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“

„ НО ДАЛИ ПЪК УМЪТ 
Е ЧАК ТОЛКОВА ВАЖЕН? 
ДАЛИ НАИСТИНА УМЪТ 
НИ ВОДИ ТАМ, КЪДЕТО 
ТРЯБВА? МНОГО ПО-
ЧЕСТО ИМЕННО ТОЙ 
НЕ НИ ЛИ ИЗПРАЩА 
В ПОГРЕШНА ПОСОКА, 
СЛЕДВАЙКИ ЕХОТО 
НА ВЯТЪРА ПО 
ВЪРХАРИТЕ, КАТО СИ 
МИСЛИМ, ЧЕ Е ИСТИНСКО, 
ВМЕСТО ДА СЕ ВСЛУШАМЕ 
ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ГЛАС, 
КОЙТО НИ ШЕПНЕ 
НАКЪДЕ ДА ВЪРВИМ?

БЕНДЖАМИН ХОФ, 
„ДАОТО НА ПУХ“

Бела, брой 4 (170), 2012 1



в брой април 2012
БЕЛА КАЛЕНДАР

С поглед към небето 4

АНТРЕФИЛЕ

Помириши и отслабни (или физиология на          

вкуса) 5

МОДА

Смарагдово с малко лапис лазули 6

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Фабрични и лични настройки на възрастта 10

Какво могат кремовете, богати на… 14

Избелване без избелващи продукти 16

Полезно

Лунички по лицето на земята 17

Душа и тяло

Младост – (не)радост 18

Контрапункт

8 мита за здравословен начин на живот 21

Хранене

Мама няма време за диети 22

И от това се пълнее 26

Здравна култура

Пролетно прочистване 28

Макулна дегенерация (Какво трябва да знаем     

за нея) 30

Модерни заплахи за мъжкото здраве 32

По трънливите клинични пътеки (с д-р Мето-

ди ЯНКОВ) 36

Микрофон за психолога

Ще ме харесат или няма да ме харесат 40

Защо ни плаши кръвта 41

НАЧИН НА ЖИВОТ

Плоският екран на славата 42

ИНТЕРВЮ

Ради Стамболов: „В кухнята животът е по-

интересен“ 44

ИМЕНА

Под кожата на Коко Шанел 48

Лицето от корицата

Гергана Гергененова: „Обичам да заставам     

пред камера“ 51

ДА ПОГОВОРИМ 

За съвестта, изкуството и доброто (Неслу-

чаен разговор във великденски дух) 52

Добродетелите на дао 54

Край на края на света 56

ТЯ И ТОЙ

Прошепни го правилно 58

Ще остареете ли заедно 60

ИНТИМНО

Сексуално равенство няма 62

ДЕЦА

Малки лъжи 64

ДАНСИНГ

Арената като подиум 66

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, гледане и слушане 68

БЕЛА КЪЩА

Яйцето – в други роли 70

Почистване от „А“ до „Я“ 72

В кухнята

Вече може и месо 74

5 идеи с картофено пюре 76

За десерт

Козуначени мъфини 78

АСТРОНАВИГАТОР

Професионални астропрогнози за всяка зодия 

за периода от 15 АПРИЛ до 15 МАЙ 79

Луната съветва

Подходящите лунни дни за диети,                  

разкрасяване, лечение, почистване на дома,    

шопинг, грижа за цветята и посещение          

при зъболекар 92

Лунен календар 95

БЕЛА КАЛЕНДАР

Темите

Бела, брой 4 (170), 20122





С поггллеед д ккъъмм н нееббееттоо
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

Банан и шоколад 
или спагети

Сигурно знаете, че бананът и шокола-

дът стимулират отделянето на хор-

мона на щастието серотонин. Същото 

чувство на удоволствие можете да по-

стигнете и ако си хапнете лесни спа-

гети. Пуснете ги в гореща вода, след 

5 минути излейте водата, изсипете 

спагетите в чиния, полейте ги със зех-

тин, посолете ги и ги украсете със све-

жи зелени подправки.

Лягайте 
да спите!

Възможно е причината за лошото ви настроение да се 

крие в натрупалата се умора и недоспиване. Вземете си 

един ден от-

пуска и го пос-

ветете на… 

спане. Ако не 

ви се спи, прос-

то прекарай-

те деня в лег-

лото.

Лимоновото 
дръвче

влияе положително на на-

строението. В дома, в който 

расте лимон, рядко някой от чле-

новете на семейството тъгува 

или изпада в депресия. А ако гово-

рим за реалните му, а не за магич-

ните му свойства, лимонът идеал-

но дезинфекцира въздуха в помеще-

нието и е свеж природен аромати-

затор на дома. 
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Психолози от университета „Еразъм“ в Ротердам 

констатирали, че когато човек си спомня за 

щастливите моменти, той неволно гледа нагоре, 

а когато е тъжен, свежда поглед надолу. Значи ако 

искате да се чувствате по-пролетно, гледайте 

по-често към небето. Има и още трикове за 

освежаване на настроението…

Кръстословица и/или судоку

са идеалните средства против „потънали гемии“. Но за-

почнете с нещо по-лесно, за да не се обезкуражите. А 

ако обичате по-сложните задачи, поиграйте шах с ня-

кой приятел. Върши същата работа – отвлича от ло-

шите мисли.

Почистване в широк смисъл

Да се избавите от лошото настроение 

ще ви помогне домашното почиства-

не. Подредете шкафовете, изгладете 

чаршафите… Ще се уморите, разбира 

се, но от тъгата в душата ви няма да 

остане и следа.

ттттототтт
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Е
дна приятелка не посяга към 
вилицата, преди да помири-
ше току-що сервираната є 
храна. Носът є е нещо като 

пропускателен пункт към релефния 
свят на вкусовите рецептори (мал-
ки папили по езика ни, разделени 
на участъци). Мислех си, че хране-
нето с нос е нейна запазена мар-
ка, докато не прочетох, че всич-
ки хора първо помирисват храна-
та, преди да я вкусят, независи-
мо дали го правят съзнателно или 
не. Уханията от чинията стимули-
рат слюноотделянето и ни подгот-
вят за важния момент на опитва-
нето с език. 
Фактически носът е по-важен от 

езика за определяне на вкуса. Ези-
кът може да разпознава 5 основ-
ни вкуса – солено, кисело, горчиво, 
сладко и люто. А носът може да 
разграничава към 10 000 миризми. 
Добре че езикът ни има талант да 
усеща и други неща, които допъл-
ват „звученето“ на вкуса – хладина, 
сухота, мазнота, тръпчивост, тем-
пература. Благодарение на наслагва-
нето на вкусовите характеристи-
ки с миризмите, температурата и 
всички други усещания в устата се 
създава цялостното възприятие за 
вкус. 
Сега можете да си представите 

колко трудна е работата на профе-
сионалните дегустатори. И на уче-
ните, които, похапвайки си сладко, 

до ден днешен си блъскат главите 
над въпросите, защо соленото все 
пак е солено, а киселото – кисело; 
откъде се взимат тези или оне-
зи усещания. Нещата се усложниха 
още повече, откакто през 1908 г. 
един японски учен отрече лютия 
вкус като основен и предложи на 
негово място вкуса на месото, или 
както той го нарече – вкуса ума-
ми. А откакто други японци изна-
мериха и шестия вкус кокуми (кой-
то не е точно определен, а по-ско-
ро усещане за пълнота и плътност 
на вкуса), науката и хората съвсем 
се объркаха при определяне на вку-
совете си. 
Понеже аз цял живот се мъча да 

отслабвам, се запитах кое повече 
влияе на количеството храна, която 
ще погълна – вкусът є или нейна-
та миризма? А вие каква храна би-
хте изяли с по-голямо удоволствие 
– тази, която мирише великолеп-
но, но не е особено вкусна, или она-
зи, която не мирише особено при-
ятно, но пък е великолепна на вкус? 
Или пък да се приготви неприятна 
на миризма, но същевременно вкусна 
храна е просто невъзможно?! 
Докато си задавах тези въпроси, 

се сетих за една друга приятелка, 
която веднъж заяви, че се наяждала 
само от миризмите на манджите, 
които готвела. Тогава є се присмях. 
На пръв прочит едно такова твър-
дение наистина си е смешно – това 

е все едно да кажеш, че се храниш 
със Светия дух. Но колкото и не-
вероятно да ви се струва, то също 
се оказа научнообоснован факт. За 
какво става дума ли? 
Според учените с миризмата на 

храната ние получаваме информа-
ция за почти 90% от вкуса є. За-
това, когато носът ни е запушен, 
храната ни се струва безвкусна. А 
когато само гледаме ястието, без 
да усещаме миризмата му, не ни 
се иска чак толкова да го изядем. 
Когато помирисваме храната, обо-
нятелните ни рецептори предават 
химични импулси към хипоталамуса. 
Именно затова на гладен стомах 
храната мирише особено вкусно, а 
след като се нахраним добре, не ни 
се струва, че тя ухае чак пък тол-
кова хубаво, и не събужда у нас же-
лание да я изядем. Продължително-
то мирисане на храната удовлетво-
рява центъра за контрол на апети-
та в мозъка и затова, ако доволно 
дълго се „намиришем“ с храна, има 
вероятност да изядем твърде мал-
ко от нея.
Направете си този експеримент. 

Аз лично ще го сторя. И ако от-
слабна, ще почерпя и двете си при-
ятелки с нещо депресиращо вкусно. 
Пардон, ароматно. Пресни вратни 
свински пържоли на скара с гарни-
тура от златисти картофки с ко-
ричка на фурна.

Мариана ЯНЕВА

© LEV DOLGATSHJOV | DREAMSTIME.COM
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МОДАМОДАМОДА

СМАРАГДОВО С МАЛКО ЛАПИС 
ЛАЗУЛИ
Синьото и зеленото във всичките си 

разновидности се обясняват в любов 

през този сезон. Сапфирът казва 

„Аз те харесвам“ на лапис лазули. 

Гранатът казва същото на корала. 

Модерните (полу)скъпоценни цветове 

внушават благородство, когато са 

комбинирани и тон в тон.

Сапфир и лапис лазули

Синьото е цвят, символ на 

гордостта и на спокойния 

ум. Тук то е представено „на 

етажи“ в различни нюанси. За 

акцент – чанта в цвят фуксия, 

която гарантирано ще привлече 

погледите към вас.

Сапфир и син 
турмалин

Когато океанът се срещне 

с нощното небе, се получава 

нещо такова. А когато грубо 

изплетената лилава жилетка 

се срещне с рокля от тъмно-

син шифон, се получава заше-

метяващо женствена комби-

нация. Златното може да се 

използва за акцент.

Перидот и смарагд

Коронно съчетание при по-спортната визия. 

Зеленото има много нюанси, но точно това 

на перидота се съчетава изненадващо добре 

с турскосиньото. Свежа комбинация, която 

се свързва със спорт и движение.

Понякога за контраст е достатъчно от деколтето 

да се подава закачливо сутиен в друг цвят

Бела, брой 4 (170), 20126



Тсаворит и танзанит

На фона на роклята в лъщящо 

синьо зеленият тренчкот из-

глежда още по-свеж и сигнал-

но зелен. Тъмнолилавият куфар е 

елегантно допълнение на цвето-

вия ансамбъл.

Танзанит и рубелит

Два цвята, които също много се 

обичат през този моден сезон – 

наситено син сатенен гащеризон 

и червено-виолетов широк колан. Рубин и родолит

Цветът на любовта има много нюанси. В 

съчетанието от блейзер и рокля в стил 60-

те години на миналия век преливането от 

топло към студено червено действа уско-

ряващо на пулса на мъжете.

ОЩЕ ЦВЕТОВЕ, КОИТО ЩЕ ОБИКНЕМ

Черно и бяло 
Двата цвята, които всъщност не са цветове, са неувяхващо модерни в съчетание. Карл Лагер-

фелд („Шанел“) и Албер Елбаз („Ланвин“) ги предпочитат в новите си колекции. Сигурно защото 

с тях се постига непретенциозна елегантност.

Жълто и червено 
Жълтото е предпочитано предимно за връхни дрехи и предимно в неговата по-приглушена вер-

сия – цвят горчица, – която идеално се съчетава с кораловочервено. Червеното присъства и в 

съчетания тон в тон. 

Камел, синьо и люляково 
са модерните цветове в много колекции през 2012/2013 г. Ако сте привързани към специфична-

та свежест на лилавите нюанси,  ще останете много доволни, че те не излизат от мода. Как-

то и цветът камел. Синьото е предпочитано в неговите по-дълбоки тонове (индигово) и в съ-

четание с лилаво.
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Красивите, добре поддържани кра-
ка и стъпала са задължителна част 
от стилния външен вид на вся-

ка дама. А пролетта е точното време да 
се погрижим за тях. Защото наближава 
времето, през което те ще са изцяло на 
показ. Няма значение какво ще носим – 
обувки с отворени пети или носове, еле-
гантни сандали, спортни чехли – крака-
та ни трябва да се чувстват и да изглеж-
дат чудесно. 

Педикюрът, направен у дома или в са-
лона веднъж месечно, е задължителен 
– това си го знаем отлично. Но само той 
не стига. Необходими са ежедневни гри-

жи, за да поддържаме краката във фор-
ма. Да, звучи като още един ангажимент 
в натоварения ни график, но всъщност 
напълно достатъчни са само няколко 
минутки и един-два правилно подбрани 
козметични продукта. 

Нека да мислим за краката си с любов, 
да ги обгрижваме с любов, да им пода-
рим комфорта, от който се нуждаят, за да 
ни служат по-добре. И да изглеждат по-
добре. Тогава усещането за комфорт ще 
се пренесе върху цялото ни тяло, кое-
то несъмнено ще повиши нашата самоу-
вереност и ще доведе до така желаното 
състояние да се чувстваме прекрасно в 
своята кожа. 

ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ
Помислете как усещате краката си. Въз-

можно е след дългия ден в затворените 
обувки те да страдат, което се изразява 
в болка, парене, сърбежи, изпотяване. 
Преценете състоянието на кожата – дали 
не е пресушена, раздразнена, дехидра-
тирана, тук-там загрубяла. Имате ли ма-
золи, втвърдени кожни участъци, напу-
кани или прекалено сухи пети?

Когато сте наясно със специфичните 
нужди на любимите си крачета, лесно 
ще изберете и подходящите продукти за 
тях. При всички случаи е чудесно реше-
ние да се спрете на козметика 

С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА БИЛКОВИ ЕКСТРАКТИ 

заради тяхната до-
казана ефективност 
срещу описаните не-

приятни симптоми. 
Разбира се, важен е и 

производителят – компа-
ния с изграден авторитет в 

областта на билковите козме-
тични продукти със сигурност е 

за предпочитане. 
В предишни броеве на „Бела“ сме 

разказвали за ASAM GmbH – се-
мейна компания от Германия, коя-

т о вече половин век съчетава тради-
ционната медицина и най-съвременните 
технологии за производство на козмети-
ка и създава продукти с висока ефектив-
ност, безкомпромисно качество и разум-
ни цени. В каталога на ASAM откриваме 

ДВА ЦЕННИ ПРОДУКТА 
изключително подходящи в ежедневни-
те ни грижи за краката и стъпалата. Под-
ходящи са както за дами, така и за техни-
те силни половинки. Фин, ненатрапчив 
аромат, леки текстури, които попиват 
бързо и не оставят следи – това са пър-
вите впечатления, които оставя козмети-
ката от серия Kräuteralm на германската 
компания. А първите резултати след упо-
требата на продуктите са въпрос на мно-
го малко време.

 Балсам за вроговена или загрубяла 
кожа С него лесно ще се справите с твър-
дите напукани пети; грубата кожа; втвър-
дените места по стъпалата, лактите и ко-
ленете. За разлика от други продукти с 
подобно предназначение балсамът е с 
нежно, неагресивно действие и не нара-
нява здравата кожа. Ден след ден загру-
белите участъци изчезват, петите се из-
глаждат и крачетата ви стават все по-еле-
гантни и привлекателни.

 Крем за крака с алпийски билки е 
подходящ за нанасяне след работния 
ден или поредната разходка през уикен-
да, защото ни носи усещане за отпуска-
не и пълен релакс. Екстракти от арника, 
лайка, валериан, маточина, бял равнец, 
хмел и резене тушират болката в уморе-
ните крайници, подхранват и успокоя-
ват раздразнената кожа, предпазват я от 
възпаления и прекомерно изпотяване, 
правят я мека, нежна и гладка.

Балсамът и кремът могат да се използ-
ват заедно или поотделно – най-добре 
вечер, след душа. Когато имате повече 
време, можете да се поглезите с 

КРАТКА СПА ПРОЦЕДУРА 
Разтворете в топла вода соли за баня 

или сипете няколко капки етерично мас-
ло по ваш избор. Натопете краката за 15 
мин. Обработете ходилата с пемза или 
пила. Подсушете. Нанесете балсама за 
вроговена или загрубяла кожа там, къ-
дето има нужда от това. Масажирайте, до-
като попие напълно. Продължете с кре-
ма за крака с алпийски билки. С нежни 
масажни движения го разнесете първо 
по стъпалата, а после и по краката в посо-
ка от долу на горе, за да стимулирате кръ-
вообращението и лимфния поток. 

С крака като за 
МОДНО РЕВЮМОДНО РЕВЮ





КОЖА

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРИМИРИМ С 

МИМИЧЕСКИТЕ БРЪЧКИ?

Не съвсем. Около 30 000 мускул-
ни движения се налага да прави все-
ки ден нежната кожа на лицето. 
Докъм 20–25-годишна възраст това 
не оказва влияние на кожата. С на-
предване на възрастта обаче тя 
става все по-малко еластична. И 
тогава честото съкращаване на 
мускулите около очите и на челото 
води до появата на трайни бръч-
ки, които се вдълбават все повече 

и повече с времето.
Какво може да се направи Мимиче-

ските бръчки могат да бъдат ту-
ширани (тоест редуцирани на дъл-
бочина) с кремове, съдържащи фи-
лъри или подобните на ботокса ве-
щества полипептиди. Редовните 
нежни масажи с кръгови движения 
на слепоочията и челото също во-
дят до добър резултат.

ЕДИН ПЪТ ЦЕЛУЛИТ – ЗАВИНАГИ 

ЦЕЛУЛИТ?!

Да, за съжаление това е вярно. 
Целулитът понякога се наследява 

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

ФАБРИЧНИ И ЛИЧНИ 
НАСТРОЙКИ НА ВЪЗРАСТТАВЪЗРАСТТА
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от люлката. Той изненадва непри-
ятно както пълните, така и сла-
бите жени, както маниачките на 
тема спорт, така и онези, които 
не спортуват. Но където има тре-
нирани мускули, на целулитния ре-
леф му е доста по-трудно да се 
покаже.

Какво може да се направи Порто-
каловата кожа се изглажда (частич-
но или напълно, зависи от степен-
та на целулита) със силови тре-
нировки (с леки тежести и много 
повторения). Този дефект се повли-
ява и от тренировки за издръжли-
вост като плуване, разходки в бър-
зо темпо, каране на колело и пила-
тес. Да се противопоставите на 
целулита можете и с правилно хра-
нене – повече витамин С плюс бел-
тъчини буквално карат мастните 
клетки да се стопят.

ДА МЛАДЕЕШ НАСЛЕДСТВЕНО ЛИ 

Е, ИЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ С 

ГРИЖИ?

Има нещо вярно в теорията за 
добрите гени на майката. Форма-
та на лицето, дебелината на епиде-
рмиса, мимиките и дори начинът, 

по който кожата се справя 
с вредните външни влияния, 
са генетично предопределе-
ни. Но все пак…

Какво може да се на-
прави Независимо дали 
природата е била бла-
госклонна към вас 
или не, грижата с 
енергизиращи коз-

Бихте положили всякакви усилия, за да изглеждате по-дълго млади, 

нали? Но дали и кога тези усилия биха си заслужавали? Понякога срещу 

промените, съпътстващи остаряването, нищо не може да се направи. 

Но понякога може…
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метични продукти, съдържащи пеп-
тиди, колаген или витамин А, под-
държа кожата в добра кондиция да 
се бори сама с остаряването.

КОНТРОЛ НАД ТЕГЛОТО

НАИСТИНА ЛИ СЛЕД 30-ГОДИШНА 

ВЪЗРАСТ СЕ ОТСЛАБВА ПО-БАВНО 

И ТРУДНО ОТ ПРЕДИ ТОВА? 

Да, дори и жените с повече мус-
кулна маса не могат да отслаб-
ват толкова бързо след навършва-
нето на 30 години. Дамите с по-
малко мускулна маса обаче трябва 
да внимават повече. Защото точ-
но в мускулите мазнините и заха-
рите, приети чрез храната, се пре-
връщат в енергия. Заради намалено-
то производство на някои хормо-
ни, както и заради естественото 
мускулно разграждане, провокира-
но от напредването на възрастта, 
от 30- до 40-годишна възраст една 
жена губи близо 1 килограм мускул-
на маса. Заради точно този загубен 
килограм тя започва да изгаря с 
около 100 калории по-малко на ден. 
Не звучи много, но за 70 дни това 
прави 1 килограм повече около бе-
драта и талията.

Какво може да се направи Всеки 
ден е добре да се движите поне 
по 30 мин. Важното е 2 пъти сед-
мично да правите и силови трени-
ровки, за да увеличите мускулната 
маса. Белтъчините (1,5 г за кило-
грам телесна маса на ден) и нена-
ситените мастни киселини омега-3 
спират загубата на мускулна маса.

ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ ПРЕКАЛЕНО СЛА-

БИТЕ ХОРА СЕ СДОБИВАТ ПО-БЪР-

ЗО С БРЪЧКИ?

Да. Едно изследване, проведено с 
близнаци, констатирало, че околни-
те оценяват като по-стар близна-
ка, който тежи по-малко, дори и 
разликата в теглото да не е тол-
кова очевидна. Рязкото отслабване 
след 30-годишна възраст може да е 
пагубно за външния ви вид. Освен 
че се образуват бръчки, по-лошото 
е, че се губи и обем. А намалее 
ли обемът в средата на лице-

то, контурите сякаш потъват и 
вие изглеждате по-стари.

Какво може да се направи Да се из-
бягват драстичните диети. Ако 
искате да отслабнете, трябва да 
разчитате на белтъчните храни, 
добрите мазнини и на плодовете 
и зеленчуците. Това са „помпите“ 
на съединителната тъкан, която 
всъщност държи кожата опъната.

КОСА И РЪЦЕ 

НАИСТИНА ЛИ РЪЦЕТЕ ОСТАРЯВАТ 

НАЙ-БЪРЗО? 

Да, и това е видно. Причината е, 
че кожният слой под епидермиса на 
ръцете, който осигурява навлизане-
то на подхранващите и обгрижва-
щи вещества по-надълбоко, е мно-
го тънък. Освен това ръцете са 
перманентно изложени на слънце. А 
UV лъчите са основната причина за 
преждевременно образуване на бръч-
ки. Да не забравяме, че ги мием поне 
по 10 пъти на ден, с което измива-
ме и защитните липиди върху тях. 

Какво може да се направи Всеки ден 
използвайте крем за ръце със слънце-
защитен фактор. А за миене на 
ръцете – олио или сапун със зехтин.

И КОСАТА НИ ЛИ СТРАДА ОТ НА-

ПРЕДВАНЕТО НА ВЪЗРАСТТА?

Естествено, че да. Още от 30-го-
дишна възраст тя започва да по-
сивява, тъй като клетките, които 
произвеждат пигменти, започват да 
доставят по-малко меланин. Сива-
та коса е по-плътна, но е доста 
по-непокорна от оцветената. Зара-
ди липсващия пигмент обаче тя из-
глежда по-тънка и прозрачна. Кога-
то хормоналното ниво спадне още 
повече вследствие на напредване на 
възрастта, космените фоликули се 
снабдяват по-лошо с хранителни 
вещества, което води до опадане 
на косата.

Какво може да се направи При 50% 
побеляла коса е препоръчително бо-
ядисване. Русите нюанси са препо-
ръчителни, защото на техния фон 
прорастващите сиви/бели корени из-
глеждат по-незабележими. Антиейдж 
продукти за коса с кофеин, женшен, 
кератин или таурин стимулират и 
подхранват корените на косата.

МАЛКИ И ГОЛЕМИ ГРЕШКИ 
ПРИ ОБГРИЖВАНЕ

АКО НЕ СМЕ СЕ ИЗЛАГАЛИ НА 

СЛЪНЦЕ, НА 50 ЩЕ ИЗГЛЕЖДАМЕ 

КАТО НА 30. ТОВА ВЯРНО ЛИ Е? 

Де да беше! Дори и да живеем в 
пещера, в която не прониква слън-

АНТИЦЕЛУЛИТНИ ХРАНИ

Те не само подобряват 
състоянието на кожата в 
проблемните места, но ви 

спасяват и от натрупване на 
излишни килограми. Резултати 
обаче се забелязват едва след 2 

месеца редовна консумация.

Мазна риба Съдържа ненасите-

ни мастни киселини омега-3, които 

правят кожата по-еластична.

Целина Богата е на растителни 

хормони и етерични масла, които 

стимулират обменните процеси и 

подпомагат процеса на изгаряне на 

мазнини. 

Вода Доказано средство за бор-

ба с портокаловата кожа. Старай-

те се да пиете не по-малко от 2 л 

на ден. 

Зеле Богато е на тартронова ки-

селина, която за-

труднява превръ-

щането на въглехи-

дратите в мазнини 

в организма. Но пом-

нете, че при термична 

обработка тя се разрушава. 

Зелен чай Той успешно елимини-

ра шлаката, отводнява клетки-

те и стимулира разграждането на 

мастните клетки. 

Ананас Бромелинът 

(храносмилателен ен-

зим, който оптимално 

разгражда белтъчи-

ните и мазнините) е 

известен със своето 

отслабващо дейст-

вие. 
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чев лъч, пак няма да останем вечно 
млади. Защото освен външното, ви-
димото остаряване има и един въ-
трешен процес на остаряване. Раз-
бира се, фотоостаряването пра-
ви така, че белезите на старост-
та (пигментни петна и бръчки) да 
станат по-бързо забележими върху 
кожата.

Какво може да се направи UV защи-
тата е решаваща, за да остаря-
ваме „обгрижени“, като поддържа-
ни жени. И не само когато сме на 
плажа трябва да посягаме към кре-
мовете с SPF фактор. Дневният ни 
крем и дори фон дьо тенът трябва 
да съдържат поне SPF 15. 

А ДАЛИ КОЙТО Е СПОРТУВАЛ НА 

МЛАДИ ГОДИНИ, ОСТАВА ДЪЛГО 

ВРЕМЕ ЗДРАВ И КРАСИВ?

Безусловно! Който е играл балет 
като дете например, на стари го-
дини много по-бързо се раздвиж-
ва, ако временно е спрял движе-
нието. За разлика от някого, кой-
то никога не е спортувал. Освен 
това балетът подобрява стойка-
та и координацията – понякога за 
цял живот. 

Какво може да се направи Да запо-
чнем да спортуваме си заслужава на 
всякаква възраст. Дори една раз-
ходка в бързо темпо забързва обмя-
ната на веществата с 25% и под-
държа имунната система в конди-
ция, така че да може „да хваща“ 
разрушителите на клетки – свобод-
ните радикали.

Обикновено тя не е същата като паспортната. Опре-

делянето є се извършва със специални прибори, кои-

то измерват физиологични параметри – промените в ра-

ботата на мозъка, сърцето, стомашно-чревния тракт, 

еластичността на съдовете, хормоналните колебания и 

други. После данните се обработват и обобщават. Но 

има и по-достъпни тестове за определяне на биологич-

ната ви възраст. Те, разбира се, не са толкова точни, но 

вършат работа.

ТЕСТ ЗА КООРДИНАЦИЯ

Застанете на левия крак, затворете очи. Сгънете де-

сния крак в коляното и опрете стъпало в коляното на 

левия крак. Отчетете времето, за което можете да се 

задържите така, без да залитнете. За 20-годишните 

това време е около 30 секунди, а за 70-годишните – до 

5 сек. 

ПРОВЕРКА НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА КОЖАТА

Плъзнете дланта на едната ръка по горната част на дру-

гата (с лек натиск). Кожата се набира на гънка в основа-

та на пръстите, върху кокалчетата. Между 20- и 30-го-

дишна възраст тя се опъва в първоначалното състояние 

за по-малко от 3 сек. При 50-годишните – за около 10 сек, 

при 60-годишните – за 15–20 сек, а ако сте навършили 70 

години, ще ви отнеме от 20 до 50 сек. 

Късоверижните белтъчни молекули, наричани още пептидни регулатори, 
са вещества, които не само забавят процесите на стареене в организма, 

но удължават годините на активния живот. 

Те са подробно изследвани от екип учени от Петербургския институт по 

биорегулация и геронтология под ръководството на проф. Владимир Ха-

винсон. Учените ни уверяват, че с помощта на препарати, разработени на 

тяхна основа, съвременният човек може да доживее до 90 години. А ако води 

и здравословен начин на живот – до 110. 

Едно от значителните проявления на стареенето е 

НАМАЛЕНИЯТ СИНТЕЗ НА КЛЕТЪЧНИ БЕЛТЪЧИНИ 

който става във всички тъкани, но по различно време. Пептидните регулато-

ри дават възможност да се влияе на синтеза на белтъчините в онези тъка-

ни, в които този процес е най-активен. Пептидните биорегулатори са елик-

сири на младостта. 

ТЕ СА КЪСОВЕРИЖНИ БЕЛТЪЧИНИ 

състоящи се от 2 до 4 аминокиселини с висока биологична активност. Ус-

пехът на руските учени се състои именно в това – от сложната смес бел-

тъчни екстракти, извлечени от различни човешки органи, да отделят точно 

този късоверижен пептид с гарантиран подмладяващ ефект. След това го 

синтезират, създават синтетичен пептид с висока чистота, без органични 

примеси (в това число и вируси). А на още по-късен етап сравняват химичния 

строеж и ефектите от природните и синтетичните пептиди, за да конста-

тират, че те напълно съвпадат. 

Биопептидните препарати са препоръчителни за

ЖЕНИ, НАВЪРШИЛИ 40 ГОДИНИ

когато в женския организъм започват генерални хормонални промени. Макар 

че скоростта на остаряването зависи от съчетанието на генетични фак-

тори и от начина на живот. Пушенето, алкохолът, безсънието оказват лошо 

влияние, което и най-добрата генетика не може да тушира. Пептидните ре-

гулатори помагат да поддържаме на оптимално добро ниво състоянието на 

всички основни органи и системи. А това е много важно за жените – да се 

чувстват здрави и привлекателни на всяка възраст.

Но тъй като за всеки тип тъкан е подходящ именно произвеждан от тази тъ-

кан пептид (за мозъка – мозъчен, за черния дроб – чернодробен, и т. н.), пре-

ди да си „назначите“ подмладяваща пептидотерапия, е добре да се посъвет-

вате с лекар. 

БИОПЕПТИДИ – РЕАЛНОТО ПОДМЛАДЯВАНЕ ОТВЪТРЕ

КАКВА Е ВАШАТА БИОЛОГИЧНА ВЪЗРАСТ
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кремовете, 
богати на…

…ВИТАМИНИ 

Ако основната активна състав-
ка на козметичния продукт е ви-
тамин (или комбинация от вита-
мини), той е ефективен най-вече 
за неутрализиране на последиците 
от хранителни прегрешения по ко-
жата и от неразумното излагане 
на слънце. Тези двете прегрешения 
задължително водят до образуване 

на бръчки. По-голяма 
част от витамини-

те действа като ан-
тиоксиданти („залавя“ 
лошите свободни ра-
дикали) и така под-
помага по-бързото 
самообновяване на 
кожата. 

С в е т а т а 

троица А–С–

Е Витамини-
те С и Е 
са изкусни 
прихващачи 
на свобод-
ни радикали 
( в и н о в н и -
ци за преж-

девременно-
то стареене на 

кожата.) Свободните 
радикали са агресивни 

молекули, които атакуват поддър-
жащите влакна на кожата (елас-
тин и колаген), увреждат ги и по 
този начин водят до преждевре-
менно стареене на самата кожа.
Витамин Е прониква през клетъч-

ната обвивка, за да се справи с па-
костниците вътре в клетката, а 
витамин С е нещо като пазач пред 
стената (разбирай „клетъчната об-
вивка“) – не позволява на свободни-
те радикали да припарят в клетка-
та. В комбина двата витамина са 

мощен подмладяващ тандем! 
Но витамините притежават и 

други таланти. Витамин С сти-
мулира обмяната на веществата в 
съединителната тъкан и активи-
зира микроциркулацията, като по 
този начин прогонва умората от 
лицето. Освен това помага на ко-
жата да образува полезни аминоки-
селини, които заздравяват поддър-
жащите я опъната влакна колаген 
и еластин.
Витамин Е пък задържа влагата 

в кожата, облекчава възпаленията 
и спомага за по-бързото зараства-
не на раните.
Ретинол срещу бръчки Турбо-
ефект върху клетъчното делене 
оказва витамин А (ретинол), на-
ричан по тази причина и „вита-
мин срещу бръчки“. Подобно на пи-
линг продукт, той изтиква навън 
мъртвите клетки и се грижи да 
се образуват повече млади клет-
ки в кожата. Вследствие на това 
горният слой на кожата става по-
издръжлив и тенът изглежда мно-
го по-равномерен и гладък. Вита-
мин А стимулира и производство-
то на колаген. За жалост ретино-
лът е екстремно чувствителен на 
въздух и на светлина. Затова чес-
то се влага в козметичните про-
дукти заедно с витамините С и Е, 
които го стабилизират и го пра-
вят по-ефикасен.

Какво могат 
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…МИНЕРАЛИ

Когато по кожата ви се появят 
първите признаци на умора, тога-
ва със сигурност тя има нужда от 
повече енергия. Минералните веще-
ства в състава на козметичните 
продукти действат стимулиращо, 
укрепващо, изглаждащо и витализи-
ращо. Те заедно с микроелементите 
са нещо като „гориво“ за кожните 
клетки. С минимални дози от тях 
се постига максимален ефект. 
Магнезият стимулира производ-
ството на клетъчна енергия, задър-
жа влагата в кожата и предпазва 
от вредното въздействие на сво-
бодните радикали. 
Калцият укрепва и стабилизира 
кле тъчните обвивки. 
Медта подобрява приемането на 
кислород от клетките. 
Цинкът активизира производство-
то на колаген и еластин и въз-
препятства прекаленото омазнява-
не (при мазна и при смесена кожа).
Селенът е важно защитно веще-
ство за кожата. Заедно с витами-
ните С и Е той се числи към ан-
тиоксидантите. Освен това селе-
нът активизира всички важни кле-
тъчни функции и укрепва имунна-
та защита. 
Манган съдържат предимно кремо-
вете за чувствителна кожа, защо-
то той възпрепятства отделянето 
на хистамин, а по този начин об-
лекчава и алергичните реакции.

…СОЯ

Растителните естрогени са ес-
тествена anti-age профилактика. Те 
стимулират производството на ко-
лаген, подобряват кръвооросяването 
и благодарение на тях кожата по-
дълго време остава способна да за-
държа влагата в себе си.
Колкото пї наближава менопауза-

та обаче, толкова повече се пони-
жава нивото на естествено произ-
вежданите в организма естрогени. 
В резултат на това кожата изтъ-

нява. В този случай помагат при-
родните биовещества – фитохор-
моните. Така се наричат вторични-
те растителни активни вещества, 
които функционират на принци-
па на хормоните, но действието 
им не е толкова агресивно и няма 
странични ефекти. В най-голямо 
количество растителните хормони 
се съдържат в соята, в различните 
видове кълнове и в райските ябъл-
ки. Учени от Дюселдорф ския уни-
верситет са единодушни, че рас-
тителните хормони забавят проце-
са на разграждане на колагена и по 
този начин предпазват кожата от 
появата на бръчки. Резултатът – 
плътността на поддържащата тъ-
кан се увеличава, от което кожа-
та става по-еластична и много по-
опъната.

…ХИАЛУРОНОВА 
КИСЕЛИНА

Козметиката с хиалуронова кисе-
лина възпрепятства появата на не-
приятната опъваща сухота на ко-
жата. Хиалуроновата киселина се 
числи към мукополизахаридите и е 
съставна част от интерцелулар-
ната матрица на съединителната 
тъкан. Там тя е натоварена със 
задачата да поддържа колагенови-
те и еластиновите влакна, както 
и структуриращите кожата про-
теини. Освен това тази състав-
ка попива в себе си и подобно на 
гъба задържа влагата. 1 нищо и 

никакъв грам хиалуронова кисе-

лина може да акумулира цял 1 ли-

тър вода. А точно влагата под-
държа кожата еластична, стегна-
та и без бръчки. По-рано тази ки-
селина се добиваше от гребени на 
петли. Днес тя може да се произ-
вежда в лабораториите благодаре-
ние на биотехнологиите. При нана-
сяне върху кожата хиалуроновата 
киселина не само попива дълбоко в 
дермата, но и оставя върху епиде-
рмиса невидим филм, който допъл-
нително защитава кожата от из-
сушаване. 

МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. 

  от списание Coiffure Beauty
 личност на 2009 г. за регион Източна 
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 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 
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Т
ъмните пигментни петна, 
известни още като старче-
ски, са отличителен белег на 
застаряващата кожа, която 

е загубила способността си да раз-
пределя равномерно пигмента мела-
нин. Меланинът играе ролята на за-
щитен механизъм срещу вредните 
ултравиолетови лъчи. Когато се из-
лагате на слънце, той започва да се 
натрупва в големи количества. Ло-
шата новина е, че не се разпределя 
равномерно по кожата, в резултат 
на което се появяват тъмни петна 
(най-вече по лицето).
Слънцето обаче не е единствени-

ят ви враг. Бременността, проти-
возачатъчните хапчета, менопауза-
та и стресът също предизвикват 
появата на тъмни петна по тяло-
то и лицето, известни още като 
хлоазма. Всякакви кожни възпаления, 
например акне, също могат да дове-
дат до нарушения в пигментация-
та на кожата. 

Стратегия за защита
Най-предвидимото средство за 

предпазване на кожата от стареене 
(включително и от фотостареене) 
си остава ежедневният слънцеза-
щитен крем. Защитата от слънце-
то винаги е била най-важната част 
от войната срещу нежеланите пиг-
ментации, твърдят експертите. 
Срещу луничките и пигментациите, 
които вече са се появили, има още 
много начини за даване на отпор. 
Съвременните продукти съдържат 

природни съставки, които не из-
белват, а пречат на образуването 
на меланин и по този начин предо-
твратяват образуването на тъм-
ни петна. 
Сред 

естествените 
изравнители на тена

най-популярни са витамин С, сладък 
корен (сладник, Glycirrhiza glabra), 
мечо грозде, киви и люспи от ориз. 
Те стопират производството на 
ензима, стимулиращ образуването 
на пигмента меланин. Тези естест-
вени съставки нямат директен из-
белващ ефект, което ги прави иде-

ални за всякакъв тип и цвят кожа.

Специализираните лазери 
са много ефективно решение на про-
блема с пигментацията, но трябва 
да се прилагат много внимателно. 
Не са подходящи за всеки тип кожа 
и особено ако сте по-мургави, не 
бива да прекалявате с тях. Лече-
нието например с интензивна пулси-
раща светлина дава впечатляващи 
резултати при единични петна. Но 
не си предписвайте сами процедури 
с лазер за премахване на пигментни-
те петна. Задължително се консул-
тирайте преди това с дерматолог. 

без избелващи продуктибез избелващи продукти
ИЗБЕЛВАНЕИЗБЕЛВАНЕ

Ако слънцето е обсипало вече кожата ви с лунички и 

пигментни петна, бързо вземете мерки. Има начини да 

уеднаквите тена и без да използвате избелващи продукти, 

които са доста агресивни към кожата.

 Защитете кожата от ултра-

виолетовите лъчи с козметичен 

продукт с висок слънцезащитен 

фактор. За да предотвратите по-

явата на пигментации, е важно 

SPF да е поне15. 

 Третирайте новопоявилите се 

лунички с продукти, възпрепят-

стващи образуването на мела-

нин, а не с такива, които избел-

ват петната. За целта никога 

не се обръщайте към продавачка-

та в козметичния магазин: „Имате 

ли нещо за избелване на лунички?“ 

А по-скоро: „Имате ли съвременен 

продукт, който стопира производ-

ството на меланин?“ Важно е да 

изберете продукти, щадящи кожа-

та, затова не се насочвайте към 

тези, които съдържат избелващи 

активни съставки. 

 „Покажете“ новата си свежа 

кожа чрез нежна ексфолиация. Но 

не бъдете груби при нанасянето на 

ексфолианта – не търкайте и не 

натискайте прекалено.

3стъпки 
към равен тен
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по л е з н о

Лунички по лицето на земятаЛунички по лицето на земята
Когато цъфнат, 

глухарчетата 

приличат на златисти 

лунички по лицето на 

земята. Латинското 

наименование 

на глухарчето е 

Taraxacum officinale. 

Лечебните и 

избелващите му 

свойства са познати 

отдавна. Още 

древноримският 

мислител Теофраст 

го нарича „еликсир на 

живота“.

© FILIP FUXA | DREAMSTIME.COM

Ц
ялото растение съдържа гъст, 
горчив бял млечен сок. В този 
сок учените са открили глико-
зиди, дъбилни вещества, смоли, 

восък, лутеин, аспарагин, фарадиол, ви-
тамини, стерини (бета-стерин, сигма-
стерин), органични киселини (никоти-
нова, олеинова, палмитинова, цероти-
нова). Освен това в сока има и жиз-
нено необходими микроелементи: бор, 
желязо, калций, кобалт, магнезий, мед, 
молибден, никел, селен и фосфор. А в 
корените на растението са открити 
инсулин, горчив гликозид, сапонини, ка-
ротин, каучук, холин и ценни минерал-
ни соли. 

Лосион „Чисто лице“
2 с. л. млади смлени цветчета от 

глухарче се заливат с 2 ч. ч. вря-
ла вода и се варят 30 мин на слаб 
огън. Течността се охлажда, прецеж-
да и прелива в бутилка. Лицето се на-
трива сутрин и вечер с лосиона. По-
мага много за изсветляване на лунички 
и пигментни петна.

Подхранване на сухата кожа
Сложете в стъклен буркан цвето-

ве от глухарче, залейте ги със зехтин, 
така че маслото да ги покрие два пръ-
ста. Затворете буркана с капачка. Ос-
тавете го 2 седмици на тъмно мяс-
то. След това всяка сутрин намазвай-
те с тази настойка сухата и нормал-
на кожа. Когато маслото попие, изми-
вайте лицето с вода със стайна тем-
пература, без сапун.

За копринено мека кожа
Измийте стъбла от глухарчета на 

течаща вода и ги накълцайте на сит-
но (около 100–150 г). Сложете ги в 
емайлирана тенджера, залейте ги с 1/2 
ч. ч. вряла вода, похлупете съда и по-
крийте капака с одеяло. Изчакайте 1 
час. Прецедете и прелейте течността 
в стъклен буркан с капачка на винт. 
Съхранявайте я в хладилника затворе-
на и всяка сутрин обтривайте лицето, 
шията и деколтето с тампон, напоен 

с разтвора. След известно време кожа-
та ще стане светла и мека като коп-
рина. Луничките ще изсветлеят. 

Почистваща маска 
от листата

Идеално почиства пигментни петна, 
черни точки и лунички. Шепа млади 
листа от глухарче се смилат на каша. 
Разбъркват се с 2 ч. л. безсолна изва-
ра и няколко капки лимонов сок. Сме-
ста се нанася на лицето и след 20 мин 
маската се отмива с хладка вода.

Подмладяваща емулсия
2 с. л. смлени корени от глухарче 

(може и сушени) се заливат с 1 ч. ч. 
горещо прясно мляко. Вари се на слаб 
огън, докато обемът на течността 
намалее двойно. Охлажда се, прецежда 
се и се добавя 1 ч. л. мед. Разбърк-
ва се добре. Напоени с отварата мар-
ля или салфетка се налагат върху ли-
цето, шията и деколтето с престой 
30 мин. След това кожата се измива 
с топла вода, след което – с хладка. 
Няма да е грешка, ако нанесете накрая 
овлажняващ крем. 

Лосион за суха кожа
Залейте с 1 ч. ч. вряла вода 1 с. л. 

корени от глухарчета и варете на ба-
вен огън 10–15 мин. Охладете и пре-
цедете. Прелейте в стъклен буркан 2 
с. л. от отварата, добавете 1/4 ч. ч. 
водка и 1/4 ч. ч. гореща вода. Съхра-
нявайте в хладилника под капак. Об-
тривайте лицето с лосиона сутрин и 
вечер. 
Ако искате целогодишно да разчи-

тате на избелващата и подмладяваща 
сила на глухарчето, изкопайте наесен 
по-големи корени от растението (от-
режете листата) и ги засадете в сан-
дъчета или саксии в леко влажна поч-
ва. В топлата стая при редовно поли-
ване след месец ще се появят първи-
те сочни листенца. Не прекалявайте с 
поливането. Ако на пипане почвата е 
влажна, се въздържайте от поливане. 
Ако е суха обаче, поливайте обилно. 

Бела, брой 4 (170), 2012 17



ду ш а  и  т я л о

1. Имате ли приятели, с които 

бихте могли да (с)поделите про-

блемите си?

А. Не обичам да се оплаквам на прия-

телите си за своите проблеми. 

Б. Един или двама. 

В. Имам само няколко истински прия-

тели и прекалено много познати. 

2. Обиколката на талията ви е:

А. Повече от 90 см.

Б. Между 80 и 90 см. 

В. По-малко от 80 см.

3. Имате ли хоби?

А. Нямам време за подобно нещо. 

Б. Старая се поне веднъж на две сед-

мици да се занимавам с нещо мое. 

В. Разбира се, че имам хоби. При това 

не едно. Има толкова интересни 

неща, с които се занимавам и на кои-

то отделям време по няколко пъти в 

седмицата. 

4. Колко алкохол изпитвате сред-

но на седмица? 

А. Пия прекалено много и прекалено 

често. Знам, че превишавам количе-

ството, което се възприема за нор-

мално, но... 

З
атворете очи и си спомнете онази прелестна 
рокля на точки. Да. Да. Онази, която си ку-
пихте след края на изпитите във втори курс 
на университета. После веднага отидохте на 

море. Точно с нея бяхте, когато се влюбихте, а въл-

ните я бяха облизали, докато вие правехте любов на 
брега. Забравили сте? Даже не ви се вярва, че някога 
е било и така... 
А сега отворете очи (и уши), защото имаме да ви 

кажем нещо важно. По силите ви е да върнете това 
удивително усещане за безгрижие, оптимизъм и любов 
към живота. Лекарите са убедени, че това е възмож-
но – потвърждава го сензационен експеримент, прове-
ден в Харвардския университет. На група възрастни 
хора било предложено да се върнат 20 години назад. 
Участниците в изследването били задължени да водят 
точно този начин на живот, който е бил характерен 
за тях две десетилетия по-рано. Само след седмица 
участниците захвърлили лекарствата, които приемали 
преди. В края на експеримента се установило, че те 
действително се чувстват и изглеждат по-млади. Об-
щото им физическо състояние се подобрило значител-
но – гъвкавост, памет, кръвно налягане и дори слух 
и зрение. Въпросният експеримент само потвърждава 
тезата на много учени и философи, че ние остарява-
ме, защото знаем, че ще остареем.
В повечето случаи остаряването е предопределено от 

представите ни за живота. Сами ограничаваме въз-
можностите си, като определяме, че това или онова 
начинание вече не е по силите ни. Има прости мето-
ди, които могат да ни помогнат да запазим младост-
та на тялото и ума по-дълго. 
Направете следващия тест, за да определите къде 

сте вие по скђлата.
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КАКВА Е ВАШАТА РЕАЛНА ВЪЗРАСТ
ТЕСТ

ТОЗИ ТЕСТ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА ОПРЕДЕЛИТЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ОРГАНИЗМА СИ И ТОВА, 

КАК НАЧИНЪТ ВИ НА ЖИВОТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ ФИЗИОЛОГИЯТА И ХАРАКТЕРА ВИ.
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Б. Не пия алкохол. 

В. Няколко чаши вино 2 пъти в седми-

цата. 

5. Пушите ли?

А. Да, но няколко пъти съм се опитва-

ла да откажа цигарите. 

Б. Пушила съм, но престанах преди ня-

колко години. 

В. Никога не съм пушила. 

6. Какъв е индексът на телесна-

та ви маса? 

Индексът на телесната маса (ИТМ) 
се определя по формулата W/H 2. W e 
теглото в килограми, а H – височи-
ната в метри. Например при човек с 
ръст 1,73 м и тегло 75 кг е:
ИТМ = 75/1,73.1,73 = 75/2,9929 = 25,06 

А. По-голям от 30. 

Б. Между 25 и 29 или по-малък от 18,5.

В. Между 18,5 и 24,9.

7. Колко пъти в седмицата пра-

вите 30-минутна гимнастика?

А. Изобщо не правя гимнастика. 

Б. Два или три пъти. 

В. Почти всеки ден. 

8. Можете ли да докоснете пода 

с ръце при навеждане, без да сгъ-

вате коленете си?

А. Не. Трудно ми е. 

Б. Почти го стигам, но с големи уси-

лия. 

В. Правя го с лекота. 

9. Венците ви кървят. Кога по-

чиствате зъбния камък? 

А. Често. 

Б. Понякога. 

В. Не съм го правила. Зъбите ми са 

абсолютно здрави. 

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ ОТГОВОРИ 

С БУКВА „А“

Изглежда, сте престанали да се гри-

жите за себе си и тялото ви е значи-

телно по-старо от действителната 

ви възраст. Помнете, че никога не е 

късно да промените начина си на жи-

вот и научните изследвания потвърж-

дават това. Необходимо е да внесе-

те не само ред, но и сериозни промени 

в сега съществуващия си режим. Това 

ще ви помогне да излезете от инерт-

ното състояние и да се почувствате 

по-млади, по-силни и по-бодри. 

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ ОТГОВОРИ 

С БУКВА „Б“

Биологичната и календарната ви въз-

раст съвпадат. За вас е достатъчно 

да направите съвсем малки промени в 

досегашния си начин на живот. Може 

би само една разходка повече седмич-

но. Започнете промяната от онези по-

казатели, при които резултатите ви 

не са били достатъчно добри при от-

говарянето на въпросите от теста. 

Ще видите, че това малко нещо, кое-

то направите, ще подобри генерално 

самочувствието ви. 

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ ОТГОВОРИ 

С БУКВА „В“

Вие правите всичко необходимо, за да 

изглеждате добре и да се чувствате 

здрави и щастливи. Но въпреки това 

прочетете нашите съвети. Може би 

вие също ще откриете нещо полезно 

за себе си. 

СЪВЕТА
ЗА ДЪЛГА 
МЛАДОСТ

1. ДВИЖЕТЕ СЕ

Всеки 30 минути физическа активност на ден на-
маляват значително биологичната ви възраст. Ако за-
пълвате 200 минути с физическа активност седмично, 
ще изглеждате с 10 години по-млади. 

2. ЯЖТЕ ПЕЧЕНА РИБА

Или варена. При този начин на приготвяне се за-
пазват ценните омега-3 киселини, които се съдържат 
в мазните риби. 

3. ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОНЦИ ЗА ЗЪБИ

Ако не почиствате междузъбните пространства, 
вие благоприятствате разпространението на бактерии 
в устната кухина, което пък може да доведе до кръ-
вотечение. Попаднали в кръвта, бактериите могат да 
причинят дори сърдечносъдови заболявания. 
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4. ЯЖТЕ ЧЕСТО

 5–6 пъти на ден, но по малко. Тогава ще
се радвате на 5% по-ниско ниво на лош холестерол. 
Не бива да ядете сладки и мазни храни. Следете днев-
ното ви меню да не съдържа повече от 2000 калории. 

5. НАБЛЯГАЙТЕ НА ДОМАТИТЕ

Или още по-добре – на доматеното пюре, при-
готвено в домашни условия. Точно в доматите, мина-
ли през топлинна обработка, се съдържа голямо коли-
чество ликопен. Ликопенът стимулира естественото 
производство на колаген и еластин. 

6. ВЛАДЕЙТЕ СЕ

Злобата и стресът рушат здравето ви и затруд-
няват функционирането на белите дробове. В Харвард 
група учени изследвала 700 доброволци в продължение 
на 8 години. И установили, че хората, които често 
изпитват гняв, по-често страдат от болести на бе-
лите дробове. 

7. ПРИЕМАЙТЕ ВИТАМИНИ ОТ ГРУПА В
Витамините В6 и В12 подобряват работата на 

главния мозък с 30% и дори понижават риска от та-
кива сериозни заболявания като старческо слабоумие 
и алцхаймер. 

8. НЕ МИСЛЕТЕ ЗА ТЕГЛОТО, 
А ЗА ЗДРАВЕТО СИ

Физически активните хора живеят по-дълго, дори и 
да са с някой килограм над нормата. Непрестанните 
диети много често водят до проблеми със здравето. 

9. ПИЙТЕ КАФЕ

Кофеинът влияе положително върху мозъчната ак-
тивност. Френски лекари стигнали до извода, че же-
ните, които изпиват по 3 чаши кафе на ден, намаля-
ват с 30% вероятността от нарушения на паметта. 

10. ЯЖТЕ ПОВЕЧЕ ОРЕХИ

Така осигурявате на организма си селен, кой-
то активизира работата на мозъка. 55 г селен са не-
обходимата ви дневна доза. В един бразилски орех се 
съдържат 50 г селен. Ако редовно консумирате селен, 
ще подмладите интелекта си с 10 години. 

11. ЦЕЛУВАЙТЕ МЪЖА СИ

Учените установили, че ако всеки ден се це-
лувате по 3 минути, за година ще свалите 3 килогра-
ма, и то без диети и изтощителни тренировки. Це-
лувката удължава живота и помага за преодоляване на 
депресията.

12. РАЗРУШАВАЙТЕ СТЕРЕОТИПИТЕ

Колкото по-често действаме автоматично, 
толкова по-малко работа оставяме за мозъка. Проб-
вайте да правите обичайните неща по нов начин. Така 

ще активизирате онези участъци от мозъка, които 
дълго време са били пасивни. Днес например минете 
по различен от обичайния маршрут, когато отивате 
на работа. 

13. НЕ СТОЙТЕ НА ЕДНО МЯСТО

Рискът от ранна смърт е много висок при хо-
рата, които стоят неподвижно в продължение на 6 
часа на ден. И още нещо – при жените този риск е 
2 пъти по-голям, отколкото при мъжете. 

14. АРОМАТ НА ГРЕЙПФРУТ

Той тонизира и ободрява. По данни на френски 
изследователи жените, които вдишват аромати на ци-
трусови плодове, изглеждат по-млади. 

15. ВОДЕТЕ СИ ДНЕВНИК

Записвайте всичко, което ви тревожи и без-
покои. Така по-лесно ще се избавите от негативни-
те преживявания и дори ще намалите симптомите на 
такива заболявания като астма, гастрит и артрит. 

16. ОБЩУВАЙТЕ ПОВЕЧЕ

Хората, които водят активен обществен жи-
вот и имат широк кръг от познати, живеят по-дъл-
го и боледуват по-рядко. Дори има лекари, според кои-
то недостатъчното общуване е по-вредно за здраво-
словното състояние на човека, отколкото пушенето. 

17. ПО-МАЛКО АЛКОХОЛ

Разреждайте дори виното с вода, за да пони-
жите алкохолната му концентрация. Помнете тера-
певтичните дози – 50 мл твърд алкохол и чаша-две 
вино не по-често от три пъти в седмицата. Алкохо-
лът има разрушително действие не само върху черния 
дроб, но и върху обмяната на веществата, ендокрин-
ната и нервната система. 

18. ДРАСКАЙТЕ

Не се учудвайте, че е възможно някакви си 
обикновени драскулки да ви помогнат да видите света 
по различен начин и да се чувствате отлично. Изслед-
ванията показват, че студентите, които драскат по 
време на лекции, запомнят повече, отколкото онези, 
които прилежно си записват всичко. Затова на след-
ващата оперативка си носете листчета за драскулки. 

19. ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОСАНКАТА СИ

Добрата осанка не само ви позволява да из-
глеждате по-млади, но е и много полезна за здравето 
на гръбначния стълб. 

20. МИСЛЕТЕ ЗА СЕБЕ СИ ТАКА: 
„АЗ СЪМ МЛАДА“

Мислите действително влияят върху биологичната 
възраст. Колкото сте по-уверени в своите сили и въз-
можности, толкова по-млади ще изглеждате.

Бела, брой 4 (170), 201220



1. ВСЕКИ ДЕН – ИНТЕНЗИВНИ 

ТРЕНИРОВКИ

Тренировки – да, но всеки ден – не. 
Ако не искате да травмирате мус-
кулите и ставите, трябва да тре-
нирате грамотно. Между интензив-
ните силови тренировки почивай-
те минимум 48 часа. Струва ви се 
прекалено дълго? Ако не можете, 
без да се движите – плувайте през 
това време. 

2. ПОВЕЧЕ ПРЯСНО 

ИЗЦЕДЕНИ СОКОВЕ

Въпросът е спорен. Чаша фреш на 
ден е полезна, но „течните плодо-
ве“ са непълноценен източник на 
витамини. А и са доста калорич-
ни! В 1 л ябълков сок например има 
близо 500 калории. Затова е по-до-
бре да изяждате по 5 плода на ден 
и да хапвате салати. 

3. ГЛАВОБОЛИЕТО ТРЯБВА 

ДА СЕ ИЗТЪРПИ

Глупаво е с часове да стискате зъби 
от болка само защото мислите, че 
болкоуспокояващите са вредни. Кол-
кото повече търпите, толкова по-
трудно ще облекчите болката след 
това. Не е нужно да пиете таб-
летки – помага масаж на слепоочи-
ята с няколко капки етерично мас-
ло от мента. 

4. БЕЗ НИКАКВО МЕСО!

Пълният отказ от месо често е 
повод за поставяне на диагноза де-
фицит от желязо и от витамини 
от група В (с всички произтичащи 
от това последици – податливост 
към инфекции, чупливост на нокти-
те и косата). 300–400 г месо на 
седмица (нетлъсто свинско, говеж-
до, агнешко или птиче) са източ-
ник на енергия. 

5. ИЗБЯГВАЙТЕ СТРЕСА

Не се стремете на всяка цена да 
се предпазите от физически и емо-
ционални претоварвания. Защото 
мускулите губят тонус, сърдечна-
та дейност и имунитетът отслаб-
ват… Позитивният стрес стиму-
лира кръвообращението и имунната 
система. Отделянето на адреналин 
подобрява работоспособността на 
всички органи. 

6. ЗЪБИТЕ СЕ МИЯТ ЧЕСТО 

И ИНТЕНЗИВНО

Силно огънатата глава на четката 
ви за зъби е сигурен признак, че на-
тискате с нея прекалено. А това 
влияе зле на зъбния емайл. Плавни-
те движения са за предпочитане – 
при това вертикални, а не хоризон-
тални. И не мийте зъбите веднага 
след като сте изяли нещо кисело. 

Това води до разяждане на емайла.
7. МИНЕТЕ НА СОЯ 

Когато се разчу, че японките, кои-
то ядат много соя, боледуват по-
рядко от рак на гърдата и осте-
опороза, цял свят започна да по-
чита соята. Но ако страдате от 
непоносимост към цветен прашец, 
организмът ви може да реагира с 
алергичен ринит на соята, както и 
със затруднено храносмилане. 
8. ОБУВКИТЕ НА НИСКИ ТОКОВЕ 

СА ПО-ЗДРАВОСЛОВНИ 

С тях се свиква бързо, защото са 
удобни. А това води до отслабване 
на мускулите и на ставните връз-
ки. Нека във вашия гардероб има 
и няколко чиф та обувки на токове 
с различна височина. Не забравяй-
те да ги сменяте. И по-често хо-
дете боси. 

ко н т р а п у н к т
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8 МИТА
за здравословен 
начин на живот
ДА СЕ ЯДЕ ПО-МАЛКО МЕСО, ДА СЕ НАБЛЯГА НА ПЛОДОВИТЕ И 
ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ СОКОВЕ, ДА СЕ СПОРТУВА РЕДОВНО… ТОВА СЕ СМЯТА 
ЗА ПРАВИЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. НО НА ВСИЧКИ ПРЕПОРЪКИ ЛИ МОЖЕМ 
ДА СЕ ДОВЕРИМ БЕЗ УГОВОРКИ? ДА ПРОВЕРИМ!
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С
лед бременност и раждане 
ви се иска много бързо да се 
върнете към предишното си 
идеално тегло? Да се запоз-

наем със ситуацията. Времето след 
раждането е много опасно за фигу-
рата. Като майка се сдобивате и 
с още куп нови задължения – сега 
сте детегледачка, домакиня, възпи-
тателка и даже почти професио-
нален медицински работник. Майка-
та, особено пък с две и повече деца, 
няма време да ходи на фитнес, нито 
да пресмята калориите на храната, 
която поглъща. Тя се храни тога-
ва, когато є се е отворила минутка 
свободно време, и то с това, което 
има подръка. Така излишните кило-
грами се натрупват неусетно. Как-
во да направите? Да преразгледате 
дневния си режим.

Ставате по-рано, за да приготви-
те закуска на съпруга и на децата 
си. Докато те закусват, им правите 
сандвичи за училище. Едновременно 
с това се обличате за работа. И… не 
ви остава време да закусите. 
Ако, както съветват диетолози-

те, сте вечеряли не по-късно от 
18.00 ч., излиза, че между двата 
приема на храна са минали 12 часа. 
Дори вие да не усещате глад, ваши-
ят организъм смята друго. Когато 
пропускате закуската или правите 
доста голяма пауза между две хра-
нения, изгладнявате и не можете 
да контролирате количеството на 
изяденото от вас след това. Ако 
сте пропуснали закуската, навярно 
ще огладнеете след няколко часа, 
когато вече сте в офиса и има-
те важна и неотложна работа. То-
гава ще ви се наложи да похапнете 
нещо, което ви е подръка – вафла, 
кроасан със сладък пълнеж или пар-
че шоколад. 

 Закусвайте пълноценно. Про-
верено и доказано е, че ако започ-
нете деня с пълноценна закуска, ще 
можете да контролирате апети-
та си в продължение на целия ден. 
Най-популярните закуски за строй-
ни жени са овесена каша (накисна-
ти в чай или в кисело мляко овесе-
ни ядки); кисело мляко с неподсла-
дено мюсли; натурално кисело мля-
ко или плодове. 

 Колкото по-хранителна, тол-

кова по-добре. Когато приготвяте 
питателна закуска за съпруга и де-
цата си, направете една порция и 
за себе си. Според изследване тези, 
които на закуска се хранят с про-
дукти, богати на белтъчини и въ-
глехидрати, бързо свалят килогра-
ми. Това е така, защото в продъл-
жение на деня не чувствате глад 
и при следващите приеми на храна 
ядете по-малко. Според друго из-
следване закуската ви може да съ-
държа до 600 кал, което изобщо 
няма да ви попречи да отслабне-
те. Чудесни варианти на закуски са 
сандвич от пълнозърнест хляб със 
сирене и парче краставица или до-
мат; кисело мляко; малко шоколад и 
кафе с мляко. Така че, когато пра-
вите сандвичите за децата за учи-
лище, направете един и за себе си 
и веднага го изяжте. Ако децата 
ви обичат млечни десерти, оставе-
те една порция и за себе си в хла-
дилника или я вземете в офиса – 
това ще бъде вашата полезна вто-
ра закуска в 10.00 ч. 

 Не забравяйте за яйцата. Из-
следване на норвежки диетолози до-
казва, че тези, които сутрин закус-
ват с яйца, също поддържат те-
глото си в норма. Жените, които 
на закуска изяждат порция омлет 
(2 яйца – около 350 кал), през деня 
приемат до 20% по-малко калории в 
сравнение с тези, които пропускат 
закуската. Ако имате съвсем малко 
време, разбъркайте 2 яйца с малко 
мляко и ги изпечете за 2 минути 
в микровълновата печка. Разбъркай-
те и върнете за още 1 минута във 
фурната. Поръсете омлета с на-
стъргано сирене с ниска масленост 

хр а н е н е

МАМА няма

време за  ДИЕТИ

Дори да живеете 

изключително забързано, 

ако си съставите разумен 

дневен режим, ще успеете 

да се избавите от 

излишните килограми.
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и магданоз. Закуската ви е готова.

Пропуснатата закуска напомня за 
себе си. И сте готови да изядете как-
вото ви попадне пред очите – мазна 
баничка, кроасан с шоколад, придру-
жени от кафе с мляко – 400 кал.
Било ви е необходимо да покачи-

те нивото на захарта в кръвта 
си. И макар че кифлата ви е заре-
дила с нужната енергия, а кафето 
ви е дало тонус, ефектът е крат-
котраен. Веднага щом действието 
на кофеина отмине, се връщате в 
изходно положение. А щом ниво-
то на кръвната захар отново пад-
не, вълчият ви апетит пак ви об-
зема. Което означава, че на обяд 
вие няма да се ограничите само с 
гръцка салата. Ще ви се прииска 
нещо по-съществено – топла храна 
с гарнитура, след което и десерт. 
Механизмът на този процес е след-
ният: сутринта вие не сте яли и 
нивото на кръвната ви захар силно 
е спаднало; след това, когато сте 
изяли кроасана с кафето, органи-
змът ви е произвел много инсулин 
(нарича се инсулинов удар); и сега, 
на обяд, когато нивото на кръв-
ната захар отново е спаднало ряз-
ко, вие се нуждаете от още въгле-
хидрати, за да го вкарате в нор-
ма. Впрочем инсулинът се смята за 
строител на мускулите, но когато 
се произведе прекалено много от 
него, той не отива за изграждане 
на мускулите, а се натрупва като 
мазнина. Целта е да му попречите 
да направи това. 
А ако вие все пак наистина няма-

те време да закусите сутрин, по-
стъпете по следния начин: 

 Пригответе се от рано. Още 
от вечерта си направете закуска, 
която да вземете със себе си в 
офиса. Изберете продукти, богати 
на белтъчини, целулоза и бавни въ-
глехидрати. Най-добрият вариант е 
ябълка, пълнозърнест хляб с пар-
ченце нискомаслено сирене или из-
вара и парче печено пилешко филе. 
Друг вариант е овесени ядки или 
мюсли с нискомаслено кисело мля-
ко и мед. Още един съвет – винаги 

носете със себе си пакетче сурови 
бадеми и ако прегладнеете, изяжте 
8–10 бадема (приблизително 100 ка-
лории). Това ще обогати закуската 
ви с растителни белтъчини, целуло-
за и полезни мазнини. 

 Избирайте най-полезното. Ако 
все пак сте се оказали в такава си-
туация, че ви се налага да си купу-
вате храна от близкия магазин до 
офиса, изберете полезната: кисело 
мляко или извара и пакет мюсли. 
Кафето пийте с по-малко захар и 
обезмаслено мляко (от млякото не 
е необходимо да се лишавате, за-
щото то е източник на белтъчи-
ни и калций). 

 Разходете се. Ако още не е 
станало време за обяд, а на вас 
много ви се яде, излезте на улица-
та и се разходете за няколко ми-
нути на чист въздух. Първо, тази 
разходка ще ви оправи настроение-
то, и второ, физическата актив-
ност намалява производството на 
вещества, които отговарят за чув-
ството на глад.

Децата са се прибрали от училище 
и вие ги изпращате да поиграят, за 
да погледате спокойно филм или да се 
поровите в интернет.
Питате се къде тук е грешка-

та?! Много просто – вие пропуска-
те възможността да поиграете с 
тях, а също и да си осигурите пъл-
ноценна почивка. Отидете заедно с 
децата в близкия парк. Но не ся-
дайте на пейка с книжка в ръка, а 
участвайте активно в игрите им. 
Те ще са във възторг, а вие неу-
сетно ще изгорите близо 750 кал 
за час. Можете да покарате коле-
ло, ролери или просто да поиграе-
те с топка.
Ако навън времето е лошо, отско-

чете до залата за боулинг, а ако не 
ви се излиза от вкъщи, просто си 
пуснете музика и потанцувайте за-
едно с малчуганите. 

 На работа сте. По това време 
на деня вероятно ще ви се доспи, 
работата няма да ви спори и ще 
ви се иска да подремнете. Разходе-
те се за 10 минути на улицата – САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!

Опитайте капсулите кафе
с най-новата системас най-новата система

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

www.espressocafe.bg, 0700 17 227 / 02 980 10 38
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това ще ви ободри, а едновременно 
с това ще изгорите някоя и дру-
га калория. 
А можете и да не излизате от 

офиса – просто се разходете из 
коридора или изкачете стълбите 
между етажите. 

Приготвяте вечерята и така сте 
прегладнели, че постоянно опитвате 
от храната, което не ви пречи да из-
ядете после цяла порция от сготве-
ната, когато всички сте седнали на 
масата.
Недейте де опитвате от проду-

ктите, докато готвите, ако смя-
тате да вечеряте заедно с всички. 
В случай че сте толкова гладни, 
че не можете да дочакате време-
то за вечеря, вместо да си „щипва-
те“ оттук-оттам, сипете си мал-
ко храна в чинията, седнете спо-
койно на масата и я изяжте. Така 
ще знаете точно колко сте погъл-
нали. 

 Дъвчете дъвка. Най-добре мен-
това. Устата ви ще е заета, а ако 
вкусът на дъвката е силен, ще по-
тисне апетита ви. Отново дъвка-
та ще ви е полезна, ако между ос-
новните хранения имате навика да 
хрупате ядки или бонбони и не мо-
жете да спрете. 

 Започнете със супа или сала-

та. Диетолозите съветват не само 
да пиете течности, но и да „яде-
те“ течности. Хората, които за-
почват обяда или вечерята си със 

супа или зеленчукова салата (зелен-
чуците са богати на течности), 
поглъщат средно с 10% по-малко 
калории. Следете и за калориите 
на супата или салатата – те не 
бива да надвишават 150. Избягвай-
те мазните месни бульони и майо-
незените заливки за салати. 

Децата никога не си изяждат всич-
ко. И това, което е останало в чини-
ите им, вие го дояждате, за да не се 
хвърля. 
Дояждайте само полезното. Ако 

на масата има няколко блюда, деца-
та обикновено си слагат от всичко 
по малко, а накрая половината им 
остава в чиниите. А ако по вре-
ме на вечерята на масата има едно 
основно ястие с гарнитура от зе-
ленчуци, то в чинията на децата 
обикновено остават няколко морко-
ва или задушени броколи – това мо-
жете да изядете най-спокойно. 
Въведете нови правила. Когато 

децата приключат с яденето, сами 
да отсервират чиниите си. Така те 
сами ще изхвърлят остатъците от 
храна в кошчето и вие няма да се 
изкушавате да я дояждате. 

Най-накрая малко време за себе 
си. Грабвате кутия със сладолед от 
фризера или сядате пред телевизора 
с купичка ядки или бисквитки. 
По време на любимо предаване не 

забелязвате колко храна поглъщате. 
Освен това вниманието ви се раз-
сейва и вие не получавате истинско 
удоволствие от храната. По-добре 
изключете телевизора и се скрий-
те от храната, като поговорите с 
приятелка по телефона. 
Или си легнете по-рано. Когато не 

сте си доспали, може да се наруши 
производството на хормони, които 
регулират чувството на глад и за-
сищане.
Не лягайте да спите гладни. Ако 

ви измъчва желание да похапнете 
нещо преди сън, изяжте един плод 
или изпийте чаша билков чай, той 
няма калории, успокоява и подгот-
вя за съня.
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КОГАТО СТЕ ПОД СТРЕС
Децата постоянно се карат, в офи-

са постоянно ви е нервно, колата ви 

се чупи, а ремонтът струва цяло със-

тояние… Какво може да ви спаси? 

Шоколад и движение!

Изяжте парче черен шоколад. 

Ако обичате шоколад, но се опит-

вате да се въздържате от „вредно-

то“ лакомство и да го заменяте с 

нещо по-безобидно, в резултат рис-

кувате да погълнете два пъти пове-

че калории. Започвате с ябълка, про-

дължавате с шепа ядки, после посяга-

те към пакета с бисквити. Това съв-

сем не притъпява „шоколадовия“ глад 

и в крайна сметка отново завършва-

те с шоколад. Избирайте черен шо-

колад, той е с минимално съдържание 

на захар и максимално съдържание на 

антиоксиданти. Най-добре яжте та-

къв, който съдържа не по-малко от 

70% какао. Контролирайте количе-

ството, което изяждате. Отчупете 

си 1 или 2 парченца, а останалия шо-

колад приберете.

Масажирайте ходилата си. Ако 

нямате възможност да отидете при 

професионален масажист, свалете 

обувките си и масажирайте сами 

стъпалата си (или потъркаляйте с 

тях топка за тенис върху пода). Това 

ще ви помогне да забавите учесте-

ното сърцебиене, да се отпуснете и 

успокоите.

Движете се. Физическата актив-

ност е по-ефикасна в борбата със 

стреса от храната. Запретнете ръ-

кави и направете едно основно по-

чистване вкъщи. От една страна, 

това изисква немалко физически уси-

лия, от друга – резултатът със си-

гурност ще ви зарадва.
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Постоянна тревожност

При силен стрес в тялото се 

отделя хормонът кортизол, 

който „заповядва“ на органи-

зма да трупа мазнини. „Този 

хормон е отключващ фактор 

за мастните натрупвания, 

особено около талията и ко-

рема“ – заявява Мину Банда-

ри, съосновател на „Фармей-

ша ърбан хийлинг“.

Престанете да се тревожите за глупости! 40% от неща-

та, за които се тревожите, така или иначе не се случват 

никога. Ако имате проблеми, не си губете времето в при-

теснения, а направете нещо да ги решите. Първите поло-

жителни резултати ще ви извадят от стреса.

Сенна хрема

Голям процент от хората, страдащи от сенна хрема, се оп-

лакват не само от вълчи апетит, но и от често събужда-

не през нощта. На сутринта те се чувстват много изто-

щени. А е доказано, че хората, които работят нощна смяна, 

приемат до 500 калории повече от обичайното.

Използвайте всички познати средства да облекчите 

симптомите на сенна хрема. Ефикасни са спрейовете, 

които полепват по лигавицата на носа и филтрират пра-

шеца още преди той да е създал проблеми.

Маруля

За да растат бързо, марули-

те се пръскат с пестициди. 

„Малцина знаят, че някои от 

тези пестициди се използват 

и за угояване на животни“ – 

твърди д-р Пола Бейли Хамил-

тън, авторка на книгата „По-

пречи на ХХ век да те убие“. 

Тя обяснява, че когато доби-

тъкът приема този вид пес-

тициди, гарантирано наддава на тегло, дори и да яде по-

малко. Същото е възможно да се случва с вас, ако прекаля-

вате с пестицидните марули!

Затова избирайте органични варианти на любимите си 

плодове и зеленчуци, особено на тези, които са най-набе-

дени за химически замърсени (чушки, спанак, зелени сала-

ти и марули).

Ленив черен дроб

Черният дроб е основният орган, отговорен за изгаряне-

то на мазнините. Но ако е претоварен с токсини (от алко-

хол или прекален прием на мазнини с животински произход), 

той не се справя ефективно с работата си. „Този проблем, 

известен като затлъстял черен дроб, засяга около 15% от 

жените“ – твърди д-р Сандра Кабът, авторка на „Прочист-

ваща диета за черния дроб“.

За да избегнете това, ограничете алкохола, храните, бо-

гати на наситени мазнини, и рафинираната захар. Редов-

но провеждайте прочистване на черния дроб. 

Твърде много плодове

Основната захар в плодове-

те е фруктозата. Д-р Дейвид 

Кирш, автор на „Най-актуална-

та нюйоркска програма за тя-

лото“, твърди: „Фруктозата 

покачва нивото на инсулина в 

организма, което води до неис-

тово желание за похапване на 

сладко и, естествено, до нат-

рупване на мазнини.“

Ако не можете без плодове, предпочитайте ягодите, бо-

ровинките, кивито и ябълките, тъй като те не изострят 

толкова много апетита за сладкиши. За предпочитане е да 

ги комбинирате с протеинови храни (например нискомасле-

но свежо сирене). Тази комбинация ще ви помогне да издър-

жите по-дълго, без да слагате нищо в уста.

Черен хляб

Белият хляб е набеден за основен враг на талията. Хората, 

които консумират бял хляб, наддават тегло, защото при 

тях внезапно се покачват нивата на кръвната захар и ин-

сулина. А това гарантирано води до натрупване на мазни-

ни. Но дори и да ядете само черен хляб, не се заблуждавай-

те, че ще отслабнете. „Повечето черни хлябове се правят 

от точно толкова рафинирано брашно, от каквото се пра-

вят и белите, така че крайният ефект от консумацията им 

е същият“ – обяснява Азмина Говинджи, съавтор на книгата 

„Планът „Гликемичен индекс“.

Вместо черен предпочитайте пълнозърнест хляб. Той е 

по-бавно смилаем и не стимулира покачването на инсулина. 

Гледане на телевизия

Всеки час гледане на телевизия увеличава теглото с 2%. И 

то не само защото е възможно да хапвате чипс или мазни 

Понякога причините, поради които наддавате килограми или просто не отслабвате, 
са изненадващи и странни. Но има логика да пълнеете от... марули.
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пуканки, докато гледате някой любим сериал. Според експер-

тите от университета „Тюлейн“ в САЩ сърдечният ритъм, 

кръвното налягане и метаболизмът „спадат“ толкова много, 

докато гледате телевизия, че организмът ви започва да из-

гаря с 20–30 калории в час по-малко, отколкото ако просто 

си седите спокойно на стола, без да зяпате в екрана!

Гледайте само тв предавания, без които наистина не мо-

жете. През останалото свободно време се разхождайте, 

четете книги или говорете по телефона с приятели.

Спокойното плуване

Поначало спортуването потиска апетита, тъй като по-

качва телесната температура. Но тъй като плуването се 

осъществява в по-хладни условия, този ефект отсъства. 

В една статия в американско списание за спорт и медици-

на се твърди, че докато хората, които просто се разхож-

дат, губят до 7,7 кг от теглото си за 3 месеца, плувците 

в действителност наддават около 2,3 кг за същото време.

Плувайте по-интензивно – това ще покачи телесната ви 

температура. И никога не го правете на напълно празен 

стомах. Изяждайте поне 1 плод 30 мин преди да влезете 

във водата.

Фрешове

За да си направите фреш, са ви необходими най-малко 2 пло-

да. Колкото повече плодове – толкова по-високо съдържа-

ние на фруктоза в напитката. А напитките с високо съдър-

жание на фруктоза потискат производството на регулира-

щите апетита хормони в тялото. И стимулират чувство-

то за глад.

Яжте плодовете цели и по възможност по 1 плод във вре-

мето между закуската и обяда и обяда и вечерята. 

Пропускане на закуската

След всяко хранене метабо-

лизмът се активизира с 20–

30% повече през следващите 

2 часа. Ако пропуснете хране-

не обаче, пропускате и този 

важен метаболитен „тласък“. 

Най-неправилно е да пропуска-

те закуската, тъй като през 

нощта метаболизмът ви се е 

забавил с 5% и ако не хапнете 

нищо, след като станете от сън, той си стои на това ниво 

до следващото хранене. Ето защо хората, които закусват, 

тежат средно с 3,6 кг по-малко от тези, които пропускат 

закуската.

Яжте по малко, но начесто и никога, ама никога не про-

пускайте закуската. Закусвайки, карате тялото да изгаря 

максимум мазнини през деня.

Салати от заведения за бързо хранене

Те понякога са доста по-калорични от един сандвич. Сала-

та „Цезар“ например съдържа 452 калории, докато сандвич с 

пилешко месо – само 375. 

Най-много калории съдържат сосовете за салати и круто-

ните. Най-добре подправяйте салатите само с олио и оцет.

Късно лягане

„Хората, които спят по 9 или 

10 часа на ден, са по-слаби 

от тези, които „карат“ на 6 

или по-малко часа сън“ – еди-

нодушни са изследователите 

от Чикагския университет. 

Умората затруднява прера-

ботката на въглехидратите 

и забавя метаболизма.

Лягайте си в разумно време. 

Ако се събуждате на пресекулки през нощта, дръжте ете-

рично лавандулово масло близо до леглото си. Няколко вдиш-

вания ще ви накарат да заспите отново.

Рожденият ви ден

Учени констатирали, че бебетата, родени през зимата, са 

по-склонни към затлъстяване от тези, родени през лятото. 

Предполага се, че зимните бебета са с по-бавен метаболи-

зъм. Ако имате подозрения, че сте с бавен метаболизъм, 

направете си изследвания, за да се убедите. Това ще ви 

даде реална представа колко калории на ден изгаряте и кол-

ко трябва да консумирате, за да отслабнете.
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К
ак да го направим здра-
вословно, ни съветва д-р 
Вергиния ГЕОРГИЕВА, 
специалист по вътреш-

ни болести с дългогодишен опит в 
гладолечението и природосъобразни-
те практики, които ни помагат да 
живеем по-добре.
Когато „влизаме“ в пролетта, 

обикновено сме понапълнели. Кожа-
та ни също не е в най-добрата си 
форма – бледност, лющене, удебеля-
ване на епидермиса и запушване на 
мастните жлези се наблюдават за-
ради нарушено кръвообращение. Тор-
бички под очите, подпухнало лице 
и целулит – заради нарушен лим-
фодренаж. Склонността към обри-
ви и кожни алергии е почти задъл-
жителна. Но най-много ни измъч-
ват излишните килограми. Всичко 
това са признаци, че организмът ни 
се нуждае от пречистване, или ина-
че казано – 

НУЖДАЕМ СЕ 
ОТ ДЕТОКСИКАЦИЯ 

„Сега е времето за разтоварва-
ща програма в рамките на 10–15 

дни, с която плавно и безболезнено 
да стопим излишните килограми“ – 
под сеща д-р Георгиева. 
Изследвания на диетолози доказ-

ват, че в зрелия организъм може 
да се натрупат между 5 и 25 кг 
излишни мастни клетки, застоя-
ла лимфа, токсини и шлака. Кол-
ко много издържа тялото ни, пре-
ди да се сетим да направим нещо, 
за да го освободим от този непри-
ятен „багаж“?! Защо е необходимо? 
Нашите органи и тъкани са прето-
варени от крайните продукти на 
процеса на обмяна на веществата, 
които се натрупват след всяко бо-
ледуване, при недостиг на витамини 
и редовно движение, а също и при 
запек, прекаляване с консумацията 
на месо и мазни храни. Много то-
ксини се образуват също при разпа-
дането на подкожната мазнина по 
време на гладуване или спазване на 
непосилно строга диета. 

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ 
АВТОИНТОКСИКАЦИЯТА

на организма, крайните продукти 
от обмяната на веществата тряб-

ва да се елиминират, като се акти-
визира работата на кожата, черния 
дроб, бъбреците, червата и белите 
дробове (част от токсините се из-
паряват при дишането, а за деак-
тивирането на останалите е нужен 
кислород).
„Задължително трябва да следим 

за нормалната работа на чревната 
перисталтика и в никакъв случай да 
не допускаме запек повече от 2–3 
дни. Защото излишните токсини и 
шлаки започват да се наслояват в 
проблемните зони под формата на 
цeлулит“ – обяснява д-р Георгиева 
и предупреждава, че портокалова-
та кожа е знак, че имаме нужда от 
прочистване. 
Освен стомаха и черния дроб дру-

гият орган, който участва в само-
очистването на организма, са 

БЪБРЕЦИТЕ 
Ще познаете, че сте им причинили 

нещо лошо, ако усетите леки бол-
ки в кръстно-поясната област, те-
жест в кръста, а в по-лоши слу-
чаи – често уриниране и парене при 
уриниране. Как да помогнем на бъ-
бреците да пречистят нашия ор-
ганизъм? 
„Чрез приемане на повече вода (ми-

нерална или преварена). 1,5 л са не-
обходимият минимум. Добре е да 
смесите водата със сока на 1 ли-
мон и да я пиете на порции между 
храненията – препоръчва д-р Георги-
ева. – Ежедневният прием на 300–
600 мл фреш от моркови, ябълки и 
червено цвекло (или комбинация от 
тях) също прочиства ефикасно бъ-
бреците. Освен че ще свалите ня-
колко килограма в рамките на 2–3 
седмици, вие ще се почувствате и 
по-енергични. При проблеми с хемо-
глобина 20-дневният прием на сок 
от червено цвекло или коприва ще 
облекчи анемията“ – добавя тя.
Важен орган с мощен пречистващ 

ефект върху нашия организъм е и 

БЕЛИЯТ ДРОБ 
„Не забравяйте, че намаляването 

или спирането на цигарите подо-
брява оросяването и в пъти по-
добрява насищането с кислород на 
всички органи и системи“ – напом-

зд р а в н а  к у л т у р а
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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. 

ня д-р Георгиева. За забързаните 
бизнес дами тя предлага лека су-
трешна гимнастика (10–15 мин) в 
съчетание с няколко дълбоки диха-
телни упражнения на открито (на 
терасата). Те идеално ободряват. 

ЧРЕЗ ОТВАРЯНЕТО 
НА ПОРИТЕ 

си кожата също активно участ-
ва в самоочистването на организма. 
Природата ни е дала възможност 
да изхвърляме шлаката, която все-
кидневно натрупваме, през кожни-
те пори. Значи повече движение и 
повече сауна са задължителни сега. 
„Ако сутрин, след 6–8 часа сън, се 

погледнете в огледалото и забеле-
жите, че склерите (бялото на очи-
те) ви са жълтеникави, значи има-
те нужда от прочистваща програ-
ма. Ако езикът ви е жълтеникаво-
бял по средата, значи има наслоява-
не на токсини в храносмилателни-
те органи“ – обяснява д-р Вергиния 
Георгиева и предлага 

КРАТКА, НО ЕФИКАСНА 
ОЧИСТВАЩА ПРОГРАМА 

1Сутрин и вечер на гладно прие-
майте по 1 с. л. смляно ленено 

семе, запарено в 150–200 мл топла 
вода и овкусено с 1–2 ч. л. мед. То 
чисти храносмилателната система 
от токсини.

2Пийте до 2,5 л течности на 
ден (в това число и сокове). 

Според повечето диетолози на 1 кг 
тегло трябва да се падат по 30–35 
мл течности.

3Пийте чайове от български бил-
ки, които имат пречистващ 

ефект – липа, мента, лайка, полски 
хвощ. Ако сте склонни да образува-
те песъчинки или камъни в бъбре-
ците, пийте 4–5 пъти дневно по 
250 мл чай от липа и полски хвощ, 
като във всеки чай изстисквате 
сока на половин лимон.

4При хронични проблеми с хра-
носмилането задължително хап-

вайте 300–350 г салата преди ос-
новното ястие – шопска, овчарска, 
зеле и моркови, цвекло, моркови и 
ябълки, праз лук със зеле и маслини. 
Тя е като метла за лигавицата на 

стомаха и червата. 

5При силно изразен запек сутрин 
между 10.00 и 11.00 ч. приемай-

те семена от индийски жиловлек 
(по 1 с. л. в 150 мл топла вода). 
Това ще подобри перисталтиката 
ви. 

6 300–500 г плодове дневно зареж-дат организма с витамини, ми-
нерали и антиоксиданти. Консуми-
райте ги по-добре преди обяд, в 
10.00 ч., или следобед, към 16.00 
ч. Най-добре очистват: портока-
ли, мандарини, грейпфрут, помело и 
ябълки. Те могат да се приемат и 
от диабетици в съчетание с ниско-
маслено кисело мляко в 10.00, 15.00 
и 21.00 ч. 

7Ограничете калориите до 800–
1000 дневно. Увеличете движе-

нието – поне по половин час на ден 
правете гимнастика, а 2–3 пъти 
седмично ходете на плуване, калане-
тика или танци.

8Един път седмично яжте само 
плодове (до 1 кг на ден). През 

разтоварващия ден можете да пи-
ете 30–50 г пчелен мед, разтворен 
в чай или вода, и да хапвате по 1 
с. л. пчелен прашец, разтворен в 
кисело мляко (между 10.00 и 14.00 
ч.). Ако искате, можете да вклю-
чите в разтоварващия ден и зелева 
супа, богата на много калий и ми-
кроелементи. 

Рецепта за 
„калиевата“ супа

В 1,5 л вода се сваряват нарязани 

на парчета 3 моркова, 3 картофа, 

1 връзка целина, 50 г зеле, 50 г кар-

фиол и 1/2 връзка нарязан на ситно 

магданоз. Пасирайте без сол и маз-

нина и изстискайте сока на 1 ли-

мон. Разпределете супата по око-

ло 200–250 мл на прием в часовете 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 и 19.00.

Ако и супата не ви засити, в ча-
совете на основно хранене по вре-
ме на прочистващия ден можете да 
приемате и 1–2 препечени филийки 
пълнозърнест хляб или сухар, нама-
зани с маслинен пастет или пастет 
от авокадо и маслини. 

Разговора води Софи ТОПАЛОВА



В името на прецизността на-уката офталмология днес 
гребе с пълни шепи от все 
по-сложните и иновативни 

методи и технологии. За да е в 
крак с модерните методи за под-
държане на здравето, клиниката, в 
която работи д-р Венелина МИЛЕ-
ВА, предлага съвременни решения за 
профилактика и лечение на много 
очни заболявания. Според светов-
ни офталмологични проучвания едно 
от най-сериозните и широко раз-
пространени е макулната дегенера-
ция, свързана с възрастта. Близо 30 
милиона души са засегнати от него.

– Какво точно представлява забо-
ляването?

– Макулната дегенерация е пато-
логично състояние, което включ-
ва различни заболявания на очите 
и най-често се проявява с наруше-
ние в централното зрение (зрение-
то, благодарение на което виждаме 
предметите, разположени пред нас), 

а периферното остава запазено. В 
резултат на това се затрудняват 
четенето, ясното фокусиране на 
предмети, разпознаването на лица. 
Постепенно се появяват замъглява-
не и размазване, които още пове-
че влошават качеството на живот.  

– Какъв е възрастовият диапазон 
на заболелите?

– Зависимата от възрастта макул-
на дегенерация се сочи като една 
от водещите причини за слепота 
при хората над 55-годишна възраст. 
Защо точно се появява, учените 
още не знаят категорично, но е 
твърде вероятно заболяването да 
се предава генетично по семейна 
линия. Пушачите, хората с наднор-
мено тегло и онези, които про-
дължително са се излагали на сил-
на слънчева светлина в ежедневие-
то си, също са в рисковата група. 
Дефицитът от витамини, извест-
ни още като „очни витамини“ (раз-
лични формули, в състава на които 
задължително влизат лутеин, вита-
мин А, С, Е и микроелементи), и 
каротиноиди допринася за повиша-
ване на риска от това заболява-
не. Съществува и ювенилна форма 
на макулната дегенерация, която се 
наблюдава при млади хора и се дъл-
жи на генетични аномалии. 

– Какви са симптомите на възрас-
тово свързаната макулна дегене-
рация?

– Замъглено зрение, нарушено цве-
тоусещане, халюцинации, трудно 
разпознаване на познати лица, на-
рушено виждане на правите линии 
в централното зрително поле, на-
личие на централни скотоми (това 
са петна в централното зрително 

поле, в които пациентът не вижда 
нищо). Обикновено тяхната големи-
на в началото е малка, но с прог-
ресиране на заболяването се увели-
чава. Извън тези петна зрението е 
запазено. 

– Какви форми има заболяването?
– Две – суха и мокра. При су-
хата настъпва постепенна некро-
за на фоторецепторите в облас-
тта на макулата (това е специална 
част от ретината, на която дъл-
жим централното си зрение), кое-
то води до замъгляване на централ-
ното зрение. Най-често при изслед-
ване по очното дъно се откриват 
малки жълтеникави петна, извест-
ни като друзи. В началото пове-
чето пациенти, страдащи от ма-
кулна дегенерация, развиват имен-
но сухата форма. Тя има постепен-
на еволюция и сравнително рядко  
води до слепота. При мократа фор-
ма под централната част на ре-
тината се откриват малки новоо-
бразувани кръвоносни съдове, чиито 
стени обикновено са лесно раними. 
В резултат на тяхното разкъсва-
не в ретината възниква кръвоизлив, 
който води до нарушение най-вече 
на централното зрение. Обикнове-
но процесът започна в едното око 
и по-късно преминава и в другото. 
За разлика от сухата форма при 
мократа макулна дегенерация загуба-
та на зрението може да се развие 
изключително бързо, без минаване 
през отделни етапи. Само 15% от 
пациентите, страдащи от макулна 
дегенерация, свързана с възрастта, 
стигат до мократа макулна дегене-
рация, но в 3/4 от случаите това 
води до значителна загуба на зре-

Макулна дегенерация, 
свързана с възрастта

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НЕЯ

Д-р Венелина МИЛЕВА
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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.

нието. Освен това през последните 
години се забелязва тенденция към 
увеличаване на броя на пациентите 
с тази разновидност на болестта.

– Кои са рисковите фактори за по-
явата на макулната дегенерация?

– На първо място, е влошено снаб-
дяване на клетките с хранителни 
вещества и кислород вследствие на 
напредване на възрастта. На вто-
ро – тютюнопушенето. Цигарите 
са единствената доказана и неоспо-
рена причина за поява на болест-
та. Семейната генетична обремене-
ност и генетичните дефекти пови-
шават риска с близо 50%. Не без 
значение са високото кръвно наляга-
не, високите нива на лош холесте-
рол в кръвта, прекомерният прием 
на мазнини. Жените по-често от 
мъжете страдат от заболяването. 
А хората със светла коса и светли 
очи са по-застрашени от останали-
те. Виждате, че макулната дегене-
рация е мултифакторно заболяване 
(тоест появата є се дължи на ком-
бинирането и наслагването на ня-
колко рискови фактора). 

– Какви са характерните прояви 
на макулната дегенерация?

– В началото пациентът рядко об-
ръща внимание на симптомите, за-
щото ги обяснява с преумора на 
очите. С течение на времето обаче 
те се задълбочават. Това е типич-
ното начало на т. нар. суха форма 
на макулната дегенерация. На този 
етап е засегнато само едното око. 
Здравото компенсира нарушеното 
зрение на болното и това става 
причина за късното диагностицира-
не на болестта. С течение на вре-
мето болестта засяга и двете очи.

– Как се поставя диагнозата ма-
кулна дегенерация?

– Съществува универсален безболез-
нен метод, който може да се на-
прави от всеки. Нарича се решет-
ката на Амслер. Тя се състои от 
множество квадратчета, сред кои-
то някъде в центъра има едно го-
лямо тъмно петно. Целта на паци-
ента е да се стреми да гледа само 
в черната точка по средата на ре-
шетката. Ако през това време усе-
ти замъгляване на зрението или пък 

правите до този момент черти за-
почват да придобиват вълнообразен 
характер, има голяма вероятност 
да става дума именно за макулна 
дегенерация. Крайният отговор оба-
че може да се даде само след вни-
мателен офталмологичен преглед. 
Като начало се изследват зрител-
ната острота и очното дъно. По-
сле се продължава с по-специализи-
рани изследвания. 

– Как се лекува макулната дегене-
рация?

– Все още не е открито дефини-
тивно лечение. Сухата форма пора-
ди бавния є ход на протичане обик-
новено се третира с консервативно 
лечение. И по-точно с антиоксидан-
ти, които намаляват количество-
то на свободните радикали в орга-
низма и предпазват ретината. Най-
често се използват витамини С и 
Е, както и комбинацията между 
бета-каротин и цинк. В достатъч-
но големи дози те забавят хода на 
болестта, но не възвръщат загубе-
ното зрение. Използват се и с пре-
вантивна цел. В момента в процес 
на проучване е влиянието на корти-
костероидите и на този етап ре-
зултатите са обнадеждаващи. При 
мократа форма се прилагат инжек-
ции в областта на окото или се 
прибягва до лазерна терапия. От 
2000 г. е одобрена нова техника – 
фотодинамично лечение, при което 
светлинно активиран медикамент 
се вкарва интравенозно в органи-
зма. Но тази интервенция трябва 
да се повтаря.

– А профилактиката в какво се 
състои?

– Намаляването на рисковите фак-
тори, водещи до появата, е може 
би единственият начин за актив-
на борба със заболяването. Особе-
но внимание трябва да се обръща 
на хранителния режим. Препоръч-
ва се прием на риба, много зеленчу-
ци и плодове, богати на антиокси-
данти, както и допълнителен при-
ем на хранителни добавки. Най-ва-
жният момент в профилактиката 
е след 50-годишна възраст зрението 
да се следи редовно.

Разговора води Софи ТОПАЛОВА



В
ината за това може да бъде приписана на ло-
шата екология. Но ако не сме в състояние ра-
дикално да подобрим околната среда, то със си-
гурност можем да вземем мерки, за да предпазим 

здравето на своето семейство и особено на децата 
от мъжки пол. 

ВЕЗДЕСЪЩАТА ПЛАСТМАСА

Постоянно се тръби за вредата от разни химични 
вещества, използвани при производството на пласт-
масови изделия за бита, опаковки на стоки, в битова-
та химия и в козметиката. С какво точно са опасни 
тези химически съединения?
Екатерина (на 32 г.) си задава този въпрос след 

раждането на второто си дете, момченце: „Със съ-
пруга ми отидохме в аптеката да купим шишета и би-
берони и забелязахме, че на етикетите на някои от тях 
е отбелязано: „Не съдържа ВРА.“ Когато преди пет го-
дини ни се роди дъщеря, на опаковката на шишетата 
нямаше подобни надписи. Поинтересувах се и прочетох 
в интернет, че ВРА (бисфенол А) е химическо съедине-
ние, което се използва при производството на пласт-
маси и смоли и за което много учени смятат, че е при-
чина за опасни заболявания. Реших да се посъветвам с 

лекари. Повечето от тях ми казаха, че това не е повод 
за притеснение, но чух мнението на други, според кои-
то в близко бъдеще бисфенолите ще погубят човечест-
вото.“
Тогава Екатерина и съпругът є съставят списък с 

правила за безопасност, които стриктно да се спаз-
ват в семейството им: да избягват покупките на про-
дукти, опаковани в полиетилен, и никога да не при-
топлят храната в пластмасови съдове. Свеждат до 
минимум потреблението на консерви и напълно се от-
казват от химическите средства за борба с насекоми-
те. От молци се предпазват със сушени портокалови 
кори, а от комари – с масло от карамфил. 
Подобна е и историята на 35-годишната Ирина. 

След като прочела в интернет за вредите от бис-
фенол А, който често се използва при производ-
ство на пластмасови бутилки и опаковки, изхвърли-
ла от вкъщи всички стари пластмасови контейне-
ри, които е използвала до момента. „Не знам доколко 
това е оправдано, но похарчих цяло състояние за нови 
с надпис: „Не съдържа ВРА.“ Помислих си, че няма зна-
чение доколко е вярна информацията в интернет. На-
правих усилия, защото здравето е по-скъпо и по-важно 
от всичко.“

МОДЕРНИ ЗАПЛАХИ ЗА

МЪЖКОТО 
З Д Р А В Е
ПО ПОСЛЕДНИ ДАННИ МЪЖКОТО 
БЕЗПЛОДИЕ И БРОЯТ НА МОМЧЕНЦАТА С 
ВРОДЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ В РЕПРОДУКТИВНАТА 
СИСТЕМА С ВСЯКА ГОДИНА НАРАСТВАТ.
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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

ХИМИЧЕСКА АТАКА

Учените все по-често говорят за вредното въздейст-
вие на различни химични съединения върху здравето. 
На такова въздействие най-силно са изложени децата, 
тъй като техният организъм е в процес на оформя-
не и затова е по-безсилен срещу атаките на тези ве-
щества. Доказано е също, че вредното влияние върху 
детския организъм може да настъпи още в утробата 
на майката. 
През последните години в повечето развити стра-

ни са направени изследвания с цел да изяснят как въз-
действат някои химически съединения върху здраве-
то на децата, особено на момчетата. Има мнение, че 
именно бисфенол А е причина за проблеми, свързани с 
пикочоизпускателните канали, а също и с тестисите. 
По някаква причина впоследствие се влошава качест-
вото на семенната течност на зрелия мъж и дори 
се стига до поява на злокачествени образувания. Ма-
кар че подобни изследвания не са получили окончателно 
признание от страна на медиците, данните от различ-
ни страни по света са еднакво тревожни: 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ КАЧЕСТВОТО НА СЕМЕННАТА 
ТЕЧНОСТ ПРИ МЪЖЕТЕ В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ РЯЗКО СЕ 
Е ВЛОШИЛО. А 20% ОТ МЛАДИТЕ МЪЖЕ В РЕПРОДУКТИВНА 

ВЪЗРАСТ ПОПАДАТ В КАТЕГОРИЯТА „БЕЗПЛОДНИ“. 

Това е няколко пъти повече, отколкото преди 50 го-
дини. 
Множеството доказателства са в полза на хипоте-

зата, че именно химични вещества като бисфенол А 
влошават мъжкото здраве. 
Как да предпазим синовете си от това негативно 

влияние?

ХОРМОНАЛНА РЕАКЦИЯ

Повечето клетки в човешкия организъм са снабдени 
с рецептори, които са натоварени със задачата да ре-
агират на определени хормони. Например чрез тях хор-
монът естроген подава сигнал на клетките за офор-
мяне на женски полови органи, за началото на поло-
вото съзряване, за регулиране на менструалния цикъл. 
Андрогените пък са отговорни за оформяне на мъж-
ката репродуктивна система. Когато химично веще-
ство, подобно по състав на естрогена, въздейства на 
рецепторите в неподходящо време или попадне в орга-
низма в неподходящо количество, са възможни нежела-
телни изменения – от неправилно формиране на поло-
вите органи до безплодие. Като мъжете са податливи 
на това влияние в много по-голяма степен от жените. 
И макар най-често да се говори за вредата от ВРА, 
има и много други химически съединения, които също 
са опасни за здравето. 

 Триклозанът е антибактериално вещество, което 

се използва широко в производство на дезодоранти, са-

пуни и пасти за зъби. Обвиняват го в пагубно влияние 

върху хормоналната система. Когато проникне в клет-

ката, триклозанът блокира синтеза на ензима еноил-

АПБ редуктаза, който е жизненоважен за оцеляването 

на много бактерии. 

 Атразинът е вещество, което обикновено се сре-

ща в хербицидите, попада в питейната вода и нанася 

вреда на здравето. Хербицидът атразин причинява вро-

дени малформации.

И макар производителите да твърдят, че съвременни-

те препарати, създадени за борба с насекомите и вре-

дителите, не могат да навредят на човека, тревога-

та е налице.

ВЪПРОСЪТ ОСТАВА ОТКРИТ

Много от тези химични вещества се срещат в кръв-
та на възрастни, деца и дори в новородени. Учените 
са съгласни, че ако веществото присъства в състава 
на кръвта, това все още не означава, че то вреди на 
здравето. Както има и случаи, когато полезни съеди-
нения водят до съвършено неочаквани лоши последи-
ци. Например през втората половина на ХХ век широ-
ко се е използвал изкуственият естроген, който бил 
предписван на жени като профилактика на нежелано 
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прекъсване на бременността. Впоследствие с това се 
оказаха свързани редица отклонения в развитието на 
половата система при децата, родени в този период, 
в това число и безплодие. Тоест лекарите само могат 
да предполагат какъв ще е ефектът от хормоналните 
и химичните вещества върху репродуктивната систе-
ма на човека. 

ДОКАЗАНО Е, ЧЕ ХИМИЧЕСКИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ, СХОДНИ 
С ЕСТРОГЕНА, СА ВРЕДНИ ЗА ЖИВОТНИТЕ. 

В същото време няма научни доказателства, че те 
имат същото вредно влияние върху човешкия органи-
зъм. Основно защото в нито една страна по света не 
е разрешено да се правят опити, като се дават по-
добни препарати на здрави жени. Затова на медиците 
им се налага да установяват косвени връзки между на-
личието в организма на едни или други химически ве-
щества и състоянието на здравето. Даже и лекарите, 
които се занимават с лечение на нарушения на репро-
дуктивната система на момчетата (а в тези наруше-
ния често се обвиняват същите тези ВРА), не могат 
категорично да потвърдят коя е главната причина за 
отклоненията – наследственост, околна среда или дру-
ги, още неизвестни фактори. 

РАЗУМНА ПРЕДПАЗЛИВОСТ  
Производителите обикновено твърдят, че дори ако 

при производство на стоки за бита се използват аг-
ресивни химични съединения, то те са в минимални 
количества. Излиза, че на практика ние много често 
влизаме в контакт с бисфенол А – сутрин се събуж-
даме и си мием зъбите, използваме дезодоранти и ос-
вежители за въздуха, мием ръцете си с антибактери-
ални сапуни, използваме спирала за мигли, обядваме на-
бързо с консерва риба тон в офиса или притопляме в 
микровълновата печка храна в пластмасова чиния. То-
ест излиза, че даже не много големите дози ВРА, полу-
чени от различни източници, се смесват в нашия ор-
ганизъм в странен коктейл. И никой не може да пред-
скаже как това ще се отрази на здравето ни след ня-
колко години. 
И макар че няма официални данни за това до момен-

та, повечето учени са единодушни за едно: ако има-
те възможност да намалите количеството ВРА, кое-
то приемате ежедневно, направете го. Колкото по-
малко присъства химията във вашия живот, толкова 
по-добре. Особено важно е това за децата, бременни-
те жени и кърмещите майки.

Тревожни симптоми

 Изостава по ръст от връстниците си. Не-

пременно се консултирайте със специалист за съот-

ветствието между костната и биологичната въз-

раст на детето ви. Костната възраст може да из-

превари или да изостане с една и половина – две годи-

ни, но ако тази разлика е 3 години, това е тревожен 

признак, които налага задълбочено изследване на ен-

докринната система. 

 Наднормено тегло при момчетата. Също 

може да доведе до патология на развитието в хормо-

налната сфера.

 Крипторхизъм. Това е вродено ендокринно от-

клонение, при което единият или и двата тестиса 

не слизат навреме в скротума, а остават в коремна-

та кухина или в ингвиналния канал. В повечето случаи 

крипторхизъм се среща при недоносените деца. Тес-

тисът трябва да се спусне в скротума до края на пър-

вата година. 

 Недоразвити гениталии. Констатира се, ако 

например при момче на 13 години е започнало окосмя-

ване (под мишниците и в областта на гениталиите), 

а размерите на гениталиите са все още детски. На-

ложително е да заведете детето при ендокринолог.

 Преждевременно полово съзряване. Когато 

гениталиите на момчета на 7–9-годишна възраст са 

като на възрастен мъж, това може да бъде и признак 

за развитие на тумор на главния мозък. Изисква на-

блюдение от ендокринолог.

Как да намалим 
количеството ВРА

1. Не затопляйте в микровълновата храни в пласт-

масови контейнери и опаковки, защото при нагря-

ване вредните химически вещества попадат от опа-

ковката в продукта.

2. Използвайте шишета и биберони, на чиито опа-

ковки е отбелязано, че не съдържат ВРА. Големи 

американски и европейски производители са се отка-

зали да използват тези съединения още през 2009 г.

3. Не купувайте продукти, опаковани в пластма-

са, или контейнери, произведени от преработе-

на пластмаса.

4. Не използвайте химикали за борба с насекоми и 

не пръскайте с пестициди стайните и градин-

ските растения. 

5. За пречистване на питейната вода не използвай-

те филтриращи кани, а филтри, които се монти-

рат на водопроводната тръба. 

6. Избирайте пасти за зъби, гелове и дезодоран-

ти без съдържание на триклозан. Смята се, че 

това вещество води до мутация на бактерии, които 

са устойчиви и към най-силните антибиотици. 

7. Избягвайте препарати от битовата химия, кои-

то са с остра миризма. Избирайте тези без ми-

рис.

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА МОМЧЕТА
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Чудите ли се защо дори и от най-
лекия натиск често получавате 
синини по краката и ръцете? Чу-

дите ли се на какво се дължи внезапно 
появилото се малко червено петънце на 
бузата ви, което така и не изчезва вече 
с години? Чудите ли се на какво се дъл-
жат неприятните червеникаво-лилави 
„паяжинки“ по краката ви? Чудите ли се 
защо имате често и безпричинно кърве-
не от носа? Това е само част от последи-
ците, с които се сблъскват хората, стра-
дащи от чупливи или разширени капи-
ляри. Ето защо, за да дадем отговор на 
тези и други ваши въпроси, ние подгот-
вихме тази статия.

Капилярите са 
НАЙ-МАЛКИТЕ 

КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ 
в човешкото тяло. Те са краищата на ар-
териалната система и за разлика от ве-
ните и артериите са много по-тънки. Въ-
преки това те имат изключително ва-
жна роля, тъй като благодарение на тях 
кислородът и хранителните вещества в 
кръвта стигат до всички тъкани в тяло-
то. В този смисъл те осигуряват нормал-
ното функциониране и обновяване на 
органите.

ЗАБОЛЯВАНЕ ИЛИ 
КОЗМЕТИЧЕН ДЕФЕКТ 

са разширените и спукани капиляри? 
Колкото важни, толкова и проблемни 
могат да бъдат понякога тези малки кръ-
воносни съдчета. 

Повишената чупливост на стените на 
капилярите често води до проблеми 
както от естетично-козметична, така и 
от здравословна гледна точка. Смята се, 
че около една трета от хората с разшире-
ни мрежовидни капиляри по краката на 
един по-късен етап започват да страдат 
и от разширени вени. Ето защо пробле-
мите с капилярите не бива да се прене-
брегват и не бива да бъдат само прикри-

вани. Необходимо е правилно и навре-
менно третиране.

КОИ СА ПРИЧИНИТЕ 
ЗА ПОЯВАТА ИМ

Повишената чупливост на капилярни-
те стени се дължи на различни причи-
ни, но основните са: наследствена пред-
разположеност, хормонални промени 
(вследствие на бременност, менопауза, 
прием на противозачатъчни медикамен-
ти); излагане на минусови температури 
или пък на големи горещини; нездраво-
словен начин на живот и хранене; недос-
тиг на витамин C в организма; прекарва-
не на остри инфекциозни заболявания 
(грип, скарлатина, сепсис); предозиране 
или свръхчувствителност към някои ме-
дикаменти и др. 

Има два основни вида заболявания на 
капилярите – 

РАЗШИРЕНИ И СПУКАНИ 
КАПИЛЯРИ (КУПЕРОЗА)

Разширените и спукани капиляри съз-
дават значителни неудобства, с които 
се сблъскват много съвременни жени, 
особено тези от тях, които са с тънка и 
чувствителна кожа. Когато се спукат, 
капилярите причиняват малки черве-
ни точици по кожата, а когато се разши-
рят, което се получава главно по лицето 
(около носа и бузите) и краката, те ста-
ват видими, паякообразни „мрежички“ 
в неприятен червеникаво-лилав цвят. 
Други последствия от проблеми с капи-
лярите могат да бъдат често появяващи 
се синини по краката и ръцете, причине-
ни и от най-незначителния натиск, без-
причинно кървене от носа или пък сил-

но кръвотечение при менструация. 
КАК ДА СЕ СПРАВИМ 

С ПРОБЛЕМНИТЕ КАПИЛЯРИ?
Кремовете, лосионите, лазерната тера-

пия и склеротерапията могат да залича-
ват вече появили се разширени и спука-
ни капиляри, без да предотвратяват по-
явата на нови такива. Но за постигане-
то на траен резултат е необходим и редо-
вен прием на продукт, действащ профи-
лактично, укрепвайки стените на всич-
ки капиляри в човешкото тяло. Това е 
причината много хора да се доверяват 
на „Рутаскорбин“.

„Рутаскорбин“ е хранителна добавка, 
съдържаща веществата Рутозид и добре 
познатия ни витамин С, които помагат 
да се стабилизират клетъчната мембра-
на и капилярната стена, правейки ги по-
еластични и устойчиви. Рутозидът по-
вишава устойчивостта на кръвоносни-
те съдовете към агресивните външни 
фактори, а витамин С участва в образу-
ването на колагена, който като цимент 
скрепва отслабените стени на капиляри-
те. Освен че предпазва от кръвоизливи, 
„Рутаскорбин“ притежава още проти-
вовъзпалителен и антиалергичен ефект. 
Продуктът е утвърден и изпитан 

С НАД 20-ГОДИШНО 
ПРИСЪСТВИЕ НА ПАЗАРА 

а приложението му не се свързва с никак-
ви странични ефекти. Произвежда се в 
най-модерния български фармацевтичен 
завод на „Актавис“ в град Дупница, кое-
то е гарант за качество и достъпна цена. 
„Рутаскорбин“ може да бъде закупен без 
рецепта на препоръчителна цена от 4 лв.

Как да се справим ТРАЙНО 
с разширените и спукани капиляри?

За да се постигне траен ефект, „Рутаскорбин“ 
трябва да се приема редовно, по 1–2 таблетки 
3 пъти дневно, в продължение на 3–4 месеца.



Д
окато сме млади и невръст-
ни, ни се струва безсмисле-
но да ни пожелават здра-
ве. Малко пораснали и мал-

ко пострадали, но почти на същия 
акъл, мечтаем за здраве от безко-
ристно желание да продължим да 
издевателстваме над него. Когато 
се сблъскаме с болежките, се чудим 
на коя врата да почукаме. Тогава 
се сещаме, че е време съвестните 
хора с бели престилки да ни нале-
ят малко чувство за отговорност 
и полезна информация на тема здра-
ве. Заедно с д-р Методи ЯНКОВ, 
управител на частна болница „Сер-
дика“ и практикуващ лекар гине-
колог, имам намерение „да изслед-
вам“ наболели и обществено значи-
ми проблеми, „да диагностицирам“ 
здравето през призмата на част-
ното здравеопазване. Но сравнения-
та ми с държавното са неизбежни. 

НА ТЕРЕНА 
НА ОБЩЕСТВЕНОТО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
в България е, от една страна, 
частното здравеопазване, а от дру-
га – държавното и общинското. 
Общественото здравеопазване у нас 
се крепи на основата на здравно-
осигурителна система, базирана на 
принципите за солидарност и рав-
нопоставеност. И по отношение 
на регистрацията, и при кандидат-
стване за финансиране чрез Нацио-
налната здравноосигурителна каса 
(НЗОК) държавните, общинските и 
частните лечебни заведения са рав-
нопоставени. Пътят за регистра-
ция на частна болница не е по-раз-
личен от този, по който се регис-
трират нови дейности в общински-
те и държавните лечебни заведе-
ния. Частните болници отговарят 

на същите стандарти и хигиенни 
изисквания като държавните и об-
щинските. Досега. 

РАВНОПОСТАВЕНА 
НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТ

Според нов проектозакон новореги-
стрирано лечебно заведение в продъл-
жение на 1 година не може да канди-
датства за договор с касата, т. е. 
на практика е лишено от финанси-
ране с обществени средства за този 
период. Ако според д-р Янков този 
закон се приеме, това ще е първа-
та репресивна крачка срещу частно-
то здравеопазване. „Защото по всич-
ко личи, че в близките 5–10 години 
не се очаква откриване на ново дър-
жавно или общинско лечебно заведе-
ние“ – допълва специалистът. Защо-
то общинската болница няма как да 
устои на „агресията“ на частната – 

Д-р Методи Янков е с 

34-годишна лекарска прак-

тика и 18-годишен опит в 

управлението на здравео-

пазването – управлявал е 

държавни лечебни заведе-

ния, заемал е пост в Ми-

нистерство на здравео-

пазването, бил е управител 

на Столичния медицински 

холдинг. Той е и първият 

директор на Столичната 

здравноосигурителна каса.

Визитка

ПО ТРЪНЛИВИТЕ 
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

С Д-Р МЕТОДИ ЯНКОВ
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и по отношение на условията на ра-
бота за лекарите и сестрите, и по 
отношение на обслужването и ко-
ректността към пациентите. 

В БЪЛГАРИЯ ИМА 
НАД 360 БОЛНИЦИ 

Още преди 8 години бе отчетено, 
че те са твърде много за страната 
ни, и тогава бе приет френски мо-
дел на здравеопазване, по чието раз-
работване в Министерството на 
здравеопазването се труди френска 
експертна група в сътрудничество 
с експерти от България. Тази про-
грама предвижда здравеопазването 
ни да се крепи на НЗОК, на добро-
волните здравноосигурителни фон-
дове и на изпълнителите – държав-
ните и частните лечебни заведе-
ния. Като за държавни бяха посоче-
ни 28-те областни болници и някол-
ко специализирани заведения (като 
Национален кардиологичен център, 
Национален онкологичен център и 
психиатричните заведения). Списъ-
кът беше удължен с 5-те универ-
ситетски болници в страната. На 
всички останали болници – общин-
ски и ведомствени – бе предложе-
но да бъдат преустроени според за-
кона за концесиониране и наредбите 
за мениджърско управление или пък 
тотално предложени за продажба. 

В ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА

Местната власт (кметствата) 
няма почти никакви задължения по 
отношение на здравеопазването. Об-
щините нямат „перо“ в бюджета за 
финансиране на общинското здравео-
пазване. Те финансират капиталови-
те разходи за болниците (тези раз-
ходи са нещо като здравен фонд на 
общината), но не могат да финан-
сират лечебната дейност (която за-
коново се финансира от НЗОК, от 
доброволните фондове и програми на 
Министерството на здравеопазване-
то). И освен това харчат милиони 
за ремонти на общинските болници 
и за купуване на апаратура. Пари, 
които могат да пренасочат на дру-
го място, ако дадат възможност на 
частниците да инвестират, реорга-
низират и да направят иновации на 
съществуващите общински болници 
с частни средства. „Това решение е 

по-добро от това да карат частни-
ците да строят нови болници“ – ка-
тегоричен е д-р Янков. 

КОЙ ПРЕЧИ 
НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ

В София има над 70 болници и по-
вечето от тях са частни. Най-голя-
мата от тях, каквато е „Токуда“, е 
по-голяма от Александровска болни-
ца. Другите частни болнични заведе-
ния са по-малки – предоставят от 
15 до около 150 легла. В момента се 
строи нова частна болница с 350 лег-
ла. Тя би побрала половината общин-
ски болници в себе си. „Защо, спирай-
ки приватизацията на общинските 
лечебни заведения, се допуска „разхи-
щение“ на частен капитал за стро-
еж на нови лечебни заведения, кои-
то, регистрирани на терена на една 
община, ще атакуват ресурса на до-
сегашната система – задава ритори-
чен въпрос д-р Янков, чийто отго-
вор знае. – Защото една нова част-
на болница „ще грабне“ и персонала, 
и пациентите на общинската болни-
ца, „ще грабне“ и бюджета на съот-
ветната районна ЗОК. А обновената 
с частни пари общинска болница ще 
изпълнява същата дейност, каквато 
е изпълнявала до момента, ще запази 
съществуващия ресурс, както и ад-
реса си, който е познат на пациен-
тите от района от години.“ 

ДОПЛАЩАНЕТО – 
ОБОСНОВАНО И/ИЛИ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Повече от 8 години в общинските 
и държавните лечебни заведения са 
въведени форми на доплащане, защо-
то НЗОК плаща само 60% от раз-
ходите по съответната клинична 
пътека. В България са регистрирани 
22 доброволни здравноосигурителни 
фонда, но те не работят ефектив-
но. Защото предлагат пакет от 
допълнително заплатени медицински 
дейности, които са същите, за кои-
то плаща и НЗОК. Тоест те над-
плащат само малки суми, като за 
това надплащане нерядко и пациен-
тите, и болниците са затруднени 
от редица административни и юри-
дически неприятности.
Какво може да се направи конкрет-

но в случая, питам д-р Янков.

МБАЛ „Сердика“ работи 
по договор с НЗОК 

и предлага лечение на: 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
 Модерни методи за диагностика на 

заболявания на опорно-двигателния апарат – 
рентгенографски, ехографски, артроскопски 
(вкл. ехография на детски тазобедрени стави).

 Оперативно лечение на пресни и проблемни 
стари счупвания, несраствания с помощта 
на минимално инвазивни методи и модерни 
имплантати.

 Лечение на артрозни изменения на 
тазобедрени, коленни, раменни и глезенни 
стави чрез ендопротезиране.

 Лечение на гръбначни проблеми – 
дископатии, артрозни болки, остеопоротични 
счупвания и изкривявания (сколиоза), 
включително с безкръвни и минимално 
инвазивни методи.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 Профилактика, диагностика и оперативно 

лечение на гинекологични заболявания.
 Висококвалифицирано оперативно лечение 

при карцином на маточната шийка и матката.
 Ендоскопски оперативни методи.
 Лечение на заболявания по време на 

бременността.
 Експресна диагностика на всички 

заболявания на женската гърда.
 Прекъсване на бременност по желание и 

по медицински показания – безболезнено и 
дискретно.

ХИРУРГИЯ
 Лапароскопски /безкръвни/ оперативни 

методи на лечение.
 Оперативно лечение на доброкачествени и 

злокачествени заболявания на млечната жлеза.
 Ендоскопски диагностични процедури на 

стомашно-чревния тракт (гастроскопия и 
колоноскопия).

 Колоректална хирургия.
 Лечение на хемороиди, анални фисури 

и фистули – миниинвазивни методи и 
оперативни процедури, включително с кръгов 
ушивател (метод на Longo).

УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
 Проблеми с нарушено носно дишане.
 Носни полипи, намален слух.
 Проблеми със сливиците при деца и 

възрастни.
 Нарушение в гласообразуването.

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
 Консултация и диспансеризация на болни 

със злокачествени заболявания.
Лекарствено лечение (химиотерапия) на 
солидни тумори при възрастни.

гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 6, 
тел. 02/ 488 99 99



Разговора води Теодора СТАНКОВА

– Доплащането в болниците 

обосновано ли е?

– Освен че е обосновано, бих казал, че 

е и задължително. Болниците, в които 

не се доплаща, или получават държав-

на субсидия (ведомствените болници 

– Транспортна, Военна и МВР болни-

ца), или са обречени на тежки загуби. 

Дори пациентът да има възможност 

да си избира екип, не е решение. За-

щото 2/3 от сумата, която заплаща, 

отиват за издръжка на медицинската 

дейност, а 1/3 – за възнаграждение на 

съответния специалист.

Аз като мениджър смятам, че при 

сегашната организация на здравео-

пазването трябва да се премахнат 

таксите за ВИП услуги и за избор на 

екип, защото създават конфликти. 

По-добре е да се въведе официално 

доплащане, в чиято стойност да са 

включени средства за социално сла-

бите, които не могат да го платят. 

Тоест това доплащане да е и нещо 

като социална защита на по-непла-

тежоспособните. В момента пра-

вителството плаща раждането на 

здравно неосигурени жени. Ако обаче 

един здравно неосигурен пациент със 

счупен крак постъпи в болница, никой 

не плаща за него. И неговото лечение 

е за сметка на заплатите на персо-

нала или за сметка на купуването на 

нова апаратура за болницата. Ако се 

въведе доплащане, парите за лечение 

на този пациент ще бъдат доплате-

ни именно оттам. 

– Плащането на лекар „на ръка“ 

не е прецедент…

– В частните болници 99,99% то е 

невъзможно, защото този лекар е за-

плашен от моментално уволнение. В 

общинската и държавната практика 

все още го има. Миналата година се 

въведе специален режим, при който за 

избор на лекар пациентът заплаща в 

касата на болницата. Доста трома-

во административно решена проце-

дура. Вследствие на тази усложнена 

система изборът на лекар в лечебни-

те заведения намаля със 70%. А ми-

слите ли, че е намаляло заплащането 

за избор на лекар на ръка? Аз твърдя, 

че не. А със сумата, определена за до-

броволно заплащане, вие всъщност си 

плащате и… мотивацията на персо-

нала, който ви лекува. Защо ли? Ще 

дам един пример. Много български се-

мейства правят ритуала курбан. Мо-

ето – също. С курбан ние благодарим 

на съдбата, че ни е предпазила от 

нещо… И това е доброволен акт – ку-

пуваме агне, събираме роднини, хар-

чим пари и се чувстваме щастливи. 

Защо тогава да спираме този вътре-

шен порив на всеки доволно и щаст-

ливо излекуван пациент да се отбла-

годари на лекаря си? И понеже това 

не е възможно, се превръща в нелега-

лен акт, неудобен за пациента, кой-

то се чуди какво да поднесе на лека-

ря: „100 лева много ли са, или са мал-

ко?“, „2 парчета луканка ще го обидят 

ли, дали не е вегетарианец?“, „Водка 

или ракия пие?“… Всичко това става 

излишно, ако доплащането е станало 

официално, в касата на болницата. 

– По-скъпо ли е да се лекуваш в 

частно лечебно заведение? 

– Не е по-скъпо, но е регламентирано 

и регламентът се спазва.

В общинските и държавните болни-

ци също има регламент, но аз твър-

дя, че той не се спазва. Няма как до 

всеки лекар да бъде поставен адми-

нистратор, който да го следи какво 

прави с пациента. И още, съботите 

и неделите за частните лечебни за-

ведения не са почивни дни. В нашето 

тогава работят и трите операцион-

ни и в тях се правят и планови, а не 

само спешни операции. Пациентът 

иска операцията да се направи в съ-

бота и неделя, защото спешно тряб-

ва в понеделник да е на работа. Има 

манипулации, които ние можем да из-

вършим за часове и да пуснем паци-

ента след няколко часа или след като 

пренощува една нощ в болницата. 

– Вие имате ли доброволна 

здравна осигуровка? 

– Нямам. Не защото не мога да я пла-

тя или защото не смятам, че тряб-

ва да имам, но на този етап тя не ми 

носи нищо. Нашата болница работи с 

доброволните здравноосигурителни 

фондове само от солидарност. Защо-

то вярвам, че фондовете са верният 

спътник на НЗОК и все някой ден ще 

разбият нейния монопол в интерес на 

пациентите. 

– Д-р Янков, какво смятате, че 

трябва да се направи в инте-

рес на общественото здравео-

пазване?

– Концесиониране и приватизация 

на общински лечебни заведения, за 

да се запазят техните адреси по 

населените места. Както и обеди-

нение на някои лечебни заведения. 

Болниците се затварят по неефек-

тивност. Да, не може да има болни-

ца с двама лекари, но на нейно мяс-

то може да се направи спешен цен-

тър и двамата лекари да бъдат по-

лезни, добре заплатени, да разпола-

гат с бърз транспорт и да се от-

зовават при първа възможност да 

окажат помощ. Друга мярка в полза 

на общественото здравеопазване е 

още от следващата година да се въ-

веде реално участие на доброволно 

здравно осигуряване.

– С какви заплати са привлече-

ни лекарите в частните болни-

ци?

– С индивидуални за всекиго възна-

граждения. В частните болници няма 

еднакви заплати. Имаме информа-

ционна система, която отчита все-

ки приход и в края на месеца лекарят 

знае какъв е неговият индивидуален 

принос. Това му показва, че трудът 

му получава адекватно възнагражде-

ние. Заплатата е договорена, като 

подлежи на предоговаряне. В частни-

те болници не е прецедент редови-

ят лекар да вземе много повече от 

началника на отделението в края на 

месеца. Има и лекари с месечен доход 

от 20 хиляди лева, но те са изключе-

ния. В частните заведения ние пла-

щаме бързо на лекарите си. 

ЗА ПАРИТЕ И ЗДРАВЕТО
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Б
езспорен факт е, че вече не можем да живеем без 

мобилен телефон. Използваме го за работа, за че-

тене на новини, за проверка на времето, за будил-

ник и, разбира се, за да си побъбрим с приятели. И не само 

това. Един телефон не ни стига. Много от нас имат по два 

или дори три.

Мобилните телефони са 

НАЙ-ПРОДАВАНАТА ТЕХНИКА В СВЕТА 

следвана от компютрите. Това е напълно естествено при 

бързия темп на развитие на мобилните технологии и соци-

алните мрежи. Желанието да сме информирани и в непре-

къснат контакт понякога дори се превръща във вредна за-

висимост. 

Мобилният телефон е и съвременният моден аксесоар. 

Апаратът се сменя заради модата, а не защото е счупен. 

Всичко това води до струпването на огромно количество 

остарели и ненужни телефонни апарати вкъщи и в офиса. 

ВЪПРОСЪТ Е ЗАЩО НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯМЕ

Новите проучвания дават отговор на въпроса и показват, 

че хората възприемат телефона като ценна вещ и не ис-

кат да се разделят с него. Пазят си го по различни причи-

ни – с идеята да го продадат повторно, да го използват за 

резервни части или просто за всеки случай. По-интересно-

то е, че нито едно от тези неща не се случва и най-накрая 

ги изхвърлят.

Ценни предмети ли са старите телефони? Не, разбира се. 

Те са 

ИЗЛИШНИ КАТО ВСИЧКИ СТАРИ УРЕДИ 

Събират прах, пълнят шкафовете и с всеки ден стават 

все по-стари и все по-ненужни. Статистиката показва, че 

само в САЩ броят на излезлите от употреба мобилни апа-

рати възлиза на над 500 милиона, като с всяка година към 

тях се добавят нови 130 милиона. Този проблем нараства 

главоломно с ръст от над 2 милиона новопродадени теле-

фона седмично.

РЕШЕНИЕТО Е ПРОСТО – РЕЦИКЛИРАНЕ 

Така, както това се прави с хартията, стъклените бутил-

ки и всичко останало. За жалост процентът на рециклира-

ните стари мобилни апарати през годините е нисък и не 

надвишава 20%. Ето факт, който говори сам за себе си: 100 

милиона мобилни апарата, излез-

ли от употреба, се равняват на 

50  000 тона отпадъци, съдър-

жащи токсични метали. При-

чината за това е, че в мо-

билните апарати има еле-

менти, които съдържат 

опасни вещества като 

кадмий, арсеник, жи-

вак и олово. При из-

хвърлянето им в 

кошчето за бок-

лук след това те 

могат да попад-

нат в пещта за горе-

не на биологични отпадъци 

и това да доведе до замърсяване на 

почвата, водата и въздуха и със сигурност да застраши 

човешкото здраве.

КАКВО ДА ПРАВИМ СТАРИТЕ СИ ТЕЛЕФОНИ

Първо, проверете дали сте извадили от него СИМ карта-

та, изтрийте всички данни от телефона – номера, съобще-

ния – така ще сте спокойни, че никой няма да злоупотреби 

с тях. Второ, не го изхвърляйте в боклука, защото това е 

опасно. Сложете го в контейнерите за скрап, каквито има 

в повечето магазини, където обикновено си плащате смет-

ките. По този начин те ще стигнат до правилното място. 

Например през миналата година в завода „Надин“, който се 

намира в кв. Нови Искър в София, са рециклирани над 2 млн. 

мобилни апарата. 

ЗАВОДЪТ „НАДИН“ 

е специализиран в рециклирането на електронен скрап и е 

единствен на Балканите. Разполага с модерна технология, 

която отделя вредните елементи и пресова пластмасата 

до гранули, които след това се използват повторно за ново-

то производство. Няма ограничения. Всеки вид и всеки мо-

дел мобилен апарат може да бъде рециклиран. Без значение 

дали е стар или нов, скъп или евтин. Така, от една страна, 

ще почистите къщата си от излишни предмети, а от дру-

га, ще опазите околната среда и собственото си здраве. 

старите телефони
Ценни предмети ли са

nadin.bg
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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.

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

А
ко живеехте на самотен остров, нямаше да чу-
вате онзи вътрешен глас, който непрекъснато ви 
напомня да се съобразявате с мнението на окол-
ните. Едва ли щяхте да изпитвате страх от 

неодобрителните коментари или язвителните поди-
гравки. 
Оплетени 

В МРЕЖИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 
(от очакванията на родители, любими, партньори, та 
чак до наложените ни социално-културни норми, как 
да се обличаме, храним и почиваме), ние непрекъснато 
ограничаваме личната си свобода на избор. Държим се 
като провинили се деца пред свъсения поглед на май-
ката, които се страхуват да не бъдат изоставени.

ДА, СТРАХЪТ ОТ ОТХВЪРЛЯНЕ Е В ОСНОВАТА НА НАШАТА НЕРЕШИТЕЛНОСТ.

Не можем да изречем едно „не“, за да не нарушим 
привидния си емоционален комфорт, създаден от илю-
зията, че вършим нещата така, както трябва. Вмес-
то да се интересуваме от реакциите на другите, най-
добре е да си отговорим честни ли сме със себе си, 
способни ли сме да се откажем от мечтите си зара-
ди чужди желания, можем ли да носим отговорност за 
собствените си дела? Желанието да угодим на други-
те води до 

ОТКАЗ ОТ ПРАВОТО НИ ДА БЪДЕМ ЩАСТЛИВИ

Чувала съм признания от рода на „Не се омъжих за 
голямата си любов, защото майка ми...“ или „Завърших 

инженерство, защото баща ми смяташе, че това е...“.

КУРАЖЪТ ДА ПОЕМЕМ РИСКА ДА НЕ СМЕ ХАРЕСВАНИ В ОПРЕДЕЛЕН 
МОМЕНТ ОЗНАЧАВА ДА ОСТАНЕМ ВЕРНИ НА СЕБЕ СИ.

Тази вярност минава през труден процес на себео-
познаване, през научаването да се вслушваме в самите 
нас, през умението да казваме „да“ на нашите проек-
ти и житейски избори. С други думи, трябва да се 
научим да се обичаме. Тогава по-лесно ще разберем, че 
ако близките и познатите не ни приемат в някакъв 
момент, това не означава, че ни отхвърлят за цял 
живот. Така че дилемата „ще ме харесат ли, или не“ 
някак неусетно ще бъде заменена от „правя това, за-
щото се обичам“.
Да ни харесват е приятно, но да не ни харесват по-

някога е удобно и полезно за собственото ни израст-
ване като личности.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

Ще ме харесат 
 
няма да ме харесат
КОЛКО ПЪТИ СТЕ СИ ЗАДАВАЛИ ТОЗИ ВЪПРОС, 
ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ НЯКАКВО РЕШЕНИЕ? 
А КОЛКО ПЪТИ СТЕ СЕ ОСМЕЛИЛИ ДА СЕ СБЛЪСКАТЕ 
С НЕОДОБРЕНИЕТО НА БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ?
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Д
аже и капка кръв пред очите е повод за някои 
хора да изпаднат в ступор. Световъртеж, подко-
сяване на краката, усещане като пред припадък – 
това са симптомите. Мая от години страда от 

ХЕМАТОФОБИЯ

Страхът от кръв е третата най-разпространена 
фобия след страх от животни и страх от открити 
пространства. Уплашеният не изпитва потребност да 
избяга и не изпада в паника, но дишането му спира, 
кръвното му налягане рязко се понижава, от което 
пък възниква риск от загуба на съзнание.

СТРАХЪТ ОТ СМЪРТТА

Кръвта, течаща във вените ни, е ярка метафора 
точно на живота. Щом защитният слой кожа бъде на-
кърнен, ние започваме да губим кръв. И ни се струва, 
че заедно с нея ни напуска и животът. 

КАК ДА СИ ПОМОГНЕМ

НАПРЕГНЕТЕ МУСКУЛИ. Хематофобията е съпрово-
дена от понижено кръвно налягане, затова ако чувст-
вате, че след миг ще ви стане лошо, стегнете муску-
ли и раздвижете ръце и крака, за да стимулирате кръ-
вообращението. ПОГЛЕДНЕТЕ „ОПАСНОСТТА“ В ЛИ-
ЦЕТО. Кръв по вас, по други хора, по телевизора… 
Представете си първо онези сцени с кръв, които ви 
плашат, но които можете да преодолеете, и чак то-
гава онези, които ви е много трудно да понесете. На-
пример можете да започнете с думата „кръв“. Тя пла-
ши ли ви? Напишете я на лист хартия и я произне-
сете на глас. Когато преодолеете този страх, мине-
те на следващата „сцена“ от вашия списък. Така по-
степенно ще свикнете със страха и подобни ситуации 
няма да ви въздействат чак толкова силно. НАПРА-
ВЕТЕ СПРАВКА. Да предположим, че давате кръв за 
изследване и ви се струва, че ще изгубите цял литър 
от нея. Подробно разпитайте лекаря как протича про-
цедурата – това ще ви помогне да се освободите от 
излишното напрежение.

ПРИ ЖЕНИТЕ 
страхът от кръв, който се появява при всяко поряз-
ване на кожата, често е свързан със страх от про-
никване и насилие. По женска линия той се предава от 
поколение на поколение – загубата на кръв при първа 
менструация или девственост е изплашила доста жени 
преди нас. И продължава да ги плаши.

Защо ни плаши 
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С
пециалистите не виждат 
нищо ненормално в тълпи-
те от млади (и не тол-
кова млади) хора, които 

се стичат на кастингите, които 
обикновено предхождат всяко ре-
алити шоу. През последните някол-
ко години и у нас подобни преда-
вания направиха така, че славата 
да изглежда лесна. За какво ни слу-
жат обаче тези комерсиални преда-
вания, направени за продаване? Ос-
вен че чрез тях научихме какво оз-
начава „машина за производство на 
звезди“? Но какво е качеството на 
продуктите, с които те заливат 
пазара? Хубавото на подобни фор-
мати и на това, в което те въз-
питаха хората, е, че благодарение 

на тях днес всеки има право да за-
яви желанието си за слава. Тези, 
които сега се опитват да проби-
ят във „фабриката за звезди“, пра-
вят това хиляди пъти по-успешно 
от своите родители. Хората от 
предишните поколения дори не са 
смеели да споделят това, за кое-
то мечтаят. И може би една от 
причините за това е, че преди из-
общо не са съществували „фабрики 
за мечти“. Ето я разликата между 
днешното и предишните поколения. 
Да искаш слава означава, че си раз-
решаваш да мечтаеш.

В ТЪРСЕНЕ НА СЕБЕ СИ

При подрастващите често се по-
явява желание за изява и то е про-

диктувано това, че младите тър-
сят себе си. За да усети своя-
та значимост, младият човек се 
нуждае от признанието на другите. 
Възрастните могат да се опрат 
на самите себе си, на своя опит 
и своите грешки. Не всички подра-
стващи обаче преминават от меч-
ти към активни действия. 

„Така и никога не излязох на сцената, 
за което мечтаех, но пък станах из-
вестен социолог (споделя пред БЕЛА 
известен социолог, който пожела ано-
нимност). При мен се случи интересен 
„пренос“. Жаждата ми за известност 
се реализира в науката. Мисля, че ко-
гато си на 15 години и отчаяно мечта-
еш за слава, съществува реален шанс 
някъде към 40-годишна възраст да се 
сдобиеш с признание в друга област.“

ПОТРЕБНОСТ ОТ ЛЮБОВ

Излиза, че всеки от нас в една 
или друга степен мечтае да стане 
звезда. Според специалистите това 
очакване на славата е индивидуал-
но и „покълва“ на основата на от-
ношенията с майката. Силната по-
требност от обществено призна-
ние говори, че човекът се нуждае 
от любов, равна по сила на май-
чината. Просто защото благодаре-
ние на нея ние за първи път сме 
усетили собствената си изключи-
телност. Само че мечтата за сла-
ва може да се появи със същата 
сила и при хора, които в ранното 
си детство не се усетили майчини 
грижи и обич. Били са захвърлени и 
безпомощни. В този случай мечта-
та за известност е подсъзнателен 
призив към майката, която не ни 
е оценявала. 

ПРЕЗРЕНИЕТО КАТО ХРАНА 
ЗА СЛАВАТА

Само потребността от признание 

НАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТ

ПЛОСКИЯТ ЕКРАН 
НА СЛАВАТА

ТЕ МЕЧТАЯТ ДА БЪДАТ НА СТРАНИЦИТЕ НА СВЕТСКИТЕ 
ХРОНИКИ, ДА ВЪРВЯТ ПО ЧЕРВЕНИ КИЛИМИ И ДА ГИ ОБЛИВАТ 
СВЕТЛИНИТЕ НА ПРОЖЕКТОРИТЕ. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ГОВОРИ 
ЗА ПО-ОСОБЕНА ПСИХИЧЕСКА НАСТРОЙКА ПРИ ТЕЗИ, КОИТО 
МЕЧТАЯТ ДА БЪДАТ ИЗВЕСТНИ?

© IURII KRYVENKO | DREAMSTIME.COM
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и любов не обяснява напълно фено-
мена „мечта за слава“. В стремежа 
да се прославим може всъщност да 
се проявява нашето презрение към 
другите (понякога несъзнателно), 
както и желанието да изместим, 
омаловажим и надвием възможност-
ите на съперника. Това обяснява 
агресивността, враждебността и 
злобата, които много често могат 
да се срещнат у тези, които се 
стремят към слава. При това тези 
черти в характера на човека много 
пъти са маскирани от откритост, 
щедрост и добрина, които също са 
напълно реални. 

Лоша слава

Славата винаги съпътства тези, 

които са направили нещо значи-

мо, стигнали са до успех или са из-

вършили добро дело. Съществува 

и черна, лоша или по-скоро стран-

на слава. Подобна е например сла-

вата на Херострат, легендарния 

младеж от Ефес, който през IV в. 

пр. н.е. изгаря храма на Артемида 

(едно от седемте чудеса на древ-
ността – бел. ред.), защото, както 

по-късно признава, искал името му 

да се помни от следващите поколе-

ния. Заради постъпката си Херос-

трат бил осъден на смърт, а по-

страшната част на наказанието 

била осъждането на... забвение. За 

целта били наети глашатаи, които 

обикаляли цяла Гърция и нареждали: 

„Не смейте да помните името на 

безумния Херострат, изгорил хра-

ма на богинята Артемида от чес-

толюбие.“ 

Хубавото е, че ХХ век някак като че 

ли утвърди (не и без помощта на 

въпросните реалити шоута) кон-

структивното желание да се про-

славим, т.е. да намерим онова, в 

което превъзхождаме другите, да 

създадем нещо уникално, да напра-

вим подвиг, рекорд. 

ЖАЖДА ДА ПОКОРЯВАМЕ

Според някои психоаналитици же-
ланието за слава е вроден импулс, 
който възниква още в майчината 

утроба. Така например Алфред Ад-
лер, един от най-прочутите учени-
ци на Фройд, основател на инди-
видуалната психология, нарича тази 
склонност „завоюване на предмети и 
пространство в стремеж към пре-
възходство“. Именно в това Адлер 
вижда главната подбудителна сила 
на поведението ни, благодарение на 
която компенсираме характерното 
за детството несъзнателно усеща-
не за собствена непълноценност. Ад-
лер смята, че от това чувство въз-
никва стремежът към преодоляване, 
превъзходство и успех. По-късно той 
стигнал до извода, че стремежът 
към успех е характерен за всички и 
е универсален, а непълноценност усе-
щат само тези, които никога не 
стигат до успех (хроничното подоб-
но преживяване може да прерасне в 
комплекс за малоценност). 
Става дума за потребността да 

постигнем успех при решаването на 
всяка жизнена задача. Това, как ре-
ализираме тази своя потребност, 
определя и стила ни на живот. При 
тези, които се самоутвърждават 
за сметка на други, това е стре-
меж, който приема болезнени фор-
ми според Адлер. Него той раз-
глежда като източник на престъп-
ността, алкохолизма, наркомании-
те, психическите нарушения на ли-
чността. По-добрият път е обеди-
нението с други хора на основата 
на общи цели. 

ЛИПСА НА ТЪРПЕНИЕ

Съвременното общество натра-
пливо рекламира успеха и поражда 
илюзия за това, че той не само е 
достижим, но и че е необходим, за 
да живееш истински. Амбициозни-
те и енергични подрастващи, кои-
то живеят по модела на звезди-
те от реалитата, в крайна смет-
ка честно заявяват, че главното за 
тях е да бъдат забелязани. Първо 
искат да станат известни, а после 
ще мислят как точно ще изразят 
себе си и върху какво ще работят. 
При подобно разбиране славата се 
приема не като резултат, а като 
изходна точка. 
Защо се случи това преобръщане 

нагоре с краката на разбирането за 
слава? Какво виждат младите у по-
старите поколения? Старите пре-
калено много учат, завършват хи-
ляди образования и когато станат 
на 50 години, може да успеят, но 
може и така да изпаднат от борда 
(например да изгубят работата си), 
че никога повече да не съумеят да 
се социализират. Младите компен-
сират тази твърде лоша перспек-
тива с мечти за бърза слава. Раз-
бираме ги. Но истината е, че това 
е несъзнателна форма на протест. 
Да станеш известен изглежда мно-

го лесно. А и този път, открит за 
всеки, е измамен. 

ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО 
ОГЛЕДАЛО НА СЛАВАТА

При наличието на какви ли не 
формати идеята на всички проду-
центи в общи линии е една: зри-
телят се нуждае от нови, до вче-
ра неизвестни лица, с които той 
може да се идентифицира. Разбира 
се, България не е уникална в тър-
сенето на собственото си отраже-
ние в телевизионния екран. Една от 
причините за големия успех на тези 
предавания е, че зрителят вижда 
на екрана хора, които са подобни 
на самия него. Зрителят си казва: 
„Щом Пенка може да получи свои-
те минути слава, значи мога и аз.“ 
Излиза, че не е необходимо да се 
трудиш много години, важното е 
да бъдеш на екран, да можеш да 
пееш, да танцуваш или просто да 
не ти пука.
Със сигурност обаче никой не ос-

тава в историята с едно участие в 
предаване. Подобна слава бързо бива 
забравена дори от семейната исто-
рия на реалити „звездата“. Затова, 
ако сте млади (или пък не толкова 
млади), но мечтаете за слава, пом-
нете, че лесната слава си отива по-
бързо, отколкото е дошла. Загасете 
телевизора и надникнете в някоя 
от онези книги, в които пише, че 
славата идва при онези, които не я 
търсят и не я искат. Тя спохожда 
само хората, които просто вървят 
по пътя си и се опитват да живе-
ят смислено и щастливо. 
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В КУХНЯТА ЖИВОТЪТ Е ПО-ИНТЕРЕСЕН

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Н
али се сетихте откъде е водещата снимка на 
Ради Стамболов? От участието му като член 
на журито в тв предаването Lord of The Chefs, къ-
дето той играеше ролята на един от трима-

та „лоши“. В живота той е от страната не прос-
то на добрите, а на най-добрите: презентатори, май-
стор-готвачи, мениджъри и… хора. Енергията му е в 
повече, но това сигурно е от ежедневния му близък 
досег с шоколада като майстор-сладкар в сладкишни-
ца „Гаврош“ – компания, която той управлява успеш-
но вече 12 години. Това, което няма да прочетете в 
интернет за него, е, че трите му други големи любо-
ви след готвенето са бадминтонът, тенисът на маса 
и пътуванията. А иначе за доцентурата му по ита-
лианска кухня (тоест правото му да преподава итали-
анска кухня), за специализацията му в кафе „Централ“ 
в двореца Ферстел във Виена, за това, че е готвил за 
13 президенти на различни страни, няма как да не зна-
ете. Все пак Ради Стамболов беше под медиен прицел 
през трите месеца на състезанието Lord of The Chefs. 
Но, слава богу, той е от хората, които не се повта-
рят – нито в кухнята, нито в разговорите. Доказва 
го моят разговор с него. 

– Какво е за вас готвенето? Призвание или просто ра-
бота? 

– Готвенето е страст. Смелост да опитваш нови и 
различни неща. Бягство от стереотипа. И начин да 
възпитаваш вкусовете на консуматорите.

– Консуматори звучи снизходително…
– Ами, докато стигнем до ценителите, задължител-
но минаваме през консуматорите. Първо се храним, за 

да живеем, и после еволюираме към да живеем, за да 
се храним. 

– Може ли човек да се научи да готви добре само от 
кулинарни предавания, блогове и книги? 

– С дистанционно обучение се научава много, но не 
се става експерт. Трябва да се обучиш на абсолютно 
всичко в професията, за да се наричаш готвач. Мал-
цина от кулинарните блогъри, повечето от които ува-
жавам, знаят, че готвачът не бива да готви парфюми-
ран например. Защото ароматът на парфюма се прех-
върля върху храната.

– Да, но повечето хора не биха усетили парфюмните 
нотки по храната.

– Така е, но те със сигурност не са от ценители-
те. Ценителите ще усетят всичко. Ценителите ста-
ват по-взискателни към всичко в живота, не само към 
храната.

– Какво е променило готвенето във вашия характер?
– Направи ме страшно дисциплиниран човек. В нашия 
бизнес дисциплината е изключително важна! Ако авто-
монтьорът ви каже, че колата ви ще стане готова в 
четвъртък, но когато отидете да я вземете, тя не е 
готова, някак ще го преглътнете. Но аз няма как да 
ви кажа, че ще ви направя торта за рождения ден за 
четвъртък, и когато дойдете да си я вземете, да ви 
обясня, че ще стане за петък. Ако вашият адвокат се 
забави с някакъв документ, и това някак бихте пре-
глътнали. Но когато поръчката ви в ресторанта се 
забави, почвате да нервничите, да удряте по масата. 
И за миг не бихте допуснали, че готвачът се бави, за-
щото иска да ви предложи най-доброто.

Ради Стамболов:
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– А когато вие искате да предложите най-доброто на 
изискани гости, как се чувствате в кухнята? Нервни-
чите ли? Притеснявате ли се?

– За мен всички гости са еднакви. Няма изискани и не-
изискани. По един и същ начин готвя за президента, за 
кардинала или за някого другиго. И няма от какво да 
се притеснявам. Притесняват се неуверените в себе 
си хора. И негативната оценка не би ме притеснила. 
За мен тя е опит, от който се уча. Не съм съвършен. 
Спомням си, че когато готвихме за Путин, разбрахме в 
последния момент, че в сладкиша не бива да има кане-
ла. А бяхме предвидили да има. Не разбрахме само дали 
самият той или мерките за сигурност го изискваха. 
И тази малка подправка промени цялата ни концепция. 
В кухнята животът е друг – динамичен и интересен.

– А какъв десерт бяхте приготвили за Путин? 
– Конфи от тиква – печена карамелизирана тиква. 
Искахме да му сготвим нещо автентично българско. 
А няма нищо по-автентично българско от една пече-
на тиква. 

– Избройте още няколко автентично български яс-
тия.

– Различните видове клинове (баници с разнообразни пъл-
нежи), „Бял мъж“… Много са, но едва след като се раз-
работят задълбочено кулинарните региони в България, ще 
могат да бъдат изброени. В Италия например знаем кол-
ко точно региона има. Всеки от тях защитава автен-
тичните си вкусове и продукти. В Италия има 574 за-
щитени продукта. При нас всичко е миш-маш. От сто-
тиците кръчми в Банско например има само две с главни 
готвачи банскалии. А дали те предлагат истинската ем-
блематична за града капама, е спорно, защото ако в Бан-
ско има, да кажем, 100 къщи, всяка излъчва своя различна 
рецепта за капама. И пак нямаме „единна“ капама. Това 
е като с пастата в Италия. Колко вида паста знаете?

– Аз ли? Около четири-пет вида.
– В едно малко селце в областта Емилия Романия има 
200 къщи. И всяка предлага различна рецепта (общо 
200) за един вид паста. А в световен мащаб има едно-
единствено защитено ястие – пица „Маргарита неапо-
литана“. Събрал се е консилиумът на пицарите в Не-
апол и решил как да се прави тази пица: с какво браш-
но; с каква точно моцарела; босилекът откъде се взи-

ма; как точно се приготвя тестото; как се разточва, 
колко престоява, как се сгъва… Но най-важното, кое-
то се решило, било, че „Маргарита неаполитана“ тряб-
ва да се прави задължително от пицар неаполитанец.

– А какъв е вашият малък принос за изучаване на ку-
линарните региони в България?

– В качеството си на неправителствена организация 
„Евро-ток – България“ кандидатствахме и спечелихме 
един пилотен проект, за да разработим кулинарно об-
ласт Ловеч. Това е „нашият малък принос“. Изследва-
хме от първата до последната паланка района и пуб-
ликувахме в една малка книжка емблематичните за Ло-
вешка област кулинарни рецепти. Показахме модела, по 
който да се правят нещата. Но едно такова начина-
ние е скъпо. Защото навсякъде, където бяхме, плати-
хме суровините на хората, които готвеха за нас ав-
тентични ястия. 

– А какво мислите за фюжън кухнята? По света има 
фюжън ресторанти. А при нас уж всичко е миш-маш, 
пък няма такива ресторанти.

– А, и у нас има. Но се притеснявам, че хора, които 
не могат да правят боб и леща, тръгнаха да правят 
фюжън кухня. Не можеш да прескочиш стъпала в раз-
витието си. Ако имаш адекватно обучение, израстваш 
стъпка по стъпка. В Кулинарния институт на САЩ 
има 24 нива на обучение. Като над 20-о ниво са препо-
давателските нива. Там се обучават хора, които само 
ще преподават кулинария.

– А в България къде може да се изучи добре кулинария?
– На едно-единствено място – в кулинарния институт 

„В шести или седми клас бях, когато намерих в една 
много стара книга рецепта за торта „Добош“. Количе-
ствата, посочени в нея, обаче бяха индустриални – 3 кг 
масло, 2 кг захар… Две седмици събирах пари, за да си 
купя продуктите. Една заветна събота затворих кухня-
та и обявих, че ще готвя. И тъкмо забърках нещо като 
тесто, едни приятели ми свирнаха да ходим да играем 
мач. Аз, разбира се, оставих всичко и отидох. Като се 
върнах, моите родители и сестра ми бяха изпекли кекс. 
И до ден днешен се говори за този кекс. Всички търсеха 
рецептата, но никой не я знаеше.“

ПОБЕДА НА ФУТБОЛА 
НАД КУЛИНАРИЯТА

Демонстрация на 

майсторство на 

представянето 

на книгата и 

дивидито „Джули 

и Джулия“
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в Добрич. А фюжън впрочем не е миш-маш кухня, а 
авторска кухня, която в една чиния може да събере 
голяма част от света. И човекът, който я предла-
га, показва цялата си душа в една чиния. И цялото си 
мислене. И колкото е по-богат този човек на знания, 
толкова по-интересни са и чиниите, които предлага.

– Имате ли „хранителни“ спомени от детството?
– По път за училище, минавайки по столичната улица 
„Шишман“, влизах в една сладкарница – банички, бакла-
ви, тулумби… Пастите тогава не ги ядях, не ми ха-
ресваха. Но баничките ми бяха любими. Имаше и една 
резлива боза, която и до ден днешен не мога да за-
бравя.

– Днес хапвате ли банички?
– Не. Не мога да намеря този вкус от детството.

– Наближава Великден – денят на яйцата и козунаци-
те…

– Супер! Издадох книга за козунаците – „Вкусни козу-
наци с Ради Стамболов“. В нея давам над 50 рецепти 
за козунаци и великденски хлебчета. Всичките са изпи-
тани от мен самия. За всеки Великден аз меся козу-
нак по нова рецепта. 

– Издайте няколко кратки „команди“ за месене на ко-
зунак „на конци“.

– Първо, дълго месене, но не биене. Второ, усуквайте 
оформените фитили тесто около оста им, преди да 
ги сплетете, за да се получи козунакът на конци. Тре-
то, не пестете продукти. Ако не сложите продукти, 
няма да стане козунак. И четвърто – месете върху 
дървена повърхност.

– Къде сте яли най-хубав козунак?
– В Австрия. Австрия, Германия и Белгия като бога-
ти държави предлагат и много богати козунаци. Бъл-
гарските са доста по-бедни на продукти. 

– Майка ви или баба ви правеше по-хубави козунаци?
– Вуйчо ми! Едни козунаци ги правих заедно с него и 
още говорят за тях…

– Когато решите да готвите нещо екзотично в Бълга-
рия, не се ли затруднявате да намирате продуктите?

– Аз не се затруднявам, но когато италианци дойдат 
да готвят в България, изпадат в паника в магазина. 
Защото италианските хранителни продукти на бъл-
гарския пазар са предназначени за износ и нямат нищо 
общо с истинските италиански продукти – от съща-
та марка, в същия пакетаж…

– Какво мислите за здравословното хранене? Възмож-
но ли е в България?

– Най-важно е децата да се хранят балансирано в дет-
ските градини и училищата, защото това е превенция 
на здравето им. Преди три години например в продъл-
жение на месец хранихме децата на 19-о ОДЗ в Со-
фия. Доказахме на родителите им, че себестойността 
на храната може да е съвсем малко по-висока (да не 
е 2,40 лв., а да е 2,80 лв.), но за тези пари децата 
да ядат сьомга един път месечно. Въпрос на баланс и 
на количества. Тогавашният кмет на „Триадица“ хареса 
идеята и общината финансира обзавеждането на кухня 
майка в 7-о ОДЗ – с обучен да работи с новите тех-
нологии персонал. Тази кухня майка хранеше 4 детски 
градини. Чудесен проект! Г-жа Фандъкова също го ха-
реса и отпусна 3 млн. лева да се направи в други ра-
йони на София. Но в момента, в който парите се по-
явиха, някои хора забравиха, че проекта го е имало. И 
си накупиха печки, хладилници и друга домакинска тех-
ника за вкъщи. Сега планирам да реализираме този про-
ект в Русе и силно се надявам русенци да се окажат 
пї европейци от софиянци. 

– Какви са съставките на рецептата ви за живот, 
който не омръзва?

– Да нямаш работен ден. Да избереш подходящите 
хора, които да са около теб. Да избереш правилния 
път за себе си. 

– Ако не улучиш хората…
– Ако си отворен и се доверяваш на хората, няма как 
да не ги улучиш. В тенджера със зеленчукова супа ти 
си например морков, друг е картоф, трети е грах… 
Варим се по различен начин вътре… Ако някой пусне 
в тази супа продукт, който не е от рецептата, той 
започва да се вари по свой начин, да проявява свои-
те свойства…

– И може да превърне супата в друг вид супа, а защо не 
и в по-добра от предишната…

– Именно, затова е по-добре да се доверяваме на хо-
рата, да ги допускаме до себе си.

Интервю на Мариана ЯНЕВА

Ради Стамболов 

учи „надеждите“ 

на кулинарията 

как се правят 

перфектни 

палачинки
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Възползвайте се! 

НИСКИ ЦЕНИ! 

Зимни промоции!

ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА

С този талон получавате отстъпка от цената на 

дозатора за течен сапун KIMBERLY-CLARK. Той е 

със скрит механизъм за заключване и вместимост 

на пълнителя 1 литър.

С този талон получавате

СТАНДАРТНА ЦЕНА
18.59 лв. от цялата 

ценова листа
САМО  СЕГА за 3.72 лв.

Тоалетна хартия на пачки 

HOSTESS 8035 

250 листа в пачка

код: 8035

Течен сапун за ръце

KLEENEX 

1000 мл за 1000 измивания 

код: 6331 

Кърпи за ръце

SCOTT XTRA 

320 листа в пачка

код: 6677 

Кърпи за лице

KLEENEX 

100 кърпи в кутия

код: 8835 

Пазарувате ли изгодно?

Професионални  решения за хигиената

Официален представител за България

„Би Ту Би“ ЕООД

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

З
а нея не може да се каже, че 
е родена под щастлива звез-
да. Защото е родена в при-
ют за бедни. А после не-

законороденото момиче със селска 
кръв е възпитано в приют за сира-
ци. Трудно е да си представим по-
неподходящо място за „раждане“ на 
знаменит моден дизайнер. Именно с 
това ни поразява феноменът Габри-
ел Шанел – той разрушава илюзи-
ята, че за 

успешен житейски старт 
са нужни специални условия. Съдба-
та на Коко е ясен пример как та-
лантът може да преодолее и най-
лошите житейски обстоятелства, 
за да се реализира. А ключът към 
нашата реализация е да разберем 
какво точно обичаме да правим и 
да започнем да го правим по-често 
от всичко останало. 
Пътят на Коко Шанел от про-

винциална модистка до собственик 
на модна къща не е бил никак ле-
сен. Но безусловният талант, тру-

долюбието 

твърдостта на характера 
и харизмата є 

са направили „чудото“. Сред нейни-
те приятели са изтъкнати худож-
ници и музиканти, до нейното бла-
горазположение са се домогвали хер-
цози и князе. А девойки от ари-
стократични семейства са работи-
ли при нея като модели. 
Тя е имала талант, но никога не 

се е наричала художник, а по-ско-
ро занаятчия, шивачка. Коко Шанел 
обаче е била първа във всеки възмо-
жен смисъл на тази дума – 

пионер, новатор 
И като жена се е стремила към 

едно-единствено нещо – към осво-
бождение на жената. От социални-
те тегоби, от мъчителните неу-
добства, които затрудняват и за-

душават движенията на тялото, 
ума и душата є. Мечтата є е била 
да вдъхнови жените да бъдат сами-
те себе си, да живеят в хармония 
със своята женска природа.

КЛЮЧОВЕ КЪМ 
РАЗБИРАНЕ НА ШАНЕЛ

ПРОСТО ЗНАЧИ КАЧЕСТВЕНО

Тя е обичала простата храна, раз-
ходките, удобните дрехи и обувки. 
Простотата е била за нея крите-
рий за качество – и за дрехите, и в 
живота. За символ на простотата 
Шанел е смятала ножиците, които 
винаги е носела със себе си: „Аз оп-
ростявам, през цялото време отряз-
вам излишното, ненужното.“

СВОБОДАТА Е ЕСТЕСТВЕНОСТ

„В костюма трябва да можеш да 
се движиш. Да се навеждаш. Да игра-

Коко
Шанел

Под кожата на

Тя не се е страхувала да нарушава 

стереотипи. Работела е до припадък. Не е 

щадяла ръцете си от иглата. Коко Шанел 

не е само икона в света на модата, но и 

изключителна жена, която винаги е правела 

онова, което е искала и обичала.
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еш голф. В добре ушита рокля тряб-
ва да можеш да танцуваш и даже да 
яздиш.“ Тя предложила на жените 
трикотажа (от който до този мо-
мент се е правело само мъжкото 
бельо), късата подстрижка, чанта-
та, която се носи през рамо. Осво-
бождаването от притесняващите и 
сложни конструкции и от заробва-
щите отношения е било нейно кре-
до. В нейния стремеж да констру-
ира ръкава така, че да даде въз-
можност на ръката да се движи 
абсолютно свободно, е имало нещо 
повече от професионална амбиция. 
Това прилича по-скоро на протест 
против изкуствеността и безсмис-
лената декоративност, която е 
влизала в разрез със здравия разум. 

„Модата не е нещо, което живее 
единствено в роклите. Модата е в 
небето, на улицата, модата е идея, 
начин на живот и всичко, което се 

случва“ е крилата фраза на Коко 
Шанел, която всяка втора съвре-
менна жена може да цитира.

 ДА РАБОТИШ, ЗА ДА ЖИВЕЕШ

„Аз – пчела, родена под знака на 
Лъва“ е казвала Коко за себе си. 
Нейната невероятна работоспособ-
ност е била онова качество, за-
ради което са є прощавали много 
други: например безкомпромисност-
та, взискателността и тежкия є 
характер. Самата тя е смятала, 
че работата помага на жената да 
поддържа добра форма. „Само рабо-
тата ободрява духа. А духът на свой 
ред се грижи за съдбата на тялото 
ни.“ Тя не е наемала дизайнери в 
своя моден салон и е работела сама 
над своите модели – до края на 
живота си. Своята последна колек-
ция е направила на 87-годишна въз-
раст. 

ДА ПРАВИШ ОНОВА, КОЕТО ОБИЧАШ

„Аз всичко правя усърдно.“ За нея 
най-важното е било да знаеш как-
во искаш и неотклонно да следваш 
избрания от теб път. Да следваш 
гласа на сърцето си и в професия-
та, и в личния живот. На въпроса, 
каква е тайната на нейната про-
зорливост, на нейната невероятна 
интуиция, която є е помогнала да 
направи колекциите си толкова ус-
пешни, тя отговорила: „Винаги си 
задавам въпроса, кажи честно, ти би 
ли носила това?“

ДА ИМАШ ТВЪРДИ УБЕЖДЕНИЯ

Бунтарската є натура е жадувала 
свобода от социалните стереоти-
пи. Всякакви атрибути на статуса 
са предизвиквали протеста є. Имен-
но тя е въвела в мода изкуствени-
те бижута, по-точно майсторски е 
асемблирала в бижуто натуралните 
и изкуствените камъни. „Украшение-
то – това не е нищо повече от декора-
тивен елемент, детайл на костюма. 
А не състояние, което се носи на ши-
ята и което може да се продаде в слу-
чай на нужда.“ Но в нейния стремеж 
към свобода е имало и малко нещо 
като аскетизъм, жестока автоцен-
зура, присъща на всички перфекцио-
нисти, на онези хора, които са най-
строгите съдии на самите себе си.

ВЪЗХОДЪТ НА КОКО

 19 август 1883 г. Габриел Ша-

нел се ражда в Сомюр, Франция.

 1909 г. Открива работилница-

та си за шапки на улица „Камбон“ в 

Париж.

 1914 г. Създава първия си бест-

селър – рокля-риза от жарсе (впро-

чем дотогава жарсето е било смя-

тано за плат на бедните).

 1916 г. Нейни модели се появя-

ват в списание Harper`s Bazaar.
 1919 г. Открива салон за висша 

мода в Париж.

 1921 г. Създава легендарния 

аромат „Шанел №5“.
 1922 г. Запознава се с руския 

балет, създава костюмите за зна-

менитите „Руски сезони“ на Дяги-

лев.

 1939 г. Затваря модния салон и 

прекарва времето от началото на 

войната до 1954 г. в Швейцария, 

като основно се занимава със съз-

даване на парфюми.

 1955 г. Костюмът „Шанел“ прави 

фурор в САЩ.

 Януари 1971 г. Умира в Париж 

малко преди да успее да присъст-

ва на ревюто на последната си ко-

лекция.

МИСЛИ МОДЕРНО! 

 Парфюмът е невидим, но незабра-

вим моден аксесоар. Той оповестя-

ва за появата на жената и продъл-

жава да напомня за нея, когато тя 

си е отишла.

 Модата отминава, стилът ос-

тава.

 Нищо не състарява жената така, 

както претрупаният тоалет.

 Хората не умеят да живеят. Ни-

кой не ги учи на това.

 Ако ви е поразила красотата на 

някоя жена, но не можете да си 

спомните в какво е била облечена, 

значи тя е била облечена идеално.
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Г
ъсти коси, прибрани в конска опашка, наситено черни рес-
ници, плътни розови устни и безупречен стил. Това е Герга-
на Гергененова – момичето от корицата. Енергична и лю-

бопитна. Казва ми, че не є се налага да търси предизвикател-
ствата, защото те сами я намират. Работила е като хосте-
са, сервитьорка, модел, занимавала се е с недвижими имоти, за-
страховане, мода и интериорен дизайн. Обича да учи. Завършила 
е счетоводство във Флорида, интериорен дизайн у нас. Най-но-
вата є страст е киното, затова сега е решила да учи актьор-
ско майсторство. Иска да учи и испански. Срещаме се преди 
обяд в една сладкарница. Поръчваме по чаша цитрусов фреш и 
разговорът ни започва с лекотата и свежестта на напитките, 
от които отпиваме. Питам я как се събужда сутрин…
– С чаша кафе. И предусещам тръпката от хубавите неща, 
които ще ми се случат през деня. 
– Маршрутът?
– Вчера се върнах от Дубай. Пътувала съм из Африка, Европа, 
Южна Америка, Северна Америка. 
– Следващото пътуване?
– Вече имам 2 билета за другия месец – в Европа, но следва-
щото по-екзотично ще е в Тайланд. 
– Последната романтична случка?
– Беше на 3 март – импровизиран рожден ден, подарен ми от 
мъж. (Рожденият ден на Гери е на 26 юни.) Беше прекрасна из-
ненада, отидохме в ресторант и цяла вечер музикалните поз-
драви бяха за рожденичката от Пазарджик. Имаше заря, шам-
панско, торта… (Смее се.) 
– Кога дойде в София?
– Преди 6 месеца, заради снимките за предаването на Сла-
ви Трифонов „Умна и красива“. 3–4 месеца живях в хотел. След 
това реших да остана. 
– Къде танцува за последен път?
– В Дубай, в пустинята. 
– Влюбчива ли си?
– Много. Понякога е от пръв поглед, но в повечето случаи ми 

трябва време, за да опозная човека, за да ме спечели. И мно-
го се привързвам.
– Мъжът до теб какъв трябва да бъде? 
– Интересен, оригинален, да може да взима решения, да има 
чувство за хумор. Да ме кара да се чувствам желана, обичана 
и разбирана. Но не съм се запознала още с него.
– Привързваш ли се към предмети? 
– Да. У дома е малко като в стара вехтошарска къща. (Смее 
се.) Нищо, към което вече съм се привързала, не мога да из-
хвърля. 
– Това не те ли изхабява емоционално? Сигурно изис-
ква много енергия?
– Много. Затова от време на време бягам за по няколко дни – 
изключвам си телефона и отивам сама някъде сред природа-
та, яздя или чета книга. После започвам заредена отначало. 
Отскоро се занимавам с езда. Правя фитнес всеки ден, а от 
доста години ходя на бокс и плуване. 
– Храната? 
– Обожавам смокини, фурми и суши. Както и пикантна храна 
– индийска, тайландска. Старая се да се храня здравословно, 
с биопродукти, защото в това тяло смятам да живея до 100 
години. (Смее се.) 
– Коя е настолната ти книга?
– „Подсъзнанието може всичко“ на Джон Кехоу. Много ми по-
мага. Прави ме по-уверена, по-позитивна, по-отворена и по-
дръзка. 
– Кога последно не ти стигнаха парите?
– (Замисля се дълго, решавам че този проблем є е чужд.) Вче-
ра – последния ден в Дубай определено не ми стигнаха пари-
те. (Смее се.)
– Как си се представяш след 10 години?
– Реализирана в кариерата и намерила себе си, семейна. Си-
гурно ще работя в телевизията или ще бъда актриса. Обичам 
да заставам пред камера. 

Разговора води Теодора СТАНКОВА

„ОБИЧАМ „ОБИЧАМ 
ДА ЗАСТАВАМ ДА ЗАСТАВАМ 
ПРЕД КАМЕРА“ПРЕД КАМЕРА“

ГЕРГАНА ГЕРГЕНЕНОВА:

Ф
О

ТО
ГР

АФ
 К

ОС
ТА

Д
ИН

 К
РЪ

СТ
ЕВ

–К
ОК

О

Бела, брой 4 (170), 2012 51



ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

– СЪВЕСТТА ПРЕЧИ ЛИ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО? 
– Въображението е инструмент. Чук, да речем. С него 
може да изградиш къща, мост, но и да забиеш пиро-
ни в ръцете на Христос. Или мотика например. Мо-
жеш да прекопаеш леха с цветя с нея, но може и да 
разбиваш черепи. За да изградиш концентрационни ла-
гери, също се изисква въображение, нали? Да имаш съ-
вест означава да живееш в осъзнато, доброволно само-
ограничение. Да имаш въображение не е индулгенция за 
морална всепозволеност. Да измисляш добре не е уни-
версално средство за извинение на ежедневни свинства. 

– ИЗКУСТВОТО УЧИ ЛИ НИ ДА РАЗЛИЧАВАМЕ 
ДОБРОТО ОТ ЗЛОТО?

– Да си творец не е идентично на това да си добър 
човек. Изкуството според мен изследва как злото и 
доброто се оплождат непрекъснато, как се самопораж-
дат и самоунищожават с нарастваща радост.

– ДАЛИ ПЪК ИЗКУСТВОТО НЕ Е КРАСИВО 
ОСЪЗНАВАНЕ НА ТВОЯТА ПРАВОТА?

– Изкуството преди всичко е осъзнаване на собстве-
ната непълнота. Осъзната невъзможност за вечност.

– ВЯРАТА В БОГ СВЪРЗАНА ЛИ Е ПРЯКО 
С НРАВСТВЕНОСТТА?

– Често пъти вярата пренася тежестта при решава-
нето на моралните дилеми върху външна, често пъти 

много отдалечена – през седем небеса даже – сила. Бог 
не е спешната бърза помощ на човека. Бог е възмож-
ността на човек да живее, разговаряйки със себе си. 
И религията, и обществото могат да насилят човека 
и да погубят тази възможност.

– ВЪЗМОЖНО ЛИ Е С ДЕЙСТВИЯТА ИЛИ 
БЕЗДЕЙСТВИЕТО СИ ДА СТИМУЛИРАМЕ 
ЧИСТАТА СЪВЕСТ?

– Чиста съвест имат единствено неродените. Дви-
жението поражда грях. Фанатичното желание за без-
грешен живот унищожава живота по същия начин, по 
който и насилственото въвличане в грях и порок. Ро-
дени сме да грешим и да черпим сила от надеждата, 
че е възможно да се поправим. Наказанието за лошо-
то, което вършим, е в сегашно, а не в бъдеще време. 

– СЪВЕСТТА НЕ Е ЛИ ПРОСТО СПАЗВАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПРАВИЛА И МОРАЛНИ НОРМИ? 

– Съвестта е правопропорционална на умението да 
допускаш и приемаш равностойното съществуване на 
другите хора. На осъзнаването на тяхната различност 
и ценност. От този ъгъл погледнато, съвестта е ха-
рактеристика на индивида, а не на обществото. То 
се ръководи и съобразява единствено с общоприетото 
насилие на правилата. 

– „АЗ“-ЪТ ПРЕЧИ ЛИ НА ЧИСТАТА СЪВЕСТ?
– Съвестта е „аз“-ът на човека. Човешкото не съ-
ществува вън от съвестта. Лишеният от съвест не 
е жив. В този смисъл всяко събуждане е ново раж-
дане. Нова възможност да имаме съвест. Лицемерие-
то, суетата и егоизмът, които ние погрешно приема-
ме за структура на характера, ежедневно ни унижа-
ват и унищожават.

– МОЖЕМ ЛИ ДА ОПРЕДЕЛИМ СЪВЕСТТА 

КАТО ДЪЛБОКО ИРАЦИОНАЛНО ТВОРЧЕСКО 

САМОИЗРАЗЯВАНЕ НА ЧОВЕКА? 
– Възможната поява на съвест е единствената проя-
ва на божественост у човека. 

За съвестта,
Неслучаен разговор във великденски дух

У
гризенията на съвестта са повод за човешка 
мъка, униние и отчаяние – все състояния, кои-
то на Запад непременно трябва да се лекуват. 
Но нашата култура смята тези състояния за 

полезни, защото ни свързват с най-дълбоката ни същ-
ност. А постигането на хармония със себе си не би 
трябвало да е нещо, което да се лекува. 
Съвестта е ирационално, дълбоко чувство, оправда-

Александър СЕКУЛОВ
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– КАКВО Е ЗА ТЕБ ИЗКУСТВОТО – СПАСЕНИЕ 
ИЛИ БЯГСТВО?

– По-скоро пътуване.  
– ИМА ЛИ ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ 
ИЗКУСТВОТО И ДУХОВНОСТТА? МОГАТ ЛИ 
ДА СИ ПРОТИВОРЕЧАТ?

– Духовността не е религиозна доктрина, тя е малка-
та божествена частица в нас. Тя е двигател на усили-
ята, инвестирани в правенето или съпреживяването на 
изкуство. Изкуството е едно от многото проявления 
на духовното. Затова не си противоречат.  

– ИЗКУСТВОТО МОЖЕ ЛИ ДА СПАСИ ДУШАТА? 
– Изкуството не спасява и не възвисява. То може да 
обобщава и формулира света. Често е една резервна 
реалност, готова да приеме всички „емигранти“, на 
които е нужна. Изкуството може да даде знак, да на-
сочи мисленето в тази реалност.

– КАК СЕ РАЖДА ЕДНА ТВОЯ КАРТИНА?
– Като многократно бягане на много дълги разстоя-
ния. Процесът е свързан с настройване на сетивата 
на усещане за цвят –  синхрон, който трае различно, 
например месец. След това нещата се получават неу-
ловимо и от само себе си. 

– КОЙ ЦВЯТ СВЪРЗВАШ С ИДЕЯТА ЗА 
ПРЕЧИСТВАНЕТО?

– Кобалт. Това е божественото, кръгът, небето, съ-
вършенството.

– КАК РИСУВАШ ЧОВЕШКИ ФИГУРИ? ЗАЩО ЧО-
ВЕКЪТ ВИНАГИ ИСКА ДА СЕ СЪИЗМЕРИ С НЕЩО?  

– Често рисувам човешки фигури, но те никога не се 
измерват с другите елементи в композицията. В съ-
вършения свят на картината всичко е равнопоста-
вено. Човекът не е по-голям от тревата, от чаена-
та лъжичка, от глухарчето и не е по-малък от небе-
то или океана.

– КАКВО ПРОВОКИРАШ У ХОРАТА С 
КАРТИНИТЕ СИ? 

– Картината е един свят, който, както се случва в 
действителността, всеки разглежда от различен ъгъл. 

И успява да намери себе си в дадена картина. Най-ва-
жно е картината да има ключ към определен човек и 
колкото по-универсален е този ключ, колкото повече 
сърца може да отключи, толкова по-съвършена е са-
мата картина.

– СЪВЕСТТА МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ ВНУШЕНА 
ЧРЕЗ ИЗКУСТВОТО?

– Съвестта е индивидуална отговорност. Историята 
ясно говори, че най-важните етапи в изкуството са 
подкрепени и управлявани от брутални тирани, дикта-
тори или тоталитарни режими. Съвестта не може да 
ни бъде внушена, просто е дадена свише. Защото нищо 
в окръжаващия ни живот не намеква за необходимост-
та да правиш добро. Дори изглежда, че колкото по-аро-
гантно се държиш, толкова по-печелившо и изгодно е 
това поведение в 90% от случаите! А съвест между 
другото има всеки, само че не всеки се вслушва в нея. 

– КАК РАБОТИ СЪВЕСТТА?
– Съвестта е абстрактно понятие, което, изваде-
но от контекста на живота, се лишава от всякакъв 
смисъл. Да постъпиш по съвест означава да извършиш 
нещо съгласно вътрешния си порив, който не гаран-
тира на човека нито полза, нито справедливост, нито 
безопасност. Това е висш, дълбоко ирационален зов, 
това е божественото у човека.

– РИСУВАШ ЛИ НА ДУХОВНА ТЕМАТИКА? КАКВО 
Е ТВОЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА БОГ, ЗА КОРЕНИТЕ?

– Всяка картина, за която има смисъл да се говори, 
е на духовна тематика, а има ли дух, има и бог! 

изкуството и доброто

ващо и даже пораждащо творческия акт. Акт уника-
лен, единичен. Мъката на душата е сродна с творче-
ския процес.
Може ли да се възпита творчество у човека? Как 

работи съвестта и може ли да се стимулира? За всич-
ко това разговарям с писателя Александър СЕКУЛОВ 
и художника Атанас ХРАНОВ. В навечерието на свет-
лия празник Великден.

Атанас ХРАНОВ
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У
пражненията тай-чи (или 
тай-дзи) и цигун, „Книга на 
промените“, енергиите ин и 
ян, сеансите по иглотера-

пия и афоризмите от „Даодъдзин“ 
(единствената книга на Лаодзъ) – 
общото множество между всичко 
това е дао. Думата „дао“ се пре-
вежда като „път“, но и като „за-
кономерност“, „принцип“, „учение“, 
„теория“, „истина“, „морал“ и „аб-
солют“. Понятието „дао“ обаче е 
част не само от даоизма, а от ки-
тайската философия въобще. 
За първоначалната хармония дао 

говорят още древните мислители 
Лаодзъ и Конфуций. Според тях тя 
е заключена във всяка вещ на зе-
мята и на небесата и точно зато-
ва е достъпна за всекиго от нас. 
Да живееш в хармония със своя-
та вътрешна природа и с природа-
та като цяло, да усмиряваш свои-
те желания и да уравновесяваш по-
требностите си, да твориш света 
в себе си и около себе си – това 

са „целите“ на дао. 
„Даодъдзин“, най-древната книга 

на даоизма, съдържа 81 предписания. 
От нея можете да почерпите мно-
го знания – от най-сложните (как 
да се разпореждате с властта, как 
да придобиете мъдрост) до житей-
ски простите (как да се храните). 
И цялата тази мъдрост се крепи 

на едно парадоксално, но фундамен-
тално твърдение – за да живееш 
пълноценно, трябва да пребиваваш 

в състояние 
на не-действие 

Не-действие обаче не означава 
бездействие. На Запад хората чес-
то смятат, че философията на 
дао „да се движиш, без да се дви-
жиш“, означава нехайство, гледане 
на нещата през пръсти. Но всъщ-
ност става дума за вярно дейст-
вие, без форсиране. А без форсира-
не не означава без усилия, а значи 
да не противоречиш с действията 
си както на самия себе си, така 

и на другите. За пример може да 
се дадат бавните движения в тай-
чи или цигун, основани на концен-
трирано управление на жизнената 
енергия. 
За да направим живота си по-хар-

моничен и премерен, трябва да се 
придържаме към два основни прин-
ципа. Първият е да живеем в прос-
тота тук и сега, както ни учи 
пътят дао, за да осъзнаем, че ра-
достта и любовта се намират въ-
тре в нас и не ни е нужно да по-
лагаме усилия, за да ги постигнем. 
Вторият принцип е, че нашият жи-
вот, както и природата в същ-
ността си са двойствени, защото 
се състоят от две енергии – ин и 
ян. Не бива да превръщаме тяхна-
та противоположност (която обо-
гатява живота ни) в противоборс-
тво (което го разрушава). Когато 
се научим да разпознаваме у себе си 
тези две начала, ще можем да пра-
вим така, че те да се уравновеся-
ват едно с друго. Пътят на дао ни 
води деликатно към разбирането на 
мъдростта и хармонията на при-
родата – редуването на приливи и 
отливи, смяната на лунните фази, 
последователността на годишните 
времена. По този начин той ни по-
мага да открием и богатството на 
нашата собствена природа. Благо-
дарение на дао можем да позволим 
на жизненото течение да ни носи, 
да му се открием и да се радва-
ме на неговата красота. Ненапраз-
но последователите на дао опис-
ват дао с две думи – спокойствие 
и простота. 

Добродетелите на
Дао е духовна практика, която 

дава ключ към съвършено 

друг, по-хармоничен живот, 

убедени са последователите 

є. И наистина – кратките 

парадоксални формулировки 

на основните принципи на 

дао, в които е концентрирана 

мъдростта на китайската 

философия, звучат днес много 

съвременно.
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Да укротим своите 
вътрешни дракони

За да постигнем хармония в от-
ношенията със себе си и околния 
свят, трябва да се научим да бъдем 
едновременно гъвкави, наблюдателни 
и решителни. Предлагаме ви четири 
основни дао урока, които ще ви по-
могнат да направите всекидневния 
си живот по-безметежен. 

ДЕЙСТВАЙТЕ 
КАТО ВОДАТА

„Висшата добродетел е като водата.“ 

(„Даодъдзин“, глава 8)

Водата в даоизма е символ на 
„действена добродетел“ – идеална 
илюстрация на активна пасивност 
(на нея є съответства енергията 
ин). Тя ни учи, че опитите да на-
мерим изход от конфликтни или 
безизходни ситуации чрез сила или 
противопоставяне често се оказ-
ват несъстоятелни и ни отнемат 
много жизнена енергия. Те ни пра-
вят слаби, вменявайки ни илюзия-
та, че контролираме ситуацията. 
Да действаш подобно на вода, оз-
начава да влезеш в състояние на 
вътрешен покой и да анализираш 
проблема от всички страни (по-
добно на водата, която протича 
от всички страни на препятстви-
ето, което среща по пътя си). По 
този начин вие отлагате действи-
ето, давате си шанс да намерите 
по-нестандартен изход или инстру-
мент за решаване на проблема. По-
мага ви да отстъпите за малко, за 
да обмислите доколко вашата цел 
си струва и дали сте избрали ве-
рния метод за постигането є. Во-
дата си намира пътя спокойно и 
упорито и винаги постига целите 
си без излишни усилия.

БЪДЕТЕ ПРИМЕР

„Мъдрият човек остава цялостен и 

става пример за всички. Той не въз-

хвалява и затова заслужава славата 

си; той не се големее и затова е гла-

вен сред другите.“ („Даодъдзин“, гла-

ва 22)

Да сте цялост-
ни означава да 
обедините в съз-
нанието си ес-
тествените про-
тивоположности 
като ин и ян, 

действие и бездействие, сянка и 
светлина… Приемайки двойствена-
та си природа, човек никога пове-
че не може да се заблуди за себе 
си, нито да съди другите. Негова-
та уравновесеност въздейства на 
околните благотворно, а доброжела-
телността му укрепва собствена-
та му вяра в себе си. Хората сами 
идват при него, искат да вървят 
рамо до рамо с него и се стремят 
да му се представят откъм най-до-
брата си страна. Според дао мъ-
дрец не е онзи, който притежава 
свръхчовешки способности, а онзи, 
който дълбоко осъзнава своята при-
рода с нейните силни и слаби стра-
ни и се старае да уравновесява във 
всеки един момент своите проти-
воположности. 

ПОДДЪРЖАЙТЕ 
СВЕЩЕНИЯ ОГЪН

„По-добре е да не правиш нищо, вмес-

то да се стремиш да напълниш нещо.“ 

(„Даодъдзин“, глава 9)

Свещеният огън е 
метафора за жива-
та енергия чи, тоест 
за жизнената енергия. 
Всички дао практики 
– медитация, диша-
не, начин на хранене 
– служат на идеята 
равновесието да ста-

не едновременно цел и средство за 
постигане на достоен живот. Чо-
век се губи в излишествата, той 
угасва сам и гаси свещения огън, 
чийто пазител е бил. Определете 

излишествата си в материалната 
и емоционалната сфера и в сфера-
та на отношенията. А след това 
ги снижете до нивото, когато из-
разходвате толкова енергия, колко-
то ви е необходима. Ето това е 
задължителното предварително ус-
ловие за успех на всички, които ис-
кат да живеят дълъг и спокоен жи-
вот. Спрете се, определете своето 
място в света на живата приро-
да и връзката си с нея. Не пъчете 
своето „аз“ пред всички и всичко, 
а осъзнайте „аз“-а на другия и го 
уважавайте така, както своя. Про-
явявайте чувство за мярка, уваже-
ние и доброжелателност както към 
себе си, така и към другите. 

ЗАБРАВЕТЕ ПРЕДИШНОТО

„Който служи на дао, той от ден на 

ден намалява желанията си.“ („Дао-

дъдзин“, глава 48)

Да очистите ума си означава да 
го избавите от усвоените по-ра-
но стереотипи и от устойчивите 
убеждения, като редовно ги преся-
вате през ситото на съмненията 
и въпросите. Затормозеният раз-
ум прилича на затрупан с излиш-
ни вещи дом. Помислете кои убеж-
дения наистина са полезни за вас и 
без кои можете да минете спокой-
но. Кои свои мнения натрапвате на 
другите? От какви промени се от-
казвате? Не се затваряйте, а се 
отворете за промените. Включете 
се в движението на природните ци-
кли – всичко това ще ви помогне 
да се избавите от страховете и да 
използвате жизнения си потенциал 
без ограничение. Забравете старо-
то, за да се откриете за новото – 
ето това е смисълът на този па-
радоксален призив. ©
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Х
иляди сайтове бият трево-
га в интернет, че иде краят 
на света, който по послед-
ни данни трябвало да настъ-

пи в края на тази година. Защото 
на 21 декември планетата Ниби-
ру, за чието съществуване шумери-
те знаели 4000 години пр. н. е., ще 
застане на една линия с планети-
те от Слънчевата система, което 
ще повлече след себе си метеори-
тен дъжд, земетресения и цунами. 
А те на свой ред ще доведат до 
гибел на по-голямата част от чо-
вечеството... 
Ако обаче вярвате повече на уче-

ните (а те отричат съществуване-
то на планетата Нибиру!), интер-
нет ще ви предложи други версии 
за края на света. Епичният плане-
тарен катаклизъм явно е неизбе-
жен. Защото и календарът на ма-
ите го предвещава, а самият той 

свършва точно на 21 декември 2012 
г. Апокалиптичната версия за края 
на света бе охотно подхваната от 
режисьора Роланд Емерих, който за-
сне блокбастера „2012“ (2009 г.). А 
събитие за миналата година стана 
филмът „Меланхолия“ на Ларс фон 
Трир, в който скандалният режи-
сьор произнася смъртната присъда 
на човечеството и без съжаление я 
привежда в изпълнение. Зрелището 
на обречения на гибел свят, прежи-
вяващ своите последни часове, тол-
кова впечатлява, че за някакви си 
части от секундата всеки скепти-
цизъм утихва. Ние като деца се въ-
плъщаваме в героите и неволно пре-
живяваме целия ужас на очакването 
на края на света. Темата за апо-
калипсиса почти никого не оставя 
равнодушен – дори и онези, които 
не вярват в него. С какво тя ни 
привлича толкова много?

От какво се страхуваме 
всъщност 

Идеята за края на света е толко-
ва популярна преди всичко защото 
ни помага да притъпим страха от 
собствената ни смърт. Така обяс-
няват интереса към темата психо-
лозите. Темата за смъртта е табу 
и е много сложна и болезнена. Чес-
то ние иносказателно говорим за 
смъртта, разсъждавайки за края на 
света. 
По-лабилните хора, които не мо-

гат да издържат тежестта на 
проблемите си и да носят отго-
ворност за себе си, децата си и 
околния свят, са също изключител-
но съблазнени от идеята за края 
на света. Когато си представят 
апокалипсиса, те сякаш „зануляват“ 
напрежението в себе си. (Защо да 
се безпокоим и да се мъчим да пра-
вим каквото и да било, ако утре 
ще настъпи краят на всичко?) Ко-
гато мисли за нещо толкова мащаб-
но като неизбежния край на све-
та, който ще донесе масова смърт, 
човек забравя за собствените си 
страхове, престава да се тревожи 
за себе си и започва да се вълнува 
само за външната заплаха, породена 
от собствената му фантазия. 

Приказка за възрастни
В детството ние неведнъж сме 

молили възрастните да ни разказ-
ват приказка, преди да заспим. Ама 
не каква да е, а страшна приказ-
ка, които впрочем винаги завърш-
ват добре. И слушайки истории за 

КРАЙ 
НА КРАЯ 
НА СВЕТА

ВЯРВАТЕ ЛИ В 
АПОКАЛИПТИЧНИТЕ ПРОГНОЗИ?

Остава ни по-малко от година, за 

да разберем дали на 21 декември 

2012 г. наистина ще настъпи 

краят на света. Но спокойно – дори 

и след него животът продължава. 

Шепа хора ще оцелеят, разбира се. 

И историята за Ной и потопа ще се 

повтори в модерен вариант.
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човекоядци, зли духове и кръвожад-
ни чудовища, сме изпитвали тол-
кова ужас, колкото и удоволствие, 
получавали сме заряд адреналин, пре-
ди да изпаднем в блажен и безмете-
жен сън. Такъв механизъм на дейст-
вие имат и приказките за възраст-
ни. Любителите на апокалиптични 
предсказания обикновено не вярват 
сериозно в собствената си гибел. 
Те влизат по-скоро в ролята на зри-
теля или на оцелелия. Поставят се 
на мястото на героя, заявяващ, че 
„винаги е знаел, че това ще свър-
ши зле“. Понякога даже с удоволст-
вие си представят, че враговете 
им (имат се предвид враговете на 

героя) загиват в катастрофата. За 
такъв човек ужасяващата перспек-
тива за края на света се тран-
сформира в победа на неговото его, 
изпълнено със сладкото усещане, че 
човек е властелин над живота и 
смъртта. 

Залезът на боговете
Предчувствие за края на света 

се появява и след преживяване на 
тежка раздяла, когато ни се стру-
ва, че животът повече няма сми-
съл. И след като депресията от-
мине, апокалиптичните мисли също 
се изпаряват от главата ни. Това 
се отнася не само за отделни хора, 
но и за обществото. Изкуството 

като барометър регистрира момен-
тите на криза в епохите на големи 
промени. Не е случайно, че в среда-
та на 70-те години на миналия век, 
по времето на първата световна 
нефтена криза, процъфтява жан-
рът филм-катастрофа: „Приключе-
нието „Посейдон“ (режисьор Роналд 
Нийм, 1972 г.); „Земетресение“ (ре-
жисьор Марк Робсън, 1974 г.); „Ад 
под небето“ (режисьор Джон Гилер-
мин, 1974 г.). Всички тези филми са 
носители на „Оскари“. 
През 2000 г. на екрана индивидуал-

ната човешка драма стеснява гло-
балната: „Ядрото“ (режисьор Джон 
Амиел, 2003 г.); „Явлението“ (режи-
сьор М. Найт Шаямалан, 2008 г.). 
Тези филми се появяват съвсем ло-
гично, защото острата икономиче-
ска и климатична криза пораждат 
усещане за неувереност и съзнание 
за катастрофичност. Днес светът 
преживява и криза на ценностите. 
Пред очите ни се руши митът за 
това, че можем да намерим убежи-
ще в своя личен, персонален свят. 
Напротив, той трябва да отстъпи 
място на колективните ценности, 
които загубихме. А подобна промя-
на на жизнената парадигма може да 
се възприеме и като край на све-
та. Просто много хора бъркат ме-
тафоричния край на света с бук-
валния.

за 2011–2012 г. на четири от най-големите ев-
ропейски отбора – „Арсенал“, „Милан“, „Пари 
Сен-Жермен“ и „Шахтьор“.
„Футболните таланти на Indesit“ е надпревара, 

в която всички любители на футбола в Европа мо-

гат да се регистрират за участие и да бъдат 

избрани от футболисти на „Арсенал“, „Милан“, 

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

техните екипи, да бъдат тренирани от леген-

дарни футболисти от тези 4 отбора на специ-

ално подготвен за тази цел футболен лагер. Из-

браните фенове ще имат възможност да участ-

ват 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 въз-

раст. Необходимо е участниците в конкурса да посетят и да 

се регистрират на football.indesit.com или във фейсбук страни-

цата facebook.com/IndesitFootball.

След регистрацията могат да създадат собст-

вен профил, където в срок до 13 април 2012 г. е 

необходимо да качат видеоматериал до 3 мин (за-

снет с видеокамера или мобилен телефон), 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. 

Изборът на победителите ще бъде направен на 

два етапа. Първият етап ще разчита на онлайн 

гласуване, което ще се проведе до 13 април 2012 г. 

На този етап ще бъдат избрани най-добре пред-

ставилите се 250 участници. По време на вто-

рия етап специално футболно жури, съставено 

от най-популярните футболисти от 4-те топ от-

бора в Европа, ще оцени избраните 250 кандидати до 26 април 

2012 г. и ще определи 4 отбора, всеки от които 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. 

КРАЯТ НА СВЕТА – НАЙ-НОВИТЕ ВЕРСИИ 

(А СЪЩО И ТАКИВА, КОИТО НЕ СА СТИГНАЛИ ДО НАС)

 От 2015 до 2020 г. Съгласно пророчествата на ирландския епископ 

свети Малахия (1094–1148 г.) за последен папа ще бъде избран Бенедикт XVI. 

След него – край на света.

 2012 г. Карлос Бариос, историк и антрополог от Гватемала, предполага, 

че тези, които преживеят ужасното земетресение на 21 декември 2012 г., ще 

почувстват истинска хармония със себе си и със света. 

 2008 г. По твърдения на европейски ясновидци черната дупка, създадена 

от големия адронен колайдер (ускорител) в Швейцария, трябваше да погълне 

нашата планета. 

 1999 г. Според някои тълкувания това е годината, предсказана от 

Нострадамус като край на света.

 1914, 1918, 1925, 1966, 1975, 1994 г. Всички тези години са пред-

сказани като години за края на света от сектата „Свидетели на Йехова“.

ВАЖНО ЗА ФЕНОВЕТЕ НА ФУТБОЛА!

Indesit търси футболни таланти
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

„ИМА ЕДНА КНИГА „КАЖИ ГО 
ПРАВИЛНО!“. АВТОРКАТА Е ЛИЛИАН 
ГЛАС. НАМЕРИ Я И Я ПРОЧЕТИ, 
ПОНЕЖЕ НЕ МОЖЕШ ДА ФОРМУЛИРАШ 
КАКВО ИСКАШ. А АЗ НЕ СЪМ 
ГАДАТЕЛ.“

Т
ова ми каза ядосано един 
мъж, преди да затръшне 
вратата на връзката ни. 

„Каквооо? Аз ли не мога да 
формулирам какво искам? Току-що съм 
получила диплома. И ако си забравил – 
съм магистър филолог. Мога да говоря 
правилно. Проблемът е, че ти се дър-
жиш отвратително“. 
Нещо такова трябва да съм му 

изкрещяла аз. После веднага си ку-
пих книгата. Купих и „Знам как-
во си мислиш“ на същата авторка 
и я изпратих по куриер на въпрос-
ния мой бивш. Няма да ви занима-
вам повече с тази история, нито 
пък ще коментирам качеството на 
въпросните книги. Сега съм още по-
важна и бих казала, че тези книги 
мога да ги напиша и аз, даже по-ху-
баво. В случая аз смятах, че той е 
чел втората книга на Глас и наис-
тина мислех, че разбира какво ис-
кам, без да му го казвам. Това беше 
проблемът. Сетих се за тази случка 
заради съвсем друго нещо. Прави ли 
ви впечатление, че повечето връз-
ки започват с прошепнати думи и 

ЗАВЪРШВАТ С КРЯСЪЦИ

Всяка от нас е крещяла повече, 
отколкото би искала да си признае. 
Странно защо точно когато кре-
щим и изричаме най-големите глу-
пости, изобщо не ни пука, че мо-
гат да ни чуят поне петима съсе-
ди. Не ви ли се иска да престанете 
да доказвате женствеността си с 
помощта на слоевете грим или с 
репутацията си на такива, които 
крещят за щяло и нещяло? И дали 
ако по-често си шепнем с партньо-
ра, няма да се радваме на по-дълго-
трайна връзка?
Трудно ми е да си спомня какво 

точно съм изричала, шепнейки, но 
вариантите не са много. 
„Обичам те“, „Прости ми“, „Моля 

те, кажи ми“, „Искам да те попи-
там нещо“, „Мислих за теб“, „Ти 
си добър“, „Денят беше прекрасен“. 
Не е много, но е важно и е хубаво. 
Нали? Шепнешком може да се про-
веде и цял разговор. Но не върви да 
кажеш тихичко „Изхвърли боклука 
вместо мен“. Шепотът и боклукът 
не си пасват, защото 

ШЕПОТЪТ СЪЗДАВА 
ИНТИМНА АТМОСФЕРА 

независимо къде се намираме. В са-
молет, в заведение за бързо хранене 
или в парка. Шепотът много при-
лича на запалена свещ – светлина-
та, която предпочитат влюбени-
те и тези, които се обичат. Една 
вечер, прекарана шепнешком, е вид 
медитация. След нея се усещате из-
ключително спокойни и сигурни във 
връзката, която имате. Не е необ-
ходимо да сте с дантелено бельо, 
нито пък трябва да сте сготви-
ли вечеря по рецепта от онези, в 
които пише „Внимание! Продукти-
те са силен афродизиак“. Силата на 
шепота не се крие дори толкова в 
думите, които се произнасят, кол-
кото в близостта, която той по-
ражда. Даже само заради факта, че ©
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за да чуеш по-добре, трябва да се 
наклониш по-близо до партньора си. 
Шепотът ни помага не само да 

направим признание, но и да решим 
или изгладим конфликт. Шепотът 
между партньорите е всъщност 
осъз нато слушане. Този маниер на 
говорене 

ЗАБАВЯ РИТЪМА 
НА КОМУНИКАЦИЯТА 

и дава възможност да помислим (и 
да усетим) думите на партньора. 
Освен това изисква от слушате-
ля да напрегне сетивата си, а от-
там и активно да възприема чуто-
то. Шепотът въздейства върху нас 
от ранното ни детство. Майката 
нашепва най-нежни думи на детето 
си или пък тихичко му пее. Ето 
защо шепотът е важна част от 
възприемането на света. 
За да ви заинтригувам още повече 

– ще споделя с вас изводите от ав-
торитетното проучване в универ-
ситета в Хюстън, на което попад-
нах. Според изследването най-сигур-
ният начин да „донесем“ чувствата 
си до знанието на партньора е да 
му прошепнем нещо, при това 

В ЛЯВОТО УХО 
Колкото и странно да ви се стру-

ва това твърдение, то се базира 

на науката. 
Нежните емоционални думи въз-

действат по-силно и се възприе-
мат по-добре, ако са произнесени 
към лявото ухо на слушателя. Ин-
струкциите, както и други съоб-
щения, които са лишени от емо-
ционално послание, се възприемат 
по-добре чрез дясното ухо. (Напри-
мер „Изхвърли боклука“. Няма нужда 
да изкрещявате тази фраза – просто 
му я кажете в дясното ухо.) Въпрос-
ната симетрия е свързана с раз-
личните функции на полукълбата на 
нашия мозък – лявото отговаря 
за логиката и анализа, дясното – 
за чувствата и емоциите (обърне-
те внимание, че полукълбата отгова-
рят за противоположната половина 

на тялото). 
Когато двама души си шепнат, 

те искат 

КАЗАНОТО ДА ОСТАНЕ 
САМО МЕЖДУ ТЯХ

Това означава, че казаното касае 
само тях. (Както вече споменах, ко-
гато си крещят, това касае и съседи-
те). Е, сами си отговорете на въ-
проса, кое послание е по-важно – 
изкрещяното или прошепнатото. 
Накрая искам да ви кажа още две 

много важни неща, преди да се оми-
ротворите, подготвяйки се за вече-
ря на свещи и шепот. 
Шепотът не е мълчание.
Всичко прошепнато е правилно.

 Мирен СЛАВОВА

Кой може да бъде сигурен дали е истина, но чуждата преса твърди, че Мадо-

на и Гай Ричи се опитвали да решат семейните си проблеми с помощта на... 

шепот. Сигурната и логична нишка в подобно твърдение е учението кабала, 

чийто най-прочут последовател е Мадона. Кабала препоръчва шепненето. 

Кабала не е религия, а мистично учение, според което всеки човек е свър-

зан с Бог и трябва да работи върху различни аспекти на своята душа, за да 

постигне хармония. А какво е тази работа, ако не изостряне на сетивата 

така, че да чуваш какво ти нашепва творецът? Холивуд с радост възприел 

„шепототерапията“ и започнал активно да я практикува. 

Според мълвата Ричи шепнешком наричал Мадона „умна“, „тайнствена“ и 

„прекрасна“, а Мадона му отвръщала в същата „октава“ с думите „могъщ“, 

„съобразителен“ и „мачо“. Е, тези мерки на кабала и психотерапевтите не 

помогнали на известната двойка да съхрани брака си.

Шепототерапия в Холивуд
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Н
ад това се замислят мно-
го влюбени… Ако отдав-
на сте с някого, значи 
сте успели да преминете 

от периода на идеализация, който е 
характерен за началото на връзката, 
в периода на… истинската любов. 
А как виждате бъдещето на своите 
отношения? За да разберете това, 
отговорете на няколко въпроса. 

6 ВЪПРОСА 
КЪМ СЕБЕ СИ

1. Дали бих искал/а да остарея с 
нея/него, както исках преди?
2. Като каква двойка определям 
своите родители?
3. Как искам да остарея аз сами-
ят/самата?
4. Ще мога ли да приема, че парт-
ньорът ми е загубил в някакъв 
момент онова, което ме е при-
влякло в него в самото начало на 
връзката ни?
5. Бих ли се справила в ролята на 
негова опора в трудни изпитания?
6. От кои негови качества аз се 
нуждая и днес така, както и пре-
ди?

КАКВО КАЗВАТ 
ОТГОВОРИТЕ

1Въпросът изглежда банален. Но… 
В началото на отношенията от-

говорът често е предвидим – и два-
мата си представят себе си като 
щастливи и влюбени баба и дядо. 
Но времето минава и отговорът на 
този въпрос става все по-труден, 
защото постепенно сме изгубили 
илюзиите си и идеализма си. Недос-
татъците на другия, които по-рано 
са ни карали да се смеем и дори са 
ни разнежвали, в определен момент 
стават непоносими. И от този мо-
мент нататък става трудно да си 
представим, че и след 20 или 30 го-
дини ще живеем още с този парт-
ньор. 

2Размишлявайки над този въпрос, 
ние неизбежно се връщаме към 

източниците и обстоятелствата, 
формирали нашата личност. Тоест 
към своите притеснения от минало-
то. Случвало ли ви се е да плачете 
заедно с майка си? Отъждествявате 
ли се с нея или с баща си? 
Когато родителите се карат, де-

цата подсъзнателно се поставят на 

мястото или на „палача“, или на 
„жертвата“. Това е едно от „въ-
трешните“ пътешествия, нужни за 
осъществяване на голямото житей-
ско пътуване по двойки. Затова по-
някога е добре да ревизираме „сан-
дъка с наследството“ и има смисъл 
внимателно да помислим що за двой-
ка са били нашите родители. Защо-
то нашите представи за това оказ-
ват много силно влияние върху онзи, 
с когото живеем. 

3Представете си, че сте вече 
стара дама или възрастен мъж. 

Ако тази представа, която става 
все по-реална и близка, ви плаши, мо-
жете да очаквате, че остаряването 
ще провокира криза в двойката ви. 
Защото и на двама ви предстоят 
тревоги, промени, страдания и дори 
изневери. Но ако погледнете тези 
тревоги в лицето (в своето и в ли-
цето на онзи, който е с вас), може 
да се научите на нещо. Старостта, 
болестите, смъртта – това са оне-
зи табута, които вредят на връз-
ката. Можете да преодолеете тези 
страхове, ако им се противопоста-
вите заедно – с чувство за хумор 
или с изработен от вас навик да го-
ворите спокойно за тези теми. 

4Първо, трябва да разберете как-
во точно ви е привлякло у парт-

ньора в началото. Ако сте харесали, 
че околните са го/я наричали кра-
савец/красавица, елегантен/елегантна 
или пък сте се впечатлили от ви-
сокия му/є социален статус, как би-
хме реагирали, ако тя напълнее, а 
той олисее, ако партньорът ви загу-
би работата си или пък започне да 
получава по-малко пари? Всъщност 
трябва да се подготвите да обича-
те своя любим/любима безусловно! 

ЩЕ ОСТАРЕЕТЕ ЛИ

ЗАЕДНО
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Тогава незабелязани от вас достойн-
ства ще се появят на мястото на 
онези, които сте харесали в начало-
то. Това се нарича преход от любов-
ното чувство към любовния дълг, 
преодоляване на външното и обик-
ване на истинската същност на чо-
века до вас.

5В дългото си съжителство парт-
ньорите неизбежно преживяват 

трудности. Но намирате ли сили да 
подкрепите своя любим/а в периоди-
те на съмнения и кризи? Възможно е 
искрено да обичаме другия, но в съ-
щото време да знаем със сигурност, 
че няма да ни е лесно да посрещнем 
заедно с него тежка болест, загу-
ба на близък човек или дълга депре-
сия. Задавайки си този въпрос, ние 
можем да оценим с какви вътрешни 
ресурси разполагаме. А действител-
ността ще се погрижи за това да 
ни покаже колко силно сме се под-
ценявали. 

6Ние се влюбваме в човек, когото 
въобще не познаваме. С време-

то постепенно пред нас се откри-
ва истинският му образ, започваме 
да го опознаваме по-дълбоко и разби-
раме кои са слабите му страни. Но 
нека се постараем да не пропускаме 
и кои са силните му страни. Поня-
кога достойнствата на другия не са 
толкова явни (даже са скрити), но 
точно на тези качества можем да 
се опрем за цял живот. Няма нищо 
по-ценно от това да познаваш до-
брите качества на другия, които 
ти не притежаваш. На тази основа 
може да се построи връзка, в коя-
то партньорите да се поддържат 
един друг, да се допълват и да се 
отменят. С други думи – да бъдат 
един отбор. 

5 ВЪПРОСА 
ЗА ДВАМА

1. Ако имаме деца (или планираме 
да имаме), имаме ли общ план за 
тяхното възпитание?
2. Грижата за децата приоритет 
ли е и за двама ни?
3. Ще можем ли с тяхното по-
растване да преразглеждаме и про-
меняме дела на родителско учас-

тие в тяхното възпитание?
4. За годините, прекарани заедно, 
научили ли сме се да говорим спо-
койно за това, което ни е причи-
нило страдание?
5. Ще можем ли да се развива-
ме като личности в рамките на 
връзката? Дълга ли ще е наша-
та връзка?

КАКВО КАЗВАТ 
ОТГОВОРИТЕ

1Да имате деца с друг човек оз-
начава да намерите в себе си 

сили да признаете, че другият е 
точно толкова родител, колкото и 
вие. Означава, че можете да го ви-
дите в ролята му на родител. Ако 
това е възможно, е добре да от-
глеждате детето заедно и да вър-
вите през живота заедно колкото 
може повече време, за да може в 
случай на раздяла детето да е дос-
татъчно пораснало, та да я пре-
живее по-лесно. Въпросът за възпи-
танието на децата е важна част 
от съпружеския „проект“ и тряб-
ва да се отнесете към нея много 
сериозно. 

2Грижата за детето, неговите 
интереси и образованието му 

са приоритети за вас. Но самото 
дете при никакви обстоятелства не 
трябва да е център на живота на 
нито един от двамата родители. 
Иначе ще се превърне в своеобразна 
компенсация на отношенията меж-
ду родителите. Ще стане трети-
ят излишен в двойката. Запитайте 
се като какъв възрастен виждате 
вашето дете. И се постарайте да 
съгласувате своите позиции или да 
приемете различията във възгледите 
ви за възпитанието. 

3 Става дума преди всичко за под-
растващата възраст, когато де-

цата отстояват своята независи-
мост (често чрез неприятни и мъ-
чителни за родителите методи). В 
този период на родителите поняко-
га им се налага да нанасят корекции 
в „родителския си проект за въз-
питание“, да се примиряват с оно-
ва, което ги разделя от децата им, 
без да изпускат от контрол тяхно-

то образование. Съпрузите са при-
нудени да коригират и представите 
си за родителство и отново да хар-
монизират представите си за възпи-
тание на децата. За да бъдат ефек-
тивни родителските изисквания, те 
трябва да бъдат съгласувани.

4Двойката може да надживее 
предателства, слабости и дори 

изневери, но само при условие, че 
всички тези ситуации са били об-
съдени и решени навреме и от два-
мата (чрез диалог). Ако през цяло-
то време обвинявате другия, че ви 
е оставил в труден момент, или 
пък себе си, че не сте успели да 
го подкрепите, когато на него му е 
било трудно, ще имате ли смелост 
да седнете и спокойно да обсъди-
те случилото се? Сигурни ли сте 
днес, че помежду ви няма недомлъв-
ки и че лошата страница е наис-
тина обърната отдавна? Съвмест-
ното остаряване ще бъде трудно, 
ако един от съпрузите през цялото 
време отваря раните си, без да им 
дава възможност да зараснат. 

5 През целия си живот ние полу-
чаваме шанс да преживеем ня-

колко живота, създавайки няколко 
връзки. Някои от тези съюзи са 
ни разрушили, други са ни повли-
яли много зле. А след това е въз-
можно да ни е потръгнало и да сме 
живели в двойка, където сме има-
ли шанс да израснем, да станем по-
добри, да превъзмогнем слабостите 
си. Отговорете си на въпроса, дали 
вашата настояща връзка е такава. 
Не става дума за това да идеали-
зирате отношенията си, а за това 
да признаете, че всяка двойка се 
създава продължително време и че 
тази конструкция невинаги се оказ-
ва устойчива. Има също и неуспе-
хи, и провали, естествено, защо-
то всеки един от нас е далеч от 
съвършенството. Важен е наши-
ят собствен път, който помага на 
другия да мине през нас. Само ако 
следваме своя път, можем да осъ-
ществим съвместно движение на-
пред. Ние никога няма да можем да 
променим другия човек, но можем 
да се променим благодарение на него 
и заедно с него. 
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О
твсякъде чуваме призиви да 
оценяваме мъжете и жените 
по едни и същи критерии. 
Но това е невъзможно, же-

ната не може да възприема света 
като мъж, а мъжът – като жена! 
Всеки от нас започва да опозна-
ва света чрез изучаване на свое-
то тяло. Естествено, между мом-
ченцата и момиченцата има мно-
го общо, но има и важни разлики – 
физическите белези на пола. И тези 
разлики ние ги усещаме преди всич-
ко на телесно ниво – 

интелектът тук 
няма нищо общо

Откритието на собствените по-
лови „особености“ определя нашето 
поведение. То води към осъзнаване 
на това, кои сме ние, и съответ-
но към необходимост да се откажем 
от това, което не сме. За жени-
те това обаче е доста болезнен от-
каз… Защо толкова трудно го пре-
живяваме ли? Защото женските по-
лови органи не са видими. Когато 
малките момиченца си представят 
своя полов орган, в представите им 
се пораждат образи на „отвърстие“, 
„рана“, „белег“. Лишаването на жена-
та от пенис и от властта, която 
е свързана с него, на подсъзнателно 
ниво я кара да се чувства по-мало-
ценна (Щом нямам такъв израстък, 
значи не съм пълноценна).
Повечето жени, когато усетят 

женствеността си като оръжие, 
започват да завладяват мъже. Чрез 
своите партньори такива жени не-
съзнателно се стремят да компен-
сират отсъствието на мъжко на-
чало и да усетят своята власт над 
мъжете чрез 

желанието, 
което разпалват у тях

Други жени пък започват да се 
стремят към власт, която в об-
ществото е предназначена само за 
мъже. Точно в тази своя роля въ-
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по едни и същи критерии

твсякъде чуваме призиви да 
оценяваме мъжете и жените 

Сексуално равенство
Н Я М АН Я М А
Стремежът към равенство между мъжете и жените (напълно оправдано 

в социален план) е в състояние да разстрои нашия сексуален живот. Като 

отричаме различията между половете, ние се лишаваме от основния 

двигател на либидото – осъзнаването на нашата нееднаквост.

ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО
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просните жени се чувстват мъ-
жествени, тоест равни с мъжете. 
Опитвайки се да постъпват и да 
се държат като мъже, те доказ-
ват, че по нищо не се различават 
от тях. За тези жени е болезнено 
да преживеят сблъсъка със ситуации 
в действителността, които ги ка-
рат да си спомнят за своята жен-
ска същност. 
Но ако жената се вдъхновява от 

мъжкия модел на поведение в обще-
ството, не се ли превръща тя в 
мъж и в своя любовен живот? Пси-
холозите ни убеждават, че

жените никога не се 
превръщат в мъже 

– нито в своя интимен живот, нито 
в социалния! Те само се стараят да 
убедят и другите, но и себе си, че 
са се превърнали в мъже. И колкото 
по-силно е вкоренен в психиката им 
този модел, колкото по-несъзнател-
но те го възприемат като необходи-
мост, толкова повече на тези жени 
им е трудно да се разкрият, да ре-
ализират своята женственост и да 
є се наслаждават. В резултат ста-
ват много тъжни. Отношенията им 
с мъжете се усложняват. Стига се 
и дотам самите мъже да им показ-
ват, че не ги желаят, което е дос-
та болезнено. Или че тях ги привли-
чат точно онези качества, които 
тези жени се опитват да потиснат 
в себе си. 
Но ако въпросните жени започнат 

да се държат по друг начин, ще 
паднат в собствените си очи, ще 
се усетят много слаби. Нищо че 
тялото им настойчиво търси мъж-
ко докосване и цялата им плът жа-
дува за мъжко проникване. Те стра-
дат не само от неразбирането на 
околните, но и от това, че 

сами не разбират себе си
От друга страна, за да завладее 

жената, един мъж трябва да се ос-
мели да я пожелае достатъчно сил-
но, властно и уверено. На мъжа му 
е необходимо да почувства своя-
та законна власт. Някои мъже при-
емат хвърлената от „жената-мъж“ 
ръкавица и в отговор демонстри-
рат удвоена мъжественост и даже 

агресия. Други пък се отказват 
от борбата, защото предпочитат 
да поддържат нежни и доверител-
ни отношения. Но в резултат пък 
тяхното поведение се оценява като 
недостатъчно мъжествено. 
Очевидно е, че от „равенството 

на половете“ страдат като же-
ните, така и мъжете. Те въобще 
не могат да се срещнат на тази 
платформа – не могат спокойно и 
пълноправно да получават удоволст-
вие от себе си и от другия. С дру-
ги думи 

либидото се „храни“ 
от сексуални различия

В личната история на всеки един 
човек желанието за близост може 
да се превърне в радостно пред-
вкусване на новото или, обратно, в 
тревога и чувство за самота. На 
някои хора им е много трудно да се 
възприемат като уникални, различ-
ни от другия, от другите. Те бук-
вално се обграждат със „собствени 
отражения“, което изкривява пред-
ставата им за самите тях и за 
околните. Защото онзи, който се 
стреми да види у другия повторе-
ние на самия себе си, свежда другия 
до собствена проекция или отрича 
своята същност и не е в състоя-
ние да бъде себе си. Равенството 
угасява сексуалното желание. В сек-
суалността няма и не бива да има 
равенство. Нито еднообразие.
В този смисъл и в семейната 

двойка равенство е невъзможно. За-
щото равенство не съществува! 

Но откъде се взима това 
желание за равни права?!
По своята същност то е домогва-

не до власт. Естествено, история-
та е пълна с примери за несправед-
ливо отношение към жените (в об-
ществото, в семейството, в про-
фесионалния живот). Но това гово-
ри за два вида несъзнателен страх 
– страха на мъжа от женската 
способност да получава наслада и 
да ражда деца и страха на жена-
та да не отблъсне мъжа, когото 
тя толкова силно желае… Днес на-
шите отношения са по-уравновесе-
ни и по-справедливи. Но страхове-

те, естествено, продължават да са 
наши спътници. И мъжете, и жени-
те винаги са притежавали уникална 
за всеки пол власт, която въобще 
няма за цел да притеснява партньо-
ра, нито да отрича неговата същ-
ност. Нашите сексуални отношения 
и сексуални фантазии не са нищо 
друго освен игра на власт: властта 
да получаваме или да даваме сексуал-
но удоволствие на друг; властта да 
изцеляваме, да вдъхновяваме 

да контролираме, 
да обладаваме и 
да се отдаваме

Щастливата сексуалност се състои 
от множество съчетания на силите 
на господство и подчинение и в това 
няма зъл умисъл, нито принуждение. 
Ако между партньорите липсва до-
верие, ако един от тях или и два-
мата са сковани от собствените си 
страхове – сексуалността в двойка-
та се развива по строга, по-скоро за-
стинала схема, проявява се ограниче-
но и еднообразно. И тогава един от 
партньорите започва да се чувства 
унижен, отхвърлен, подчинен. 

А каква е ролята 
на либидото във 

всичко това?
Ясното сексуално желание отра-

зява нашата сила. Ако не го про-
явяваме категорично, това означа-
ва, че се чувстваме безсилни. Сек-
суалната студенина може да скрива 
и желание, което ни плаши с това, 
че е прекалено силно, и точно за-
това ни се струва опасно. Равнове-
сието в двойката се крепи на по-
стоянно променящи се съотноше-
ния на силите, сред които водещо 
много често става неудовлетворе-
ното либидо. Всяка двойка изглаж-
да отношенията си на базата на 
желанията и страховете на двама-
та в нея. И даже трудностите, с 
които се сблъскват партньорите, 
в някакъв смисъл са оздравителни 
за техните отношения. Така че в 
много случаи отсъствието на жела-
ние не е задължително да говори за 
това, че двама души не се обичат 
достатъчно.
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В някои случаи възрастните 
приемат, че лъжата е лоша, 
а в други сами приканват 
детето си да не казва ис-

тината, за да бъде тактично и да 
не обиди околните. Затова, преди 
да обвините наследника си в не-
честност, трябва да си изясните 
какво стои зад неговото поведение. 
Причините за детските лъжи са 
основно няколко.

1. Взима пример от вас
Не трябва да изисквате от де-

тето си онова, което вие самите 
не изпълнявате. Ако забележите, че 
то е започнало често да говори не-
истини, анализирайте собственото 
си поведение. Спрете да го плаши-
те с Торбалан, който ще дойде да 
го вземе, ако не заспи веднага. Ако 
е по-голямо, детето ще ви уличи 
веднага в лъжа. А да не би да сте 
обещали да му купите нов компю-
тър след края на първия срок, а по-
сле по някакви причини не сте си 
изпълнили обещанието? И това де-
тето възприема като лъжа. Случва 
ли се неволно да преувеличавате или 
да доукрасявате случка, както и да 
уговаряте детето си да не казва 
истината („Хайде, няма да казваме 
на баба ти, че баща ти е болен“)? 
Ако светът, който му предлага-

те с думи, се различава от реал-

ността, рано или късно това става 
очевидно за него. От една страна, 
е възможно то да започне да се от-
нася критично към думите на мама 
и на тате. От друга, може да за-
почне само да използва тази так-
тика – да лъже и преувеличава, „ко-
гато се налага“. 
Съществува и друг вид лъжа – 

обусловена от приетите общест-
вени норми за приличие. От ранно 
детство учим детето си да е веж-
ливо и тактично, да приема подаръ-
ци с радост дори когато те не му 
харесват. Да хвали гозбите на до-
макинята (Хм, а как иначе?!). 

2. Не му достигат 
родителска любов 

и внимание
На съвременните родители често 

пък не им стига време, което да 
прекарват с децата си. Или ако 
отделят време, те обикновено го 
използват за възпитателни беседи 
или пък проверка на уроците и до-
машните. 
Детето обаче има нужда да знае, 

че е обичано и ценено и че с него 
се гордеят. Ако като родител из-
разявате одобрението си само ко-
гато чуете за негови постижения, 
не се учудвайте, че то често се 
опитва да ги преувеличава пред вас. 
На практика то рисува картината, 

която вие като родители искате 
да видите.
Тревожното и неуверено в себе си 

дете често смята, че то не е дос-
татъчно добро, за да бъде обичано 
такова, каквото е. И полага мно-
го усилия, за да изглежда по-добро. 
Хитрува, за да могат родителите 
и учителите да си мислят за него, 
че е добро. Лъже по детски необ-
мислено, приписвайки си чужди за-
слуги и постижения – по същата 
причина. 
То се бои, че лъжата ще изле-

зе наяве, затова и не може да се 
спре в лъжите. Защото най-страш-
ното за него е да загуби любовта 
на близките си. Съветът ни тук 
е – ако искате да отгледате удо-
влетворено от себе си дете, пом-
нете, че просто трябва да го оби-
чате, без да се взирате в негови-
те недостатъци. Само безусловна-
та родителска любов помага на де-
цата да растат уверени, да си по-
ставят реални цели в живота и да 
ги постигат.

3. Иска да получи 
някаква изгода

Лъжата заради някаква изгода или 
някакво удоволствие е този вид не-
истина, която трябва веднага да 
изостри вниманието на родители-
те. „Научил съм си всички уроци. 

Малки лъжи

Едва ли ще се 

намери майка, която 

да не се е сблъсквала 

с детската лъжа. Къде 

свършва детската фантазия 

и започва измамата 

обаче?
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Отиваме на кино, ти ми обеща!“ 
Дайте възможност на детето си 
да разбере, че тази лъжа катего-
рично няма да му донесе желаната 
полза. Пред такава лъжа в никакъв 
случай не трябва да си затваряте 
очите, оправдавайки постъпката на 
детето с това, че то е още мал-
ко. Ако детето е способно „да ви 
върти на пръст“ (или се е опита-
ло), със сигурност разбира, че не 
трябва да постъпва така. Как да 
реагирате, ако забележите подобно 
поведение?  

НЕ ПРЕМЪЛЧАВАЙТЕ СЛУ-
ЧИЛОТО СЕ. Не обръщайте 

случилото се на майтап и не иг-
норирайте факта, че това е лъжа. 
Обсъдете спокойно ситуацията с 
детето си.

ДАЙТЕ МУ ВЪЗМОЖНОСТ 
СА  МЇ ДА СИ ПРИЗНАЕ. Не 

го подлагайте на строг разпит, 
който може да го подтикне да ви 
лъже отново и отново. Разговаряй-
те с него така, че то самї да раз-
каже за случилото се, да признае, че 
е излъгало, и да разбере вината си.

ДЕТЕТО В НИКАКЪВ СЛУ-
ЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗ-

ПОЛЗВА ОТ „ПЛОДОВЕТЕ“ НА ЛЪ-
ЖАТА. Например ако сте отишли 
на кино и непосредствено след това 
е станало ясно, че уроците в край-
на сметка не са научени, напълно 
логично ще бъде да отмените раз-
влекателната му програма за след-
ващия уикенд. 

ПОКАЖЕТЕ КАКВО ЧУВСТ-
ВАТ ДРУГИ ХОРА, КОГАТО 

РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ЛЪГАНИ. Майка-
та е разстроена. Таткото е оби-
ден. Какво би почувствало детето, 
ако родителите го излъжат? Раз-
бира се, не трябва да прекалява-
те и да преекспонирате случилото 
се, като непрекъснато говорите за 
него – не е необходимо да насажда-
те на детето си трайно чувство 
на вина.  

4. То се страхува
Причините за страха могат да бъ-

дат различни. Децата много се боят 
да не бъдат отхвърлени, наказани 
и неразбрани. Възрастните също са 

способни на такъв тип поведение. 
Когато се боим да кажем истина-
та в очите, ние не сме откровени с 
близките си – правим уговорки, пре-
мълчаваме някои събития… 
Често родителите започват да се 

борят с лъжите на детето си, а 
би трябвало първо да си изяснят 
от какво точно се страхува то, 
за да лъже така. Най-доброто, кое-
то може да направи родителят в 
този случай, е да се опита да вър-
не доверието в отношенията си с 
детето. Тогава няма да има причи-
ни за лъжа. 

5. Просто се хвали 
Самохвалството и несъществува-

щите постижения по принцип са 
характерни за ситуацията, когато 
детето търпи постоянни неуспехи 
в нещо, което е много важно за ро-
дителите му. Децата често ста-
ват жертва на амбициите на въз-
растните. И когато не са в със-
тояние да оправдаят вложените в 
тях средства (от джоба на роди-
телите) и едновременно с това и 
родителските очаквания, те започ-
ват да си измислят и приписват 
успехи и постижения.
Ако сте се натъкнали на самох-

валство, което има за цел да про-
мени отношението ви към детето, 
замислете се преди всичко доста-
тъчни ли са топлината и родител-
ските грижи, с които го дарявате. 
Не изисквате ли твърде много в за-
мяна на вашата любов? А именно 
– детето да ви изненадва с посто-
янни успехи.
За малките самохвалковци е много 

полезно да открият онази област, в 
която действително ще постигат 
успехи. Честно и без лъжи.

6. Манипулира ви 
Манипулацията е управление на 

чужди постъпки, чувства и жела-
ния. Такова управление предполага и 
изкривяване на реалността с цел 
достигане на определени резултати. 
Детето може да манипулира чув-
ствата на близките (страх, гор-
дост, възхищение, дори угризения на 
съвестта), за да привлече внимание-

то към себе си. 
В училище такива деца могат да 

предизвикат завист у съученици-
те си, описвайки несметните бо-
гатства на семейството си. Или 
обратното – да събудят съчувст-
вие, оплаквайки се от съдбата си 
и от непоносимите условия на жи-
вот вкъщи. Главната цел на подоб-
ни лъжи е да привлекат внимание 
(макар и за кратко време), да пре-
дизвикат възхищението, уважение-
то или състраданието на другите.
По същата причина възникват и 

мнимите детски болести. Когато 
знае, че никакви уговорки, обяснения 
и молби от негова страна няма да 
му помогнат да постигне желано-
то от него, детето се представя 
за болно („Боли ме гърлото“; „Така 
силно се ударих!“) и мама лесно раз-
решава то да си почине и да не си 
научи уроците. 
В по-сериозни ситуации е възмож-

но детето да лъже и да манипули-
ра родителите си, за да запази се-
мейството си. Забелязвайки, че до-
като са болни, родителите им спи-
рат да се карат, децата могат на-
истина да се разболеят. Формално 
това е чиста манипулация. Но по-
мислете леко ли му е на детето в 
този момент.

7. Фантазира си
Фантазиите и лъжите са мно-

го трудно разграничими. Изискват 
се максимум родителско търпение 
и интуиция, за да разберете къде 
свършва едното и започва друго-
то. Психолозите смятат, че до 
7-годишна възраст на детето му 
е трудно да различава реалните 
от измислените събития. От дру-
га страна, за него е важно и необ-
ходимо да фантазира. То получава 
удоволствие от своите измислици. 
Понякога се „крие“ в тях от не-
заслужените обиди и равнодушието 
на околните. В измисления си свят  
детето може да си позволи всичко, 
което му харесва (за разлика от ре-
алния свят). И още – с помощта 
на фантазиите то може да изра-
зи своите преживявания и проблеми 
по-ясно и лесно. 
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ДАНСИНГДАНСИНГДАНСИНГ

АРЕНАТА 
КАТО 
ПОДИУМ

С
писание „Бела“ и Федерацията по спортни тан-

ци са двойка от няколко години. Представяме 

ви завършилото Държавно първенство 2012 г. 

в две страници. Алюзията с пасо добле (от испански, 
две стъпки – бел. ред.) не е случайна. Един от членове-

те на международната съдийска комисия на това със-

тезание ни подтикна да надникнем в мистерията на 

точно този от петте латиноамерикански състеза-

телни танца.

За хореографията на материала се погрижиха някол-

ко души от Българската федерация по спортни тан-

ци (БФСТ): Петър Милчев, председател на БФСТ, Росен 

Петров, секретар, Валя Банова, технически секретар. 

В трите дни на първенството участваха над 250 двой-

ки от цялата страна. Състезателният подиум беше 

разположен в най-голямата зала на „Арена Армеец“. 

Салваторе Тодаро и Виолета Янева с десета поредна титла в стандартни танци при състезатели над 19 години. 

Салваторе и Виолета са най-добрата българска двойка и заемат осмо място в световната ранглиста

Георги Ганев и Христина Иванова 

от клуб „Импулс - Парадайс данс“ на 

почетната стълбичка в зала „Армеец“ 

с титлата при състезатели над 19 

години, многобой
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THE DANCE OF THE DANCE OF 
THE MASTERTHE MASTER

Страниците подготви Мирослава ИВАНОВА

К
азват, че в коридата тореадорът убива по правила-

та на изкуството. Въпреки че не разбирам докрай 

философията на бикоборството, мисля, че коридите 

са възникнали, за да може Хемингуей да напише „Смърт след 

пладне“ или пък Алмодовар да има канава за историята, коя-

то разказва в „Говори с нея“. Но едно от най-красивите, дра-

матични, страстни, хуманни и популярни основания за съ-

ществуването на коридата е танцът пасо добле. Вдъхновен 

е от музиката, свирена по време на борбите с бикове, в мо-

мента, в който тореадорът излиза на арената, или в момен-

та, преди бикът да бъде убит. Музиката е енергична и зву-

чи като марш. Партньорът танцува строго, мощно. Тялото 

му е изнесено напред, позата му изразява превъзходство. При 

изпълнението на танца кавалерът играе ролята на матадор, 

а дамата изобразява неговия плащ. Тя обгръща партньора и 

възприема всяко негово трепване. Различните хореографии 

могат да отредят и друга роля на партньорката.

Колин Джеймс беше един от международните съдии на Дър-

жавното първенство по спортни танци 2012 г. Напишете в 

Гугъл Colin James dancing и изгледайте поне едно от кратки-

те видеа с негови вербални презентации на различни със-

тезателни танци. Световен шампион по латиноамерикански 

танци за 1984 г. е. Пасо добле е любимият му танц. Впрочем 

някои наричат танца The dance of the master.
– Господин Джеймс, кога и как танцът се появи в 

живота ви?  

– Започнах да танцувам, когато бях на 8 години. През 60-те 

години на миналия век беше много социално да се танцува. 

Баща ми искаше неговите деца, три момчета, ако нямат му-

зикално образование, то поне да разбират от музика и да бъ-

дат способни да се социализират в училище за танци. Нито 

аз, нито баща ми сме имали намерение аз да ставам състе-

зател. Започнах като начинаещ, танцувах с други начинаещи 

и участвах в състезания между различни училища по танци. 

После продължих да се уча и да полагам изпити. Така минаха 

моите първи години с танците. Бях 17-годишен, когато запо-

чнах да участвам в национални състезания на Великобрита-

ния. Тогава вече бях решил, че това е, с което искам да се 

занимавам. Танцът вече не беше за мен някакво социално за-

нимание, превърна се в друг стремеж. Исках да бъда нацио-

нален шампион, да представям страна срещу представите-

ли на други страни. Състезавах се и преподавах до 1991 г., 

когато прекратих състезателната си кариера и вложих ця-

лата си концентрация в преподаването.

– Какви истории могат да бъдат разказани чрез 

състезателните танци?

– Всеки танц е дълбоко свързан с музиката. И всеки танц 

има характер, който рефлектира върху историята, която 

разказва. Ако един зрител отиде да гледа балет, той в общи 

линии знае какво да очаква, чете програмата, познава музи-

ката и участниците в спектакъла. Публиката на състеза-

телните танци също е подготвена за това, което ще гледа. 

Така например румбата е лиричен разказ за личните отноше-

ния между мъжа и жената. Пасо добле пресъздава драмата и 

движението в испанските кориди, самбата – бразилския кар-

навал, ча-ча е парти танц...

– Кой е вашият любим танц?

– Любимият ми е пасо добле.

– Защо точно той?

– Свързвам се с тази музика. Музиката на пасо добле има 

силен характер. Най-силният характер в сравнение с всич-

ки други танци. 

– Кой е най-важният урок в танцуването?

– Балансът, стойката и умението да партнираш. Докато 

танцува, човек трябва да балансира движенията, емоциите, 

да приема и да се синхронизира с движенията на другия, да го 

води или да го подкрепя.

– Какво е мнението ви за българското държавно 

първенство?

– За първи път съм в България заради състезание. Виждам 

много талантливи двойки и при децата, и при възрастните. 

Според мен състезателите се нуждаят от по-голямо внима-

ние към онези три важни неща в танца, които споменах – ба-

ланс, стойка и умение да партнираш. Тези три неща научих в 

първите си уроци на 8-годишна възраст. Тогава разбирах ду-

мите, но през цялата ми кариера на танцьор разбирането на 

тези думи ставаше все по-ясно, по-сигурно, по-добре изпита-

но. Всичко идва от опита. И това е един процес. Подобно е на 

колело, което се върти, за да те връща и връща към тези три 

важни неща. Дори и като учител, какъвто съм аз от време на 

време, пак се връщам към тях. Вие имате много таланти. Едни 

от тях са добри в баланса, други имат отлична стойка, трети 

умеят да партнират, но трябва да работят за свързването на 

тези три много важни аспекта в цялото на танца. 
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Лиам Нийсън срещу 
извънземните
Той е истински пример за творческо дълголетие, дори спря-

мо холивудските стандарти. На прага на своите 60 години 

Лиам Нийсън е сред най-търсените актьори на планетата. 

За последните две години той се снима в 14 филма и не може 

да се нарадва на предоставените му възможности за рабо-

та. Ето че сега ще го видим в един от най-очакваните фил-

ми за 2012 г. – „Бойни кораби“, вдъхновен от популярната игра 

на Hasbro. В него за пореден път нашата планета е подложе-

на на извънземно нашествие. За разлика от други подобни за-

главия сега пришълците ни атакуват в открито море. Някол-

ко самоотвержени морски офицери ще трябва да намерят сили, за да им се противопоставят. Сред тях е и героят 

на Нийсън адмирал Шейн. „Обожавам да се снимам в екшъни – признава ирландският актьор. – Докато ме държат кра-

ката и докато ми предлагат подобни роли, с радост ще участвам“. Заради физиката си, поддържана и до днес с тре-

нировки по бокс, Нийсън изглежда перфектният избор за ролята на морски адмирал. Той казва, че оприличава героя си 

на Дъглас Макартър – легендарен американски генерал, допринесъл за победните действия в Тихия океан по време на 

Втората световна война. Отново във война, но срещу извънземен противник, трябва да се изправят и момчетата 

на адмирал Шейн. В „Бойни кораби“ обаче се очакват с голям интерес не зрелищните специални ефекти, а актьорски-

ят дебют на певицата Риана. „С нея нямахме общи сцени, но забелязах, че има талант. Мисля, че Риана може да ста-

не добра актриса“, може би по-скоро от куртоазия допълва Нийсън.

Лиам Нийсън ср
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„Мъжете, които мразеха жените“
Истинска рядкост са екранизациите на обичани от милиони романи, в които да са запазе-

ни атмосферата и духът на литературния първоизточник. А трилогията на Стиг Ларшон 

„Милениум“ е изключително популярна заради перфектно изградената интрига и неустои-

мите главни герои, които на пръв поглед нямат нищо общо. Микаел Блумквист е разслед-

ващ журналист, който е изпаднал в немилост, след като е осъден за клевета. Точно тогава 

получава предложение да разследва убийство с 40-годишна давност. В същото време от-

рупаната с татуировки хакерка Лизбет Саландер, наета да разследва Блумквист, открива 

истината за конспирацията, довела до неговия провал. Събрани заедно от съдбата, нео-

бикновената двойка ще разкрие ужасяващи тайни за убийство и сексуално насилие, скри-

ти под повърхността на шведското индустриално минало. Така обаче се доближават опас-

но близо до спотайващ се враг, който им крои смъртоносен капан. 

Благодарение на режисьор от класата на Дейвид Финчър холивудският вариант на „Мъ-

жете, които мразеха жените“ категорично се доближава до образците в жанра. Услови-

ето на Финчър е да запази 

сцените на жестокост и от-

мъщение така, както са опи-

сани в книгата. „Все пак фил-

мът разказва за особен вид 

деградация – насилието над 

жени. Не можем да избягаме 

от реализма – казва номини-

раният за „Оскар“ режисьор. 

– В същото време искахме публиката да може интуитивно да усети и разбере нужда-

та от отмъщение на героинята.“ Перфектен е и изборът на Даниел Крейг в ролята 

на Блумквист, но голямата изненада поднася доскоро неизвестната за масовата пуб-

лика актриса Руни Мара. Тя издържа стоически безкрайна поредица от напрегнати 

прослушвания, по време на които Финчър я кара да прави всичко – от рецитиране на 

шведска поезия до каране 

на мотоциклет – за да до-

каже, че може да се спра-

ви с ролята. Но усилията 

є бяха увенчани с номи-

нация за „Оскар“. „Досега 

не е имало такъв женски 

персонаж като Лизбет, 

унисекс личност с толко-

ва много разнородни лица 

– казва Мара. – На нейна 

страна си, но едновремен-

но с това имаш резерви, 

защото тя прави неща, с 

които невинаги си съгла-

сен. За мен това бе най-

интересната част.“
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„След мръкване“
Поредният шедьовър на Харуки 

Мураками проследява съдбите 

на пет изгубени души през една 

есенна нощ в Токио. Нощ, която 

слива човешките сенки и побра-

тимява духовете. Докато пие 

кафе в квартален ресторант, 

прелиствайки неизвестна кни-

га, 19-годишната Мари привлича 

вниманието на серия от посети-

тели. Един от тях е бъбрив джаз 

тромбонист, който я впечатлява 

с философски спекулации и анек-

доти и постепенно я прави съп-

ричастна към дребна криминал-

на драма. Оказва се, че мракът 

има свои собствени намерения 

за Мари, а също и за хората око-

ло нея. Мураками ни напомня, че 

есенцията на хоръра в съвременния разказ не е някаква готическа екс-

травагантност, а реалността, която ни чака навън.

„Аз, Мона Лиза“
Разиграваща се на фона на дра-

матични събития във Флорен-

ция от петнадесети век, тази 

напрегната история е разказа-

на от устата на самата Мона 

Лиза. Ужасът от убийството на 

красавеца Джулиано де Медичи 

разтърсва цяла Флоренция – от 

прочутите художници като Ле-

онардо да Винчи и Микеланджело 

до богат търговец на вълна и се-

мейството му. Десетилетие по-

късно градът попада под мрачно-

то обаяние на проповедника Са-

вонарола – фанатик, горящ кар-

тини и книги със същата леко-

та, с която осъжда на смърт. 

Дъщерята на търговеца на въл-

на Лиза, вече чаровна жена, пленява сърцето на племенника и съименник 

на Джулиано. Но той изчезва безследно и Лиза трябва да разплете зло-

кобната мистерия.

„Наивният и 
сантименталният 
писател“
Какво се случва в съзнанието ни, ко-

гато четем? По какъв начин рома-

нът постига неповторимото си въз-

действие, различно от това на фил-

ма, пиесата или картината? Орхан 

Памук представя творческото си 

кредо в поредица лекции, изнесени в 

Харвардския университет, които са 

събрани в тази задълбочена и про-

никновена книга. „Моята основна цел 

беше да анализирам въздействието 

на романите върху техните читате-

ли, начина, по който работят писа-

телите и по който биват писани ро-

маните. Моите преживявания като читател на романи и писател на ро-

мани се преплитат. Най-добрият начин да изучаваш романа е да проче-

теш великите образци на жанра и да се стремиш да напишеш нещо по-

добно на тях“, казва големият творец.

„Нахут“
е новата книга от поредицата на издател-

ство „Колхида“ „Биокухня“, която ще превър-

нете в настолна, ако водите здравословен 

начин на живот. 

Добрата новина е, че нахутът, наричан още 

леблебия, се завръща в менюто на българи-

на. Причината е, че в неговите бобчета се 

крият невероятни богатства от белтъчи-

ни, фибри, витамините А, С, Е, К, фолиева 

киселина, калций, желязо, фосфор, лецитин 

(вълшебното вещество, което спира ста-

реенето и бори атеросклерозата), магне-

зий, цинк, селен...

Разнообразието на гозбите с нахут е голямо – можете да приготвяте 

супи, ястия, пастети, салати, пици, фокачи, бонбони, дребни сладки... 

Можете да го киснете в захарен сироп или да го използвате за пуканки. 

Да си направите кълнове, кафе и дори алкохолна напитка. И нещата ще 

ви се получават добре, стига да имате тази книга.

Слагайте нахута по-често на домашната трапеза. Той влияе благот-

ворно на либидото, стомаха и стомашно-чревния тракт. Освен това е 

с нисък гликемичен индекс и затова е подходящ за диети.

Страниците подготви Петър ЗЛАТАНОВ
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Bond – отново у нас
Те доказаха, че класическата музика може да излезе от закостенелите рам-

ки и да звучи… секси. Още с първия си сингъл – Victory – момичетата от 

Bond взривиха класациите и се утвърдиха като най-продавания струнен 

квартет на всички времена. Вярно, не липсваха критики, че техните из-

пълнения са далеч от класическата музика, но пък благодарение на тях тя 

стигна до масовата публика.

Популярността на Bond и у нас беше голяма и достигна своя пик с гостува-

нето на четирите красавици в „Шоуто на Слави“. Ето че след десетилетие 

отсъствие от българската сцена Таня Дейвис (първа цигулка),  Еос Чатър 

(втора цигулка), Елспет Хенсън (виола) и Гай-И Уестерхоф (чело) присти-

гат отново за концерт в България. Гостуването на Bond у нас е част от 

европейското им турне, с което четирите изкусителни дами ще предста-

вят най-новия си албум Play, издаден през миналата година. Това е четвър-

тият студиен албум на формацията и по думите на самите музикантки в 

него се усеща значително източноевропейско влияние. Както и в остана-

лите издания на Bond, класическото кросоувър звучене е в основата на 13-

те композиции от Play, където класика и поп се срещат очи в очи. Верни на 

стила си, Bond са твърди в намерението да очароват българската публи-

ка с много сексапил, качествен звук и шоу изненади. Билетите за концерта 

им на 25 април в зала 1 на НДК са на цени от 30 до 60 лв. 
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БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

Великденски свещи

Първо боядисайте яйцата. Вни-

мателно счупете само „калпаче-

тата“ им и издълбайте съдържа-

нието с лъжица. Настържете на 

ренде ароматни свещи и разто-

пете восъка в микровълновата, за 

да стане течен. Сложете яйца-

та в свещници, пуснете във вся-

ко едно по един фитил в центъра 

и налейте не много голямо количе-

ство восък.

Яйчени вазички

Купете патешки или големи коко-

ши яйца и отделете внимателно 

цялата им горна част. Излейте 

съдържанието. В плитка голяма 

чиния натрошете яйчени черупки. 

Намажете кухите яйца с лепило от 

всички страни и след това ги ова-

ляйте в яйчените черупки. Когато 

лепилото изсъхне, налейте вода в 

тях и натопете пролетни цветя.

Сладък декупаж

Да украсите яйцата с помощта на 

техниката декупаж не е чак толко-

ва сложно, колкото изглежда. Изре-

жете пеперудки, птиченца, цветен-

ца и други елементи от салфетки. 

Не е нужно да сте много точни при 

изрязването, тъй като неравните 

краища после няма да се виждат. 

Отделете горния слой на салфетка-

та и залепете картинката към яй-

цето с гъст захарен сироп. За да 

създадете ефекта „жива пеперуда“, 

изрежете я от картичка или списа-

ние, залепете я с една капчица ле-

пило за яйцето и… разтворете кри-

лете є.

ЯЙЦЕТО
в други ролив други роли

Дори и след Великден тези 

украси ще радват очите ви 

и ще топлят сърцето ви, 

особено ако сте ги направили 

с двете си ръце. И с голямо 

желание…
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Весело пилешко семейство

Тези пиленца няма да оставят никого 

равнодушен. Ако искате да „поживеят“ 

по-дълго във вашия дом, отделете съ-

държимото на яйцата, като направи-

те по една голяма дупка с дебела игла 

отгоре и отдолу. Можете да боядиса-

те яйцата, а можете да ги оставите и 

натюр. Изрежете от филц малките де-

тайли, като клюнове, крачета и гребен-

чета, и ги залепете на съответните 

места. Очичките можете да нарисува-

те с флумастер.

Калций за градината

Яйчените черупки спокойно могат 

да заменят контейнерите ви за раз-

сади. Изсипете съдържанието на 

яйцата. С дебела игла пробийте яй-

цата отдолу (дупката е за дренаж). 

Напълнете ги с почвена смес и по-

сейте семена. При пресаждането на 

разсада в градината въобще може-

те и да не махате черупката. Тя е 

полезна за растенията. 

Нужни са ви семена за трева и по-плитка ка-

шпа (по-красиво стои, ако е дървена). Може-

те да посеете овес, пшеница или просто котеш-

ка трева. Застелете дъното на съда с почвена 

смес или с влажен памук, а отгоре – напоена мар-

ля със семената. Поставете съда на светло мяс-

то и поливайте. За поникването на овеса и пше-

ницата ще трябва да почакате 4 седмици, но ко-

тешката трева расте за няколко дни, така че за-

ложете на нея. Нежната зелена полянка поставе-

те на празничната маса и върху нея подредете 

боядисаните яйца. 

Ако не сте имали време да насадите своя трева, 

можете да купите от зоомагазина готова, да из-

берете подходящ съд и да сложите в него гото-

вия чим от полянката. 

КАК ДА НАПРАВИТЕ 
ЗЕЛЕН КИЛИМ ЗА ЯЙЦАТА
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Алтернатива Естествено, на всеки му е приятно след 

работа да се върне в чист и уютен дом, отколкото да 

го лъхне вкиснатият аромат на купчината неизмити чи-

нии. Но ако въобще нямате желание за генерално почиства-

не, поръчайте тази работа на някого другиго. Например на 

фирма за почистване. Ако жилището ви е малко, няма да ви 

струва много пари.

Бидето, тоалетната и въобще фаянсовите повърхно-

сти вкъщи се чистят бързо и лесно. Затова не от-

лагайте днешната работа за утре. Купете си подходящ и 

удобен за използване препарат и през ден изтърквайте с 

него фаянса. Отнема по минута-две време.

Въздух Ако времето позволява, не забравяйте по-често 

да отваряте прозореца, особено ако имате PVC догра-

ма на прозорците. Това ще ви помогне да избегнете образу-

ването на нежелана плесен и да се спасите от микробите. 

Също проветрете и леглото си. Не го застилайте веднага 

след ставане. Обратното, оставете го неоправено, докато 

взимате душ и закусвате, за да се освежи бельото.

Гъбата за миене на съдове се сменя не по-рядко от 1 

път в седмицата. За да почистите използваната гъба, 

просто я сложете в микро-

вълновата фурна за ня-

колко минути или я изпе-

рете в съдомиялната. 

Кърпите от микрофи-

бър е достатъчно да 

изперете с обикновен 

перилен препарат. 

Дюшеците и матраците също се нуждаят от редов-

но проветряване. Но това не е достатъчно. За да не 

ги перете често, купете си протектори за матраци. Те са 

направен от хавлиен плат, върху който постелното бельо 

не се хлъзга. Но по-важното е, че ви спестява много чисте-

не на мръсотия и прах, които влизат в матрака. А също и 

от бързото изхабяване на дюшека или матрака. 

Ежедневно отделяйте по 10 минути внимание на… Не, 

не на съпруга си, а на дома си. Не се опитвайте да 

подредите цялата къща наведнъж, това е голяма грешка. 

По-добре мислено разделете дома на зони (не много големи 

пространства) и редовно ги почиствайте, а не чакайте, до-

като целият дом се замърси неспасяемо. 

Железните елементи и металните повърхности в 

дома ви бързо губят блясъка си. Но, слава богу, паза-

рът изобилства от всевъзможни препарати за почистване 

на всичко. Ако пък не ви се дават пари за специален препа-

рат, направете си разтвор от 30 мл амонячен спирт, 15 г 

паста за зъби (или натрошен тебешир) и 15 мл вода. Все-

ки метал ще блесне като нов, ако го третирате с това на-

родно средство.

ПОЧИСТВАНЕ ПОЧИСТВАНЕ 
отот  „„АА““  додо  „„ЯЯ““

Много малко жени получават 

удоволствие от почистването. За 

повечето то е неизбежно зло или просто 

загуба на време. Но всеки от нас ще се 

съгласи с факта, че от почистването 

има неоспорима полза… Така че 

слагайте престилките.
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Завесите се почистват най-лесно (пък и екологично!) 

с пара. Дори не е нужно да ги откачате от корнизи-

те. Неудобството е, че трябва да инвестирате в парочис-

тачка.

Играчки Ако плюшената 

мишка или заек на вашето 

дете са заприличали на парцал, 

почистете ги. Първо погледнете 

етикета. Играчките, които мо-

гат да се перат в машината, 

сложете в коша при дрехи-

те за пране и изперете при 

ниска температура, с дели-

катна програма с двойно из-

плакване. Ако играчката не 

може да се пере в пералня, 

направете сапунен разтвор, 

пуснете в него парцал, след 

което го отцедете и с него 

изтъркайте местата, къде-

то по играчката има пет-

на, прах или кал. След това 

изтъркайте и със суха чис-

та кърпа. 

Йонизаторът не е обикновен пречиствател на възду-

ха вкъщи, но откакто руски учени доказаха положител-

ния ефект на отрицателните йони върху организма, при-

състват във все повече домове. Защо са толкова полезни 

тези йони? Фактът, че в природата те се срещат най-ве-

че високо в планината или на морския бряг, е достатъчен 

аргумент за полезността им. Доказано е, че в помещения с 

йонизиран въздух човек се съсредоточава по-лесно, чувства 

се по-добре и по-бавно се уморява. Но за да сме в темата за 

почистването – отрицателните йони отстраняват праха, 

дима, неприятните миризми и ароматизират въздуха.

Килимите задължително трябва да минавате с пра-

хосмукачка всяка седмица. Това е напълно достатъчно 

за поддържане на чистотата им. За да отстраните пет-

но от килима, добавете към топла вода течно миещо сред-

ство, вземете хартиена салфетка, топнете я в разтвора 

и натъркайте с нея петното от краищата към центъра.

Ламинатът и лакираните подове минавайте със спе-

циален накрайник на прахосмукачката (има даже моде-

ли прахосмукачки с накрайници от естествен косъм), след 

което ги забършете с помощта на леко влажна кърпа от 

микрофибър. Никога не използвайте сапунен разтвор и ни-

кога не напоявайте с много вода дървения под. Това повреж-

да повърхността му.

Мека мебел  Не забравяйте редовно да пускате прахо-

смукачка и по меките мебели и даже под подвижните 

възглавници на дивана. Ако диванът е кожен, изтъркайте 

го с парцал, напоен с малко сапунена вода (не използвайте 

прах за пране или избелващи средства). След това обрабо-

тете повърхността със специален крем за кожени изделия.

Не се обграждайте с много възглавници вкъщи, защо-

то всеки ден ще трябва да ги подреждате по крева-

ти и дивани, а вечер да търсите място да ги прибере-

те. Освен това и тях трябва периодично да перете и 

чистите от прах.

(Продължава в следващия брой)©
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вк у х н я т а

ЗА 4 ПОРЦИИ:  800 г агнешки котлет (с кости)  млян 

черен пипер  3 глави кромид лук  1 връзка магданоз 

 1 клонка розмарин  1 връзка мащерка  50 г галета 

 70 г краве масло  50 г настъргано сирене  1 яйце 

 250 г замразен зелен фасул  250 г замразен грах  1 

тиквичка  1 стрък праз лук  2 с. л. олио  сол  2 с. л. 

горчица

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Месото се измива, подсушава се и се отстраняват 

мазнините. Натрива се с млян черен пипер. Почистеният 

лук и зелените подправки се нарязват на дребно, смес-

ват се с галетата и настърганото сирене, с половина-

та от размекнато краве масло и с яйцето. 

2. Фурната се загрява до 140°. Фасулът се сварява в под-

солена вода за 8–10 мин. След 4 мин се добавя зеленият 

грах. Прецеждат се през гевгир и се обливат със студе-

на вода. Тиквичката се нарязва на кръгчета, празът – на 

ивици. Месото се запържва от всички страни в сгореще-

но олио, посолява се и се пече във фурната 30–40 мин. Из-

важда се и се натрива с горчица, овалва се в сместа от 

зелени подправки и галета и се пече още 5 мин на 220°. 

3. Готовото месо се увива във фолио. В останалото мас-

ло се запържват тиквичките и празът. Добавя се зеле-

ният фасул, грахът и всичко се пържи 3 мин при постоян-

но бъркане. Посолява се и се овкусява с черен пипер. Ме-

сото се сервира, гарнирано със зеленчуците. 

Време за приготвяне: 1 час и 30 мин

В една порция: 920 кал

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 връзка зелени подправки  3 с. л. олио 

(зехтин)  2 скилидки чесън  смлян черен пипер  чер-

вен пипер  4 пилешки гърди  2 с. л. кедрови ядки  150 

мл сметана  сол  300 г широки макарони, спагети или 

талятели

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Зелените подправки се измиват, подсушават се и се 

нарязват на дребно. Чесънът се пасира и се залива с оли-

ото. Подправя се със сол, черен и червен пипер на вкус. 

2. Пилешките гърди се намазват с получената смес, за-

пържват се в растителна мазнина от всички страни в 

дълбок тиган. Слагат се сметаната и кедровите ядки и 

ястието се задушава още 5 мин под капак. 

3. Макароните се сваряват в посолена вода, отцеждат 

се през гевгир и се сервират като гарнитура на пилеш-

ките гърди.

Време за приготвяне: 25 мин

В една порция: 420 кал

Нежно крехко агнешко

Пилешки гърди с кедрови ядки

Вече може и месо
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ЗА 6 ПОРЦИИ:  1 стрък праз  1 глава целина  500 

г моркови  2 глави кромид лук  1,5 кг телешка плеш-

ка  сол и черен пипер  2 с. л. разтопено краве мас-

ло  1 с. л. доматено пюре  500 мл червено вино  1 

л бульон  4 дафинови листа  3 зърна карамфил  10 

зърна черен пипер  2 с. л. студено краве масло

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Фурната се загрява до 175°. Зеленчуците се изми-

ват, подсушават и половината от тях се нарязва на 

кубчета. Месото се измива, подсушава и се натрива 

със сол и млян черен пипер. Запържва се на тиган от 

всички страни в сгорещеното размекнато краве мас-

ло, за да се запечата. В останалата мазнина се сла-

гат смлените в комбайн нарязани на кубчета зелен-

чуци, добавя се и доматеното пюре. Влива се вино-

то, кипва се и се вари. Влива се бульонът, добавят се 

подправките и месото се връща в соса. Задушава се 

във фурна в глинен съд под капак в продължение на 1 

час. След това месото се обръща и се задушава още 

1 час без капак. 

2. Останалите зеленчуци се нарязват на дребно и се 

запържват в 1 с. л. масло. Подправят се. Месото се 

нарязва, сосът се оцежда и в него се слага останало-

то масло. Притопля се отново. Преди поднасяне месо-

то се залива със сос, украсява се със зелени подправ-

ки и се гарнира със запържените зеленчуци.

Време за приготвяне:30 мин (без времето за печене)

В една порция: 540 кал

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 скилидка чесън  1 глава кромид 

лук  400 г спанак  2 с. л. смлени орехи  200 г сире-

не  4 свински шницела  1 с. л. разтопено краве мас-

ло  400 мл бульон  100 мл бяло вино  2 ч. л. горчица

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Чесънът и лукът се почистват и нарязват на мно-

го дребно. Спанакът се нарязва и се смесва с лука, че-

съна, орехите и 100 г сирене. Плънката се овкусява с 

подправките. 

2. „Джобчетата“ леко се посоляват и се напълват с 

плънката, като краищата се „затварят“ с клечки за 

зъби. „Джобчетата“ се запържват в сгорещеното 

масло (по 4 мин от всяка страна), посоляват се, по-

ръсват се с пипер и се изваждат от тигана. Държат 

се на топло. 

3. В соса от пърженето се вливат бульон и вино и 

течността се вари, докато обемът й намалее наполо-

вина. Добавя се останалото сирене. Сосът се подпра-

вя със сол, пипер и горчица. Шницелите се сервират, 

полети със сос и гарнирани със задушени зеленчуци.  

Време за приготвяне: 45 мин

В една порция: 530 кал

Телешка плешка в тъмен сос

Джобчета от свинско месо
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1. С ЧЕСНОВО МАСЛО

Пасирайте в ръчна преса 2 скилидки чесън, сложете ги в 
купа и ги залейте с нерафинирано слънчогледово олио. Из-
чакайте олиото да попие аромата на чесъна и тогава 
добавете предварително приготвеното картофено пюре. 
Поръсете с нарязан на ситно свеж копър.

2. СЪС ЗЕХТИН И ПАРМЕЗАН

Добавете в току-що приготвеното пюре 3–4 с. л. на-
стърган на ситно пармезан и 2 с. л. зехтин extra virgin. 
Разбъркайте добре и сервирайте на масата.

3. СЪС СОС ПЕСТО

Пригответе соса песто сами. В чашата на блендера 
сложете 1 връзка пресен зелен босилек (само листата), 
3–4 с. л. запечени на тиган кедрови ядки, 1–2 скилидки 
чесън и 1/3 ч. ч. зехтин. Смелете до еднородна смес и до-
бавете в готовото картофено пюре 2–3 с. л. от пестото.
4. С ГОРЧИЦА И КРАВЕ МАСЛО  

Добавете към постното (приготвено без краве масло) пюре 
2 с. л. едрозърнеста френска не много люта горчица и 50 г кра-

ве масло. Разбъркайте. Това е отлична гарнитура за всякакви меса.
5. С ТИКВА

Сварете картофите, а през това време запечете във фурната до ме-
кост няколко парчета тиква. Пюрирани тиква и картофи – превъзходно съ-
четание.

5идеи
с картофено 
пюре
БЕЗСПОРНО ТОВА Е УНИВЕРСАЛНАТА ГАРНИТУРА. НО ЗА ДА НЕ 
ВИ ОМРЪЗНЕ, ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПОЕКСПЕРИМЕНТИРАТЕ И ОТ 
ОБИКНОВЕНО ЯСТИЕ ДА ПРЕВЪРНЕТЕ КАРТОФЕНОТО ПЮРЕ В 
НАХОДКА ЗА ГУРМАНИ.

Настолна рецепта за вкусно 
пюре от картофи

Продукти:  1 кг картофи  1 ч. ч. прясно 

мляко  1 с. л. краве масло  1 жълтък  сол 

 нарязани на дребно зелени подправки 

Приготвяне Добре сварените картофи се 

настъргват на ренде. Млякото се кипва и се 

добавя към картофената маса. Разбърква се, 

докато пюрето не стане светло, гладко и въз-

душно. След това се добавят жълтъкът и 

маслото.

Картофено пюре по френски

Продукти:  1 кг картофи  1 с. л. краве мас-

ло  100 г шунка  2–3 червени чушки  млян 

черен пипер, сол и магданоз на вкус

Приготвяне Картофите се сваряват, паси-

рат се горещи, като същевременно към тях 

се прибавя горещото прясно мляко. Слага се 

и кравето масло, посолява се и се обърква до-

бре. Накрая в пюрето се разбъркват наряза-

ната на кубчета шунка, нарязаните на ивички 

чушки и накълцаният магданоз.
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за  д е с е р т

Как се приготвят

1. Разтопете кравето мас-

ло, пресейте брашното, от-

делете жълтъците.

2. Смесете в купа 100 г 

брашно, 50 г захар, маята и 1 

ч. ч. прясно топло мляко (но 

не по-топло от 50°). Оста-

вете сместа на топло, за да 

увеличи обема си. За да ус-

корите процеса, можете да 

сложите купата в топлата 

фурна, загрята до 30–40°. 

3. Влейте в бухналата и 

разпенена смес разтопено-

то масло. 

4. Добавете и яйцата, ос-

таналата захар, солта и 

кардамона. Разбъркайте. 

5. Излейте получената теч-

ност в голям дълбок съд, в 

който сте пресели пред-

варително брашното. До-

бавете и останалото мля-

ко. Разбъркайте добре сме-

ста, а след това я омесе-

те с ръце до получаване на 

ароматно, гъсто и лепкаво 

тесто. Оставете го на то-

пло място да се вдигне.

6. Когато бухне, леко го пре-

месете и го оставете да 

втаса за втори път.

7. Премесете тестото за 

втори път и добавете ста-

фидите, захаросаните пло-

дове и бадемите. 

8. Подгответе по-големи 

форми за мъфини (може и 

консервни кутии). Намаже-

те стените им с масло и по-

сипете с галета. Запълнете 

до 1/3 всяка форма с тес-

то. Изчакайте още веднъж 

да бухне, така че да запъл-

ни формите изцяло. Изпече-

те козунаците в предвари-

телно загрята на 220° фур-

на. Проверете готовност-

та чрез продупчване с клеч-

ка за зъби. Ако тестото ос-

тава по клечката, не са го-

тови.

9. Изчакайте да изстинат 

и ги извадете от формите, 

като отгоре ги украсите с 

глазура по желание. 

Козуначени мъфиниКозуначени мъфини
Дали ще се вдигне козунакът? Ще бъде ли достатъчно 

сладък? Изберете тази рецепта, за да не се 

притеснявате. И я спазвайте точно. Толкова ще ви 

хареса, че може да стане така за вас всеки ден да е 

Великден. А и толкова много козуначета излизат, че 

ще има да раздавате на близки и познати.

Продукти:  2 кг брашно  150 г мая (от кубче-

та)  5 ч. ч. прясно мляко  10 жълтъка  5 яйца  400 

г краве масло  2 ч. ч. захар  1 ч. л. сол  1/2 ч. л. 

смлян кардамон  кората от 1 лимон  1 пакетче ва-

нилова захар  по 150 г стафиди и захаросани плодо-

ве  1 ч. ч. бадеми, обелени

1 2 3 4

5 6 7 8
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от 15 АПРИЛ до 15 от 15 АПРИЛ до 15 МАЙМАЙ

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

Голямото раздвижванеГолямото раздвижване

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Действайте, без да се колебаетеДействайте, без да се колебаете

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Уверени сте и общувате лесноУверени сте и общувате лесно

РАКРАК

Генерални промениГенерални промени

ЛЪВЛЪВ

Нова работаНова работа

ДЕВАДЕВА

Отваря се вратата на късметаОтваря се вратата на късмета

ВЕЗНИВЕЗНИ

В окото на напрежението стеВ окото на напрежението сте

СКОРПИОНСКОРПИОН

Главоболия в работатаГлавоболия в работата

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Здравето на дневен редЗдравето на дневен ред

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Силен продуктивен периодСилен продуктивен период

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Шанс за задомяванеШанс за задомяване

РИБИРИБИ

Мислите за париМислите за пари
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info

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

ГОЛЯМО РАЗДВИЖВАНЕ НА ВСИ-
ЧКИ ФРОНТОВЕ очаквайте през 

този период. Най-сетне вашата управля-
ваща планета Марс, която през последни-
те три месеца и половина беше ретроград-
на, от 15 април се движи вече в директ-
на посока. За мнозина от вас един от най-
напрегнатите дни сигурно е бил 14 април, 
когато Марс е бил почти в „статично“ по-
ложение. Ретроградният Марс обаче до-
несе много ползи на Овните – много чес-

то успявахте да овладявате агресията си, 
както и да преценявате кога да действате 
и кога да изчаквате. 

ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ от 15 
до 19 април и без излишна припря-

ност и нервност се заемете с належаща-
та работа. Сега е време да демонстрирате 
търпеливостта си и да действате сдържа-
но – нещо, на което се научихте в начало-
то на тази година. 

ИМПУЛС ЗА ОБЩУВАНЕ, ДВИ-
ЖЕНИЕ И УРЕЖДАНЕ НА ДОКУ-

МЕНТИ получавате на 17 април от 
Меркурий, който също навлиза във ва-
шия знак. Активизирайте контактите и 
кореспонденцията. Информацията, коя-
то ще съберете до 19 април, ще е важна 
и нужна за вашето развитие. Все още 
сте в трансформационен период, докато 
Слънцето е в Овен (до 19 април включи-
телно), и това ще ви помага с лекота да 
променяте плановете си за бъдещето. 

ФИНАНСОВИ УСПЕХИ Ново-
лунието в Телец на 21 април прави 

така, че да имате повече финансови и ма-
териални придобивки. С по-голяма леко-
та ще се справяте с всичко, свързано с ра-
бота и пари. Това новолуние ще е много 
важно за Овните, защото ще им даде тла-
сък да осъществят замислите си, да реа-
лизират творческите си проекти и да спе-
челят пари от това. 

ПРОЗРЕНИЯ, НЕОЧАКВАНИ ОБ-
РА ТИ И ЩАСТЛИВИ СЛУЧАЙ-

НОСТИ очаквайте на 22 април. Но без 
напрежение също няма да мине. Не се 
поддавайте на паниката. Има риск дори и 
от благоприятни събития да усетите неу-
вереност и да се притесните от промени-
те. На 24 април вече сте по-стабилни и 
ориентирани в ситуацията. 

ЛОШ ДЕН ЗА ОБЩУВАНЕ С БИЗ-
НЕС ПАРТНЬОРИ И НАЧАЛ-

НИЦИ е 25 април. Не обикаляйте и по 

институции – няма да свършите рабо-
та. Внимавайте на кого какво казвате. 
Има риск от влошаване на отношенията 
с някого. 

НЕЩАТА СЕ ПОДРЕЖДАТ, КАКТО 
ИСКАТЕ от 29 април до 4 май вклю-

чително. С наближаването на пълно-
лунието на 5 и 6 май ще видите първи-
те стабилни финансови резултати от по-
ложените от вас усилия. Привличате нови 
делови партньори, ставате сексуално при-
влекателни. Има „опасност“ и от поява на 
нови сексуални партньори. Ако имате 
частен бизнес, това са добри дни да нало-
жите интересите си. 

СЪБИРАТЕ СИЛИ И ЕНЕРГИЯ през 
целия период от 21 април до 15 май. 

Но по-важно е да се научите да я упра-
влявате. Обърнете внимание на хранене-
то си като основен източник на енергия. 
След това и на мислите си, защото отри-
цателните имат способността да влоша-
ват здравето ви. Бъдете най-внимателни 
на 1 и 2 май – не си правете експеримен-
ти със здравето, злоупотребявайки с хра-
на и недоспиване. Вслушайте се в тялото 
и си почивайте. 

ШАНС ЗА НАПРЕДЪК В КАРИ-
ЕРАТА получавате на 13, 14 и 15 май. 

Намирате стабилни партньори, добро фи-
нансиране както за бизнес, така и за обу-
чение. На 13 и 14 май имате отлична въз-
можност да се споразумеете, с когото 
трябва, да подпишете изгодни договори и 
да сложите начало на нещо добро. 

ПОДНОВЯВАТЕ СТАРИ ПРИЯТЕЛ-
СКИ ВРЪЗКИ след 15 май, когато 

планетата на любовта Венера става рет-
роградна. Близки хора от миналото се 
връщат в живота ви, за да ви помогнат да 
вземете решение или да ви дадат нужната 
ви информация. Решавате се и на едно пъ-
туване, от което сте се отказали в минало-
то. Записвате се и на езиков курс.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 19 април проявете търпе-

ние и такт, особено на работа.
  След 17 април се активизирай-

те в кореспонденцията, пътувани-
ята и контактите, които дълго сте 
задържали.

 След 21 април се фокусирайте вър-
ху реализиране на творческите си 
проекти.

  От 22 април до 15 май – шанс за 
увеличаване на доходите!

 На 5 и 6 май очаквайте добри фи-
нансови постъпления. Появяват се 
нови партньори както в секса, така и 
в бизнеса.

НЕ Е ЗЛЕ ДА СТЕ 
ИНФОРМИРАНИ…
От 15 до 19 април могат да възникнат 
спорове на професионални теми. На 
15 април ще усетите, че някой ви сабо-
тира. Задават се влошаване на отноше-
нията ви с по-възрастен родител (по-
вероятно с бащата), както и проблеми 
с неговото здраве. Днес проявете сми-
рение и се съобразете с ограничени-
ята, които бързо ще отминат. Някои 
Овни на 15 април могат да се скарат с 
началниците си. Тази заплаха важи за 
целия период до 19 април, като най-
трудни ще са дните 15 и 16 април.

ОТ ГЛАДКО ПО-ГЛАДКО

FUSION PROGLIDE С 3D МАПИНГ ШОУ
на Gillette е самобръсначка от ново поколение, която прави бръсненето по-комфортно. „Лично 
за мен Fusion ProGlide се превърна в задължителен аксесоар за поддържане на външния вид“ 
– заяви посланикът на Gillette Fusion ProGlide Владо Карамазов на специално 3D мапинг шоу в 
Централен военен клуб – София.
Другите известни лица, подкрепящи марката в България, са многократният олимпийски шам-
пион Йордан Йовчев, радиожурналистът Драго Симеонов, спортният журналист и коментатор 
Иво Даскалов и най-известният ни рали състезател Ясен Попов. 
Революционното във Fusion ProGlide са по-тънките и с по-фини ръбчета ножчета, които режат 
косъма без усилие; стабилизаторът на ножчетата, който поддържа оптимално разстояние между тях, за да могат те да следват контурите 
на мъжкото лице, и подобрената лента за по-добро плъзгане, която е напоена с минерална маска и овлажняващи полимери.
Вариантите на Gillette Fusion ProGlide са в наличност като механична самобръсначка и самобръсначка с батерии. Серията Gillette ProGlide 
включва и съответните ProGlide продукти за бръснене. 

Посланиците на Gillette Fusion ProGlide

Бела, брой 4 (170), 201280



info

Прогноза за периода от 15 АПРИЛ до 15 МАЙт е л е ц  ( 2 1 . 0 4  –  2 0 . 0 5 )

НЕ СТЕ ОБЩИТЕЛНИ от 15 до 19 
април. Имате потребност да се изоли-

рате. Пряката си работа ще вършите по-
бавно от друг път. Съдбата непрекъснато 
ще ви „намеква“, че трябва да се раздели-
те окончателно с миналото, за да ви е по-
лесно в настоящето. На 16, 17 и 18 април 
близки приятели и съмишленици ще ви 
помогнат да скъсате с нещо от миналото. 

НЕ СЕ НАСИЛВАЙТЕ С НИЩО до 
19 април включително, но и нищо не 

изпускайте от поглед. Периодът е важен. 
Постилате си за в бъдеще. Направете си 
равносметка и преценете какво да вземе-
те със себе си занапред и какво да остави-
те зад гърба си. Възможно е да се наложи 
да се разделите със свои остарели вижда-
ния и очаквания. Очаква ви успех, ако се 
придвижите смело напред, но по нов на-
чин – с нови методи, знания, технологии 

и хора. Всичко това ще го разберете от 15 
до 19 април. 

НОВОЛУНИЕТО СЕГА Е ВЪВ ВА-
ШИЯ ЗНАК То настъпва на 21 ап-

рил. Моментът е много силен за Телците. 
Слагате начало на нов цикъл от развитие-
то си. Определете този ден да направите 
планове за бъдещето. Припомнете мечти-
те и желанията си. Мобилизирайте сили-
те си, защото сега има шанс много да по-
стигнете, ако сте в отлична форма. 

КОВАРНИ ДНИ На 22 април вни-
мавайте и си „пазете гърба“ от изне-

надващите удари на тайни врагове. Днес 
е добре да мислите и действате с добро. 
Подобен коварен ден е и 25 април, когато 
ви съветвам да внимавате в контактите си 
с представители на властта и с преките си 
шефове. Денят не е подходящ за подпис-
ване на документи и боравене с важна ин-
формация и пари. 

НАЙ-ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ ОТ АП-
РИЛ са 24-ти и 29-и. Тогава мине-

те в настъпление – не проявявайте коле-
бание, защото може да изпуснете добри 
възможности. 

НЕ СИ ДАВАЙТЕ НИКАКВА ПО-
ЧИВКА от 1 до 4 май. Не си губете 

времето в съмнения – използвайте вся-
ка минута, за да подсигурите бъдещето 
си както в личен, така и в професионален 
план. Търсете максимум контакти и рабо-
тете даже и когато почивате, като общува-
те с полезни хора например. 

НАПРЕЖЕНИЕ С ИНТИМНИЯ 
ПАР ТНЬОР ще усетите на 5 и 6 май, 

когато е пълнолунието в Скорпион. Не е 
време за скандали. Опитайте се да прос-
тите грешките на човека до вас. Ако има-
те точно сега публични изяви, постарай-
те се да сте на висота, не подценявайте 
конкуренцията. 

НАЙ-СИЛНИЯТ И ПОЗИТИВЕН 
ПЕРИОД ЗА ВАС е от 10 до 15 май 

включително. Привличате нова работа, 
нови приятели и нови възможности за 
изява. Върви ви и в любовта. Не жалете 
сили за действия. Рядко звездите подаря-
ват такива хубави моменти. 

ВЕНЕРА СТАВА РЕТРОГРАДНА на 
15 май и ще бъде такава през следва-

щия месец и половина. Това е вашата лич-
на управляваща планета и вие ще усетите 
много отчетливо всички деликатни нейни 
послания. На 15 май ще се наложи да си 
припомните стари емоционални болки, 
които най-после ще можете да излекува-
те. В момента Венера се придвижва в сек-
тора на здравето и парите. И отново фо-
кусира вниманието ви към финансова-
та тема – този път с успех ще решите фи-
нансовите си проблеми. Получавате едни 
пари, за които сте забравили и на които не 
сте се надявали. 

ВНИМАВАЙТЕ СЪС ЗДРАВЕТО 
след 15 май, особено ако имате про-

блеми с кожата, пикочно-половата сис-
тема, щитовидната жлеза и теглото. Ще 
се наложи да си обърнете внимание. 
Добрата новина е, че е по силите ви да по-
добрите състоянието си. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 19 април не се насилвай-

те за работа и промени. Направете си 
самоанализ и събирайте сили.

  На 16, 17 и 18 април приятели и 
съмишленици ще ви помогнат да се 
разделите с неприятни моменти от 
миналото.

  На 21 април започвате нов силен 
период. Действайте убедително и 
смело.

  На 22 и 25 април се пазете от не-
предвидени усложнения и нечестни 
действия спрямо вас.

 24 и 29 април са дните за завладява-
не на нови територии и обезвреждане 
на конкуренцията.

 На 5 и 6 май внимавайте на полето 
на партньорствата. Възможно е вие 
да предизвикате конфликти.

 Дните от 10 до 15 май включител-
но са най-успешните ви за периода. 
Справяте се блестящо с всичко.

СЛЪНЦЕ СЛЕД БУРЯ 
15 април е един много труден ден за вас. 
Няма да сте във форма. Здравословно 
– също. Отговорностите и ангажи-
ментите в работата и вкъщи ще ви те-
жат като камък. Ще имате и пробле-
ми с по-възрастни хора. За някои от 
тях ще се наложи и да се погрижите. 
На 19 април вечерта Слънцето на-
влиза в Телец. На 20 април ще усети-
те приятно повишаване на настрое-
нието, но все още няма да имате дос-
татъчно сили за ефективни действия. 
Постарайте се да приключите със ста-
рите си ангажименти.

ЕКОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИЕ

„ЗЕЛЕНИ ДНИ“ – ОТ 20 ДО 22 АПРИЛ 2012 Г.
Този фестивал на отговорния туризъм, природата и здравословния живот ще се проведе от 
20 до 22 април пред Народен театър „Иван Вазов“. В програмата е включено изложение на 
биосертифицирани храни и козметика, екипировка за планина, катерене и къмпинг, как-
то и представяне на природозащитни организации, природни паркове и общини и зелени 
туроператори.
На 8 април организаторите „подгряха“ събитието със състезание с байкове в района на пла-
нина Чепън – малко познато място край София, подходящо за туризъм и приключения. 
По време на същинския фестивал ще бъдат представени най-добрите снимки от предвари-
телно проведения фотоконкурс на тема „Зелено: с ритъма на града“. За малките почитатели на 
големи предизвикателства ще има стена за катерене и велосъстезание с награди. В специално 
организирани артработилници ще се излее пролетен дъжд от свежи идеи за превръщането на отпадъците в полезни вещи или артистич-
ни аксесоари. „Зелени дни“ ще бъде закрит празнично с честване на Деня на земята – 22 април – с песни, танци и музика.
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Прогноза за периода от 15 АПРИЛ до 15 МАЙл и з н а ц и  ( 2 1 . 0 5  –  2 1 . 0 6 )б

РЕШАВАТЕ ПРОБЛЕМИ ВСЯКА-
КВИ от 15 април нататък. Особено 

битови. Намирате правилното решение за 
подобряване на трудни отношения, които 
ви тормозеха през последните три месеца. 
След 15 април усещате облекчение, тъй 
като ретроградният Марс тръгва в ди-
ректна посока. Нещата няма да се решат 
като с магическа пръчка, но поне няма да 
се въртите в кръга на повтарящи се про-
блеми с близките и с дома. 

В ПОДЧИНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ СТЕ 
от 15 до 21 април. Няма да можете 

да защитите правата си. Но не си заслу-
жава да опитвате, защото няма да бъде-
те чути. Дистанцирайте се максимално от 
ситуациите и хората, които ви карат да се 
чувствате губещи и зависими. 

ПРЕОДОЛЯВАТЕ ЗАДРЪЖКИТЕ 
СИ благодарение на новолунието 

в Телец на 21 април. Освобождавате се 
от излишни съмнения и граници, които 
сами сте си поставили. Процесът на осво-
бождаване от ограниченията ще продъл-
жи и през следващите 30 дни. 

ОРИГИНАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
На 22 април получавате внезапно 

много изгодни и интересни предложе-
ния. Възможно е спонтанно да ви хрум-
нат оригинални идеи, които много скоро 
ще можете да осъществите. Пред някои от 
вас новолунието на 21 април може да от-
вори път в чужбина. Замисляте се за трай-
но заселване на друго място. 

БЪДЕТЕ ЩЕДРИ И СЪСТРА-
ДАТЕЛНИ от 21 до 23 април. Добре 

е да направите макар и малък жест (даре-
ние например) и да помогнете на нужда-
ещ се. 

МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ на 5 и 6 май 
(нищо че са почивни дни) и свърше-

те полезни за вашата работа задачи. Не 
изпускайте нищо от погледа си. Следете 
и здравословното си състояние, може да 
се обострят хронични заболявания. На 
6 май е възможно да се повтори същата 
ограничителна ситуация като на 15 и 16 
април. Но този път ще реагирате много 
бързо и адекватно. 

ИЗТОЩЕНИ СТЕ! Добре е да нама-
лите темпото от 13 до 15 май. Време е 

за равносметка и обмисляне на бъдещето. 
УВЕРЕНИ СТЕ И ОБЩУВАТЕ ЛЕС-
НО Добрата новина е, че през це-

лия период от 15 април до 15 май пла-
нетата на любовта, красотата и хармо-

нията Венера се намира във вашия знак. 
Нейното меко и хармониращо влияние 
ще ви помага да общувате и да се спра-
вяте лесно с всяка ситуация. Венера в 
Близнаци ви прави по-уверени, с повече 
самочувствие. Присъствието ви е много 
чаровно и желано. Докато Венера се на-
мира във вашия знак, периодът е много 
подходящ да се погрижите за външност-
та си. Добре е да посетите фризьор, коз-
метик, да обновите гардероба си, да ми-
нете на диета и да започнете да спорту-
вате. Не се поддавайте обаче, ако Венера 
постоянно ви изкушава с вкусни, краси-
во приготвени и оформени сладки хра-
ни. Тя обича да си угажда, но ако вие го 
направите, фигурата ви ще пострада. 
Най-силните ви дни за успешни грижи 
за външния вид и красиви покупки са 23 
април (вечерта), 24 и 25 април, както и 
3, 4, 11 и 12 май. Запомнете тези дати, за-
щото те са добри и за делови дейности. 
Тогава ще ви върви с лекота дори и до-
садната работа. Целият период е много 
подходящ да хармонизирате личните си 
отношения. Имате възможност да уста-
новите и нови връзки, да намерите и нова 
любов. 

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА УСТАНО-
ВИТЕ НОВИ ИНТИМНИ ОТНО-

ШЕ НИЯ до 13, максимум до 14 май, за-
щото от 15 май започва ретроградни-
ят ход на Венера, който ще продължи до 
края на юни. Това не е подходящ момент 
за започване на нови отношения, защо-
то няма да бъдат трайни и удовлетворя-
ващи. Но за сметка на това се пригответе 
през периода на ретроградност към вас да 
се завърнат старата любов и добри прия-
телства. Със сигурност ще привлечете чо-
век от близкото ви минало, с когото тряб-
ва да натрупате още опит заедно и да пре-
живеете хубави и лоши моменти. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 След 15 април решавате трайно се-

мейни и битови проблеми.
 От 15 до 21 април сте в неизгодни 

позиции и подчинено положение в 
съвместни дейности. 

 На 21 април преодолявате задръж-
ките си и границите, които сами сте 
си поставили.

 23 (вечерта), 24 и 25 април, както 
и 3, 4, 11 и 12 май са успешните ви 
дни за работа, пазаруване и грижи за 
външния вид.

ОХЛАЖДАНЕ НА ЧУВСТВАТА И 
КОМПРОМИСИ
На 15 и 16 април ще имате напрегна-
ти контакти с близки приятели, как-
то и с интимния партньор. Задава се 
охлаждане на чувствата, което е пред-
вестник на промени в това поле. Ако 
се занимавате с обществена дейност, 
през тези два дни няма да сте удо-
влетворени от работата си. Ще се на-
ложи да направите голям компромис. 
Хората, с които доскоро сте споделя-
ли общи идеи и перспективи, се про-
менят, някои от тях дори драстично, 
и вие ще пожелаете да се оттеглите.

НЕЖНИ РЕВОЛЮЦИИ

ИМА КОЙ ДА ПОМАГА НА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ У НАС
За Международния ден на жената AVON отново привлече общественото внимание към борбата с домашното насилие. 
Компанията, чиято философия е да помага и подкрепя жените и техните интереси, обяви, че ще продължи да подава ръка 
на жертвите на домашно насилие, финансирайки кризисни и консултативни центрове в много градове в България. За вто-
ра поредна година козметичният гигант говори открито за необходимостта темата да бъде изнесена от графата „табу“ и да 
бъде поставена на дневен ред в общественото пространство, за да бъде прекратено насилието над жени и деца. 
Статистиката сочи, че през 2011 г. организациите, членове на Алианс за защита срещу домашното насилие, подкрепя-
ни от AVON, са оказали помощ и са предоставили услуги на 5034 жертви на насилие, като 267 души от тях са настане-
ни в кризисни центрове. От началото на 2012 г. се работи по 309 случая на домашно насилие, съобщи още компания-
та навръх 8 март. 

ВАЖНО! Тази година AVON пуска на пазара нов благотворителен продукт от „синята“ серия – колие, което 
ще се продава и в България. С продажбите му ще се набират средства в подкрепа на инициативата. Всеки, за-

купил колието, автоматично става участник в нежната революция срещу домашното насилие.

Бела, брой 4 (170), 201282



info
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ТРУДНОСТИ И НАПРЕЖЕНИЕ ще 
бележат дните ви от 15 до 20 април. 

Трябва да се доказвате, да бъдете перфект-
ни както в професията, така и вкъщи. Ще 
ви е трудно да балансирате между про-
фесионалните и семейните ангажимен-
ти. Успехите ви в работата много ще зави-
сят от личните и семейните ви отношения 
през дните от 15 до 20 април. На 15 април 
не си и помисляйте да участвате в битки, 
защото губещите сте вие. Назряват про-
мени в близко бъдеще, затова не си услож-
нявайте допълнително живота. На 15 и 16 
април се налага да се съобразявате с авто-
ритети и да спазвате норми и ограничения. 

ПРОМЕНЯТЕ ТЕМПОТО НА ЖИ-
ВЕЕНЕ след 22 април, когато внезап-

ни събития и неправилните решения на 
околните ще ви предизвикат да дейст-
вате бързо. 22 април е напрегнат ден, но 
всичко, което ви се случи тогава, приеме-
те като стимулиращ тласък за бъдещото 
ви развитие. Всички проекти, с които се 
захванете сега, ще се развиват добре в бъ-
деще, особено ако са свързани с прилага-
нето на нови технологии. Работещите в 
сферата на науката, техниката и полити-
ката се обграждат с повече съмишленици. 

Околните ви търсят и уважават и така до-
принасят за вашата промяна. 

ОТХВЪРЛЯТЕ МНОГО РАБОТА 
от 22 април до 6 май и полагате ос-

новите за бъдещото си успешно разви-
тие. Не чакайте мигновени резултати оба-
че. Важното е, че сте в отлична форма и 
че всеки момент от живота си усещате из-
пълнен със смисъл. Но все пак внимавай-
те, защото всяка промяна е свързана и с 
трудности. 

ТРУДЕН ДЕН за вас ще е 25 април, 
когато ще попаднете в центъра на 

противоречия и интриги. Днес не под-
писвайте договори, дръжте се по-дистан-
цирано с началниците и спазвайте всич-
ки закони. 

МНОГО ЕМОЦИИ ще имате на 5 и 6 
май – както в отношенията с любими-

те хора, така и с децата и приятелите. На 
6 май ще разберете от какво или от кого 
се налага да се откажете и повече да не ха-
бите сили с него. Тогава се въздържайте 

от взимане на решения и не бъдете груби. 
ДНИТЕ ЗА УПОРИТА РАБОТА са 7 
и 8 май. Не губете време и сили с ма-

ловажни неща. 
СИЛНИ СТЕ В ЕКИПНАТА РАБОТА 
от 9 до 15 май. Много добре ще сто-

рите, ако се обърнете към свои добри 
приятели, в тяхно лице ще откриете до-
бри партньори – особено на 10 и 13 май. 
Ако имате професия, която изисква пуб-
личност, очаквайте добри постижения. 
Успявате да очаровате другите с убедител-
ните си и интелигентни предложения. 

ШАНС ДА НАМЕРИТЕ БЛАГО-
ДЕТЕЛ, СПОНСОР или кредитор по-

лучавате на 13 май. Разчитайте на нечия 
поддръжка и одобрение. Разширявате 
кръгозора си и си позволявате повече 
лична свобода и независимост.

ПОДКРЕПА ОТ ПАРТНЬОРИТЕ 
очаквайте на 14 май. Денят е добър за 

започване на ново делово партньорство. 
Ще имате успех и при воденето на юри-
дически дела. 

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД РАЗЧИ-
ТАЙТЕ НА ФИНАНСОВА И ЕМО-

ЦИОНАЛНА ПОМОЩ от ваши близки 
и любими хора. Твърде вероятно е да за-
вържете тайна любовна връзка или пък 
елегантни и необвързващи флиртове да 
ви дадат сила и мотивация за действие. 
За някои от вас това ще са връзки с чуж-
денци или с хора, които живеят далеч, но 
не са свободни и не искат да афиширате 
връзката ви. Какъвто и да е вашият слу-
чай, не се опитвайте да се вкопчвате и да 
искате повече обич и внимание, отколко-
то ви се дават. Бъдете деликатни и се на-
слаждавайте на момента. 

СЕЩАТЕ СЕ ЗА СТАРА ЛЮБОВ на 
15 май и получавате импулс да въз-

становите отново тази връзка. През след-
ващия месец и половина ще имате всички 
възможности да го сторите. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 20 април очаквайте напре-

жение в работата и вкъщи.
 След 21 април за вас започва силен 

позитивен период. Дайте ход на меч-
тите си. Възможно е да промените ге-
нерално плановете си за бъдещето.

  25 април – внимавайте с парт-
ньорите, особено при сключване на 
договори.

 5 и 6 май ще са наситени с хубави 
емоции, но не взимайте никакви ре-
шения на 6 май.

 От 9 до 15 май сте силни в екипната 
работа. Включете и приятелите.

НАЙ-ДОБРОТО ПРЕДСТОИ
Бързо минавате през напрегнатия 
период, защото имате интуитивно-
то усещане, че най-доброто предстои. 
Както винаги, вашата силна интуи-
ция не ви подвежда. На 21 април за 
вас започва чудесен нов, много пози-
тивен период. Тогава е вълшебният 
момент на новолунието, който на вас 
ще въздейства по възможно най-до-
брия начин. Новолунието в Телец ви 
дава възможност да събудите и да за-
почнете да реализирате и най-смели-
те си мечти. От 21 април до 15 май 
има голяма вероятност да промени-
те генерално житейските си плано-
ве. Рядко се създават такива ситуа-
ции, затова се възползвайте от вся-
ка предоставена ви възможност за 
развитие.

ГОЛЯМОТО ОТКРИВАНЕ

H&M С ПЪРВИ МАГАЗИН У НАС В THE MALL
Той отвори врати на 10 март. Хиляди почитатели на шведската марка чакаха на опашка с 
нетърпение, за да се докоснат първи до пролетните модели, часове преди официалното от-
криване и не останаха разочаровани. Освен от изненадите, подготвени от H&M, посетите-

лите бяха впечатлени и от мащаба на магазина (разположен е на два етажа, с площ от 2400 кв. м). 
Марката се радва на огромна популярност сред ценителите на модата заради достъпните си цени и доказаното през годините качество. H&M 
е пионер в областта на сътрудничеството с икони на стила и всяка година изненадва почитателите си със специални дизайнерски колекции.
Тази пролет екстравагантната италианска марка Marni представи своята колекция за H&M, изпълнена с ярки и свежи цветове, които едно-
временно се допълват и си противоречат. Консуело Кастилиони, основател и творчески директор на Marni, е съчетал всички любими отли-
чителни принтове и материи, за да създаде уникалната Marni for H&M колекция.
С представянето на култовата марка на нашия пазар Th e Mall, най-големият търговски център в България, управляван от Assos Capital, про-
дължава да изпъква сред конкурентите с уникалния си списък от наематели и предлагани забавления и затвърждава позицията си на паза-
рен лидер у нас.

Галена и Калин Врачански очевидно са 
почитатели на марката
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ОПТИМИСТИЧНО НАСТРОЕНИ 
СТЕ от 15 до 20 април, защото 

Слънцето се намира в хармоничния ви 
огнен Овен и ви зарежда с енергия. Но на 
15 април бъдете предпазливи – не пред-
приемайте пътуване, защото ще има ус-
ложнения, обърквания и забавяния. За 
преговори и договори, срещи, изпити 
и публични изяви това също не е под-
ходящ ден. Както и за изнасяне на лек-
ции. На 16 април обаче вече сте в пъл-
на готовност да се справите с всякакви 
предизвикателства. 

ДОВЪРШВАНЕ НА ЗАПОЧ НА ТО-
ТО Постарайте се да довършите за-

почнати отдавна проекти и да приклю-
чите с вече започната работа от 16 до 20 
април включително. След това навлиза-
те в напрегнат период на трансформации 
и няма да имате сили и енергия за работа. 

ПРОМЕНИ В ПРОФЕСИО НАЛ-
НАТА СФЕРА настъпват за вас на 

21 април, когато е новолунието в нехар-
моничния ви знак Телец. Случващото се 
малко след 21 април ще бъде без ваше-
то съгласие. Ще ви липсват готовност 
и мотивация за сериозни крачки към 

промяната. 
НОВА РАБОТА Ако до този момент 
сте били безработни или сте искали да 

смените работата си, след 21 април полу-
чавате шанс да го направите. Но не така, 
както сте си го представяли вие. Някои 
Лъвове ще вземат спонтанното решение 
да тръгнат по самостоятелен път в биз-
неса или ще решат да минат на свобод-
на практика. Няма да бъде бързо и леко 
в началото, но на по-късен етап ще сте 
удовлетворени. 

НЕ СЕ НАСИЛВАЙТЕ за нищо от 
20-и вечерта до 23 април. Оставете 

събитията да се случват спонтанно. Ще 
се чувствате отпаднали, объркани и нерв-
ни. Ще наблюдавате променящите се об-
стоятелства, без да знаете как да им про-
тиводействате. Едва към края на пери-
ода ще се уверите, че промените не са за 
лошо и че на нищо не е било нужно да се 
противопоставяте. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-
ВЕТО СИ от 21 до 23 април, защото 

имунитетът ви е много слаб. 
НАПРЕЖЕНИЕ очаквайте на 25 ап-
рил. Действате така, че текущата ви 

работа да не страда. Не бързайте да „го-
рите мостовете“ зад себе си. Внимавайте 
при подаване на документи и обработ-
ване на информация – може да стане 
объркване. 

ПРИДОБИВАТЕ САМОЧУВСТВИЕ 
след 26 април. Имате сили да си вър-

шите добре работата и дори да напредне-
те в кариерата. 

ПОЛЗОТВОРЕН ПЕРИОД е този от 
26 април до 4 май. Бъдете максимал-

но целенасочени и отговорни. Времето е 
подходящо за започване на нови дълго-
срочни проекти. Укрепвате финансовото 
си състояние и ставате по-уверени. 

СЕМЕЙНИ НЕПРИЯТНОСТИ 
очак  вайте на 5 и 6 май. Вероятно е 

да са свързани с подялба на наследствен 
имот. Трябва да положите много уси-
лия, за да преодолеете конфликта и да се 
споразумеете за имота. На 6 май ще ви 
е най-трудно, защото тогава е пълнолу-
нието в конфликтния ви знак Скорпион. 
Тогава всички напрежения и грижли-
во отбягвани неразбории, свързани със 
семейството и рода, излизат на преден 
план. Ако зависи от вас, не участвайте 
в големи семейни сбирки точно тогава, 
за да избегнете допълнителни усложне-
ния. След 6 май всичко на този фронт се 
успокоява. 

УСПЯВАТЕ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ 
ВАШИ ЖЕЛАНИЯ от 7 до 15 май. 

Намирате спонсор за проект, който ис-
кате да разработите. Добре е да контак-
тувате по-активно, особено с хора, които 
имат подобни на вашите интереси. През 
тези дни ще бъдете в центъра на внима-
нието, нещо, от което много се нуждае-
те, за да изявите творческата си натура. 
Непременно обърнете внимание на съ-
битията около 13 май и на предложени-
ята, които хората ви правят на тази дата. 
Определено ще ви донесат късмет. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 На 15 април не пътувайте, не под-

писвайте договори, не си насрочвай-
те важни срещи. Няма да имате успех.

 От 16 до 20 април периодът е бла-
гоприятен за довършване на вече за-
почнатото. В добра кондиция за рабо-
та сте.

  След 21 април се задействат про-
мени, засягащи професионалното ви 
развитие.

  На 22 април очаквайте внезапно 
предложение – взимате спонтанно 
решение за бъдещето си.

 На 5 и 6 май очаквайте напрежение 
у дома. Решавате имотни спорове.

ПОЛУЧАВАТЕ ЕКСТРАВАГАНТ-
НО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Запазете спокойствие най-вече на 22 
април, когато някой ще ви отправи 
екстравагантно предложение. Много 
е възможно предложението да дой-
де от човек, който е в чужбина, и да е 
свързано с пътуване, обмяна на опит 
и започване на съвършено нов етап 
от живота ви. Някои от вас ще по-
лучат конкретна покана за обучение 
или специализация зад граница, ма-
кар и за кратко време. Приемете я, за 
добро е. На този ден самите вие може 
да вземете важно решение за бъдеще-
то си, и то съвсем спонтанно. 

2 в 1

РАДИ СТАМБОЛОВ ПРЕДСТАВИ „ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ“
Търсете книгата и филма само сега на специална цена – 24,99 лв.!
Едноименната книга на Джули Пауъл, в която тя описва преживяванията си, докато пригот-
вя всички рецепти от прочутия кулинарен наръчник на Джулия Чайлд, вдъхнови Нора Ефрон 
(„Безсъници в Сиатъл“, „Имате поща“) да направи един от най-прелестните си филми, в който 
Мерил Стрийп блести в ролята на Джулия Чайлд. Филмът пък вдъхновил Слави Трифонов и не-
говия екип да започнат работа по прочутото кулинарно шоу Lord of the Chefs. Това призна един от 
тримата съдии в шоуто, майстор-готвачът Ради Стамболов, на съвместната премиера на книгата и едноименния филм „Джули и Джулия“. 
Издателство „Сиела“, „Съни филм видео“ и Ради Стамболов поканиха журналисти и почитатели на кулинарията в ресторант „Марсилия“ 
да споделят удоволствието от готвенето. 
Ради Стамболов реши да прави палачинките на Джулия, на които е посветена цяла глава в книгата („Пламтящи палачинки“). Но не сам. 
А заедно с присъстващите журналисти, надянали готварски шапки и престилки. Гостите научиха и полезни съвети за приготвяне на къп-
кейкове, а онези от тях, които се включиха в украсяването им, получиха и награди. Сещате се какви – книгата и филма „Джули и Джулия“.
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Прогноза за периода от 15 АПРИЛ до 15 МАЙе в а  ( 2 3 . 0 8  –  2 2 . 0 9 )д

ТРУДНО НАЧАЛО Още на 15 април 
ви затрупват неуредици от интимен 

и финансов характер. От 15 до 19 април 
ще се наложи да се справяте с просрочени 
плащания, кредити и дългове. Внимавайте 
как управлявате семейните финанси, за-
щото могат да пострадат! Най-проблемен 
ще е 15 април, когато ще ви трябват пари, 
за да не се подчините на нечии манипула-
ции. Подобни трудни финансови и парт-
ньорски теми ще се върнат за кратко в жи-
вота ви на 22 април. Тогава бъдете готови 
за внезапни загуби и обрати. Не допускай-
те никого близо да семейството и бизнеса 
си, за да не си изпатите! Същото важи и за 
25 април, когато безпаричието ще е „гар-
нирано“ от проблеми с приятелите и деца-
та. Последният труден във финансово от-
ношение ден е 6 май, но дотогава ще сте 
придобили повече опит и самочувствие и 
вече с лекота ще преодолеете трудностите. 

АКТИВИЗИРАЙТЕ КОНТАКТИ 
С ЧУЖБИНА За някои от вас тези 

нови територии ще бъдат в чужбина. 
Потърсете зад граница колеги и съмиш-
леници от сферата, в която учите или ра-
ботите. Разменете информация и опит. 

Поинтересувайте се от предстоящи кон-
ференции, семинари и курсове, които ще 
се проведат в чужбина, и подайте доку-
менти в рамките от 23 април до 15 май. 
Някои Деви ще вземат спонтанното ре-
шение да заминат в чужбина или на ра-
бота, или на пътешествие, за да търсят 
хармония и утеха. За други това ще бъде 
импулс за придобиване на ново зна-
ние от съвсем различна сфера от тази, 
с която са се занимавали досега. Други 
от вас пък ще вземат решение да запи-
шат още едно висше образование или 
специализация. Постарайте се да се дви-
жите в посока, която ще разшири хори-
зонта ви. Отделете повече време за чете-

не, за да подобрите нивото си. Но най-
важното от всичко е да не пилеете енер-
гията си за глупости и да мислите пози-
тивно. Винаги когато Слънцето е в хар-
моничния ви знак Телец, вие сте много 
съзидателни и градивни, взимате прак-
тични и умни решения, които успявате 
да задействате. 

ПОДОБРЯВАТЕ ОТНОШЕНИЯТА 
СИ С РОДНИНИ през периода от 21 

април до 15 май. И дори с роднините на 
съпруга си. Ще имате и успех в юридиче-
ски дела, които ще се решат благоприят-
но за вас. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО В СКОРПИОН 
на 5 и 6 май ви прави много контакт-

ни. Сдобивате се ценна информация, 
хрумват ви идеи за служебни пътувания. 
Възобновявате стари връзки и познан-
ства. Добре е да общувате повече през 
тези два дни, но внимавайте с кого, защо-
то някои хора е възможно с манипулации 
да ви отклонят от верния път. Не намес-
вайте темата за пари, договори и обвърз-
вания с хора на 6 май. Обърнете внима-
ние на здравето си на този ден. Ще забе-
лежите, че настроението ви е много про-
менливо и че енергийният ви баланс е 
нарушен. 

УСПЯВАТЕ ДА ПОДПИШЕТЕ ИЗ-
ГОДНИ ДОГОВОРИ от 9 до 15 май, 

когато ви се удават с лекота всякакви раз-
говори. Това е най-силната ви част от пе-
риода 21 април – 15 май. Възползвайте се 
максимално от добрите условия, които ви 
се предлагат, за да подредите живота си. 
Най-силните дни са 13 и 14 май, когато 
ви се дава шанс да се изявите, да получите 
необходимото разбиране, спонсориране 
и възможност да постигнете максимално 
трайни резултати. Това важи за всичко, с 
което се занимавате. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
  От 15 до 19 април внимавайте в 

сферите на бизнеса, партньорствата, 
финансите и здравето.

 След 21 април се задвижват благо-
приятни нови начинания, пътувания, 
обучение. Подобрявате и отношения-
та си с роднините.

  На 5 и 6 май контактувате по-ак-
тивно, но внимавайте какви хора до-
пускате до себе си.

  От 9 до 15 май е най-силният ви 
период. 

  На 13 и 14 май ще имате голям 
късмет.

ВРАТАТА НА КЪСМЕТА
Новолунието в хармоничния ви знак 
Телец на 21 април ви изстрелва в една 
по-хармонична реалност. Сещате се 
за свои интересни позабравени идеи, 
които ви се удава да реализирате сега. 
Проявявате интерес към философ-
ска, окултна и религиозна литерату-
ра. Ваши приятели и познати ви по-
даряват или препоръчват интересни 
неща за четене. Това е важно знание, 
което сега трябва да дойде при вас. 
Попадате на точните хора в точния 
момент. Откриват ви се нови хори-
зонти. Привличате позитивни хора, 
с които можете да градите ново бъ-
деще. Само един-два пъти в година-
та се отваря така вратата на късме-
та! Нека не ви звучи високопарно, но 
сега можете да постигнете точно тол-
кова, колкото си позволите. Съветът 
ми е да забравите за прословутата 
си скромност и свитост и да поиска-
те толкова, колкото желаете. Дошло 
е времето на реализиране на голе-
ми проекти и за завладяване на нови 
територии.

50 ГОДИНИ ЛЮБОВ КЪМ РАСТЕНИЯТА

YVES ROCHER – СВЕТЪТ НА РАСТИТЕЛНАТА КОЗМЕТИКА
Yves Rocher има представителства на 5 континента и се предлага в повече от 80 страни, в над 4000 магазини и 
салони за красота по света. В България Yves Rocher присъства с 5 специализирани магазина в столицата и с още 
над 20 щанда в страната. Растителната красота е сърцето на Yves Rocher. Тя е споразумение между Yves Rocher, 
растителния свят и жените. Уникална красота, която черпи своята сила, убеждения и вдъхновение от растени-
ята. Красота, която е отговорна и достъпна. 
Вече 50 години Yves Rocher – водеща козметична компания във Франция – се отнася с уважение към растител-
ния свят и не използва ГМО при създаване на продуктите си. Козметиката е разработена по стриктни екопра-
вила и не се тества върху животни от 1989 г. насам. Над 100 акра органични насаждения в Ла Гасии задоволяват 
всяка година 1/3 от нуждите на Yves Rocher за производството на продукти на растителна основа. Органичната 
арника в линията Arnica Essentiel и органичната латинка в линията Culture Bio са отгледани именно в градината 
на Yves Rocher. Всяка година в 3 фабрики в Ла Гасии, Бретан, се произвеждат над 300 милиона продукти. 
Освен с нов дизайн и ново лого марката изненадва клиентите си и с нова линия продукти за грижа за лице 
Culture BIO – най-доброто от природата, на основата на органично чисти суровини и екстракти.

Марката изненада жените с нов 
парфюм за пролетта – Moment de 
Bonheur, в чието сърце тупти най-
женственото цвете – роза центифо-
лия (Rose Centifolia)
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Прогноза за периода от 15 АПРИЛ до 15 МАЙе з н и  ( 2 3 . 0 9 – 2 2 . 1 0 )в

В „ОКОТО“ НА НАПРЕЖЕНИЕТО 
СТЕ от 15 до 19 април включително. 

Конфликтни и пълни с неочаквани обра-
ти дни ще бъдат и 22 и 25 април, както 
и 6 май. Запомнете тези дати и посрещ-
нете смело предизвикателствата, защото 
вече е крайно време да направите проме-
ни в личния си и деловия живот. За поре-
ден път ви се налага да приложите (при 
това светкавично!) цялата си диплома-
тичност и чувство за хармония и баланс. 
Само дето този път някой ще успее все 
пак да ви извади от равновесие (напри-
мер интимният партньор, ако е от зодия 
Овен, Козирог или Водолей). 

ПОЛУЧАВАТЕ ПОВЕЧЕ СПОКОЙ-
С ТВИЕ И ЯСНОТА на 28 април 

вечерта. 
ОТДАЙТЕ СЕ НА ПЪЛНА ПО-
ЧИВКА на 29 април. Тогава получава-

те важни прозрения и се сещате за подхо-
дящи ходове от ваша страна както в лич-
ния живот, така и на работа. Ако днес 
ви поканят някъде, непременно приеме-

те, защото ще получите шанс да се свър-
жете с авторитетни хора, важни за бъде-
щото ви развитие. Възможно е състояте-
лен роднина да ви помогне финансово и 
да ви подскаже как да действате в бизне-
са. Сега успявате да измислите и план как 
да се справите с финансовата си задлъж-
нялост. Някои от вас е възможно да стар-
тират самостоятелен бизнес, а други да за-
почнат допълнителна работа, която ще 
подобри както самочувствието им, така и 
финансите. 29 април е ключов ден – полу-
чавате подкрепа и тръгвате в нова, по-ус-
пешна посока. 

ДРУГИ СИЛНИ ДНИ са 13 и 14 май, 
когато получавате шанс да започнете 

нова работа (може и самостоятелен биз-
нес), изплащате дълговете си и дори спе-

челвате пари. Някои Везни точно през 
тези дни ще привлекат успял и състояте-
лен интимен партньор в живота си, който 
да окаже помощ и пряко да повлияе върху 
материалното им състояние. Има вероят-
ност дори да започнете съвместен бизнес 
с него. 4 и 10 май също са ключови дни за 
вас, когато можете да разчитате както на 
стабилни приятели, така и на партньори и 
колеги. Бдете обаче дисциплинирани. Не 
е зле да усвоите важни знания сега. 

ВНИМАВАЙТЕ КАКВО ПРАВИТЕ 
И КАЗВАТЕ на 5 и 6 май, когато е 

пълнолунието в манипулативния ви знак 
Скорпион. Всичко може да бъде използ-
вано срещу вас. Пазете се и от псевдопри-
ятели, които ще злоупотребят с добрина-
та ви. Същото се отнася и за роднините. 
Ако действате правилно, можете да при-
влечете изобилие, здраве и хармония в 
живота си. Не забравяйте, че на 6 май не 
бива да влизате в никакви спорове!

СТАБИЛЕН ПЕРИОД От 7 до 15 май 
се чувствате по-сигурни. Обърнете 

внимание на здравето си. Започнете да се 
храните по-здравословно, включете спор-
та в дневния си режим. Почивайте и рабо-
тете балансирано. И не общувайте с нега-
тивни хора, които ви изцеждат енергия-
та. Отлично ще ви подейства някаква фи-
зическа активност – от ходене пеша, през 
плуване, каране на колело до йога. 

ВРЪЩАТЕ СЕ СИМВОЛИЧНО НА-
ЗАД В МИНАЛОТО след 14 май, кога-

то управляващата ви планета Венера заба-
вя своя ход и на 15 май става ретроградна. 
Върнете се символично назад и се захване-
те отново с нещата, които сте харесвали, но 
сте занемарили. На 15 май ви съветвам да 
възобновите някои свои контакти с чужби-
на, да си вземете залежали изпити или да 
възобновите студентските си права. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
  От 15 до 19, както и на 22 и 25 

април, и на 6 май ще изпитва-
те напрежение. Очаквайте проме-
ни. Научавате важни уроци на тема 
партньорство.

 След 21 април финансовото ви със-
тояние се подобрява. Освобождавате 
се от финансови зависимости. При-
вличате нови партньори.

 29 април, 13 и 14 май са силни дни 
за вашето бъдеще. Увеличавате дохо-
дите си, намирате подкрепа от влия-
телни хора.

  От 7 до 15 май обърнете внима-
ние на здравето си. Спортувайте, по-
чивайте и не общувайте с негативни 
хора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ДАТИ
От 19 април вечерта Слънцето на-
влиза в знака Телец и част от напре-
жението ви спада, но все отношени-
ята ви с партньорите не са се изгла-
дили – нито с деловите, нито с ин-
тимните. 22 април е най-взривоо-
пасният ден – вероятни са внезап-
ни раздели, скандали и недоразуме-
ния. Тогава обаче е възможно точно 
толкова внезапно да привлечете към 
себе си нов, нестандартен партньор. 
Но не очаквайте безоблачно бъдеще с 
него. Винаги ще има искри, които ще 
припламват помежду ви. На 25 април 
е възможно някой да ви манипули-
ра с думи. Като цяло от 15 до 19 ап-
рил  включително ще общувате труд-
но. Не подписвайте договори и не се 
явявайте на дела, ако е възможно, на 
25 април и на 6 май. Ако се занима-
вате с консултантска дейност или сте 
юрис ти или публични личности, бъ-
дете нащрек през тези два дни.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АБИТУРИЕНТИ

С ФРЕНСКИ ВКУС И УСЕЩАНЕ! И със специално предложение към абитуриентите!
Coco café e място за делови и приятелски срещи в приятна и артистична атмосфера. Можете да 
се насладите на чаша висококачествено френско кафе или на избрана селекция от зелен, черен и 
билков чай Richard, на разнообразни и многобройни безалкохолни и алкохолни питиета и кок-
тейли, на български и вносни вина.
За всички клиенти, изкушени от здравословния начин на живот и хранене, има предвидени би-
онапитки – биокола, бионада (биологична освежаваща газирана напитка, произведена чрез фер-
ментация на натурални съставки), сок от прясно изцедени плодове, смути, шейкове и мляко с 
хлорела, мака, спирулина и др.
Кулинарните фенове ще имат истинско преживяване с френски вкус и настроение – фини изис-

кани сладкиши и торти, кроасани и сладолед, приготвени по автентични френски рецепти.
Специално разработеното партименю ще задоволи добрия вкус и ще направи празника специален за всеки клиент. Организират се елегант-
ни коктейли за лични, семейни, фирмени празници! И за най-пролетния празник в живота на всеки млад човек – абитуриентския му бал!
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Прогноза за периода от 15 АПРИЛ до 15 МАЙк о р п и о н  ( 2 3 . 1 0  –  2 2 . 1 1 )с

ОТЕГЧЕНИ И УМОРЕНИ СТЕ от 
15 до 19 април включително. Най-

вече от монотонната работа. На 15 април 
няма да виждате никакъв смисъл от рабо-
тата си, дори и да ви е любима. Негативно 
настроени сте заради лично неудовлетво-
рение и разочарование от близки хора и 
тази негативна емоция сега отравя и ра-
ботната ви среда. Крайно време е да обър-
нете по-сериозно внимание на начина, по 
който мислите. Следете непрекъснато да 
не би да сте станали прекалено самообви-
няващи се и себични. Положете усилия да 
избягвате стреса и претоварването в на-
чалото на периода, защото до 19 април 
включително ще се чувствате изтощени, 
което ще окаже влияние на здравето ви. 
Задължително си свършете работата, за 
която сте поели ангажимент, особено ако 
ви е предплатена. 

ДОБРИ НОВИНИ! Новолунието в 
Телец на 21 април ви носи нова любов 

и нови делови партньори. На самото ново-
луние е възможно да се почувствате край-
но изтощени. Уязвими сте и не можете да 
вземете адекватни решения. Зависими сте 

от други хора. Дано да не ви се налага точ-
но днес да боравите с пари, да подписва-
те договори и други документи, защото не 
сте в кондиция. Макар и да чувствате като 
напрегнат периода от 20 април до 15 май, 
когато Слънцето преминава през Телеца 
(в действителност Слънцето ще е в Телец 
до 20 май включително), той ще ви донесе 
и много положителни емоции и в личния, 
и в професионалния живот.

ПРИЯТНО ОЖИВЛЕНИЕ В ОБЩУ-
ВАНЕТО ще усетите от 24 април. 
ЗАБАВЯНИЯ И НЕЯСНОТИ, свър-
зани с документи, договори, инфор-

мация и кореспонденция, ще има на 25 
април. Възможно е да влошите отноше-

нията си с братя и сестри, съседи и бра-
товчеди. Точно този ден не е подходящ за 
служебни пътувания и срещи. 

ЩЕ ПОЧУВСТВАТЕ ИСТИНСКАТА 
СИ СКОРПИОНСКА СИЛА на 29 

април, когато сте изпълнени с реши-
телност и сила. Да му мислят околните! 
Успявате да разбиете и последните оста-
тъци от лошото настроение от началото 
на периода. Вече знаете точно какво ис-
кате и как да го постигнете и нищо, че е 
почивен ден, направете поне символична 
крачка за осъществяването му. Потърсете 
информация, обадете се на важни хора, 
на които имате доверие. 

СТАВАТЕ ПО-ТОЛЕРАНТНИ И 
СГО ВОРЧИВИ от 30 април до 4 май. 

Допускате и нови хора до себе си. 
СТАВАТЕ ПО-ИНТУИТИВНИ И 
ЧУВСТВИТЕЛНИ На 5 и 6 май 

Луната е в Скорпион и ви дава от своя-
та сила. Внимавайте с кого точно общува-
те на 6 май, защото можете да попаднете 
под чуждо влияние. Ще имате важни ин-
туитивни прозрения, но не ги споделяй-
те с никого! 

НАЙ-СИЛНИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ 
ПЕРИОДА са от 10 до 15 май вклю-

чително. Тогава успешно утвърждава-
те новите си отношения (или успешно 
рестартирате старите). В много изгодни 
позиции за започване на съвместен биз-
нес с нов партньор сте. Този път ще има-
те полза от сътрудничество. Най-сетне за-
почвате да получавате внимание, любов, 
знания и пари. 

НЯКОЙ ОТ МИНАЛОТО СЕ ВРЪ-
ЩА В ЖИВОТА ВИ На 15 май рет-

роградната и статична Венера може да 
върне в живота ви стар сексуален или 
делови партньор. Замислете се дали си 
заслужава да го допускате отново до 
себе си.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 април вложете макси-

мум старание, за да приключите за-
почнатото на работното място.

  От 15 до 22 април обърнете вни-
мание на здравето на близки хора, 
домашни любимци и не на последно 
място – и на вашето!

 На 22 април очаквайте трудности в 
работата, които началници или коле-
ги ще създадат.

  След 21 април в живота ви влиза 
нова любов. Цялото ви внимание и 
сили се концентрират в областта на 
партньорствата. Привличате и под-
ходящите делови партньори.

РАБОТАТА ВИ ВАДИ 
ОТ РАВНОВЕСИЕ
На 15 април работата и преките ви 
семейни ангажименти към близки и 
роднини ще ви извадят от равнове-
сие, ще ви накарат да се почувствате 
дискомфортно, защото ще ограничат 
личната ви свобода. Ако все пак сега 
успеете да не се поддадете на тези на-
строения, на 22 април ще е цяло изку-
ство да си сдържите нервите от вне-
запните промени в работата и новите 
правила и изисквания, които ще от-
правят към вас. Очаквайте сюрпризи 
от преките началници и най-вече от 
колеги. Бъдете готови за всякакви из-
ненади, в това число и за грубо отно-
шение. Не бързайте да напускате ра-
бота. Постарайте се да не се обиж-
дате – това са временни недоразуме-
ния, които относително бързо ще се 
неутрализират. На 22 април е твърде 
възможно да пострада и здравето ви 
или здравето на близък роднина или 
дете. Ако имате домашен любимец, се 
погрижете и за него и го пазете от ин-
циденти на 22 април.

НА ЗАБАВЕН КАДАНС

ДА ГОТВИТЕ, БЕЗ ДА ПРИСЪСТВАТЕ
България е поредната страна в Европа, завладяна от удобството, което керамичните уреди за 
здравословно готвене Crock-Pot създават. В тях храната се готви бавно и при ниска темпера-
тура, без да има нужда от непрестанно наблюдение. При това запазва по-добре витамините и 
полезните си съставки точно благодарение на ниската температура (до 97 градуса) на готвене.
Представянето на уредите у нас стана с вещата помощ на известния готвач Валери Нешов и 
представителя на вносителя – Михаил Михайлов, който проследи историята на уредите от 
1971 г. до днес. 
Те могат да сготвят почти всичко – от супа, през основно и десерт. Crock-Pot ви дава свобода 
да разполагате с времето си, докато храната се готви сама. След като се сложат всички про-
дукти в съда, се наглася таймер, а когато времето за готвене приключи, уредът автоматично 
преминава в режим на подгряване на ястието. През цялото време уредът хаби електроенер-
гия колкото обикновена електрическа крушка. 
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Прогноза за периода от 15 АПРИЛ до 15 МАЙт р е л е ц  ( 2 3 . 1 1  –  2 1 . 1 2 )с

ОТНОШЕНИЯТА С ДЕЦА, ПРИЯ-
ТЕЛИ И ЛЮБИМИ са на дневен ред, 

докато Слънцето е в огнения Овен (до 19 
април вечерта). От 15 до 19 април сте 
емоционално нестабилни. Чувствата ви 
към любимите ви хора ще са доста про-
тиворечиви, защото и поведението на от-
срещната страна ще е противоречиво. На 
15 и 25 април, както и на 6 май има ве-
роятност да се почувствате изоставени и 
предадени. Не драматизирайте излишно, 
просто приемете, че отношенията с ня-
кои хора от обкръжението ви са изчерпа-
ни. Ако проблемите са свързани с деца-
та ви, внимавайте да не им внушите чув-
ство за вина. Дано успеете все пак да се 
абстрахирате от емоционалните си пре-
живявания и до 20 април да довършите 
вече започнатите проекти, защото след 
това ще се зададе нова работа, която по-
вече ще ви увлече. 

БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА 
НАМИРАНЕ НА НОВА РАБОТА се 

създават от 21 април до 15 май. Коренно 
се подобряват отношенията и условията 
на настоящата ви работа – тези тенден-

ции ще ги усетите отчетливо на 24 април. 
Сега е време да наблегнете на тази тема, 
защото с лекота ще решите всички работ-
ни проблеми, особено на 29 април, когато 
ще получите много сериозна помощ от-
вън. Както и на 4 май. 

НАЙ-ВАЖНИ ЗА ПРОФЕСИО-
НАЛ НОТО ВИ РАЗВИТИЕ ще са 

дните от 10 до 15 май и особено 13 май, 
ще имате голям късмет, признание, пови-

шение и адекватно заплащане. 
ВНИМАВАЙТЕ МНОГО на 5 и 6 май 
(особено на 6 май!), когато е пълнолу-

нието в Скорпион, защото може да се раз-
булят някои ваши добре прикривани тай-
ни. Тези дни са трудни и от чисто психо-
логическа гледна точка, защото могат да 
събудят някои ваши страхове и съмне-
ния. Пазете се от тайни врагове, сплет-
ни и клевети по ваш адрес, не допускай-
те да се месят в живота ви странични 
личности. 

ТЕМАТА ЗА ЗДРАВЕТО СТАВА 
МНО ГО АКТУАЛНА от 21 април до 

15 май. Получавате възможност да посе-
тите правилния лекар, който да ви поста-
ви правилната диагноза и да ви назначи 
точното лечение (както на вас, така и на 
ваши близки с разклатено здраве, за кои-
то се грижите). 

ГОЛЕМИ ИЗПИТАНИЯ В ЛЮ-
БОВТА През целия период от 15 ап-

рил до 15 май планетата на любовта и 
хармоничните отношения Венера е във 
вашия противоположен знак Близнаци 
и там ще бъде до края на юни. Трябва да 
се въоръжите с голямо търпение, за да 
изтърпите всичко, което ви се случва в 
сферата на любовта, семейството и дело-
вите връзки, защото изпитанията ще са 
големи. 

БЪДЕТЕ ДИПЛОМАТИЧНИ И ДИ-
А ЛОГИЧНИ от 15 май до края на 

юни. Всяко противопоставяне ще ви на-
влече голямо напрежение. Защото тогава 
Венера е ретроградна. 

НАБЛЮДАВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО 
СЪБИТИЯТА на 14 и 15 май – тогава 

ще получите важни знаци и сигнали как-
ви ситуации, партньори и клиенти ще се 
завърнат отново в живота ви. На 15 май е 
възможно да се наложи отново да водите 
преговори и да промените важни условия, 
които сте смятали за „непробиваеми“.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 април, както на 22 и 25 

април, и на 6 май ще имате за реша-
ване проблеми с приятели, любими и 
деца.

 На 22 април може да ви осени ори-
гинална идея, да получите нов твор-
чески проект.

  От 20 април вниманието ви е фо-
кусирано върху работата и здравето.

 Новолунието на 21 април ще ви до-
несе шанс за нова работа или на ста-
рата. Започвате успешно лечение на 
старо заболяване. 

 На 14 и 15 май в живота ви ще се за-
върнат хора от миналото. Ще се нало-
жи да преразглеждате договори.

НАЙ-ВАЖНИЯТ МОМЕНТ ОТ 
МЕСЕЦА 
е новолунието, защото то дава въз-
можност да се започне нова житейска 
програма. Този път то е на 21 април в 
Телец и ще засегне работата и здраве-
то – и вашето, и на вашите близки. В 
навечерието на самото новолуние (на 
20 април), както и на 21-ви може да 
се почувствате доста изморени, от-
паднали и дори да развиете някакви 
псевдоболестни симптоми. В този пе-
риод някои от вас ще имат и здраво-
словни неразположения, провокира-
ни от изтощение, нервно напрежение 
или от неизлекувани хронични забо-
лявания. Непременно намерете време 
за пълноценна почивка – не се зани-
мавайте с нищо, което не е от „пър-
ва“ необходимост. Моментът е мно-
го важен – сега ще съберете и силите 
си, и най-вече мислите си. На 22 ап-
рил ще има много турбулентни емо-
ции, но и нови предложения, творче-
ски идеи, които да ви качат на съвсем 
друго, много по-високо ниво на раз-
витие. Независимо каква е вашата 
професия, отворете се за нестандарт-
ни и новаторски решения днес и не 
ги пренебрегвайте. Може да създаде-
те и нова връзка с човек, който ще ви 
вдъхновява и ще ви кара да се чувст-
вате щастливи и независими.

ОЛИМПИЙСКИ ДУХ

Pampers Active Baby за малки шампиони
Като част от световното партньорство между Procter&Gamble и Олимпийските игри в Лондон през 
2012 г. Pampers – най-продаваната марка пелени за бебета, предизвиква майките да докажат олим-
пийския дух на своите мъничета в състезание с награди, които са ценни за техните малки шампи-
они. От 9 април до 5 май фейсбук страницата „Светът на мама“ ще стане сцена, на която помеж-
ду си ще се изправят три отбора, предвождани от едни от най-обичаните български олимпийци.
Всяка седмица българските шампиони ще помагат на майките да печелят една от 36-те награди, 
посветени на прекрасните спомени с техните бебета, както и най-голямата награда – едно от 30-те 
места във ВИП отбора, сформиран да участва в първото Първенство на пелените. За да видите кой 
е шампионът, който може да ви помогне да се изкачите на стълбицата на олимпиадата на Pampers, 
посетете www.facebook.com/pampers.vaksina (правилата на играта са на разположение). 
А вашето мъниче може да се наслади на свободата на движението благодарение на пелените 
Pampers Active Baby, които прилягат най-добре на вашия малък шампион. 
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Прогноза за периода от 15 АПРИЛ до 15 МАЙо з и р о г  ( 2 2 . 1 2  –  2 0 . 0 1 )к

НАПРЕЖЕНИЕТО ОКОЛО ВАС 
РАС ТЕ Ще го усетите най-силно 

във взаимоотношенията вкъщи. Докато 
Слънцето все още транзитира в Овен от 
15 до 19 април, няма да можете да се отър-
сите от семейни проблеми, покупки и ре-
монти за вкъщи. Освен грижи около се-
мейството в периода от 15 до 19 април 
ще трябва да се концентрирате и върху 
работата си. Постарайте се да изпълнява-
те своите задължения, без да влагате от-
рицателни емоции и без съпротивление, 
защото това ще ви донесе раздразнение и 
черногледство. Разчистете всички непри-
ятни ангажименти, за да се успокоите и да 
подхванете с леко сърце новия етап, кой-
то ви предстои. 

ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ СЪО-
БРАЗЯВАТЕ с по-възрастни и автори-

тетни личности от вас, които с действията 
си и закостенялото си мислене ще спъват 
развитието ви, без да искат. Трудно ще ви 
бъде да прекратите отношенията си с тях 
и да ги отдалечите от себе си, особено ако 
са ваши роднини или делови партньори. 
Много е важно от 15 до 19 април да сте 
„на чисто“ със закона.

СИЛЕН ПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД 
На 20 април Слънцето е в хармонич-

ния ви знак Телец и затова вече сте с дру-
го настроение. Имате силен импулс за 
действие, както и мотивация за промяна. 
Дори и тези от вас, които в момента нямат 
особени амбиции за кариера, ще се утвър-
дят професионално на 21 април, когато е 
новолунието в Телец. През периода вие, 
Телците и донякъде Девите ще имате мно-
го положителни събития и възможност за 
развитие. Най-ефективно можете да ра-
ботите с партньори от другите земни зна-
ци – Телец и Дева – взаимно ще си помага-
те и ще се вдъхновявате, особено ако про-
фесиите ви са творчески или сте в сфера-
та на частния бизнес. 

СРЕДСТВА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ЧУЖБИНА получавате на 24 ап-

рил. На този ден се рекламирайте и не-
пременно разширете контактите си. 
Навлизате в силен период и не трябва да 
губите нито ден.

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ На 25 ап-
рил не предприемайте нищо важно, не 

търсете съдействие и не очаквайте под-
крепа. Не споделяйте открито намерения-
та си, могат да ви попречат умишлено. Не 
подписвайте договори, не влизайте в кон-
фликти с близките, особено с по-възраст-
ните – могат да се изрекат доста неприят-

ни думи, за които ще съжалявате. 
ОБЩУВАЙТЕ СЪС СИЛНИТЕ НА 
ДЕНЯ на 29 април. Стойте близо до 

тези хора, които искате да привлечете в 
живота си. Възможно е генерално да пре-
обърнете хода на житейските събития. 
Подходящ ден за подписване на договори 
и за кандидатстване за проекти. 

НАЙ-СИЛНИЯТ ЗА ВАС ПЕРИОД 
Много успешни дни са 13 и 14 май, 

особено 13! 
НОВА ЛЮБОВ Добри новини има и 
за тези, които искат да привлекат нова 

любов в живота си. От 21 април до 15 
май имате всички благоприятни шансо-
ве това да се случи. Само трябва да про-
явите инициатива и да преодолеете при-
теснението и страха си на 24, 29 април, 
от 4 до 6 май и от 10 до 15 май. Това са 
дните, в които можете с лекота да привле-
чете нов човек в живота си или да хармо-
низирате и задълбочите вече съществува-
щи връзки. 

МЕЖДУ КАРИЕРАТА И СЕМЕЙ-
СТВОТО Целият период от 21 април 

до 15 май е подходящ за зачатие. Ако вече 
имате деца, датите са добри да намери-
те повече допирни точки с децата си и да 
им обърнете повече внимание. Ако имате 
творческа професия, през тези дни може-
те да започнете нов проект, или да пока-
жете най-доброто от себе си. На 6 май ще 
трябва да избирате между кариера и се-
мейство, ще трябва да отстоявате самос-
тоятелността и свободата си. Преценете 
дали си заслужава да загърбите постигна-
тото, за да си седите у дома. 

НАЛАГА СЕ ДА СВЪРШИТЕ СТА-
РА, НЕДОВЪРШЕНА РАБОТА на 

14 и 15 май. Не я отлагайте повече. На 
15 май трябва да обърнете внимание на 
близките, за които сте отговорни, изпъл-
нете всичките си задължения. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 април ще имате грижи 

покрай дома и семейството. Не се на-
силвайте за работа и промени. 

 15, 22, 25 април и 6 май са трудни 
дни за вас. 

  След 21 април навлизате в успе-
шен период и привличате нови въз-
можности. Разгръщате творческия си 
потенциал. 

 24, 29 април и 4, 10, 13 и 14 май са 
най-силните ви дни през периода. 

 На 14 и 15 май довършете залежа-
ла работа. Погрижете се и за близки-
те си.

ВНЕЗАПНИ СЪБИТИЯ И ОБРАТИ
свързани с дома и близките ви, могат 
да ви изненадат на 22 април. Пазете 
се и от инциденти, заключвайте дома 
си, има опасност от кражби или 
аварии в електрическата система. 
Проверете надеждността на електро-
уредите, не купувайте нищо, което е 
евтино и е със съмнително качество. 
Най-добре е да не купувате никаква 
техника в този ден.

СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО

Абонаментните програми GLOBUL UNITED вече имат над 7200 клиенти 
Новината бе обявена от г-жа Петя Златева, директор „Продукти и услуги“ в GLOBUL, на специално 
събитие, организирано за популяризиране на услугите и инициативите на оператора в рамките на 
партньорството му с „Манчестър юнайтед“. „Специално за почитателите на „Манчестър юнайтед“ в 
България ние създадохме тарифните планове GLOBUL United като комбинация от най-използваните 
ни телеком услуги и възможност за достъп до ексклузивно фенсъдържание. Безспорният им успех до-
казва, че сме поели в правилната посока“ – заяви г-жа Златева.
Още през февруари GLOBUL стартира мобилна интернет страница с новини, интервюта, видеомате-
риали от футболни срещи и друго съдържание, свързано с отбора. Тогава операторът предложи и три-
те програми GLOBUL United, които включват безплатен достъп до мобилната страница, посветена на 
„Манчестър юнайтед“, както и минути за разговори, есемеси, емемеси и неограничен мобилен интернет. 
 Още информация за предложенията и промоциите на GLOBUL, свързани с „Манчестър юнайтед“, e 
публикувана на www.globul.bg/manutd.

Г-жа Петя Златева, директор 
„Продукти и услуги“ в Globul
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Прогноза за периода от 15 АПРИЛ до 15 МАЙо д о л е й  ( 2 1 . 0 1  –  1 9 . 0 2 )в

НАТОВАРЕНО И ДИНАМИЧНО 
НАЧАЛО – срещи, разговори, об-

мяна на информация и пътувания ще 
се струпат в дните от 15 до 19 април. 
Настроени сте революционно към досе-
гашните ви контакти и близкото ви об-
кръжение. В това число влизат и бра-
тя, сестри, братовчеди и съседи. Поводи 
определено няма да липсват и за разли-
ка от друг път няма да имате никакво же-
лание да сте дипломатични и да избягва-
те стълкновения. Ако ще късате, късай-
те с някого още на 15 април. Ако не то-
гава, ще имате още една възможност – на 
22 април, когато със сигурност са ви из-
вадили извън „кожата“. 

СЛЪНЦЕТО НАВЛИЗА В КОН-
ФЛИК ТНИЯ ВИ ЗНАК ТЕЛЕЦ на 

19 април вечерта, а вие се пригответе за 
новости на 21 април. Чувствате се хар-
монично, привличате в живота си мно-
го придобивки. Заживявате по-уютно. 
Някои от вас най-сетне влизат в по-ком-
фортно жилище. Можете да направите 

постъпки за купуване на личен имот – 
жилище или земя. След напрегнатото об-
щуване и пътуване в началните дни на пе-
риода сега, в навечерието на новолуние-
то на 20 април вечерта, както и на 21-
ви, е препоръчително да останете наса-
ме със себе си. През тези дни сте уязви-
ми и не бива да се напрягате с неприятни 
дейности. 

ШАНС ЗА ЗАДОМЯВАНЕ Някои 
Водолеи ще вземат решение да склю-

чат брак или да заживеят на семейни на-
чала. Направете го обаче от 10 до 15 май. 
Тогава ще са успешни и сделките с не-
движими имоти, прехвърлянето на соб-
ственост и уреждането на наследствата. 
Добри дати да нагледате тези имотни въ-
проси са 24, 25 април, 4 май, както и от 
10 до 14 май. Тогава е благоприятно вре-
ме за ремонти. Отървете се от стари не-
нужни вещи, които ви навяват тежки спо-
мени. Датите са добри и за закупуване на 

вещи за дома и за семейството. 
БЛАГОПРИЯТНО ОБЩУВАНЕ С 
РОДНИНИ се очертава след 21 април 

до 15 май. Установявате връзка с хора от 
рода си, с които дълго не сте общували. 
След 9 май очаквайте и гости у дома. 

КОНФЛИКТНИ СА ДАТИТЕ 22, 25 
април и 6 май. На 5 и 6 май Луната е в 

Скорпион – знака на изпитанията и кри-
зите. Бъдете готови за всякакви изпита-
ния. Това са почивни дни, но вие бъдете 
изрядни в професионално отношение – 
ще ви се наложи да защитите позициите 
си. Подбирайте и хората, с които общува-
те през тези два дни. На никого не позво-
лявайте да ви унижава, назидава или ма-
нипулира. Дори на родителите или съпру-
га си. 

ТЕМАТА ЗА ЛЮБОВТА Е АКТУ-
АЛНА през целия период от 15 ап-

рил до 15 май. За щастие освен турбулен-
циите в началните няколко дни от пери-
ода след това можете да се радвате да дос-
та хармоничен любовен живот и на сери-
озен интерес от страна на противополож-
ния пол. Наслаждавайте се и се радвайте 
на живота във всеки един възможен мо-
мент, общувайте повече с приятелите, лю-
бимите ви хора и децата си. Към това ви 
подтиква и планетата Венера, която се на-
мира в хармоничния ви знак Близнаци 
през цялото това време. 4 май е много 
подходящ ден да укрепите отношенията 
си с приятелите – непременно им се оба-
дете. Добре е днес да започнете да спорту-
вате или да се занимавате с вашето люби-
мо хоби или нещо друго, което ви помага 
да изразите себе си. За онези, които имат 
творчески професии, целият период ще е 
много благотворен. 

ОЧАКВА ВИ ИЗНЕНАДА на 14 и 15 
май – срещате се със стари приятели и 

със… стара любов.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 15, 22, 25 април и 6 май са конфлик-

тни дни. Внимавайте при шофиране и 
пътуване, дните не са благоприятни и 
за подписване на договори и взимане 
на изпити.

  След 21 април привличате придо-
бивки вкъщи. Укрепват връзките ви 
със семейството. Посрещате много 
гости.

 На 5 и 6 май бъдете в пълна готов-
ност в професионално отношение. Не 
допускайте да ви обиждат.

 През целия период ще ви върви в 
любовта, но на 4 май задължително 
излезте с приятели и се занимавайте 
с приятни за вас неща. Има шанс да 
срещнете любовта.

НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ
Ако се занимавате с научна работа, 
журналистика или преподавате, ще 
имате доста непредвидени ситуации, 
с които трябва да се справяте. За уча-
щите периодът от 15 април до 15 май 
също ще е напрегнат, особено на 15, 
22, 25 април и 6 май. Не полагайте из-
пити, не водете преговори и не под-
писвайте договори в тези дни (ако не 
можете да го избегнете – много вни-
мавайте!). И последно предупрежде-
ние: внимавайте много при шофира-
не на тези дати (и изобщо при пъту-
ване, независимо с какви превозни 
средства). Има опасност от аварии, 
разсеяност, забавяния и конфликти 
по пътя. Някои от вас могат сега да си 
сменят жилището.

УЮТ НА ОТКРИТО

„ИКЕА“ посрещна пролетта в градината
С новите продукти, предназначени за двора, вилата, градината и балкона, „ИКЕА“ подсигури на-
шите уютни и щастливи мигове под открито небе.
В пролетно-лятната колекция от мебели и аксесоари на „ИКЕА“ има изгодни предложения от 
всички ценови категории. Моделите посрещат предпочитанията на всеки вкус, а функционалност-
та им създава възможност за добри дизайнерски решения както за тесни тераси, така и за големи 
градини. Топпредложенията в колекцията са комбинираните – градинска маса и два стола от ме-
тал и акация TARNÖ (97 лв.) и градинският комплект TULLERÖ, включващ маса, два стола и пейка от масивна акация (199 лв.). Сред ос-
таналите привлекателни предложения от колекцията се открояват плетеното кресло HÖGSTEN, мултифункционалната пейка за градина 
ÄPPLARÖ (с възможност за съхраняване на вещи), както и чадърът RAMSO, който се захваща за парапета на балкона и може да се накланя 
според слънцето. Уникалният за пазара хамак DYNING следва формата на тялото и е толкова компактен, че може да се ползва дори на тера-
сата. А със сандъчетата за цветя, които се захващат директно на парапета, можете да си направите истинска пролетна градина на балкона.
В колекцията намират място още летни чадъри, декоративни възглавници и тенти.

Градински комплект TULLERÖ
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Прогноза за периода от 15 АПРИЛ до 15 МАЙи б и  ( 2 0 . 0 2  –  2 0 . 0 3 )р

НЕ СТЕ В НАЙ-ДОБРАТА СИ ФОР-
МА – нито физическа, нито психиче-

ска. Необходимо е да направите усилие, 
за да овладеете негативните си настрое-
ния и да възвърнете енергията и здравето 
си. Това е главната ви задача от 15 до 19 
април. Помислете как да включите здра-
вословния начин на живот в своето еже-
дневие. Може да започнете с промяна на 
начина на хранене. 

ПАРИТЕ и начинът, по който ги при-
добивате и харчите, са другата акту-

ална тема за вас. Гледайте на парите като 
на реален израз на вашето състояние в 
дадения момент! Парите също са енер-
гия и много точно отразяват всичко, кое-
то привличате. Вълненията по отноше-
ние на парите не са много близо до при-
родата ви, но сега трябва да им обърнете 
внимание. Размислите в тази посока ще 
ви „заземят“ и ще ви накарат да живее-
те „тук и сега“. 

ОПАСНОСТ ОТ ФИНАНСОВИ 
ЗАГУБИ и други проблеми във връз-

ка с печеленето на пари ви грозят през 
периода 15–19 април, както и на 22 и 
25 април, и 6 май. Бъдете внимателни! 

Премисляйте всяко свое действие и не 
предприемайте никакви рискове. На 15 
април не правете инвестиции и не до-
верявайте на никого управлението на 
собствените си пари. 

ТРУДЕН И НЕПРЕДВИДИМ ДЕН е 
22 април. Внимавайте не само за фи-

нансите, но и за цялото си имущество. 
Здравето също може да е проблемно. Не 
рискувайте, не експериментирайте, не 
провокирайте останалите – сега не сте в 
изгодни позиции. Добрата новина е, че 
трудните събития от посочените дати и 
периоди ще ви амбицират да потърсите 
стабилна почва. Ще създадете за себе си 
много по-добри условия за развитието на 
планове и проекти. Неоснователен страх 
може да осуети плановете ви за действие 
около 18 април. Хубавото е, че след 21 ап-
рил ще дадете път на новостите по кате-

горичен начин. Това е ключовата дата, от 
която ще можете постепенно да навлезете 
в стабилен период. 

БЛАГОПРИЯТНИ СИТУАЦИИ и 
нови идеи ще се редуват едни след 

други след 21 април. Започвате да общу-
вате и пътувате интензивно. До края на 
април ще привличате интересни и нес-
тандартни хора, които бързо ще ви по-
могнат да смените средата си и дори част 
от своите досегашни интереси. В дни-
те от 21 април до 6 май е препоръчител-
но да направите освежително пътуване. 
Бъдете по-внимателни единствено на 6 
май. Тогава е възможно да се почувства-
те уморени и разсеяни, а в такова състоя-
ние лесно ще станете жертва на чуждо не-
гативно влияние. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО В СКОРПИОН 
на 5 и 6 май ще ви провокира да се 

впуснете в смели и дългосрочни начи-
нания и да замислите далечни пътува-
ния. Дръжте този курс – ще имате късмет. 
През тези два дни се възползвайте и от 
връзките си с чужбина. Най-добре ще се 
справят тези от вас, които фокусират си-
лите си в нови творчески проекти. 

СИЛЕН ИМПУЛС за действие и 
мощна подкрепа от звездите получа-

вате на 24 и 29 април. Подобни силни дни 
за вашите кариера и бъдеще са 4, 10, 13 
и 14 май. Най-важните от тях са 13 и 14 
май. Фокусирайте се върху желанията си 
и ще видите как цялата действителност 
сякаш ще се пренареди спрямо тях. 

СТАРИ СЕМЕЙНИ ПРОБЛЕМИ СЕ 
ЗАВРЪЩАТ на 14 и 15 май. Твърде 

вероятно е да са свързани с пари и други 
материални ценности. Другата възмож-
ност е член от семейството да се нуждае 
силно от вашите внимание и грижи.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 април, а също и на 22 

и 25 април, и 6 май здравето, само-
чувствието и парите ще бъдат актуал-
ните за вас теми. 

 След 21 април възможностите ви за 
развитие нарастват, привличате нови 
контакти, обогатявате знанията си.

 24, 25, 29 април, 4, 10, 13, 14 май са 
най-силните ви дни, през които мо-
жете да подобрите живота си. 

  На 14 и 15 май е възможно да се 
наложи да решавате стари семейни 
проблеми.

СТАБИЛЕН И УСПЕШЕН 
ПЕРИОД...
Това е мотото на дните за вас след 7 
май. Ориентирали сте се в новата об-
становка и привличате подходящите 
хора, с които да продължите напред. 
Не трябва да изпускате нито една въз-
можност за изява, опитайте да бъдете 
винаги в центъра на събитията и така 
максимално ще ускорите процесите 
на промяна, които толкова желаете. 
Новолунието от 21 април е задвижи-
ло шансовете ви за пълноценно об-
щуване и успешно образование. От 
21 април до 15 май набавете липсва-
щите ви знания. Започнете чуждое-
зиково обучение или посетете семи-
нари. Време е и за проучвания – ин-
формацията ще достига лесно до вас. 
Контактите, които ще осъществите в 
края на април и началото на май, 
ще бъдат ценни за вас. 

СТЪПКИ ПО АСФАЛТА

ALDO СТЪПИХА И В 
СОФИЯ
Прочутата марка за обув-
ки и аксесоари ALDO отво-
ри своя първи магазин на сто-
личния булевард „Витоша“ 23. 

На Запад брандът е предпочитан от много известни личности като 
Адел, Бионсе, Кели Озбърн и Натали Портман. Сред българските 
почитатели на марката, които първи имаха шанса да разгледат про-
летно-лятната колекция в новооткрития магазин, бяха „отчаяната 
съпруга“ Мая и спортният телевизионен коментатор Крум Савов.
Първият магазин на ALDO предлага продукти от най-новата ко-
лекция пролет-лято 2012 г. Селекцията от обувки е изцяло в ярки 

смели цветове. За да придадат цялостен завършек на визията, сти-
листите на марката предлагат и подходящи чанти, колани, шалове, 
шапки, бижута, очила и калъфи за телефони. 
За доброто настроение на гостите по време на официалното откри-
ване на магазина се погрижи Орлин Павлов, който показа прист-
растията си към модните тенденции в мъжките обувки и аксесоари. 
Телевизионното семейство Мая и Крум Савови останаха също впе-
чатлени от най-новите предложения на ALDO. 
Магазинът на ALDO, разположен в самото сърце на София, се при-
съедини към голямата верига на ALDO – 1500 обекта в над 70 стра-
ни. Благодарение на успешната си франчайзинг стратегия ALDO 
предлага на клиентите си най-добрия асортимент от модни обув-
ки и аксесоари.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15–21 април, 
както и 7–15 май 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 19 и 20 април, както и 7 и 8 май са препоръчител-
ни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 21 април, както и 9 и 10 май са 
датите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото с упражнения от каланетика, 
пилатес и йога. На 16, 17 и 18 април, както и 14 и 15 май се препоръчват сауна, плуване, тан-
ци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури 
ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, 
което води до изглаждане на целулита. 15 април, както и 11, 12 и 13 май са дните на дихателни 
упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

21 април, 
10.20 ч., 
Луната е в ТЕЛЕЦ 
НОВОЛУНИЕ

 Периодът е идеален да предприемете очистване на организма. Ще свалите поне половин ки-
лограм, ако направите диета. За съжаление гладуването ще ви се удава много трудно днес, но 
си заслужава да положите усилия, защото резултатите са трайни.  Предпочитайте пресни 
и „живи“ храни. Отлично ще се почувствате, ако пиете прясно изцедени зеленчукови и плодо-
ви сокове. Салати и зеленчукови ястия ще ви върнат жизнеността и ще ви помогнат да се 
освободите от задържаните токсини.  Пийте повече течности, направете си масаж с масло 
за тяло.  Количествата на храната трябва да са малки. Не преяждайте, макар че Луната 
в Телец ще се опитва да ви подтикне към преяждане и угаждане.  За вашата лунна магия по 
новолуние в ТЕЛЕЦ потърсете билката бял равнец и я наречете за нова любов или за заздравя-
ване на настоящата връзки. Днес ритуалите за привличане на любов са много резултатни. На-
правете си планове и се замислете какви нови дейности да подхванете – такива, които ще допри-
несат за вашия материален комфорт и ще ви накарат да се почувствате сигурни. Днес е възмож-
но да се научите да проявявате търпение и да се доверявате. С успех ще преодолеете застоя, 
ината си, привързаността или догматичните си възгледи. Успешно е лечението на гърло, брадич-
ка, врат, гласни връзки и щитовидна жлеза.

22 април – 6 май 
НАРАСТВАЩА 
ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не е 
подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да се храните раз-
делно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава органи-
змът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнее-
те.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват 
оптимално на 29 и 30 април.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените 
храни ще се преработват най-добре на 22 и 23 април, както и на 1 и 2 май.  Мазните храни, 
както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 24 и 25 април, как-
то и на 3 и 4 май.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре 
на 26, 27 и 28 април, както и на 5 и 6 май.

6 май, 6.36 ч., 
Луната е в 
СКОРПИОН 
ПЪЛНОЛУНИЕ 

 Не налитайте на тестени и сладки храни днес. Луната в Скорпион може да събуди много емо-
ционални състояния, за които дори и не подозирате. Първата ви мисъл ще бъде за храна, за 
да успокоите нервното напрежение.  Не забравяйте, че на пълнолуние храната трябва да бъде 
лека и да не преяждате с нея. Ако го направите, бързо ще ви стане тежко, а и последиците ще са 
неприятни за фигурата ви. Днес се трупат и задържат килограми. Храните със зелен цвят, 
особено листните зеленчуци, ще ви донесат успокоение и ще балансират организма ви.

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 АПРИЛ до 15 МАЙ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–
16, 17, 18, 26, 27, 28 април; 

13, 14, 15 май
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

22–25, както и 29, 30 април; 1–6 май – Ако искате косата ви да расте бързо.

15, както и 19–21 април; 7–12 май – Ако боядисвате косата си и не искате корените ù да израстват бързо.

21, 22, 23 април –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. Направете си 

маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

19, 25 април; 1, 3, 4, 10, 12 май –
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

–
16, 17, 18, 26, 27, 28 април; 

13, 14, 15 май
–

1, 2, 3, 4 май – Къдренето ще е най-безвредно при фини и деликатни коси.

15, 21, 22, 23, 29, 30 април; 
9, 10, 11, 12 май

–
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 –

16, 17, 18, 26, 27, 28 април; 
13, 14, 15 май

-

1, 2, 3, 4 май – Деликатните и изтощени коси няма да изгубят блясъка си при боядисване.

15, 21, 22, 23, 29, 30 април; 
9, 10, 11, 12 май

– За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Еп
ил

ац
ия

 и
 о

ф
ор

м
ян

е 
на

 в
еж

ди –
16, 17, 18, 26, 27, 28 април; 

13, 14, 15 май
Датите са неподходящи за скубане на вежди и епилация. Новопоникналите 

косми ще растат рошави. Процедурата ще е болезнена.

15, 19, 20, 21 април; 7–12 май –
Подходящи са за скубане на вежди, механична, химична и фотоепилация. 

Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

15–21 април; 7–15 май – –

Парна баня
– 22 април – 6 май Има опасност да ви останат белези.

15–21 април; 7–15 май – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с п
ло

до
ви

 
ки

се
ли

ни

19, 20, 29, 30 април; 7, 8 май – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

21, 22, 23 април; 1, 2, 9, 10 май – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

22 април – 6 май –
Най-ефективни ще са процедурите на 29 и 30 април, както и 

на 5 и 6 май, 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

22 април – 6 май – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 20, 22 април; 6, 11 май – –

Оформяне 
и лакиране

15, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 април; 
4, 5, 9, 10, 11 май

– –

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 – 22 април – 6 май –

15–21 април; 7–15 май – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 15–21 април; 7–15 май –

22 април – 6 май – –

С
А

У
Н

А

15–21 април; 7–15 май – Ефектът ще е максимален на 16, 17 и 18 април, както и на 13, 14 и 15 май.
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ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА НА

15 април; 
11, 12, 13 май

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна 
система, органи, свързани с нарушения на кръвно-
то налягане

Сърце, слезка (далак)

16, 17, 18 април; 
14, 15 май

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, че-
рен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

19, 20 април
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, бра-
дичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 
гръбначен стълб

21, 22, 23 април
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, 
гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

24, 25 април Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

26, 27, 28 април
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 
жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

29, 30 април Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, ор-
гани, свързани с нарушения на кръвното налягане

1, 2 май
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задсто-
машна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, вегета-
тивната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

3, 4 май
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и 
на целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна ку-
хина, зъби

5, 6 май
Яйчници, външни полови органи, матка, пикоч-
ни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

7, 8 май Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

9, 10 май Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 
жлъчен мехур

Забележка Най-успешно протичат операциите, проведени при намаляваща Луна! През този период Луната е намаляваща от 15 до 21 ап-
рил, както и от 7 до 15 май.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ от 15 АПРИЛ до 15 МАЙ
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 21 април (новолуние), когато няма достатъчно лунна 
eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 6 май 
(пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба. 

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ 
В ПЕРИОДА ОТ 

15 АПРИЛ ДО 15 МАЙ

Луната ще е пръв ваш помощник, сти-
га да искате 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 пе-
риода тези дни са твърде недостатъч-
ни, за да поддържате дома си изряден, 
но поне по-голямата част от домакин-
ската работа ви съветвам да свърши-
те тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: 15–21 април; 7–15 
май.
Пране, химическо чистене и миене на 
прозорци: не пропускайте датите 16, 17, 
18, 26, 27, 28 април; 5, 6, 14, 15 май. Това 
са т. нар. дни на водата. Всички замърся-

вания и петна ще се отстраняват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозор-
ци: 15, 24, 25 април; 3, 4, 11, 12, 13 май. 
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 в периода от 15 април до 15 май.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-
ството, парфюмерия и козметика, музи-
кални инструменти и аудиозаписи: 16, 
17, 18, 21, 22, 23, 29, 30 април; 3, 4, 14, 15 
май.
Недвижими имоти, мебели: 21, 22, 23, 

26, 27, 28 април; 9, 10 май.
Автомобил, мотор или колело: 19, 20, 24, 
25 април; 7, 8 май.
Текстилни и метални изделия, предмети 
за бита: 19, 20, 26, 27, 28 април. 
Канцеларски материали и книги: 24, 25, 
април; 1, 2 май.
Спортни стоки: 19, 20, 29, 30 април; 7, 8 
май.
Бяла и черна техника, електроника, ком-
пютри и мобилни апарати: 15 април; 11, 
12, 13 май.
Обувки и дрехи: 21, 22, 23, 29, 30 април; 
3, 4, 9, 10 май.
Бижута, злато, луксозни вещи: 29, 30 ап-
рил.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много 
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15.04 (от 3.40 ч.), както и 15.05 (от 3.05 ч.) – 24-ти ЛД Активен, 
творчески ден. Използвайте го за укрепване на духа и тялото. Ден 
за нов строеж.
16.04 (4.09 ч.) – 25-и ЛД Всичко на този ден става с лекота, с вътре-
шен порив. Спонтанно могат да се появят телепатия и ясновидство. 
Днес не бързайте!
17.04 (от 4.35 ч.) – 26-и ЛД Въздържайте се от активна дейност и 
постете. Пестете си енергията и мълчете.
18.04 (от 5.01 ч.) – 27-и ЛД Дни за прекратяване на контакти с 
лоши хора. Почивайте и медитирайте. Ще имате прозрения. 
19.04 (от 5.26 ч.) – 28-и ЛД Ден за покупка на жилище или начало-
то на ремонт. Сънищата са верни.
20.04 (от 5.52 ч.) – 29-и ЛД Опасен, сатанински ден. Препоръчват 
се пост и въздържание. Не планирайте и не започвайте нищо ново. 
Запалете свещ вкъщи и окадете навсякъде.
21.04 (от 6.21 ч.) – 30-и ЛД Ден на хармония, любов, покаяние и 
прошка. Завършете всичко започнато през този месец и направете 
равносметка. Не започвайте нищо ново! Не правете и планове. Из-
чакайте до първия лунен ден. Избягвайте суетата, освободете се от 
всичко ненужно!
21.04 (от 10.20 ч.) – 1-ви ЛД Чист и светъл ден. Припомнете си 
детството. Ще ви осенят творчески идеи. Не започвайте нищо ново. 
Посветете този ден на всичко, което възвисява духа.
22.04 (от 6.52 ч.) – 2-ри ЛД Не се поддавайте на гнева, избягвайте 
конфликтите и изблиците на емоции. Дните са подходящи за нови  
начинания. 
23.04 (от 7.28 ч.) – 3-ти ЛД Енергетиката на този ден изисква да сте 
активни. Пасивността е противопоказна и опасна.
24.04 (от 8.09 ч.) – 4-ти ЛД Не взимайте прибързани решения. Уса-
мотете се. Разходете се сред природата. Занимавайте с дома и семей-
ството си. Колективната работа няма да ви спори.
25.04 (от 8.55 ч.) – 5-и ЛД Делови ден. Подходящ е за пътувания 
и за планиране на генерални промени. Работете концентрирано. Не 
преяждайте. Целеполагането ще е успешно.
26.04 (от 9.47 ч.) – 6-и ЛД Смирете се. Дайте прошка. Не изразя-
вайте недоволство на глас. Подходящ е за подмладяващи козметич-
ни процедури. Ден за гадаене и пророчества.
27.04 (от 10.44 ч.) – 7-и ЛД Ден за молитва. Сбъдват се желания.
28.04 (от 11.44 ч.) – 8-и ЛД Сега се активират фините и неуловими 
енергии в организма. Добре е да се гладува, за да се прочисти тялото.

29.04 (от 12.48 ч.) – 9-и ЛД Не е успешен. Склонни сте към за-
блуждения и самоизмами. Добре е да дадете прошка. Практикувай-
те йога.
30.04 (от 13.54 ч.) – 10-и ЛД Не планирайте нищо важно. Изкъпе-
те се с гореща вода. Медитирайте.
1.05 (от 15.02 ч.) – 11-и ЛД Много мощен ден. Активира се вселен-
ската жизнена енергия кундалини. Добре е да прочистите организма 
си. Внимавайте с режещи инструменти.
2.05 (от 16.13 ч.) – 12-и ЛД Дава се милостиня. Молитвите се чу-
ват. Подходящ е за взимане на важни решения.
3.05 (от 17.27 ч.) – 13-и ЛД Ден за активни контакти, работа с ин-
формация и учене. Сами си пригответе и изпечете хляба. Не пре-
яждайте.
4.05 (от 18.43 ч.) – 14-и ЛД Много подходящ за започване на ва-
жна работа, за физическо натоварване, за работа с информационни 
източници и свещени текстове. Отваря се третото око. Прочистете 
организма си.
5.05 (от 20.01 ч.) – 15-и ЛД Сънищата са верни и важат за месец 
напред. Лош ден за секс. Сатанински ден, у нас се пробуждат зли из-
кушения. Проявете аскетизъм.
6.05 (от 21.17 ч.) – 16-и ЛД Ден за постигане на вътрешна хармо-
ния. Старайте се да вършите само добри дела.
7.05 (от 22.28 ч.) – 17-и ЛД Подходящ е за удоволствия, общуване 
и физически натоварвания. И за брак по любов.
8.05 (от 23.30 ч.), както и 9.05 (през целия ден) – 18-и ЛД Изго-
нете лошите мисли. Прочистете стомашно-чревния тракт – ден за 
гладуване.
10.05 (от 0.22 ч.) – 19-и ЛД Запалете повече свещи у дома, напра-
вете анализ на постъпките си. Ще успеете да се отървете от чуждо-
то влияние.
11.05 (от 1.05 ч.) – 20-и ЛД Получават се духовни знания и прозре-
ния. Не проявявайте гордост!
12.05 (от 1.41 ч.) – 21-ви ЛД Много активни творчески дни. Отли-
чен е за започване на нова работа, спортуване и пътешествия.
13.05 (от 2.12 ч.) – 22-ри ЛД Ден на мъдростта. Предайте на други-
го своите знания. Посетете астролог.
14.05 (от 2.39 ч.) – 23-ти ЛД Този ден е символ на саможертвата 
– простете на другите, разкайте се. Добре е да се пости. Не правете 
секс. Почистете дома си.

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ ПЕРИОД от 15 АПРИЛ до 15 МАЙ
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!

чувствителни към лунните ритми. Те 
успяват да усвоят водата най-добре 
само в определени дни, когато Луната 
минава през водните знаци. Ако ги поле-
ете в неподходящо време, само ще им на-
вредите. А и хранителните вещества 
няма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 
16, 17, 18, 26, 27, 28, април; 5, 6, 14, 15 май.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 15, 24, 25 април; 3, 4, 11, 12, 13 май.
На тези дни с поливането има опасност 
да провокирате появата на листни въшки 

или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-
НЕ: 16, 17, 18 април; 14, 15 май.

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

Ваденето на зъби, оперативните интер-
венции на зъбите и венците, както и по-
ставянето на коронки и мостове могат 
да се окажат много мъчителни, ако не 
сте улучили подходящия лунен момент. 
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не 

е спешен и е възможно сами да си избере-
те датата, най-добре посетете зъболекаря 
от 15 до 18 април; както и на 7, 8 и 11–
15 май.
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУ-
ЛАЦИИ: от 19 април до 6 май, както и 
на 9 и 10 май. И в никакъв случай (ос-
вен в спешен!) не ходете на зъболекар на 
21 април (новолуние), защото съпроти-
вителните ви сили са слаби и организмът 
е по-уязвим, както и на 6 май (пълнолу-
ние), защото кръвозагубата и болките ще 
са по-силни от обикновено.
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възпитание на вкуса

РАДИ СТАМБОЛОВРАДИ СТАМБОЛОВ

Добродетелите
на

Под кожата наПод кожата на
КОКО ШАНЕЛКОКО ШАНЕЛ

Фабрични и лични Фабрични и лични 
настройки на
ВЪЗРАСТТАВЪЗРАСТТА

Мама няма 
време за 

ДИЕТИДИЕТИ

ПРОШЕПНИ ГО
ПРАВИЛНО

Плоският екран на

СЛАВАТАСЛАВАТА
Защо ЛЪЖАТ  
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