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ПРИКАЗНО КРАСИВА 
И ПРИКАЗНО ЗЛА

„В България не е модерно 
да си щастлив“да си щастлив“

В БВ Б
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 Козметика за природата 

 И пачуъркът е зелен 

 Димитър КЕНАРОВ за екопротестите 

 Горан АТАНАСОВ за дауншифтинга 

 Николай ДРАГОМИРЕЦКИ за бизнеса и природата
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с bigbob ще си 
кажеш всичко

говори повече с bigbob 



Миниммааллииззъъм м вв д дееййссттввииее
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

Да мислиш зелено означава да живееш с по-малко, отколкото си въобразяваш, че ти е нужно. 

Това не е еснафска пестеливост, а далновидна инвестиция в спокоен и правилен живот в хармония с природата. 

Разумно е да започнете да го правите веднага! Ето защо.
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Капка по капка

  До 2025 г. светът трябва да 

увеличи доставките на вода с 22%, 

за да посрещне нуждите си. Между 

другото 40% от питейната вода, 

стигаща до домовете, се изливат 

в тоалетната.  Повече от един 

милиард души, или един на всеки 

шестима, няма достъп до питейна 

вода. Болести, свързани с липсата 

на чиста вода, са водеща причина 

за смъртността по света.  Че-

тиричленно семейство, което из-

ползва икономични душове, може 

да спести около 76 000 л вода го-

дишно.   До 76 л вода на ден мо-

гат да се загубят от кран, който 

капе, а при неизправна тоалетна 

цифрата може да стигне 760 л.

Издърпайте щепсела

когато излизате от вкъщи. Не, не на хладил-

ника, но на климатика и на компютъра съвсем 

спокойно го направете. Оставен включен, уре-

дът продължава да хаби ток, дори и да е из-

ключен от стартовия бутон.

А ако смените само 1 от всяка 4-та круш-

ка с енергоспестяваща, ще намалите до 50% 

сметката си за осветление.

Без екодеклара-
ции пред децата!

Спестете си абстракт-

ните изказвания от сорта 

на „само еколозите носят 

отговорност за бъдеще-

то на света“, „страхувам 

се за бъдещето на поко-

ленията“. Децата безпо-

грешно разпознават фал-

ша. Ако искате да научите 

детето да пази дървета-

та и да пести вода, хар-

тия и енергия, трябва да 

му поднесете разбираемо 

и достъпно вашата пози-

ция: „Обичам живота, ра-

достта, творчеството, 

но всичко това ще стане 

невъзможно, ако земята, 

въздухът и водата бъдат 

отровени.“ И действайте, 

а не говорете много.

Не черно, а зелено кафе

Използвайте собствена чаша за 

кафе вместо тези за еднократна 

употреба. Носете си я в чантата 

и я подавайте на тези, които ви 

правят кафето. В офиса е добре 

също да имате собствена чаша, 

вместо да пиете в пластмасови 

или картонени. Повечето автома-

ти за кафе позволяват използване-

то на собствена чаша.

Засадете 
дърво

Ако вече сте заса-

дили едно, засаде-

те второ. Защото 

едно дърво абсор-

бира около 1 тон 

въглероден двуо-

кис. А и засаждане-

то му не е инвес-

тиция, която ще 

натовари бюдже-

та ви.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

М
ного ме съмняват хората, които казват: „Из-
винявай, нищо лично.“ Разполагам със свои до-
казателства, че всичко на този свят е лично. 
Затова вярвам, че мащабните промени в ко-

лективното екологично съзнание зависят от личните 
мотивации на десетки, стотици, милиони хора. И че 
всяка една мотивация е важна. 
Няма друг път към природата освен този, който ми-

нава през собствената ти глава и сърце. Всеки сам 
трябва да открие своите си причини да се захване с 
екоосъзнато живеене. Така, както той го разбира. Ня-
кой може да реши да продаде колата си и да се при-
движва само с велосипед, друг – да спре да яде месо, 
трети – да си купува само биокозметика или биозе-
ленчуци, а четвърти – да прави всичките тези неща 
накуп…
Каквото и дребно нещо да предприемете в тази по-

сока, то най-малкото ще ви направи по-духовни. Нещо, 
за което напоследък даваме пари, за да ни се случи – 
записваме се на курсове по йога, купуваме си книги за 
духовно самоусъвършенстване… Явно човечеството из-
дъхва под тежестта на изкуственото и материално-
то и интуитивно търси глътка свеж въздух при ду-
ховното и истинското. 
Екосъзнанието е мощна добротворна сила. То прили-

ча много на религиозната вяра – правиш добро за дру-
гите и за облагородяване на средата, която обитаваш 
(и която, дай боже, ще обитават и децата ти), без 
да имаш доказателства, че малките ти лични усилия 

ще доведат до големите очаквани промени в бъдеще. 
И без да се надяваш на медал за екозаслуги! Но дори 
и ако дългоочакваните промени не се случат толко-
ва бързо, колкото на вас ви се иска, животът в пол-
за на природата има още един неоспорим плюс – той 
изтъпява зъбите на егоизма и хедонизма и те влива в 
бистрия поток на алтруистите. 
Да, има такива хора, които мислят за ползата на 

всички, а не само за своята, и „БЕЛА“ с радост ще 
ви запознае с тях в екоприложението „Зелена ябълка“ 
на новия си „зелен“ брой. 
Тези хора са живите доказателства, че екологията 

не е куха идеология, а начин на живот. Че зеленият 
формат на мислене е далеч от крайностите на еко-
екстремизма и по-близо до един житейски приемлив и 
напълно възможен разумен екоцентризъм. 
В този брой „БЕЛА“ се вдъхнови да върне свежест-

та, енергията и истинския смисъл на зеления живот. 
И да внуши, че да живееш „зелено“ не означава да за-
мениш едни правила с други или пък да се превърнеш 
в екоотшелник. А означава да разшириш хоризонта си, 
да проветриш мисленето си и въобще да осъзнаеш, че 
се налага да носиш отговорност и за на пръв поглед 
прости ежедневни действия и дейности. 
Впрочем наскоро прочетох, че когато става дума за 

опазване на природата, личната полза и общото бла-
го съвпадат. Изключително рядък случай, нали?! И… 
нищо лично.

Мариана ЯНЕВА©
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ОЧИЛА
МОДАМОДАМОДА

за характерни лица

Когато пролетното слънце заблести в очите ни, знаем, 
че е вече време да си купим нови слънчеви очила. Проучихме 

какви очила обичат да носят звездите и кои най-нови 
модели стоят идеално на характерните им лица. 

Все някъде ще припознаете и своето характерно лице…

За свободното време на звезди 

с вродена естественост като 

Анди Макдауъл са препоръчи-

телни непретенциозни очила с 

пластмасови рамки в млечно-

розово. Можете да ги открие-

те във всеки мол

НЕПРЕТЕНЦИОЗНИ КАТО 

ЗА АНДИ МАКДАУЪЛ

Актрисата от „Четири сватби и едно погре-

бение“ е лице на козметичния концерн „Лоре-

ал“ и е доста търсена заради специфичното 

си излъчване. Сигурно затова тя се маскира 

с тези странни очила, когато се появява на 

публични места. Но цветът и формата им са 

малко ретро.
Нека формата им си остане същата, но бяло-синята рамка би подчертала още повече се-ксапила на тази гореща дама

СЕКСИ КАТО 
ЗА КАТРИН ЗИТА-ДЖОУНСТя е секси и винаги изглеж-да така. Очилата, които носи обикновено, са класика в жанра – котешки и дръзки в стила на 50-те години на ми-налия век. И до днес тя оста-ва вярна на стила си.

Бела, брой 5 (171), 20126



Синьото на очите є ще се виж-

да по-добре, ако избере очила със 

сивкав цвят на стъклата. И нека 

рамката да не е с толкова кръгла 

форма, а поне в горните ъгли да е 

леко „коригирана“ настрани

ГЛЕН КЛОУЗ

Многократно номинираната за „Ос кар“ 

и носителка на „Златен глобус“ и „Еми“ 

Глен Клоуз доста често е сочена от 

публиката като любима актриса. Но 

какво се крие зад професионалната є 

биография и зад изчистените є, но ши-

козни очила? Искрящо сини, живи очи…

Тези ненатрапчиви очила 
с прасковени рамки обаче 

ще направят лицето є 
далеч по-нежно

ХЕЛЪН МИРЪН

Тя се забелязва върху всеки червен ки-

лим въпреки възрастта си. Не по-мал-

ко погледи привличат появите на ки-

нокралицата по бикини на плажа – па-

параците обожават да снимат добре 

оформеното є стегнато тяло.

Цветовете на стъклата и рамките на 

тези очила са в хармония със светлия 

тен на актрисата, а ъгловатият мо-

дел ала 70-те години на миналия век 

създава усещане за лекота с оптика-

та си, но…

С този модел на Ив Сен Лоран тя би изглеждала по-провокативно. Той пасва идеално и на дънки, и на по-екстравагантни тоалети

ИРИС БЕРБЕН
Госпожа Бербен има и стил, харизма, достолепно излъч-ване и според германски-те стандарти – телевизи-онна кариера за завиждане. Възголемите рогови ъгло-вати очила обаче закриват екстравагантното лице на тази истинска дива.

И далеч по-модерна алтернатива 

на очилата с квадратна форма са 

кръглите очила с рогови рамки в 

бежово-кафява разцветка – идеални за 

дами с червено-кафяви коси

ДЖУЛИЯ РОБЪРТС

Дори и с тъмни очила, характерното 

лице на Джулия Робъртс е суперраз-

познаваемо. Особено ако очилата са 

пилотен модел или класика в жанра. На 

вечната „хубава жена“ по-достолепно 

биха є стояли очила с цветни прелив-

ки на рамката (а не със златна рамка, 

както е в случая), защото не изглеж-

дат толкова масивно и придават ме-

кота на излъчването на лицето.
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С „лъвската“ шарка и с 

розово-кафяво обагрените 

стъкла тези очила са 

създадени сякаш за 

червенокоски с порцеланов 

тен като Джулиан Мур

ДЖУЛИАН МУР

Откакто холивудската актриса се 

сприятели с модния дизайнер Том 

Форд, му е малко нещо като скрит 

пиар. Тази роля доста є приляга.

Затова напоследък замени XXL очила-

та, които носеше, с модели на Форд – 

с рамки във форма на пеперуда.

Въпреки че е само загатната, 
пеперудената форма на тези очила 

се забелязва отдалеч. Както и 
релефната и по-плътна (особено на 
носа) рамка. Затова те са още по-

подходящи за дами като Мерил Стрийп

МЕРИЛ СТРИЙП

След като грабна третия си „Оскар“ 

за ролята си на Маргарет Тачър във 

филма „Желязната лейди“, днес тя има 

онова, за което старлетките по све-

та отдавна мечтаят – звезда в Холи-

вудската алея на славата.

И въпреки че Мерил Стрийп е извест-

на със своя непретенциозен стил, 

точно сега е съвсем естествено да 

сложи тази спортна версия на модела 

очила за диви.

Тези очила впрочем биха отивали на всяка естествена блондинка със светъл тен

ТИЛДА СВИНТОНПрасковено и розово зла-тисто – в тази цвето-ва гама могат да блестят само очилата на обожавани заради своята характер-ност шотландски актриси като Тилда. Макар че пре-ди тя предпочиташе по-ед-ри и с по-обикновени кафя-ви рамки…

Нашето предложение към Ума са очила 

с по-тясна форма в стил 50-те години 

на миналия век. Кожените гарнитури 

на рамките подсилват ефекта, който 

героинята є в „Криминале“ създаде

УМА ТЪРМАН

Много ви моля, госпожо Търман, да но-

сите тези спортни очила само кога-

то бягате в парка. Те правят лицето 

да изглежда много по-широко и по-про-

дълговато, отколкото в действител-

ност е. Пък и скиорската форма от-

давна не е на мода.
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Г
рижата за кожата на ли-
цето с етерични масла е 
творчески и много заба-
вен процес. Естествено, 

по-лесно е да си купите тубич-
ка готов крем от парфюмерията. 
Но ако отделите малко време за 
приготвянето на собствено коз-
метично средство, няма да съжа-
лявате. За резултата – също. Ва-
жно е да направите обаче всичко 
правилно. Защото с някои етерич-
ни масла шега не бива. Ще се по-
чувствате по съвършено различен 
начин, когато нанесете на лице-
то си направен собственоръчно и 
с любов благоуханен крем. И това 
ще бъде 

ИСТИНСКА НАТУРАЛНА 
КОЗМЕТИКА

чиито съставки сте подбрали вни-
мателно, слушайки „желанията“ на 
собствената си кожа. Има обаче 
няколко основни препоръки, кои-
то трябва да имате предвид, пре-

ди да пристъпите към използването 
на етеричните масла при различни 
кожни проблеми.

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ 
ЗА УПОТРЕБА

Благодарение на високата си про-
никваща способност през кожата 
и на своите разнообразни козме-
тични свойства етеричните мас-
ла с успех се използват за подо-
бряване на състоянието на кожа-
та на лицето. Абсолютно всички 
етерични масла имат бактерицид-
но, антисептично и противовъзпа-
лително действие, влияят положи-
телно на нервната система и на 
емоциите. 

ЗА РАЗЛИКА ОТ РАСТИТЕЛНИТЕ 
ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА ПРАКТИЧЕСКИ 

НИКОГА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ 
САМОСТОЯТЕЛНО, В ЧИСТ ВИД 

В КОЗМЕТИКАТА.

Защото са висококонцентрирани и 
могат да провокират кожни раз-

дразнения.  Неразредено етерично 
масло може да се нанесе по изклю-
чение директно само върху не мно-
го голям проблемен кожен участък 
(пъпка, херпес, някои кожни заболя-
вания, раничка).

 Обикновено етеричните масла 
се разтварят в базови растител-
ни масла (бадемово, соево, от пше-
ничен зародиш, от гроздови семки) 
или се добавят в натурални домаш-
но приготвени кремове и маски.

ТРЯБВА ДА ЗАПОМНИТЕ, 
ЧЕ ДОБАВЯНЕТО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 

В ГОТОВИ КУПЕНИ КРЕМОВЕ 
И ДРУГИ КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА 

НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.

Точно защото тези масла попиват 
бързо и до най-дълбоките слоеве в 
кожата, могат да „увлекат“ натам 
със себе си всякаква друга „химия“ 
от състава на купения козметичен 
продукт.

 Не допускайте етерично масло да 
попадне в окото ви, но ако все пак 

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Terra etericaTerra eterica
КАКВО МОГАТ И КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА
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се случи, веднага промийте окото с 
топла вода.  Не се стряскайте, ако 
след използването на етерично мас-
ло кожата ви леко се зачерви. Това 
е напълно нормална реакция. Но ако 
освен зачервяването се появи сър-
беж или друг дискомфорт, значи из-
ползваното от вас масло не е било 
подходящо за вашата кожа. Или пък 
сте превишили дозировката му.

 Когато за първи път опитвате 
някакво етерично масло, обърнете 
внимание как ви действа негови-
ят аромат. 

ПОНЯКОГА МОЖЕ ДА СЕ 
СЛУЧИ МАСЛОТО ДА Е ПОДХОДЯЩО 
ЗА КОЖАТА ВИ, НО МИРИЗМАТА МУ 

ДА НЕ ВИ ПОНАСЯ.

Ще го разберете по това, че след 
употребата му настроението ви 
рязко спада.  Ако в упътването на 
етеричното масло пише, че ще ви 
направи бодри и активни, не е жела-
телно да го нанасяте върху кожата 
си преди лягане. И обратното – ако 
маслото предизвиква усещане за спо-
койствие и отпускане, не го употре-
бявайте в ранните часова на деня. 

 Бременните и страдащите от 
епилепсия е по-добре да не използват 
етерични масла.  Внимателно чете-
те инструкциите за употреба, кои-
то придружават маслото, преди да 
го нанесете на кожата. Някои масла 
не бива да се използват от хора с 
ниско кръвно налягане например или 
с други някакви заболявания.  Има 
етерични масла, които са фототок-
сични (особено цитрусовите – пор-
токалово, лимоново и др.). Те могат 
да провокират раздразнение на кожа-

та, ако влязат в контакт с ултра-
виолетовите лъчи. Тях не бива 
да нанасяте на кожата най-
малко 2 часа преди да излезе-
те на слънце. И, естестве-
но, не бива да ги използвате 
преди слънчеви бани или пре-
ди солариум.

СПИСЪК НА 
НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ

1.Масло от чаено дърво Под-
ходящо е за мазна и проблемна 

кожа заради антисептичните и про-
тивовъзпалителните си свойства. 
Ефективно е в борбата с пъпки-
те и другите гнойни възпаления. Из-
ползва се за подръчно лечебно сред-
ство на бактериални и гъбични кож-
ни инфекции, екзема, гнойни възпале-
ния (като фурункул и карбункул) и 
големи гнойни пъпки. За разлика от 
повечето етерични масла може да 
се прилага в чист вид самостоятел-
но за лечение на порязвания, рани, 
изгаряния и други кожни нарушения.

Маска за мазна и 
проблемна кожа

Смесете около 2 ч. л. бяла, сива или 

зелена козметична хума с 2 ч. л. ове-

сени ядки. Получената смес разре-

дете с малко прясно мляко до обра-

зуване на гъста каша. Добавете 2 

капки масло от чаено дърво. Разбър-

кайте до хомогенност, нанесете 

маската на лицето и след 10–15 мин 

я отмийте с хладка вода.

2. Масло от бяла ела Прилага 
се основно при прекалено маз-

на кожа, наличие на пъпки и друг 
род гнойни възпаления. А също и в 
качеството му на подмладяващо и 
тонизиращо средство при увреде-
на кожа. Притежава изявени про-
тивовъзпалителни, антисептични, 
изглаждащи и подмладяващи свой-
ства. Добре се съчетава с масла 
от босилек, кедър, лавандула, розо-
во дърво и мащерка.

3. Камфорово масло Много е 
ефективно при обгрижване на 

проблемна и мазна кожа, защото е 
с мощен противовъзпалителен и ан-
тибактериален ефект. Успешно ви 
избавя от пъпките, нормализирай-
ки производството на себум. Ос-
вен това се справя с прекаленото 
изпотяване на кожата на лицето. 
Може да се използва и за избелване 
на кожата (за изсветляване на лу-
нички например) и за подхранване и 
растеж на миглите.

Срещу пъпки 
и разширени пори

Използвайте камфоровото масло в 

съчетание с растителни масла от 

гроздови семки, бял трън или черен 

тамян.

 Смесете 1 с. л. масло от гроздови 

семки с 1 ч. л. масло от тамян и до-

бавете 3 капки камфорово етерич-

но масло. Ще получите ефективен 

маслен лосион за почистване на ко-

жата, който можете да прилагате 

ежедневно сутрин и вечер. 20 мину-

ти след като сте го нанесли, измий-

те кожата с хладка вода. 

 Същата смес можете да използ-

вате и като маска на лицето. Нане-

сете я и след 30 мин я отмийте с 

хладка вода. Или пък намажете със 

сместа само проблемните кожни 

участъци – разширените пори, пъп-

ките, мазните и изпотени зони по 

лицето. Резултатът ще ви изуми.

ЗА РАСТИТЕЛНИТЕ МАСЛА

Растителните масла за разлика от етеричните не се изпаряват бързо при 

излагане на въздух. Използвани като носители, те трябва да са чисти, за 

предпочитане студено пресовани, защото тогава запазват по-добре вита-

мините в състава си. За предпочитане е ароматът им да е ненатрапчив, 

едва доловим и да попиват добре в кожата. 

Пропорцията, в която се разреждат етеричните масла в масла-

та носители, най-често е 2–3 капки етерично масло в 1 ч. л. базо-

во масло. Когато се прилага върху лицето обаче, пропорцията е 1 

капка етерично масло в 1 ч. л. базово.

Обикновено точната пропорция се дава в ароматерапевтичната рецепта. 
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4. Масло от лимон То дейст-
ва благотворно на всеки тип 

кожа. Притежава подмладяващи 
свойства и забавя процеса на ста-
реене. При мазна кожа нормализи-
ра производството на себум, сви-
ва и почиства порите в дълбочи-
на. Можете да го използвате и в 
качеството му на избелващо сред-
ство за лице.

Внимание! 
Фототоксичност! 

Избягвайте излагането на слънце 

поне 12 часа след употребата му вър-

ху кожата. И в никакъв случай не го 

прилагайте неразредено. Преди упо-

треба го разтворете в базово рас-

тително масло (вж. карето за расти-
телните масла) в съотношение 1:20. 

5. Масло от роза То стимулира 
регенерацията (самовъзстано-

вяването) на кожните клетки, зара-
ди което е ефективно за обгрижва-
не на зряла и отпусната кожа. Ре-
довното му прилагане помага да из-
гладите не много дълбоките бръч-
ки по лицето, да стегнете лицевия 
контур и да запазите еластичност-

та на кожата. Розовото масло се 
използва с успех при суха и чувст-
вителна кожа. Можете да го нана-
сяте и в зоните около очите.

Anti-age нощен крем

Смесете 3 капки етерично масло 

от роза, 3 капки масло от пачули, 2 

капки масло от иланг-иланг, 2 капки 

масло от нероли и 30 мл бадемово 

растително масло. Затворете теч-

ността в буркан с капачка и сложе-

те съда за 2 седмици в хладилника, 

след което го използвайте преди ля-

гане върху предварително почисте-

на кожа на лицето.

6. Масло от иланг-иланг Това 
е универсално масло, подхо-

дящо за всеки тип кожа на ли-
цето. Можете да го използвате 
както при мазна и проблемна (с 
пъпки), така и при суха, чувст-
вителна и вече повяхваща кожа. 
Нормализира работата на маст-
ните жлези, свива порите, избавя 
ни от пъпките, овлажнява, омеко-
тява, успокоява и подмладява. Ис-
тински еликсир!

За подмладяване 
на сухата кожа

Смесете 1 с. л. зехтин с 1 ч. л. мед, 

1 с. л. сметана и с 1 ч. л. овесено 

брашно. В получената смес доба-

вете 3 капки масло от иланг-иланг. 

Разбъркайте, нанесете на дебел 

слой върху лицето и шията. Изча-

кайте 20 мин, след което измийте 

маската само с топла вода. Бръч-

ките са изчезнали като с магическа 

пръчка.

7. Масло от лавандула То 
практически може да се из-

ползва при всеки тип кожа. Облек-
чава раздразненията на чувствител-
ната и отстранява пъпки по про-
блемната. Освен това ефективно 
заздравява изгаряния, рани, порязва-
ния и други повреди по кожата.

Подмладяващо и 
заздравяващо средство

Лавандуловото масло може да сме-

сите със зехтин, кокосово масло или 

масло от авокадо. На 1 с. л. расти-

телно масло се падат 3 капки масло 

от лавандула. Тази смес можете да 

използвате в качеството на крем 

за лице или на маска, като я измие-

те след престой от 30–40 мин.

И, естествено, лавандуловото мас-

ло можете да добавяте (по 2–3 кап-

ки) в домашно приготвените мас-

ки за лице, особено ако кожата ви 

е уморена.

НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАСЛА НОСИТЕЛИ

 Бадемово Само маслото, добито от сладък (а не от горчив) бадем, се 

използва в козметиката. В бадемовите ядки има около 50% масло, което е 

прозрачно, бледожълто, почти без аромат. Има подчертано омекотяващо 

действие върху кожата, но също така я овлажнява и подхранва. 

 От гроздови семки В тях се съдържат между 6 и 20% от маслото. Цве-

тът му е бледозеленикаво жълт. То е много чисто и богато на полиненаси-

тени мазнини. Изключително леко е и кожата много го обича. 

 От пшеничен зародиш Богато е на протеини и витамини B и Е. Съдър-

жа много от „кожния витамин“ Е. В качеството си на базово масло е супере-

фективно при кожни проблеми. То стабилизира етеричните масла, с които се 

смесва, и ги прави по-трайни. Добре е да добавяте по 1 капка от това масло 

във всички ароматерапевтични смеси, които приготвяте. 

 Рициново То е с много гъста консистенция, безцветно е и е неприятно на 

вкус. Основните му съставки са палмитинова, рицинолеинова киселина и гли-

церин. Древните египтяни го използвали при кожни обриви и в балсамиране-

то. И днес то облекчава много кожни проблеми. Поради голямата му гъстота 

е добре да се смесва с други масла, за да попива по-лесно.

 Соево Соевите зърна са едни от най-питателните храни в света. Те съ-

държат 15–25% масло с леко жълтеникав оттенък. Богато е на много кисели-

ни (олеинова, линолова, стеаринова, палмитинова и др.). И на полиненаситени 

мазнини. Усвоява се бързо от кожата. 
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8.Маслото от шипка е уника-
лен органичен продукт, кой-

то се извлича от семената на пло-
да на шипката (Rosa Canina L.) чрез 
студено пресоване, което означава, 
че маслото е 100% чист нерафини-
ран продукт. 
То има комплексно и балансира-

но въздействие върху кожата. Про-
никва изключително лесно и бързо 
до по-дълбоките є слоеве и разгръ-
ща там своя лечебен ефект, под-
хранвайки я с жизненоважни биоло-
гично активни съставки:  ретино-
ева киселина (витамин А)  мастни 
киселини: 81% линоленова (омега-3), 
линолова (омега-6) и олеинова (оме-
га-9)  антиоксиданти, флавоноиди, 
бетакаротени.
Може да се използва ежеднев-

но както самостоятелно, така и 
с други масла. Най-подходящо е за 
суха и чувствителна кожа. След на-
насянето позволява на кожата да 
диша за разлика от други натурал-
ни масла, които запушват кожни-
те пори.
Шипковото масло е превъзходно 

хидратиращо средство – то въз-

становява баланса на влагата, нару-
шен в резултат на климатични и 
други фактори. То е в състояние 
да премоделира нарушените кожни 
структури (белези от акне, нара-
нявания, порезни рани, дерматити и 
други кожни дефекти) и предизвик-
ва заместване на нарушените тъ-
кани с нови, здрави тъкани. Ос-
вен това нормализира цвета на ко-
жата – намалява червенината или 
хиперпигментацията. Дава отлични 
резул тати при третиране на кож-
ни изгаряния. 

Добрата новина е, че с негова по-
мощ можете визуално да редуцира-
те стриите, тъй като прониквай-
ки в кожата, то ускорява измест-
ването на разкъсаните кожни тъка-
ни от здрави влакна еластин и кола-
ген. Ефектът на въздействие е ед-
новременно в ширина и в дълбочина 
на кожните разкъсвания (стриите).

Против 
фотоостаряване

Намазването на лицето с шипко-

во масло вечер ускорява регенера-

тивните процеси в кожата през но-

щта. Редовната му употреба подо-

брява еластичността и здравината 

є и успешно се бори с признаците 

на фотоостаряването (набръчка-

на, отпусната, нееластична и/или 

загрубяла кожа с петна от свръх-

пигментация).

Специалистите препоръчват про-

филактиката с шипково масло за 

предотвратяване на появата на 

симптомите на стареене на кожа-

та, особено при дамите със светла 

кожа, която лесно изгаря от слънце.

В
одата е много полезна за кожата – това е безспо-
рен факт. Но кога и колко трябва да пием, за да 
не прекалим и за да не навредим на здравето си. 

Дневен тайминг на „водоподаването“
За да се поддържа константен воден баланс в орга-

низма, трябва да се пият:
 СУТРИН СЛЕД СТАВАНЕ ОТ СЪН – 1–2 чаши вода, 

за да се активират механизмите за самопочистване на 
организма. И за да стигнат до клетките натрий, ка-
лий, магнезий, калций и други минерали. Освен това во-
дата ще „подтикне“ за работа червата. 
 МЕЖДУ ЗАКУСКАТА, ОБЯДА И ВЕЧЕРЯТА – 3 чаши. 

Най-добре е да пиете по 1 чаша 30 мин преди след-
ващото хранене.
 ПО ВРЕМЕ НА ХРАНЕНЕ водата улеснява абсорби-

рането на олигоелементите от храната и спомага за 
по-бързо постигане на чувство на ситост. НО ВНИ-
МАНИЕ! Пиенето на големи количества вода по време 
или веднага след съответното хранене намалява кисе-
линността в стомаха, което може да предизвика по-

трудно и забавено храно-
смилане поради намалената 
активност на ензимите.

 ПО ВРЕМЕ НА СПОРТНИ 
ЗАНИМАНИЯ или когато 
полагате тежки физически 
усилия, е добре да пиете вода 
на всеки 30 мин. Препоръчи-
телно е на малки глътки. Така 
организмът може да „вземе“ всич-
ко онова от водата, което му е не-
обходимо.

И да, и не. Колкото повече пиете, толкова повече 
уринирате. А с урината губите и ценни вещества. Ня-
кои дами смятат, че по този начин отслабват по-лес-
но. Пълна заблуда! Само можете да си навлечете гла-
воболие, слабост, загуба на апетит и нарушена кон-
центрация. Така че пийте вода, но не прекалявайте. 8 
чаши на ден са здравословната норма.

Хидратация отвътре
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К
ъсите поли и панталони си 
чакат чинно в гардероба с 
надеждата, че и това лято 
ще можем да ги облечем. 

Но за да стане тази мисия възмож-
на, трябва да подготвим тялото 
за това преобличане още от про-
летта. Най-добре, като се доверим 
на чудодейните свойства на расте-
нията и на естествените аромати. 
Не, няма да ви говорим за сертифи-

цирана биокозметика. Защото дори 
и конвенционалната напоследък все 
по-често и по-вещо влага естестве-
ните (най-често растителни) със-
тавки в продуктите си. 

Нежен лифтинг 
с репей, арганово масло 

и джинджифил
Съединителната тъкан сега не е 

особено здрава и стегната и се 

нуждае от спешна помощ…
 ЗА ЕЛАСТИЧНОСТТА Є са отго-

ворни колагеновите влакна. Едно 
особено почитано от антиейдж 
козметиката вещество е арктии-
нът (Arctiin), който се извлича от 
плодовете на репея. В кремовете 
за тяло арктиинът често присъст-
ва в комбинация с арганово масло. 
Този „тандем“ е с несравним лиф-
тинг ефект. 

  ДА ПИЕТЕ ЧАЙ И ДА СМУЧЕТЕ 

БОНБОНИ може да се окаже най-
добрата обгрижваща програма за за-
реждане на тялото с енергията на 
растенията. Джинджифилът, особе-
но червеният, стимулира обмяната 
на веществата и храносмилането 
и активизира изгарянето на мазни-
ни. В биомагазините той се предла-
га под формата на джинджифилови 
енергийни бонбони, но можете да го 
пиете и на чай. Копривата, неве-
нът и метличината извличат ток-
сините и шлаката от клетките. 
Добре е да пиете поне по 4 чаши 
чай от този микс.

Изворът на красотата

Овлажняването е ключът към кра-
сивата кожа от главата до пети-
те. Хидратирането отвън обаче не 
е достатъчно. Трябва да пиете и 
много вода (вж. карето „Оптимално 
овлажняване). 

 ХИДРАТАЦИЯ С ДЮЛЯ И ЛИМОН 
Ароматът и на двата плода се усе-
ща при нанасяне на продукта, който 
ги съдържа, и ни внушава чувство 
за свежест и хармония. В съчетание 
с алое вера, кокосово масло и масло 
от ший лимонът рязко покачва ни-
вото на влага в кожата. Семките © VALERY121283 | DREAMSTIME.COM

Витамин
за тялото
B(io)(io)

Всичко, от което тялото се нуждае след дългата зима, 

за да се чувства пролетно, идва от природата. Учените 

непрекъснато откриват нови и изключително ефективни 

разкрасяващи активни съставки в познати растения като 

дюлята (овлажнява), репея (опъва кожата) и метличината 

(прави ни по-стройни, като елиминира токсините и 

излишните течности от клетките).
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МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. 

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

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

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

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 

 козметика – процедури 
за лице и тяло 

 Dermosonik – метод 
за намаляване на целулита 

 грим

ВЕЧЕ С НОВ ОБЛИК

УСЛУГИ

НОВО

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

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

БЛАЖЕНСТВО ЗА КОСАТА ВИ

на дюлята, плодовете на трънката 
и растителният глицерин пък пома-
гат на кожата ни по-добре да ре-
гулира и запазва влагата в себе си.

  ОЧИТЕ – ШИРОКО ОТВОРЕНИ! 
И дишайте дълбоко, докато нанася-
те хидратиращ лосион върху тяло-
то. Така още по-добре ще усетите 
аромата и енергията на хидрати-
ращите растителни агенти в със-
тава му.

Деликатно почистване 
с нар и боровинка

За да поддържате в изправност 
епидермиса и по-специално естест-
вената киселинна защитна мантия 
на кожата (повърхността на кожа-
та ни е снабдена с киселинна мем-
брана), трябва да създадете бариера 

за вредните външни влияния. 
 ЩАДЯЩИЯТ ПИЛИНГ освобожда-

ва кожата от натрупалите се вър-
ху нея през зимата мъртви рогови 
клетки. След него тя се чувства 
свежа като пролет, гладка и добре 
кръвоснабдена. За почистването на 
кожата използвайте етерични мас-
ла от нар или от портокал. Заради 
високото съдържание на витамин С 
в състава им те нежно опъват ко-
жата и правят бръчките на декол-
тето доста по-незабележими. 

  ЗА ДА СЕ ПОЧУВСТВАТЕ ПО-

ЕНЕРГИЧНИ в сезона на пролет-
ната умора, използвайте душ-гело-
ве с екстракт от нар, боровинка 
или френско грозде. Те нежно по-
чистват и поддържат естествения 
хидробаланс в кожата.

ЗАЩО КОЖАТА НИ Е КИСЕЛА

СРЕДНАТА СТОЙНОСТ НА РН НА КОЖАТА Е 5.5
Леко киселата рН стойност на повърхността є предпазва от патогени, кои-

то могат да причинят заболявания. Освен това киселото рН стабилизира 

кожната бариерна функция. Друг ефект на стойността на рН от 5.5 е, че 

липидите в роговия слой запазват лабиринтната си структура. Това предо-

твратява загубата на вода отвътре и навлизането на замърсители или ири-

танти (раздразващи агенти) отвън. Ето защо киселинната мантия на кожа-

та има и важна защитна функция. 

  В кожата делът на водата нормално трябва да е 11%. Под 

тази цифра се смята, че е настъпила дехидратация. На козметиката се 

падат важните задачи, първо, да задоволява острата „жажда“ на кожата, 

и второ, да задържа постигнатите стойности на влагата. Защото, ако 

кожата „пресъхне“, се нуждае от най-малко 2 седмици, за да се овлажни и 

регенерира по естествен път. 

 Дневният хидробаланс на човешкото тяло. Експерти по хранене-

то твърдят, че на всеки 10 кг телесно тегло трябва да се падат най-малко 

по 200 мл изпита вода. Което означава, че ако тежите 70 кг, е добре да из-

пивате по 1,4 л вода на ден. Средностатистически на ден човешкото тяло 

губи около 2,5 л течности през бъбреците, червата, дробовете и кожата. 

При обилно потене тази загуба се увеличава трикратно. Чрез процесите 

на разграждане като част от обмяната на веществата тялото получава 

0,3 л течности. Чрез храната се доставят едва 0,7 л. Именно дефицитът 

от 1,5 л трябва да наваксате, като пиете повече течности. 

ОПТИМАЛНО ОВЛАЖНЯВАНЕ
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тя л о

Х
м, май и тези факти не са достатъчни, за да 
спрете да се тревожите при вида на омразни-
те „дупчици“ по краката и дупето. Тогава пак 
ще ви досадим с азбучни съвети за борба с 

това зло.

На (не)медицински език
портокаловата кожа се нарича dermopanniculosis 
deformas. Видимият с просто око целулитен релеф се 
дължи на „гроздове“ мастни XXL клетки, които са 
„надигнали“ съединителната тъкан на кожата. За жа-
лост този релеф е характерен само за женската кожа. 
Виновници за него са женските хормони (особено ес-
трогенът), които влияят върху архитектониката и 
качеството на съединителната тъкан. За жалост съ-
единителната тъкан на жените е с успоредна струк-
тура (за разлика от на мъжете) и е доста еластич-
на. Заради този є недостатък разрасналите се маст-
ни клетки много лесно се „промушват“ през нея и из-
пъкват грозно изпод кожата. Освен това естрогените 
поощряват работата на един ензим, стимулиращ про-
изводството на мазнини, натрупващи се по бедрата и 
дупето. За останалото вина имат неправилното хра-
нене и обездвижването, които напоследък са „болести“ 
на цивилизацията. Заради тях мастните клетки, кои-

то нормално са с диаметър около 1,5 мм, набъбват и 
увеличават 100 пъти размера си.

Кога ще открият 
антицелулитно хормонално хапче

Всички жени тръпнат в очакване на това събитие. 
Но за жалост хормоналната терапия все още няма 
влияние над целулита. Има една добра новина – че до-
като открият това „вълшебно“ хапче, ние сме прину-
дени да се борим с целулита по проверените начини. А 
иначе има опасност да се „успим“ от вярата в ефек-
та на хапчето и да влошим качеството си на живот. 
Ето какво помага засега. Първо, антицелулитното 

хранене. Какво означава?! В зависимост от това, как-
во слагаме в устата си, в тялото ни се образуват 
или повече киселини, или повече основи. Мазните хра-
ни, продуктите от бяло брашно и сладкишите прово-
кират по-висока киселинност в тъканите. Заради нея 
кожата се пълни с шлака и се нагъва на „хълмчета“. 
За да избегнете увеличената киселинност, яжте повече 
плодове, зеленчуци и задължително пълнозърнест хляб. 
Заменете газираните напитки с минерална вода и бил-
кови чайове (например от полски хвощ, който е ефек-
тивен срещу целулита). Дали киселините и основите са 
в равновесие в тялото ви, можете да измерите чрез 
pH лентички, които да потопите в урината си рано 
сутрин. Защото киселините от тялото се изхвърлят 
с урината. Стойности на pH над 7 сочат, че в орга-
низма преднина имат киселините.   

Моделиране с HIGH-TECH козметика
Какаото и кофеинът гарантирано топят мастните 

клетки XXL по бедрата и дупето. Но не очаквайте, 
че можете да премахнете целулита само с кремчета и 
гелчета, които ги съдържат. Макар че напоследък коз-
метичните гиганти се надпреварват в създаването на 
все по-ефективни формули за справяне с портокаловата 
кожа отвън, не бива да разчитате само на тях. Паза-
рът изобилства с high-tech „коктейли“ от активни ве-
щества като какао, кофеин или гуарана. Те стимулират 
производството на ензима липаза, благоприятстващ сви-
ването на гигантските мастни клетки до нормални раз-
мери. Високите дози фитоекстракти в състава на ан-
тицелулитните продукти стягат кожата, стимулират 
микроциркулацията и дренажа на тъканите.

не еБОЛЕСТ
ЦЕЛУЛИТЪТ

Но жените са  болни  на  тази  тема

Ако това ще ви 

успокои – 90% от 

дамите са жертви 

на „портокаловата“ 

кожа и само 

някакви си 

нищожни 10% са 

пощадени от този 

бич за красивото 

тяло. И още нещо 

успокоително – дори 

манекенки и топ 

спортистки имат 

целулит.
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Ц
елулитът иска жертви и се-
риозна работа. Труд с пот 
на чело. Да пропуснем фи-
нансовата страна на въпро-

са – това е тема за отделна мо-
нография. Веднага искаме да напра-
вим уговорката, че милите и добри 
антицелулитни програми – компреси 
с водорасли, масажи разни (воден, 
вакуумен и пр.) – не са обект на 
тази статия. Защото това е ста-
тия за дамите, които нямат из-
лишни пари за хвърляне на вятъра и 
точно затова са решили твърдо да 
водят борбата с целулита самосто-
ятелно, вкъщи. Тях не биха ги пре-
чупили никакви болезнени изпита-
ния. А такива изпитания ще има, 
повярвайте. Ето петте най-използ-
вани начина за справяне с неприят-
ния проблем „портокалова кожа“.

1„БУРЖОАЗНИЯТ“ НАЧИН. 
Оти          вате в аптеката, купувате 

си ефективен антицелулитен крем 
и започвате да се мажете редов-
но с него. Редовно означава като 
една съща шизофреничка да повтаря-
те натрапчиво разни действия – су-
трин и вечер. По 20 минути актив-
но да търкате (с ръце или със съ-
ответните съоръжения) проблемни-
те си зони. В резултат се сдобива-
те с напомпани мускули на предмиш-
ниците и с празен портфейл. А дали 
целулитът изчезва? Зависи кое се е 
оказало по-силно – маниакалната ви 
упоритост или депата на съедини-
телната ви тъкан.

2ПАСИВНИЯТ НАЧИН. Преста-
вате да ядете. Въобще. Само 

пиете вода и антицелулитни чайо-
ве. И така – 40 дни. Ако оживее-

те, по кожата ви няма да е оста-
нала и една вдлъбнатина. Методът 
е изпробван успешно и патентован 
в Освиенцим.

3ТЕЖКИЯТ НАЧИН. Да спор-
тувате. Желателно е още от 

детството. От 5-годишна възраст. 
И също така е желателно да сте 
били в националния отбор или в по-
лошия случай поне в някой региона-
лен. Редовните и мнооого продъл-
жителни тренировки пречат на це-
лулита да пусне корени върху кожа-
та ви. Защото той се нуждае от 
по-нежно поле, а не от железни мус-
кули. За него те не са подходяща 
почва. Звучи идеално, но е толкова 
тежко да спортуваш неуморно цял 
живот. Само не се заблуждавайте, 
че ако правите фитнес три пъти 
седмично по 1 час, ще надхитрите 
целулита. Няма.

4ПРИЯТНИЯТ НАЧИН. Правете 
секс. Желателно е повече от 

три пъти седмично. А най-добре – 
всеки ден. Такава честота ви поз-
волява даже да не спортувате, за-
щото сексът в известен смисъл си 
е активно спортно занимание. До-
бре е обаче, докато правите секс, 
да работите по-активно с мускули-
те на бедрата и седалището. Съ-
кращаването на седалищните муску-
ли усилва ефекта – и антицелулит-
ния, и от оргазма. Този приятен на-
чин за борба с целулита не само ще 
преобрази дупето ви, но и ще заз-
драви семейството ви.

5НАЙ-ЖЕСТОКИЯТ НАЧИН. По 
бабини рецепти. Тоест ако на-

шите баби бяха луди като нас на 
тази тема, щяха да се избавят от 

целулита точно по този начин. Взи-
мате мед – без значение какъв, ва-
жното е да е гъст. Загребвате с 
ръка, намазвате проблемната зона, 
след което притискате длан към 
кожата и рязко я отдръпвате от 
нея. Следва напляскване с шама-
ри на нещастната проблемна зона 
(дланта трябва силно да се при-
тиска към основата). Ако правите 
всичко правилно, отстрани тряб-
ва да изглеждате като психопатка, 
която се удря по задника. Имайте 
предвид и още нещо – след проце-
дурата най-вероятно кожата ви ще 
се покрие с мрежа от спукани ка-
пиляри. Не знаем дали това е добре 
или зле, но всичко минава няколко 
седмици след като приключите кур-
са с „медените“ шамари. Всяка про-
цедура трябва да продължава не по-
малко от 10 минути. След 2 седми-
ци е естествено да бъдете в сини-
ни и спукани капиляри. Но пък без 
целулит. Този метод е с един огро-
мен плюс – медът много добре ов-
лажнява и стяга кожата. 
Всичките пет начина са със сто-

процентов ефект. Но най-добри ре-
зултати ще постигнете, ако комби-
нирате два, три, а защо не и всич-
ките пет?! Тоест ако сериозно сте 
решили да сложите край на мъки-
те си с целулита, отидете в ап-
теката, купете си антицелулитен 
крем, спрете да ядете (ама хич!), в 
паузите между секса се занимавай-
те активно със спорт, а преди да 
си легнете, се мажете с мед и се 
пляскайте по дупето и бедрата до 
отмала. Никой целулит не може да 
оцелее след всичко това! 
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100%  натурален продукт!

Когато 
природата 
лекува сама...

Балзам „Промед” – здраве, 
подарено от природата! 

Урал е Планина, осеяна с 
легенди. Урал, възпят в на-
родните предания, се слави 
не само с подземните си съ-
кровища. Величествената 
природа на  Урал е източник 
на непресъхваща жизнена 
енергия и истинско сибирско 
здраве. И за това съвсем не е 
неоходимо да се ходи до да-
лечния Урал. Лечебната сила 
на планината се съхранява във 
вълшебния балсам „ Промед”. 
Това е сто процентов натура-
лен продукт.

Уникалността на балсама 
се състои в това, че всеки от 
съставните компоненти е 
многофукционален сам по 
себе си.В състава му влизат: 
пчелен мед, прополис, ке-
дрово масло, облепихово 
масло, масло от тиквено 
семе, пчелен восък. На прак-
тика, всеки от тях народа е 
нарекъл”златен корен на Урал”.

Има се в предвид универ-
салността на  тяхните  свойства. 
А събрани в един балсам, 
преминали през сложна об-
работка по патентована тех-
нология, те имат засилен ефект 
и представляват могъща сила, 
даваща потресаващи резулта-
ти и възстановяваща нашия 
организм. 

За кратко време тези 
съставки,събрани в едно, са 
помогнали на хиляди хора да 
се справят със своите недъзи. 
Резултатите от използването 
му се забелязват още в пър-

вите  дни, наблюдава се ви-
димо подобряване на общото 
състояние.

Спектърът за употреба на 
прополиса в медицината е 
огромен:противовъзбуждащо, 
противомикробно, тонизира 
организма, повишава 
имунитета,укрепва емайла на 
зъбите,способства за зараст-
ване язви на стомаха и на 
дванадесетпръстника, омеко-
тява мазоли и израстъци.

Кедровото масло   е сред-
ство, което пречиства кръвта. 
Повишава защитните 
сили на организма, 
укрепва имунна-
та система. 
Много е полезно 
на хората, които 
са прекарали 
тежко заболя-
ване.

Маслото 
на облепиха 
има регенера-
тивни свойства 
( ускорява 
заздравяването 
на рани).
Спира секреци-
ята на стомашния 
сок, оказва бла-
готворно влияние 
нa белтъчния обмен 
в черния дроб, пони-
жава общото съдържание 
на холестерол и липиди в 
кръвта и пречи за развитието 
на атеросклероза.

  емес оневкит то отолсаМ
е препоръчително за прило-
жение при: нормализация 

обмяната  на веществата, при 
извеждането на токсичните 
вещества от организма,
при поддържане  еластичност-
та на артериите и кожата.

Пчелният восък съдържа 
сложни етери на маслените 
киселини, свободните кисе-
лини (церотинова, неоцеро-
тинова, мелисинова, монта-
нинова), твърди въглехидрати
( пентокозан, гептакозан, 
гентриаконтан), минерални 
вещества и витамин А. Мно-

го мехлеми и кремове в 
аптеките се изготвят 

на основата на 
пчелния восък. 
Той влиза всъс-
тава на рани-
телните, по-
чистващите, 
избелващите 
кремове, мас-
ки за лица, в 
състава на 
много козме-
тични препа-
рати и изпъл-
нява ролята 
на отлично 

сгъстяваща 
основа за кре-

мове, червила и 
др. Пчелния восък 

съдържа повече от 
300 компоненти.

Балсамът „Промед”,  
събрал в себе си всички тези 
„кюлчета здраве”, притежава 
такиви качества като: проти-
вовъзпалително, болкоус-
покояващо, температуро-
понижаващо, ранозаздра-

вяващо, кръвоспиращо, 
противопаразитно, проти-
воанемично, противогъбич-
но  и прекрасно  натурално 
козметично средство.

За жените е много трудно 
да намериш по-добра маска 
- лифтинг и крем в единия 
комплект, който едновремен-
но изглажда бръчките, пре-
махва торбичките  под очите, 
изчиства порите и възстано-
вява естествената  еластичност 

  4-3 аЗ .атажок ан тсонжалв и
намазвания  се премахва на-
пълно пърхота, възстановяват 
се  космите по цялата им 
дължина и се укрепват коре-
ните им. При това няма зна-
чение каква е косата - мазна 
или суха.

Изпробвайте върху себе 
си чудесната сила на балсама, 
роден от самата природа.

Заедно с „Промед” почувс-
твайте животворното дихание 
на Урал!
Балсамът е с консистенция на 
кристлизиран пчелен мед.
Начин на приемането: по ½ 
ч.л.3 пъти дневно ( преди 
храна или по време на хране-
не), при необходимост се 
прилага външно  (намазване 
на проблемните места) – 1 път 
дневно. 

Минималният препоръ-
чителен курс е 2 опаковки, 
при хронични проблеми – 4 
бр.
Ето само няколко отзива от 
хиляди хора, получили добър 
ефект от използването на 
балсам „Промед“:

Страдах  от пясък в бъбреците, имах и болки 
в кръста, а лекарствата които използвах не ми 

помагаха. Разбрах за балсам „Промед” от вестниците 
и реших да го изпробвам.Купих 3 опаковки. След първите 
няколко дни почувствах още по-силни болки в кръста, но тъй 
като бях предупреден за евентуални реакции на организма, 
изтърпях тези болки. В края на първия месец при уриниране 
започна да излиза и пясъка. Болките попреминаха.Направих 

  тяиниде – маврявоп ад хажом  ен и фаргохе ан енавделсзи ис
от бъбреците ми беше чист от песъчинки. Лекарят също 
беше изумен.Сега продължавам използването на „Промед” 
с надеждата, че и другият бъбрек ще се изчисти от 
песъчинките.
                                                                  А. Златев, 52 г. Русе

От години страдам от подагра, независимо от 
лекарствата, които употребявам, стойностите 

на пикочната киселина са високи и болките ми в краката 
не отзвучават. Взех вашия балсам с известна доза 
недоверие. Започнах да го употребявам и бях изненадан, че 
болката ми в краката започна да намалява. След първия 
курс реших да направя изследване, за да видя нивото на 
пикочната киселина. Преди да почна да използвам ПРОМЕД 
стойностите бяха-540, след 20 дни употреба на балсама 
бяха паднали на 380. 
 Благодаря Ви, продължавам да го ползвам, защото вече 
знам и вярвам, че това правилният начин да се чувствам 
здрав. 
                                              Радослав Ветин на 73г.. гр.Благоевград
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През 1995 г. катастрофирах и бях с почти откъснат 
крак. Оттогава имам остеомиелит (остро гнойно 

възпаление на костния мозък). След възстановяването 
ми остана рана с диаметър 5-6 см, която не зарастваше. 
От месец март 2010г. година започнах да използвам 
басам „Промед”. След две бурканчета раната ми започна 
да намалява до 1-2 см. Вече съм много по-спокоен и спя 
нормално, което не се случваше от години.
                                                     П. Тенев, 52 год., с. Крепост

Съпругът ми е на 89 г.и страда от остеопороза.През 
месец април тази година все едно нещо го преряза и 

съвсем престана да ходи, дори 2 крачки правеше с голяма 
мъка.Повечето време си лежеше. Дори назначените 3 вида 
инжекции във Воената болница не са му помогнали. Видяхме 
във вестника реклама за „Промед” и решихме да поръчаме, 
така и така толкова пари дадохме за лекарства, че тези 
56 лв.за 2 бурканчета вече не са от значение. От месец юни 
почнахме да използваме „Промед” по 2 опаковки месечно. 
Ако искате повярвайте, ако искате – не, мъжът ми проходи. 
Лека-полека започна да се движе, първоначално по стаята, 
после започна да излиза навън, а сега вече ходи и до близките 
магазинчета, дори се качва и на трамвая!
Аз съм на 85 години и също имам много болежки. Особено 
много съм зле със щитовидната жлеза.Преди месец ходих 
на изследвания и лекарката ми каза, че резултатите са 
много по-добри от предишните, които съм правила преди 
да използвам „Промед”!   Благодаря Ви много!!!
                                                           сем.Бъчварови, гр.София

От 5 години страдам от псориазис. От псориатични 
плаки е засегната по – голямата част от скалпа. 

От както започнах приема на балсам „Промед”(вътрешно 
  аханзечзИ .ощъс  тъжебръс ,ахяламан етикалп )оншнъв и

и гъбичките в слабините, които имам от 3-4 години. 
Съпругата ми също употребява балсама.От 8 години 
тя страда от аритмия.След употреба на 4 опаковки 
състоянието й е много  по-добро.
                                        киждразаП.рг ,иволаксаД .Б и .С .мес 

Прочетох реклама за „Промед” във вестника и 
реших да опитам. Купих си  веднага 4 бурканчета, 

тъй като проблемите ни със съпруга ми са много дълбоки. 
Аз имах много силен бронхит и  артрит от години.Какво 
ли  не бях използвала – и лекарства, и билки, но нищо не 
помагаше трайно. Използвайки балсама вътрешно и външно 
( намазвайки местото на бронхите, шията, шипове на 
плешките и ставите по ръцете) започнах да чувствам 
огромно облекчение: започнах да се отхрачвам, гласът ми 

  ес им ахивяоп ,анживдоп-оп анатс им атяиш ,анкемо какян
сили за повече грижи по съпруга ми, който е парализиран.
След като се убедих в положителното въздействие на 
балсама върху мен, започнах да давам и на него. Зная, че 
няма да се оправи толкова бързо както аз, но общият му 
тонус и вид се подобри. Благодаря Ви много!
                                                   Пенка Бончева, 66г., гр.София

Започнах да използвам балсам „Промед” от месец 
май миналата година заради гъбичките между 

пръстите. Отдавно имам  този проблем, който просто 
ме измъчваше.Използвах балсама вътрешно и външно, 
първоначално по 3 пъти на ден, а сега само по 1 път, но 
повече от  ½  чаена лъжица. За тези няколко месеца не само 
гъбичките ми изчезнаха, но неочаквано за мен и зрението 
ми се подобри – имам катаракта и на двете очи от 7 
години. Правиха ми операция на очите, но след нея виждах 
предметите малко замъглени, а сега образите ги виждам 
по-ясно и по-отчетливо.Имам аритмия на сърцето, но и тя 
понамаля.Изобщо, почувствах се за тези месеци по-бодър и 
жизнеспособен.Иска ми се отново да увелича дозата поне 

  ад агом агес аз и аклам е им атяиснеп он  ,нед ан итъп 2 од
си позволя  само толкова.
                                                                                                оворбаГ.рг ,.г 86 ,воняотС родоТ               

Здравейте! Преди няколко месеца ми проведоха 
химиотерапия след операция на гърда.Чувствах 

се след тази процедура много зле. Боляха ми всички кости. 
Като следствие – лош сън и разбиване на цялата нервна 
система. От 3 месеца започнах да използвам балсам 
„Промед”.Първият месец консумирах 4 опаковки, вторият 
месец – 2.5 опаковки, сега отново го  поръчах  с наложен 
платеж. Ужасните болки в костите ми спряха, сънят ми 
стана по-добър, успокоих се. Смятам и по-нататък да 
използвам тази чудесна хранителна добавка „Промед”!
                                                          Т.Чанева, 35 г., гр.Бургас

Приемам „Промед“ почти 1 година, (пропуснах  само 
няколко летни месеца), първоначално по 3 бройки, а 

сега по 2 опаковки месечно. Преди 9 години след силен стрес 
получих диабет, бях на хапчета и, когато границите на 
кръвната ми  захар  достигнаха 17-18 единици, минах на 
инсулин. Диабетът  допринесе големи поражения на моя 
организъм, в това число и на зрението ми – през септември 
очният лекар  установи наличието на перде. По-интензивно 
започнах да приемам балсама и за 2-3 месеца пердето 
се стопи. Доста намалих и количеството на инсулина. 
Правих и кардиограма на сърцето си. Докторът отбеляза, 
че е доста по-добра от всякога. Помогна балсамът и за 
преминаването на възпаление на сухожилията. Заедно 
с хапчетата и балсама се боря с тази коварна болест, 
чувствам се по-уверена и по-силна.
                                                 З. Дебарлийска, гр.Благоевград

За наличието на “Промед” се ин-
тересувайте в близките до Вас 
аптеки.

Собствениците на аптеки могат 
да заявят необходимите количес-
тва на тел.: 0885 32 59 56 или в 
Аптечния склад на едро 
“Велеви“ ООД на тел.02/9500060

Приемат се заявки за изпращане с 
КУРИЕР (наложен платеж) на e-mail: 
olia3310@abv.bg
или на следните телефони за абонати: 

  ,468 389 3980:луболГ ,079 772 9780 :мокавиВ
Мтел: 0885 325 956 

Поръчките се приемат от 07.00 до 
10.00ч и от 19.00-22.00ч
(Посочват се:  точен адрес,  тел.  за 
в р ъ з к а  и   ж е л а н о т о  ко л и ч е с т в о ) 
минимум 2 бр. по цена 28 лв/бр на 
ЕДРО.
Куриерските разходи  са за сметка на 
фирмата.
За поръчки на едро в офиса: 
гр.София, ул.Хемус 74, вх.Б. ап.14

Телефон за информация и за лекции-
промоции в областните градове:
0885 325 956 (от 10.00-15.00ч )    



ду ш а  и  т я л о

И
зразът „занимавам се с йога“ за повечето хора 
означава изпълнение на специални пози в съ-
четание с особено дишане с цел развиване на 
гъвкавост, сила и концентрация. Днес обаче 

нещата изглеждат по-сложни, защото понятие като 
„просто йога“ вече не съществува и често ни се на-
лага да избираме някое от йога направленията. А диа-
пазонът е широк – от традиционни древни практики 
до съвършено нови стилове: екзотични (тайландска и 
египетска йога), от смесен тип (в съчетание с пила-
тес или обикновен фитнес) или йога с тясна насоче-
ност (акваайога, йога за бременни, йога за двойки). По-
вечето от тези практики са 

разновидности на традиционната 
хатха йога

(„ха“ означава активно, слънчево мъжко начало, „тха“ 
– меко, лунно женско начало, а „йога“ от санскрит се 
превежда като „съюз, свързване“). Този раздел от йо-
гата се занимава с тялото и включва основни асани 
(пози), дихателни упражнения и упражнения за концен-
трация. Всъщност разклоненията на хатха йога са мно-
го (айенгара, ащанга и др.). И всяко отразява възгледи-
те и мнението на конкретния учител за съответната 
практика. Така че хатха йога е една, но вариантите 
є са почти толкова, колкото са и практикуващите. 

Начинаещите 
избират фитнес клуб, за да изпробват някой от сти-
ловете йога в по-лека и игрова форма, други предпо-
читат специализирани центрове и се стремят да се 
приобщят към практиките на физическо, душевно и 
духовно ниво. За да изберете правилно стила, който 
ще ви подхожда най-много, първо трябва да определи-

те целите си (искам да преодолея стреса, да облекча 
болките в гърба, да се науча да медитирам…). Не по 
малко важно е да бъдете целенасочени и редовно да по-
сещавате заниманията по йога. А за да бъдете редов-
ни, те трябва да ви носят удоволствие, да ви карат 
да се чувствате комфортно. Ако се затруднявате в 
избора на йога, съберете повече информация за фило-
софията и теорията на различните видове, какви са 
основните упражнения за всеки вид и как точно се из-
пълняват. Интернет е пълен с демонстрационни виде-
оклипове на тази тема. Да предположим, че сте избра-
ли вече с каква йога да се занимавате. Задължително 
е да си намерите и подходящ учител. Изберете йога 
инструктор, който ви допада лично, защото по време 
на занятие протича особен контакт между ученика и 
учителя, а ако той не се получи, занятието няма да 
бъде интересно нито на единия, нито на другия. 
Ето какво трябва да имате предвид, когато изби-

рате йога.

ЗА ЗДРАВЕ И ТОНУС

Вашите цели Да елиминирате токсините от органи-
зма, да развиете гъвкавост на тялото, да тонизира-
те мускулите.
Методи Пози (асани), които плавно преминават една 
в друга и са синхронизирани с дишането. Упражнения-
та са за издръжливост, успокояват сърдечния ритъм, 
очистват организма. И учат на медитация.
Традиционна практика Класическа хатха йога. Тя на 
практика удовлетворява всякакви изисквания. Но мо-
жете да изберете и нейни разновидности – например 
айенгара йога. 
Други разновидности Ащанга виняса йога. Обуче-

ИЗБЕРИ СИ

ЙОГА
Айенгара, класическа хатха, ащанга 

или силова йога – чудите се коя е най-

подходяща за вас? Първо изяснете за себе 

си какво очаквате от заниманията с йога 

и тогава направете избора.
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нието започва с три нива, всяко от които е добре 
да усвоите напълно, преди да преминете към следващо-
то. В този стил е задължително да спазвате после-
дователността на изпълнение на асаните, защото вся-
ка поза е подготовка за следващата. Развиват се сила 
и чувство за баланс, които ще ви помогнат да про-
дължите да се занимавате с по-силови упражнения от 
ащанга виняса йога. Имайте предвид, че този вид йога 
изисква добра физическа подготовка. 
Друг вариант е силовата йога, която се състои от 
упражнения за развитие на гъвкавост и сила, които 
ту се преливат плавно едно в друго (като в танц), 
ту изискват да се задържите по-дълго в тази или она-
зи поза. 
Енергийна йога Тя е известна и като йога на сен-
ките (shadow йога). Според философията є физиче-
ските ограничения на тялото, човешките страхове 
и болестите са слоеве застинали „сенки“, които за-
трудняват свободното протичане на жизнената енер-
гия. Практиката има за цел тяхното отстраняване 
чрез лесни силови упражнения, съчетани с елементи на 
бойно изкуство и стимулиране на енергийните точки 
(марми) за възстановяване на правилното протичането 
на праната (жизнената сила). 
Спорна практика Бикрам йога (по името на създа-
теля си Бикрама Чоудхури). Практикува се при тем-
пература 40°, за да могат мускулите да се затоплят 
бързо, както и да се създаде климатът, в който са 
живели всички индийски мъдреци. Това е един от люби-
мите видове йога на холивудските звезди, защото, ос-
вен че бързо загрява мускулите, благоприятства и бър-
зото стопяване на килограми. Противопоказна е при 
сърдечна или дихателна недостатъчност.

ЗА УСПОКОЯВАНЕ НА СТРЕСА

Вашите цели Да се научите да се справяте със стре-
са, да подобрите навика да концентрирате внимание-
то си.
Методи Преди всичко упражнения за релаксация; пози, 
които се задържат по-продължително, за да се „опи-
томи“ и изравни дишането. Не се допуска разсейване 
на мисълта. Човек сякаш започва да чува собствени-
те си усещания.
Омиротворяващата практика Вишранта йога. С 
нейна помощ ще си изработите полезни рефлекси за 
правилно дишане. Съчетава медитация, продължителна 
релаксация и пози за отпускане на мускулите и нерв-
ната система. 
Даоистка практика Ин йога. Състои се от 20 пози 
и всяка се изпълнява по 3–5 мин. Правят се от сед-
нало положение или от лег. Този вид йога подобрява 
тонуса на съединителната тъкан (изглажда целулита!), 
отпуска мускулите, стимулира гъвкавостта на стави-
те и еластичността на сухожилията и мускулите и 
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зарежда с енергия. Практиката помага да възстанови-
те вътрешното си равновесие.
Дълбочинна практика Йога нидра (на санскрит оз-
начава „сън“). Заниманието започва с асани за разтяга-
не. След това се правят упражнения в легнало положе-
ние по гръб. Тялото е неподвижно, очите – затворени. 
Трябва да се постигне отпускане на всяка част на тя-
лото, а след това вниманието да се съсредоточи върху 
определени образи и мисли. Често йога нидра включва 
работа със страховете и комплексите. Освен отпуска-
не и възстановяване на силите основна задача на този 
вид йога е отстраняване на психоемоционалните бло-
кажи, проникване в по-дълбокия слой на съзнанието. В 
някои школи стадият йога нидра се явява много сери-
озна духовна практика, която започва да работи за вас 
едва след много продължителни тренировки. 

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БОЛКАТА

Вашите цели Да подобрите стойката си, да облекчи-
те болките в гърба, да нормализирате храносмилането 
и кръвното налягане.
Методи Различни пози, чието прилагане изисква пре-
възходно познаване на анатомията и физиологията на 
човека. 
Статична практика Айенгара йога (кръстена на 
създателя си Белора Айенгара). Основава се на посте-
пенно преминаване от една поза в друга, като прехо-
дът е от просто към сложно. Използват се различни 
спомагателни предмети – дървени решетки, ремъци, 
одеяла… Практиката е насочена към постигане на фи-
зическа, енергийна и психоемоционална хармония. Разви-
ва сила и издръжливост, въпреки че се води една от 
най-леките йоги. Близка е до йога терапията и е под-
ходяща дори за хора в напреднала възраст, както и за 
страдащи от различни заболявания.
Терапевтична практика Терапевтичната йога изис-
ква предварителна консултация с физиотерапевт, кой-
то да разработи индивидуална програма от упражнения, 
както и да коригира начина ви на живот като цяло 

с цел да бъдат решени вашите здравословни проблеми. 
Може да се използва като част от рехабилитацията 
след боледуване. Изисква редовни занимания както в гру-
па, така и вкъщи – самостоятелно по 20 мин на ден. 
При всички случаи тази йога може да се практикува 
само след като се знае диагнозата, поставена от лекар. 
Друг вариант е ащанга виняса йога, чиято основна 
задача е да излекува болестите на тялото. Но тя не 
е много лесна за практикуване – изисква системни и 
упорити тренировки.

ЗА ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ

Вашите цели Да развиете у себе си доброжелател-
ност, да подобрите отношението си с природата и 
другите хора и по-добре да опознаете, разберете и 
приемете себе си.
Методи Медитация, философски размисли, четене на 
мантри.
Холистична практика Кундалини йога ще ви помог-
не да разгърнете творческия си потенциал и да осво-
бодите скритата във вас вътрешна енергия. Съчетава 
статични и динамични движения, усъвършенства тех-
никите на дишане. Включва също релаксация, медита-
ция и четене на мантри.
Модерна практика Дживамукти йога (на санскрит 
„душа, свободна приживе“). За пръв път се появява в 
Ню Йорк и се ползва с широка популярност сред холи-
вудските звезди. Особено внимание при нея се отделя 
на въпросите от ежедневието (моето отношение към 
насилието; как да се научим да не лъжем). Практика-
та предвижда пеене на мантри и медитация, която 
води към постигането на вътрешна хармония. Осно-
ва на кундалини йога е ащанга йога и затова е съвсем 
естествено да се отдава значение и на изпълнението 
на различни асани. Друг вариант е анусара йога (на 
санскрит „движение в потока на божествения благо-
дат“), която проповядва, че всичко, което се прави с 
добро настроение, е път към откриване на божестве-
ната природа. Заниманията се организират по зададе-
на тема и включват философски беседи и пеене. Този 
вид йога повишава самочувствието и възпитава ува-
жение към околните. 
Духовни практики Карма йога (от санскрит –
„действие“, „деятелност“) проповядва безкористни 
действия, без привързаност към резултата; бхакти 

йога (от санскрит – „преданост“) препоръчва изпълне-
ние на свещени ритуали; джнана йога (от санскрит – 
„знание“) има за цел постигане на себепознание чрез съ-
зерцание. Под джнана йога обикновено се разбира изу-
чаване на различни книги по йога – на заниманията се 
четат мъдри мисли на предците, правят се дискусии и 
се тълкуват древни текстове. Всичките тези практи-
ки са йога в нейния най-чист вид, но са възможни само 
в специализираните духовни центрове или в индийски 
общности под ръководството на наставник (гуру).

ОТ ПРОСТОТО КЪМ СЛОЖНОТО

Преди да започнете занимания по йога, непременно 

установете какво е точното ви здравословно със-

тояние. Съобразете избора с възрастта си. По-дина-

мичните стилове йога, като ащанга, са подходящи за 

млади, силни и физически здрави хора. С тяхна помощ 

тялото става много хармонично и стройно. За по-въз-

растните са препоръчителни статични практики йога 

– айенгера или терапевтична йога. Тези йога практики 

са подходящи и за хора, които имат проблеми с опорно-

двигателния апарат, с менструалния цикъл, дихателни-

те органи, стомашно-чревния тракт и кръвното наляга-

не. Навлизането в йога и усвояването на упражненията 

трябва да стават постепенно – от изпълнение на по-

лесни асани към по-сложни.
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Придава естествен и красив тен на тя лото 

по безопасен начин, без да излагате кожата на 

слънчевите лъчи. Леката, бързо абсорбираща се 

пяна се разнася лесно и равномерно без да оставя 

линии и осигурява естествен тен. Непосредствено 

след първото нанасяне кожата е с естествен 

блясък. Следващото нанасяне на пяната ще  

придаде по-дълбок и по-тъмен цвят на кожата.

АВТОБРОНЗАНТ ЗА ТЯЛО 

Идеална грижа за  

проблемна кожа 

При покупка на фон дьо тен 
                ПОДАРЪК

КОРЕКТОР ЗА ТЪМНИ КРЪГОВЕ ПОД ОЧИТЕ
с арктическа червена боровинка 

LUMENE ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАЩА МАСКА 

С АРКТИЧЕСКИ ТОРФ И БИО-МИНЕРАЛИ

Заличава сенките под очите, следите от 

спукани капиляри, татуировки и синини. 

Адаптивен към всеки тен на кожата. 

За повече информация: www.lumene.com, www.moiatakozmetika.com 

Промоцията при покупка на фон дьо тен подарък -  
коректор за тъмни кръгове под очите важи за месец април и май  

т 

Омагъосайте всички с красив, равен и дълготраен тен на лицето! 

Hydra Drops е фон дъо тенът, който ще огрее лицето ви със Северно  
сияние. Съдържа изключително богата на минерали изворна арктическа 
вода и овесено мляко. Кожата става мека като кадифе, защитена и 

успокоена – съвършена. Подходящ е за всеки тип кожа и особено за суха 

и чувствителна. Покажете очарованието си и на слънчевата светлина, 

защото Hydra Drops има слънцезащитен фактор.

Имаш проблемна кожа и ти трябва специална 
грижа? Нежната кремообразна маска за лице 
абсорбира излишната мазнина и замърсявания, 
стяга порите. Омръзна ли ти неприятното 
лъщене?  Перфектна е за почистване на Т- зоната. 
Изключително подходяща за третиране на умо-
рена, сива кожа и за премахване на пигмен тация. 
Прави тена по-равномерен и сияен, нали това искаме всички жени?  
Почиства в дълбочина и оставя приятно усещане за мекота, 
гладкост и нежност. 

Детоксикиращ и антиоксидантен 
дневен крем SPF 15

с арктическа дива малина LUMENE VITAMIN C+ SPF 15 
Пазиш ли нежната си кожа от слънцето? Защитата на кожата 

от вредните слънчеви лъчи е най-добрият начин за запазване на 

жизнеността и красотата й. Oсвен UV защита, кремът Vitamin C+ 

SPF 15, предпазва от появата на първите бръчки и заглажда вече 

съществуващите фини линии. Детоксикира и подпомага процеса на 

на обновление на кожата.  Под влияние на стреса и неблагоприят-

ните климатични условия кожата бързо губи свежестта си и 

изглежда уморена.  Имаш нужда от 

хидратация и изравняване на тена – 

точно това прави Vitamin C+ SPF 15. 

Посрещни първите слънчеви лъчи  

без лунички и пигментни петна!

Перфектно прикрива и изсушава пъпките –  

и в двата случaя, те изчезват! Силният пигмент 

на коректора, позволява ефективното заличаване 

на всичко по кожата ти, което не харесваш. Много 

лесен и бърз за нанасяне, в удобна опаковка и най-

важното - изключително икономичен. 

Само една капчица е достатъчна, за да 

се очароваш от действието му. 
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Е
два ли ще намерите жена, 
която да е абсолютно довол-
на от фигурата си. Корем-
че, дупе или бедра – проблем-

ните зони за всяка от нас са раз-
лични. Но претенциите към собст-
веното ни тяло винаги са по-мал-
ки, отколкото информацията за 
това, как да се справим с пробле-
мите, които имаме. Информацията 
за различните методи и средства, 
които могат да направят фигура-
та ни по-стройна, е огромна, но 
често е неточна и противоречива. 
За да потвърдим или опровергаем 

най-разпространените твърдения, 
се обърнахме към експерти и обоб-
щихме техните мнения. 

Като резултат от диетите 

теглото... расте

Вярно е, ако се опитваме да реду-

цираме теглото си чрез драстична 
диета (или гладуване), вместо да се 
опитаме да отслабнем постепенно 
и с помощта на балансирано хра-
нене. В 80% от случаите на бърза 
редукция на теглото то не прос-
то се възвръща, а дори се увели-
чава. Когато в кръвта не постъп-
ва достатъчно количество храни-
телни вещества, организмът прев-
ключва на режим на икономия – об-
мяната на веществата се забавя, а 
гладът се усилва. След края на ди-
етата тялото се старае да ком-
пенсира загубите, като активно на-
трупва мазнини. Освен това диети-
те изтощават мускулите, а кило-
грамите се връщат основно във вид 
на мазнини (а не на мускулна маса). 
Ако за седмица човек сваля повече 
килограми, той слабее не толкова 
за сметка на мастната, а на мус-
кулната тъкан. 

Стопяването на 

излишните килограми 

е полезно за здравето

Да, но ако подчертаем, че отслаб-
ването не е постигнато посред-
ством диети. Колкото по-стро-
ги са ограниченията при хранене-
то, толкова по-големи са рисковете 
от негативни последици. Белтъчна-
та и нисковъглехидратната диета 
могат да предизвикат диабет. Ди-
етите, изключващи приема на маз-
нини, са потенциални причинители 
на инфаркт и инсулт. Монодиети-
те също са опасни. Специалистите 
ни уверяват, че няма добри и лоши 
храни. Например ябълките са чуде-

сен продукт, но ако цяла седмица 
ядете само ябълки, можете сериоз-
но да застрашите здравето си. 
Диетите вредят и на костите. 

Редукция на теглото с 10% е съ-
проводено и с намаляване на кост-
ната плътност с 1–2%, което 
усилва риска от развитието на ос-
теопороза. 

Необходимо е да се храним 
три пъти на ден, 

без междинни хранения

Не е вярно. Специалистите препо-
ръчват да се яде често, но по мал-
ко. Триразовото хранене на ден не 
е норма. Между закуската, обяда 
и вечерята дори са препоръчител-
ни малки похапвания. Когато коли-
чеството приети от нас калории е 
разделено на 5–6 приема през деня 

Стройна
до доказване на противнотодо доказване на противното

Хранене, движение, козметични грижи – познаваме ли 

добре съюзниците на стройното тяло?
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вместо на 3, ние благоприятстваме 
ускоряването на обмяната на веще-
ствата, което постепенно връща 
теглото в норма. Малкото коли-
чество храна е физиологично благо-
приятно. То поддържа стабилно ни-
вото на захарта и белтъчините в 
кръвта. А и ни помага да избегнем 
тежестта в стомаха, сънливостта 
и умората, които са по петите ни 
всеки път след преяждане. 

Трябва да изключим мазната 

храна от менюто си

Не е вярно. Ролята на продукти-
те, съдържащи мазнини, във фор-
мирането на излишно тегло е сил-
но преувеличена. Много по-вредни за 
фигурата са лесноусвояемите, т. 
нар. бързи въглехидрати, които ряз-
ко повишават нивото на захарта в 
кръвта. Голямо количество от тези 
въглехидрати се съдържа в рафини-
раните продукти – картофи, слад-
киши, бял хляб. Те ни засищат бър-
зо, дават ни сили мигновено и нес-
лучайно се препоръчват на спорти-
стите по време на състезание. При 
отсъствие на физическо натоварва-
не захарта подпомага натрупването 
на мазнини, особено около талията 
и бедрата. 
Количеството на бързоусвояемите 

въглехидрати в продуктите се от-
белязва с помощта на гликемичен 
индекс, въведен през 1981 г. от ка-
надския лекар Дейвид Дженкинс. Той 
сравнил въздействието върху орга-
низма на различни продукти с това 
на глюкозата, която приел за базо-
ва (защото е с гликемичен индекс, 
равен на 100). Оказало се, че гли-
кемичният индекс на хамбургера е 
103, на белия хляб – 85, на млечния 
шоколад – 70, на какаото – 22, на 
доматения сок – 15. За сравнение, в 
месото и рибата (в това число и 
мазната) бързи въглехидрати изоб-
що отсъстват. 

Пресмятането на калории 
е безсмислено

И да, и не. Калорийността има зна-
чение, а на организма са му необхо-
дими точно толкова калории, кол-
кото изразходва. Само че от ка-
лории до калории има разлика, за-

щото едни продукти подобряват 
обмяната на веществата, а други 
– не. Това подчертават специали-
стите и ни съветват да включим 
в храната си ананас, грейпфрут, 
киви и подправки, които стимули-
рат този процес. Полезни са също 
хлябът от пълнозърнесто брашно, 
нерафиниран (кафяв) ориз и бога-
ти на целулоза плодове и зеленчуци. 
Ето ви един прост пример. В 100 г 
сладолед и в 100 г грозде се съдър-
жат еднакво количество калории, 
но въздействието на тези два про-
дукта върху организма е различно. 
Гликемичният индекс на сладоледа е 
75, а този на гроздето – 35. Гроз-
дето освен това съдържа целулоза, 
която не се усвоява, но пък подпо-
мага усвояването на съпътстваща-
та я храна и подобрява перистал-
тиката на червата. 

Заниманията със спорт 

ни избавят от излишните 

килограми ефективно

Не е съвсем вярно. С 30 мин во-
дна аеробика, 25 мин игра на бад-
минтон или 15 мин плуване ще из-
горите 120 калории. Ще си ги въз-
становите само с едно малко пло-
дово кисело мляко. Значи ролята на 
спорта за формирането на хармо-
нична фигура е преувеличена. Основ-
ната заслуга на спорта е, че той 
укрепва мускулите и не позволява 
да натрупваме килограми в резул-
тат на психологически дискомфорт. 
Мнозина са свикнали да намират 
утеха в храната, но физическото 
натоварване облекчава напрежение-
то и ни зарежда с положително 
настроение също много ефективно 
и с по-голяма полза за здравето. 
Треньорите съветват – занимавай-
те се с тези видове спорт, кои-
то ви доставят радост. Да плува-
те или да въртите педали, да тан-
цувате или да скачате на батут, 
игра на тенис или баскетбол – ре-
шавате сами. Едни харесват ат-
мосферата на тренажорната зала, 
други предпочитат да спортуват 
на чист въздух. А е достатъчно и 
е достатъчно лесно просто да хо-
дите пеша до работа. 

Добре е постоянно да се 
занимаваме с един вид спорт

Не! По-ефективно би било, ако съ-
четавате различни типове нато-
варване. За организма тренировка-
та е урок, който колкото по-бързо 
научи, толкова по-силен става. Но 
ако непрекъснато му давате едни и 
същи задачи, то ефектът от уро-
ка се понижава. За да подпомогне-
те стопяването на излишните ки-
лограми – спортните лекари препо-
ръчват да акцентирате върху кар-
диотренировките, като ги редува-
те със силови упражнения и йога. 
Йогата пък ни дарява с чувство на 
хармония и доброта, което е ва-
жно, защото често наднорменото 
тегло е резултат на вътрешен дис-
комфорт. 

Резултатни са само 

интензивните тренировки

И да, и не. Ефективни са перио-
дичните занимания, които се про-
веждат не по-рядко от два пъти 
в седмицата. При това не е задъл-
жително да прекарвате дълго време 
в тренажорната зала. Принципът 
е същият, както и при изучаване-
то на чужд език например. Занима-
нията могат да бъдат кратки, но 
е добре да са системни. Ако сега 
започвате да спортувате, увелича-
вайте натоварването постепенно. 
Претоварването повишава риска 
от травми и най-важното – нама-
лява желанието за трениране.
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С
поред философията на аюрведа с храната ние 
засищаме не само глада на тялото си, но хра-
ним и нашите чувства. Вкусът, естествено, 
е много важен. За да го „наситим“ и в пълна 

степен, в храната ни трябва да присъстват всички-
те шест негови елемента: солен, сладък, горчив, кисел, 
лютив и стипчив. Балансът между тях е едно от ус-
ловията за постигане на физическо, емоционално и ин-
телектуално благополучие. Което означава и постига-
не на истинско удоволствие от живота. Точно такъв 
един начин на хранене е в състояние да направи жи-
вота ни „вкусен“. И ключова роля за това могат да 
изиграят подправките.

Защо това е вкусно
Защо намираме за приятни сладкия и соления вкус, а 

горчивия и стипчивия определяме по-скоро като непри-
ятни? Горчивината даже сме склонни да наречем „от-
вратителна“, защото я асоциираме с „горчивите“ си 
преживявания. Според специалиста по аюрведа и един 
от авторите на книгата „Тайните на аюрведа за здра-
ве и дълголетие“ д-р Джеймс Брукс концепцията на 

шестте вкуса ни позволява да анализираме някои осо-
бености на западния начин на хранене. Брукс твърди, 
че най-често хората на Запад включват в храненето 
си само трите вкуса – сладко, солено и кисело, – кои-
то успокояват вата, една от трите доши (вж. каре-
то за определяне дошите – бел. ред.). 
Дисбалансът на вата (енергията на въздуха – бел. 

ред.) е типичен за нашето съвремие заради стреса и 
напрегнатия начин на живот, нелишен от емоционални 
проблеми: раздразнение, чувство на несигурност, тре-
вожност и непрестанно безпокойство. Обяснението за 
това, че ни привличат трите гореизброени вкуса, е, 
че тези настроения са свързани с излишъка на вата 
енергия. Вследствие от излишното количество погъл-
нати мазнини и захари се стига до дисбаланс на дру-
га доша – кафа (енергията на водата – бел. ред.). В 
този случай безпокойството се заменя от ленивост, 
наднормено тегло, забавена умствена активност, де-
пресия и жажда.
Според идеите на аюрведа отсъствието на останали-

те три вкуса в менюто ни е причина за нашата емо-
ционална и интелектуална неудовлетвореност. Зато-

Подправките на 
ПО-ВКУСНИЯ ЖИВОТПО-ВКУСНИЯ ЖИВОТ
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ва специалистите предлагат всичките шест вкуса да 
бъдат балансирани в хранителния ни режим съгласно 
концепцията за шестте вкуса. Това, освен че ще ни 
помогне да регулираме телесното тегло и да укрепим 
здравето си, ще ни стимулира и по-лесно да се спра-
вим с някои вредни навици. Например пристрастява-
нето към алкохола може да бъде породено именно от 
неудовлетворен „вкус към живота“. 

Възстановяване на равновесието
Подправките са предназначени именно за това – да 

насищат храната ни с различни вкусови нюанси. Дос-
татъчно е само да овладеем изкуството да ги използ-
ваме. 
В теорията на аюрведа съществува принципът „хар-

монизиране на вкусовете“. 
Например превъзбудената вата може да си върне 
равновесието и хармонията с помощта на горчивия 

и стипчив вкус. Тоест ако вата излезе от равновесие, 
на помощ є идват подправки като джинджифил, ки-
мион, анасон, тамаринд, семена от горчица.

Вкусовете, съответстващи на пита (енергията на 
огъня), са кисел, солен и лют. Повишеният огън на 

пита може да бъде „угасен“ от храни със сладък, гор-
чив и стипчив вкус. И с подправки като копър, кане-
ла, кардамон, кориандър. „Огнената“ по своята приро-
да пита най-малко от всичко се нуждае от разпалва-
не на вътрешния огън. Затова хората с преобладаваща 
пита конституция трябва да сведат до минимум под-

Това най-добре може да опреде-

ли специалист по аюрведа. За-

щото, ако се опитате да го уста-

новите само по външните белези, 

които сме посочили по-долу, може и 

да сбъркате. По-вероятно е да сте 

смесен дошов тип, защото и трите 

доши присъстват във всеки един 

от нас, но в специфична комбина-

ция. Най-изчерпателният тест за 

определяне на доминиращата доша 

е публикуван в книгата на Гейбриъл 

Казънс „Съзнателно хранене“ (част 

1). Но и информацията по-долу може 

да ви послужи за ориентир…

ВАТА (ВЪЗДУХ) Визуализира се като 

вятър. Тези хора имат тънки кости, 

тесен гръден кош, отчетливо видими 

вени и сухожилия, рядка коса и хладен 

поглед. Активни са – ходят бързо, го-

ворят бързо, но и бързо се уморяват. 

Лесно приемат новото, но при дисба-

ланс на „въздуха“ много трудно кон-

центрират вниманието си, стават 

тревожни и страдат от безсъние. 

КАФА (ВОДА) Визуализира се като 

слуз. Хората от този тип са добре 

сложени, имат широк гръден кош, 

плътна кожа, гъста и мека коса. 

Отличават се със спокойни, плавни 

движения. Умеят да запазват само-

обладание. Добронамерени са. 

Дисбалансът на кафа енергията се 

проявява като пасивност, а на фи-

зическо ниво – като склонност към 

натрупване на излишни килограми.

ПИТА (ОГЪН) Визуализира се с огън. 

Хората с доминираща пита доша са 

стройни, пропорционално сложени. 

Отличават се със среден ръст и не 

са много мускулести. Имат актив-

на, бърза обмяна на веществата, а 

също и завиден апетит. Притежа-

ват меден (жълтеникав) цвят на ли-

цето, тънки коси с риж оттенък и 

меки нокти. Всичко започнато тези 

хора довеждат докрай. Предприем-

чиви са, добри ръководители, но при 

излишество на огъня са доста из-

бухливи. Често боледуват от жлъч-

ка и чернодробни заболявания.

ДОШИТЕ – ТРИТЕ КИТА НА АЮРВЕДА

ВАТА, ПИТА или КАФА сте?
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правките чили, горчица и карамфил. 
На кафа съответстват сладкият, соленият и ки-
селият вкус. Хората с кафа конституция често 

страдат от недостиг на „храносмилателен огън“ и 
забавена обмяна на веществата. За тях са полезни на 
практика всички подправки – само не трябва да пре-
каляват със сол и тамаринд.

Великолепната петорка
Има подправки, които влияят благотворно и на три-

те доши. Те присъстват практически в състава на 
всяко ястие, приготвено по аюрведична рецепта. Това 
са куркума, джинджифил, фенел (коренов див копър), 
канела и кориандър.

Куркумата е естествен антисептик с изразени 
противовъзпалителни свойства. Съдържащите се 

в нея вещества блокират повечето биохимични реак-
ции, които водят до различни видове възпаления. Впро-
чем 98% от всички болести са свързани именно с не-
способността на организма да се справи с възпалител-
ните процеси. 

Джинджифил В аюрведа го наричат универсал-
но лекарство. Известно е неговото благотворно 

влияние върху храносмилателната система. Освен това 
джинджифилът помага при простуди, притежава анал-
гетични свойства, понижава нивото на захарта и хо-
лестерола в кръвта.

Фенелът (копърът) е богат на фитоестрогени с 
редица полезни свойства. Едно от тях е, че са 

в състояние да забързат лактацията. Затова аюрве-
да препоръчва фенела на кърмещите майки. Копърът е 
и с газогонно действие. Ако го консумирате в големи 

количества, ще се чувствате по-малко нервни. А шепа 
семена от копър след хранене подпомага храносмила-
телния процес и облекчава дишането. 

Канелата противодейства на развитието на вся-
какви видове гъбички в организма, които могат 

да провокират различни заболявания. Другото є важно 
свойство е да понижава нивото на кръвната захар. 
Аюрведа я препоръчва на болните от диабет – учени-
те са доказали, че вещества, съдържащи се в канела-
та, оказват положителен ефект при диабет от втори 
тип. Канелата подобрява кръвообращението, облекчава 
мускулните болки. В съчетание с джинджифил ефек-
тивно лекува простуди.

Кориандърът влиза в състава на много аюрведич-
ни рецепти. Той подобрява храносмилането, пома-

га при невралгия и ревматизъм. Екстракт или отва-
ра от листа на кориандър успокояват раздразнител-
ността. 

Елиминиране на токсините
Основен източник на токсини, образуващи се в орга-

низма, е лошото храносмилане. Тук на помощ отново 
идват подправките, защото те благоприятстват раз-
палването на „храносмилателния огън“. Тоест стиму-
лират секрецията на храносмилателни сокове, подобря-
ват кръвообращението и перисталтиката в зоната на 
стомашно-чревния тракт и предотвратяват образува-
нето на токсини.
При използването на подправките е важно да се при-

държате към още един принцип на аюрведа – умере-
ност. Което означава да въвеждате подправките в ме-
нюто си постепенно и с мярка.

ЗА КАФА са подходящи лютиви-

ят, стипчивият и горчивият вкус. 

Сладкото е противопоказно. Хора-

та с кафа конституция е добре да 

изключат от менюто си беля ориз, 

бобовите храни и млечните произ-

ведения. Най-подходящата подправ-

ка за тях е джинджифилът. Всички 

зеленчуци са препоръчителни с из-

ключение на краставиците, дома-

тите и по-сладникавите и сочни зе-

ленчуци. Списъкът с храните, които 

трябва да избягват, е най-дълъг. За 

кафа всичко сладко е противопоказ-

но с изключение на меда. Хората от 

кафа тип обаче са единствените, 

на които им се препоръчва да пият 

по малко кафе. 

ЗА ПИТА Повишения огън на пита 

се потушава с храни със сладък, гор-

чив и стипчив вкус. На тези хора 

аюрведа препоръчва зърнени и бобо-

ви култури. А също и млечни проду-

кти (без сметана и солени сирена). 

Благоприятни храни са също цвет-

но зеле, целина, аспержи, кълнове 

люцерна, слънчоглед. От плодове-

те – ябълки и грозде. В качеството 

на подправки са подходящи копърът, 

канелата, ментата и кориандърът. 

Да се въздържат от целина, чуш-

ки, хрян, розмарин и градински чай. 

Вредни са фъстъците, фъстъчено-

то масло, бадемите, шоколадът и 

медът. Също така по-добре е да се 

откажат и от червеното месо. 

ЗА ВАТА Превъзбудената вата 

може да си върне равновесието 

и хармонията чрез консумация на 

сладки, кисели и солени храни. В ме-

нюто на хората с вата конститу-

ция трябва да присъстват месо 

(без заешко и говеждо), ориз, елда и 

пшеница. Полезни за тях са орехи-

те, фурмите, а също и всички млеч-

ни продукти. От подправките бла-

гоприятно им влияят кардамонът 

и мускатово орехче. Но не бива да 

злоупотребяват с черния пипер и 

естрагона. Да се въздържат от бо-

бови култури. 

ВКУСОВЕ СПОРЕД ДОШАТА
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З
дравословното гладуване е 
древно колкото Египет, Ин-
дия, Китай, Тибет, Гърция 
и Рим. Някои приемат фи-

лософски и стоически тази дие-
та, други я смятат за непосилна. 
Но благотворното є влияние вър-
ху здравето и фигурата е доказано.
„Всеки организъм реагира по разли-

чен начин на глада – твърди д-р Вер-
гиния ГЕОРГИЕВА. – Затова пълни-
ят лечебен глад не е широко раз-
пространен. Заменен е с по-щадящи 
форми – само на плодове или пък на 
плодове и зеленчуци… Независимо ка-
къв вариант на гладолечение прилага-
те, трябва да знаете, че гладът под-
лага организма на физиологичен стрес 

– усилва дейността на жлезите с 
вътрешна секреция, повишава актив-
ността на всички системи, проме-
ня психиката, задейства механизми 
за биохимично прочистване, стиму-
лира разграждането на мазнините и 
дори променя състава на кръвта. За-
това само правилно проведеното гла-
дуване (за предпочитане – не в до-
машни условия!) действа лечебно и 
зарежда организма с енергия.“
В наши дни най-видният привър-

женик на гладолечението е диетоло-
гът Пол Брег – доктор по медици-
на и основател на Здравното дви-
жение в Америка. Книгата му „Чу-
дото на гладуването“ предизвиква 
истински бум и е наречена „библия 

на гладолечението“. Негова последо-
вателка в България е почитаната 
от много хора народната лечител-
ка Лидия Ковачева, според която 
„Няма неизцерима болест, но има 
неизцерими болни!“. Нейна е и фра-
зата „Пълен стомах – празна гла-
ва!“. Оригиналната възстановител-
на система на Лидия Ковачева обо-
гатява и продължава д-р Вергиния 
Георгиева, която основава и собст-
вен център за природна медицина. 
Оптимално курсът по лечебно гла-
дуване на д-р Георгиева трае 12–14 
дни. В него е застъпена 

по-щадяща форма 
на гладолечение

с плодове, билкови чайове, мед и 
захранване с постепенно включва-
не на подходящи храни. Системата 
є съчетава методите на лечебното 
хранене, физиотерапията, билколе-
чението, апитерапията, аурикулоте-
рапията (въздействие върху ушната 
раковина – бел. ред.), мануалната те-
рапия, психотерапията, акупресура-
та, климатолечението и водолече-
нието с минерална вода от Банкя.
„Ако се гладува неправилно, може 

да се стигне до нежелани реакции 
на организма – предупреждава д-р 

зд р а в н а  к у л т у р а

С С МАЛКОМАЛКО
се постигасе постига

МНОГОМНОГО

©
 IM

EL
DA

 K
IS

S 
| 

DR
EA

M
ST

IM
E.

CO
M

-дневна 
програма за 
отслабване 
чрез щадящо 
гладуване

1515

Рецепта за 
зеленчукова супа

В 1,5 л вода сварете 3–4 картофа, 

3–4 моркова, 1 връзка целина, 1/2 

връзка магданоз, 1 глава червено 

цвекло и 1 глава лук. За улеснение мо-

жете да нарежете на едро продукти-

те. След сваряване пасирайте до по-

лучаване на хомогенна смес и доба-

вете сока на 1 лимон. Може да посо-

лите с много малко калиева или ти-

бетска сол.
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ЗА КОНТАКТИ: 
София, ул. „Цар Асен“ 36, 

тел.: +359 02/980 17 77; 0878/544 668
WWW.DOCTORGEORGIEVA.COM, 
e-mail zdrave@doctorgeorgieva.com

Групи в специализирания 
център в гр. Банкя 

в периода 13–27 юли 2012 г.

Гарантирано отслабване!
Лечебно гладуване и захранване!

Лечебни и профилактични програми! 
Пречистване на целия организъм!

Антистрес- и релакстерапии!

Експресна диагностика и биорезонанс-

на терапия с помощта на:

 Свръхмодерен бодискенер „Сензитив 

500“ – диагноза с точност до 96–98%. 

 Уред за йонна детоксикация (очиства-

не) на тялото.

 Квантов анализатор за изследване на 

150 лабораторни показателя, който дава 

информация за всички заболявания.

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. 

Георгиева. – Затова е за предпочи-
тане да се прави в клиника, под на-
блюдението на специалисти, а не в 
домашни условия. Месеците април, 
май и юни са най-подходящи за про-
чистване и разтоварване на органи-
зма чрез омекотена форма на гладу-
ване. Отслабването е един от же-
ланите резултати. За период от 7 
до 10 дни могат да бъдат свалени 
между 3 и 5 килограма“ – уверява 
специалистът по гладолечение. 
Като отслабваща диета за домаш-

но прилагане д-р Георгиева препоръч-
ва една по-щадяща 15-дневна програ-
ма. „Ако сте достатъчно упорити, с 
нейна помощ можете да свалите от 
5 до 7 кг“ – уточнява специалистът 
по лечебно гладуване. Ето какви пра-
вила трябва да спазвате всеки ден.

ПОСТИГАНЕ НА МНОГО 
С МАЛКО

1Характерната за пролетта лип-
са на желязо, макро- и микроеле-

менти, калций, цинк и селен може 
да бъде запълнена чрез консумация 
на пресни зеленчуци: зелена салата, 
репички и прясна коприва. Тя е с 
мощен прочистващ ефект върху съ-
довете, благоприятства кръвотво-
ренето (особено при деца и жени 
с анемия). 

2Добре е да се пият около 2–2,5 
л вода (минерална, преварена или 

изворна) дневно, разпределени през 
2 часа между храненията. Смесена 
с лимонов сок, водата става идеа-
лен разтворител на токсините и 
шлаките.

3Сутрин на гладно е добре да 
се приемат около 2 чаши топла 

вода (на глътки). Това ускорява ме-
таболизма и топи мазнини. Мадона 
поддържа фигурата си, като прие-
ма 10 чаши топла вода на ден на 
гладно, разпределени през целия ден 
преди храненията. 

4При хроничен запек стимули-
райте и изчиствайте храносми-

лателната система сутрин с 1 с. 
л. ленено семе, разтворено в 250 мл 
билков чай (от мента, жълт кан-
тарион, розмарин или полски хвощ). 

При нарушена перисталтика към 
14.00 ч. и към 21.00 ч. е добре да 
изпивате по 1 чаша топла вода, в 
която сте разтворили 1 с. л. семена 
на индийски жиловлек. Това расте-
ние е известно с детоксикиращите 
си свойства и перфектно почиства 
лигавицата на стомаха и червата. 

5 Задължително правете по 20–30 
мин гимнастика всеки ден. Така 

ще подобрите кръвооросяването на 
всички органи и системи, ще раз-
движите гръбначния стълб и ще се 
тонизирате.

6 Заложете на нискокалорийни-
те храни. Например около 300–

350 г супа на ден; салати, подпра-
вени с много малко зехтин; пилеш-
ко, телешко или риба 2 или 3 пъти 
седмично; около 100–150 г ядки на 
ден (орехи, бадеми и лешници са за 
предпочитане, защото идеално ба-
лансират протеините в организма). 

7Разходките сред природата е 
желателно да бъдат съчетани 

с дихателна гимнастика за подо-
бряване на кислородното насищане 
в организма.

8 Един или два дни седмично 
яжте само плодове (до 800 г 

за целия ден, разпределени в часо-
вете на хранене). Паралелно може-
те да пиете зеленчуков бульон или 
да ядете зеленчукова супа с много 
малко съдържание на сол, без мазни-
на, подправена със сока на 1 лимон. 
Разпределете супата на 3–4 порции 
(по 200–250 мл всяка). Така ще дър-
жите чувството на глад под кон-
трол, а същевременно ще заредите 
организма с витамини и минерали 
(вж. рецептата за зеленчуковата супа 
в карето вляво). 

9Ако искате да свалите пове-
че килограми, яжте само в ин-

тервала от 8.00 до 12.00 ч. Прие-
майте само плодове (около 300–350 
г). В 10.00 ч. можете да консумира-
те 50–70 г нискомаслено кисело мля-
ко, смесено с 1 с. л. пчелен прашец. 
Така няма да лишите организма от 
витамини, минерали, антиоксидан-
ти, калций и незаменими аминокисе-
лини. През останалото време пий-
те само вода.

Разговора води Софи ТОПАЛОВА

УНИКАЛЕН ШАНС ЗА ЖИВОТ 
БЕЗ БОЛЕСТИ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действие. Активизира кръвообращението и подпомага разграждането на мастните 
натрупвания.

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

Успешна 
тактика 
срещу 
целулита
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тактика 
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П
огледът може да издаде 
много тайни за нашия ха-
рактер. Мъдрост, спокой-
ствие и отзивчивост чета 

в очите на офталмолога д-р Ве-
нелина МИЛЕВА. Прокрадват се 
също и елегантността и меката 
женственост на жената, спечели-
ла титлата „мисис България 2011 
Свят“. В българо-испанската очна 
клиника „Ресбиомед“, създадена от 
д-р Милева и съпруга є д-р Алексан-
дър Ангелов, атмосферата е уютна 
и приветлива. Сякаш не си в меди-
цинско заведение. „Изцяло сме взели 
ноу-хауто от испанските ни парт-
ньори от клиники „Висум“ с меди-
цински директор проф. Хорхе Алио 
– признава д-р Милева. – Но ние 
също им даваме идеи, които са при-
емливи и работещи. Като например 
да се назначи психолог, който е це-
нен най-вече за пациентите, които 
изпитват болка, дискомфорт или 
притеснение.“ 

– Д-р Милева, вие се сблъсквате с 
тежки и дори неизлечими очни бо-
лести. Защо решихте да обърнем 
специално внимание точно на алер-
гичния конюнктивит?

– Статистиката сочи, че алерги-
ите засягат близо 15% от населе-
нието на Земята. Едни от най-чес-
тите форми на конюнктивит са 
алергичните, които представляват 
алергично възпаление на лигавицата 
на очите. Конюнктивитът може да 
бъде проява на сенна хрема, ме-
дикаментозна алергия, алергии към 
животни или отговор на нетърпи-
мост към контактни лещи.

– Какво точно представлява алер-
гичната реакция? 

– В България над 25% от хората 
са чувствителни към различни ви-
дове алергени и броят им расте. 
Симптомите на алергията – ки-
хане, хрипове, сърбеж, обриви – са 
знаци, че имунната система реаги-
ра, т. е. атакувала е чужди „аген-
ти“, които по принцип не са вред-
ни. Най-често споменаваните алер-
гени са полен (цветен прашец), ака-
ри от домашен прах, плесени, хра-
ни, латекс, лекарства, жилещи на-
секоми и животински косми. Очна-
та алергия засяга над 20% от хо-
рата по света. В очите алергична-
та реакция се проявява като ко-
нюнктивит, който може да засег-
не и роговицата. Обичайният бак-
териален конюнктивит се проявява 
с болка, фотофобия (дразнене от 
светлина), подуване на клепачите, 
секрети и силно зачервяване на очи-
те. А алергичният – със сърбеж, 
подуване на клепачите и конюнкти-
ва, фотофобия, зачервяване и съл-
зене. Всички тези симптоми са от 

леки до силно изразени. 
– Какви са причините за появата 
на алергичен конюнктивит?

– Първата е попаднал върху лига-
вицата на очите алерген, на кое-
то организмът отговаря с алергич-
на реакция. Алергичните конюнкти-
вити често съпътстват други за-
болявания, като бронхиална астма, 
алергичен ринит, атопичен дерма-
тит. Конюнктивитът се появява, 
тъй като конюнктивата на окото 
е богато кръвоснабдена и има мно-
жество имунни клетки. Алергична-
та реакция се характеризира със 
сърбеж, наличие на фоликули и па-
пили. С помощта на тестове за 
алергия може да се уточни кое ве-
щество я е предизвикало. Остри-
ят алергичен конюнктивит обик-
новено се появява през пролетта и 
лятото, когато цъфтят растени-
ята. Вариант на клинично проти-
чане е алергичният контактен ко-
нюнктивит, или т. нар. лекарствен 
конюнктивит. Той се причинява 
от различни лекарствени средства, 
приемани дълги години от пациен-
та, към които организмът е ста-
нал свръхчувствителен. Симптоми-
те са зачервяване, сърбеж, сълзене, 
парене, смъдене и отделяне на вод-
нист секрет от очите. Те се по-
явяват в резултат на освобожда-
ването на хистамин, което стиму-
лира разширяването на кръвоносни-
те съдове, дразни нервните оконча-
ния и увеличава секрецията на съл-
зи. При очните алергични състоя-
ния симптомите варират от едва 
доловими (сърбеж и сълзене на очи-
те, съпроводени с хиперемия (леко 
зачервяване) до бурни възпалителни 
реакции. Алергичният конюнктивит 

Сезонът на алергичния 
КОНЮНКТИВИТ
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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.

се нарича още и заболяване на чер-
вените очи (обикновено са засегна-
ти и двете очи).

– Кои са видовете алергични ко-
нюнктивити?

– Най-разпространен е сезонният 
– през пролетта. Верналният за-
сяга предимно деца от 9- до 17-го-
дишна възраст, по-често момче-
та. Причинява дразнене от светли-
на, зачервяване, сълзене, интензивен 
сърбеж. Може да протече и много 
тежко със засягане на роговицата. 
Атопичният конюнктивит се по-
явява по-често във възрастта меж-
ду 30-ата и 50-ата година и осо-
бено при пациенти с астма или ек-
зема. Основни симптоми са сълзене, 
подути клепачи, дразнене, загуба на 
мигли, умерен сърбеж. Този конюнк-
тивит може да се засегне и рого-
вицата и в този случай протича 
по-тежко. Не на последно място са 
конюнктивитите с гигантски па-
пили, които са усложнение от но-
сене на контактни лещи и разви-
тие на алергия към техния мате-
риал или консервантите в разтвора 
за лещи. Наблюдават се зачервява-
не, секрет, сълзене, но основното, 
което очният лекар установява, е 
разрастване на гигантски папили по 
клепачната конюнктива (вътрешна-
та повърхност на клепачите).

– Какво включва съвременното ле-
чение?

– Основните насоки за лечение на 
алергичните конюнктивити са от-
страняване на причинителя (алерге-
на), но за съжаление това невина-
ги е възможно, дори и когато алер-
генът е известен. Препоръчват се 
налагането на студени компреси и 
използването на изкуствени сълзи 
и лубриканти, които да успокоят 
очите. При повечето видове очни 
възпаления лечението е насочено 
главно към облекчаване на симпто-
мите. Най-често се използваните 
очни медикаменти – капки и унг-
венти – са антихистамини, стаби-
лизатори на мастоцитите и кор-
тикостероиди. При по-тежки слу-
чаи се налага и прием през устата 
на антиалергично лекарство. Разра-
ботени са и различни видове очни 

капки, които успокояват симпто-
мите след накапването им. При из-
вестен причинител (например при 
сезонен конюнктивит) накапването 
се препоръчва да започне 2 седмици 
да месец преди появата на симпто-
мите – като профилактична мяр-
ка. Въпреки че алергените, които 
ги причиняват, са най-разнообразни, 
най-честа е алергията към цветния 
прашец (полен), особено при топло 
и сухо време през пролетта. Все 
по-голям брой от случаите на алер-
гичен конюнктивит се дължат на 
различни медикаменти, както и на 
носенето на контактни лещи. Спи-
ралата за мигли, кремовете за лице, 
моливите за вежди, блясъкът за 
устни, сенките за очи и животин-
ските косми също могат да прово-
кират очни алергии, засягащи око-
то. Алергична реакция може да се 
наблюдава при допир или триене на 
окото след употреба на сапун, лак 
за нокти и коса или различни хими-
кали от битовата промишленост. 
Алергичните симптоми са времен-
ни и могат да се предотвратят 
чрез спиране на употребата на съ-
ответния козметичен продукт или 
почистващ препарат. При липса на 
повлияване на симптомите е необ-
ходимо да се консултирате с ме-
дицински специалист, който може 
да назначи лечение в рамките на 
10–14 дни. Въпреки това алергич-
ният конюнктивит има склонност 
да рецидивира при повторно изла-
гане на въздействието на алергена. 
При правилно и своевременно лече-
ние е възможно пълното изчезване 
на всички симптоми. 

– Какви профилактични мерки мо-
гат да бъдат взети за намаляване 
на риска?

– За предпазване от алергичен ко-
нюнктивит трябва да бъде сведен 
до минимум контактът с причиня-
ващите алергия вещества: прах, до-
машни любимци, суха храна за риби, 
домакински химикали, козметика и 
др. Препоръчително е да се носят 
и слънчеви очила за облекчаване на 
симптомите.

Разговора води Софи ТОПАЛОВА



В повечето случаи, може би да – когато сте забравили да 
изпълните обещание, даде-
но на приятел, когато не-

справедливо сте наказали детето 
си или просто сте си позволили да 
помързелувате, вместо да отхвър-
лите част от професионалните си 
задължения.
А замисляли ли сте се, че ваше-

то поведение може да бъде ръково-
дено от едно несъзнателно чувство 
на вина и когато: 

 Избирате интимни партньори, 

които ви отхвърлят или не са под-

ходящи за вас.  Не смеете да ка-

жете „не“.  Изпитвате тревож-

ност след постигнат успех и не-

удобство от получените похва-

ли.  Всичко, което предприемате, 

мистериозно се проваля или избира-

те такива начини за действие, кои-

то застрашават живота ви.  С 

лекота се отказвате от собстве-

ното си удоволствие и винаги сте 

готови да се жертвате за други-

те.  Продължавате да стоите на 

работно място, което не ви удо-

влетворява.

Това, което ни кара да се чувст-
ваме 

непоносимо виновни 
е отказът от нашето желание, 
твърди психоаналитичната теория. 
Омаловажаването на собственото 
ни желание винаги води до тежки 
последици за самите нас. 

Но в името на какво сме 

склонни да страдаме? Отговорът 

е: за да не загубим любовта 

на другите или да не признаем 

пред самите себе си колко 

незначителни са нашите желания.

Безброй са примерите от всеки-
дневието ни, които доказват това. 
Нека си представим жена, която 
обича мъжа си, но едновременно с 
това изпитва огромно удоволствие 
от професията, която упражнява. 
Тя е отдадена на работата си, но 
е подложена на канонада от упреци 
от страна на съпруга си, че вре-
мето, което отделя за семейство-
то, е твърде недостатъчно. Тога-
ва тази жена се изправя пред диле-
мата, дали да продължи да върши 
нещата, които є харесват, както 
досега и съпругът є да я напусне, 

или да се откаже от работата си 
и той да продължи да я обича. Как 
би реагирала тя? Едва ли ще чуе-
те думи от рода на „Виновна съм, 
защото се отказах от желанието 
си“. Със сигурност ще ви се нало-
жи да слушате обяснения от рода 
на „Чувствам се толкова виновна 
пред съпруга си, защото съм го из-
оставила заради моята работа. А 
той толкова много държи на мен 
и ме обича“. 
Отказвайки се от любимата и 

удовлетворяваща я професия обаче, 
тя губи 

любовта и уважението 
към самата себе си

И неминуемо ще бъде обзета от 
чувство за вина с неясни за нея 
причини. И, естествено, ще започне 
да се самонаказва. 

Истината е, че се отказваме 

да преследваме желанията си 

тогава, когато се сблъскаме с 

приетите от нас морални граници. 

Те са тези, които ни служат 

като спирачка.

А обикновено морално е онова, 
което нашите близки и общество-

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

Скритото чувство за

Колко пъти на ден се чувствате виновни? 

Знаете ли причините за това ваше чувство?
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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.

то очакват от нас. И когато се 
сблъскваме с този морал, ние по-
ставяме бариерата пред нас.
Според Фройд към петата или шес-

тата година от живота ни се оф-
ормя онази част от нашата психика, 
която той нарича свръхаз. Именно 
свръхазът очертава границата меж-
ду доброто и злото, наказва ни с 
чувство за вина заради желанията, 
които противоречат на очаквания-
та на нашите близки и общество-
то. Така погледнато, от една стра-
на, чувството за вина може да бъде 
и полезно за човешката личност 
(ограничава нейните разрушителни 
инстинкти), но от друга, свръхиз-
искванията, които си поставяме, и 
прекалена строгост към нас самите 

могат да превърнат 
живота ни в ад

Убедена съм, че сте срещали и 

такива, които никога не пристъп-
ват към задоволяване на каквото 
и да било свое желание. Те са ин-
тимно и професионално замръзнали. 
Чували сте оправдания от рода на 
„Не мога да напусна работата си, 
защото е трудно да намеря дру-
га“ или „Много обичам пътувания-
та, но нямам достатъчно пари, за 
да предприема такива“. Истината 
е, че тези хора изпитват двойно 
чувство за вина – веднъж от от-
хвърленото и неудовлетворено же-
лание и втори път от поставяне-
то на много ниски критерии към 
самите себе си. 

Дълбоко в душата си те знаят, 
че лъжат единствено себе си, 

колкото и рационални да са 
мотивите, които изтъкват. 

Причините за това тяхно пове-
дение могат да бъдат съмнение 

в стойността на техните жела-
ния или съмнение в собствените 
способности. Наяве те обаче „ве-
личаят“ желанията си, тъй като 
по този начин се чувстват все-
могъщи, но в момента, когато ре-
шат да направят крачка към осъ-
ществяването им, бързо се от-
казват, защото трябва да поло-
жат усилия.
Болезненото чувство за вина из-

исква да се подложите на тера-
пия, особено в случаите, когато 
то пречи на личностната ви реа-
лизация. Това би ви помогнало не 
само да го ограничите, но и да 
откриете причините за него, как-
то и да разграничите здравослов-
ното от мъчителното и разруша-
ващо чувство на вина. 

Райна АНГЕЛОВА, психолог
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же н с к и  р а б о т и

Д-р Диана НИКОЛОВА све-
щенодейства на полето на 
асистираната репродукция 
от 1994 г, когато в Бъл-

гария ин витро оплождането все 
още не беше бизнес, а експеримен-
тален метод, натоварен с добри 
очаквания. За да се сдобиеш с ав-
торитет и име в този бранш и 
за да те търсят хората, трябва 
да си вложил поне 10 години вре-
ме и усилия за усъвършенстване. 
На професионализма на д-р Нико-
лова може да се разчита още по-
вече, защото той е кален в лоши-
те условия на труд в общинската 
Първа АГ болница „Света София“. 
Търпението є да работи там тол-
кова дълго време наскоро бе овъз-
мездено от направения сериозен 
ремонт, след който болница „Све-
та София“ е на топ ниво по от-
ношение на базата и оборудване-
то. „Не мога да пропусна да благо-
даря лично на г-жа Фандъкова и на 
Столична община, която миналата 
година отпусна целево 280 000 лв. 
за оборудване и подобряване на ус-

ловията за пациентите.“
В момента в България има около 

26 частни центъра за асистирана 
репродукция – основно в София, Ва-
рна и Плевен. Но точно тази конку-
рентна среда стимулира професиона-
лизма и „води“ пациенти при д-р Ни-
колова: „При мен повечето жени ид-
ват по препоръка на някого, с кого-
то съм постигнала добър резултат. 
Има два типа пациенти – първите 
са с нагласа да обикалят по различ-
ните клиники и да сменят екипи, до-
като се получи. Вторите са склонни 
да правят многократни опити при 
един и същ специалист, с когото са 
изградили атмосфера на доверие. До-
верието между лекар и пациент е 
също важно условие за успеваемост. 
Но не бива да се забравя, че успе-
ваемостта при ин витро по ста-
тистика е 30%, и то при жени до 
35-годишна възраст. След тази гра-
ница шансът започва да намалява и 
след 41-годишна възраст рязко спада. 
След 43-годишна възраст жената по-
пада в сферата на късмета. Но все-
ки заслужава своя шанс.“

– Кога е моментът, когато 
двойката трябва да ви потър-
си? Защо се смята, че ако 18 ме-
сеца двамата пробват да имат 
дете и не успеят, очевидно имат 
проблем и трябва да търсят 
други възможности за забреме-
няване?

– В природата шансът да се заб-
ременее е също около 20–25%. При 
нормален полов живот и нормално 
физиологично здраве на партньори-
те се смята, че след година, година 
и половина опити би трябвало да 
има бременност. Ако не е настъпи-
ла, значи някъде има проблем.

– Напоследък като че ли се на-
блюдава нещо като „епидемия“ 
от безплодие. Влияе ли начинът 
на живот на безплодието и как?

– Да, но замърсената околна среда, 
лошата храна и стресът са трудни 
за избягване. Заради тях мъжкият 
фактор за безплодието доста зачес-
ти. Възпалителните и ендокринни 
проблеми са традиционни причини за 
стерилитет при жените. Подмладя-
ването на менопаузата и съкращава-
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нето на репродуктивния период са 
тенденции. Т. нар. неизяснен стери-
литет също е резултат от начина 
на живот... Не като последна при-
чина за масовото безплодие бих по-
сочила и агресивното пропагандира-
не на метода ин витро. Това също 
стресира двойките, кара ги мъчи-
телно да се съмняват имат ли про-
блем, нямат ли… Не изключвам и 
социалния фактор – първо кариера-
та, а за бебе има време...

–  Затова ли жените си замразя-
ват яйцеклетки?

– Да, на Запад е много модерно же-
ните на 28–30-годишна възраст да 
го правят, защото не са срещна-
ли подходящия партньор. Но е скъ-
по. В Австралия например струва 
20 000 долара. В България методът 
все още не е толкова популярен, но 
предполагам, че с времето ще ста-
не. По-трудно е да замразиш яй-
цеклетки, отколкото ембриони. А 
и качеството на тези яйцеклетки 
след време е непредсказуемо. Смя-
там, че на този етап замразяване-
то на яйцеклетки в световен ма-
щаб е повече бизнес. Оправдавам го 
единствено ако на жената є пред-
стои някаква операция, след коя-
то тя ще загуби всичките си яй-
цеклетки.  

– Как се отнасяте към израза 
„не ни е писано да имаме дете“? 

– Репродуктивната медицина прави 
онова, което є е по възможности-
те. Има случаи обаче, когато сме 
връщали в матката на жената пер-
фектни ембриони и сме правили по 
няколко пъти процедурата, но въ-
преки това не се е получавало. Тога-
ва аз казвам на пациентите си: „От 
нас – толкова! Душата се „пуска“ 
от другаде. Ние не сме господ.“

– Има ли причина, поради която 
в никакъв случай не бихте напра-
вили ин витро оплождане?

– Не, но ако шансът е минимален, 
не бих го скрила. Но не налагам 
мнението си, оставям пациентите 
да вземат решението сами. На по-
вечето хора им е много трудно да 
приемат, че нямат шанс. 

– Чувала съм за случаи, когато 
след втория или третия опит 

се констатира, че спермата на 
партньора е негодна за оплож-
дане и се налага оплождане със 
сперма от анонимен донор. Как 
приемат мъжете това предло-
жение?

– Преди години, когато методът 
ИКСИ не беше развит и не беше 
толкова широко рекламиран, го при-
емаха по-лесно. Сега обаче – все 
по-трудно. Днес, с развитието на 
технологиите и с усъвършенстване 
на метода, стана възможно, дори 
и да няма сперматозоиди в еяку-
лата (спермата), те да се вземат 
чрез биопсия от тестисите, за да 
се направи ИКСИ. И понеже това 
се рекламира много широко, всички 
мъже искат да опитат. А и фа-
ктът, че от 2009 г. насам Фон-
дът за асистирана репродукция фи-
нансира до три опита ин витро, до 
5000 лева на опит, двойките се бо-
рят докрай. 

– Споменахте ИКСИ метода, 
който действително е най-попу-
лярен, но винаги ли е наложите-
лен? Впрочем в кои случаи какъв 
метод на асистирана репродук-
ция е препоръчителен?

– Някои мои пациенти бързат да 
изрекат думата „ин витро“, но при 
възможност аз им предлагам да оп-
итат първо с по-простото – ин-
семинация. Стерилитетът е ком-
плексен проблем. До съответните 
манипулации се прибягва по причи-

на на единия или на другия. Инсе-
минацията се прави при проходи-
ми тръби (една или две) при жена-
та и леко занижени показатели при 
мъжа. Спермата се обработва в ла-
бораторни  условия (елиминират се 
мъртвите и неподвижните сперма-
тозоиди) и материалът се вкарва 
в матката, за да се извърши ес-
тествено оплождане. Впрочем от 
всички видове асистирани репродук-
ции църквата признава единствено 
и само инсеминацията. 

– Но ако спермата е с много по-
занижени показатели?

– Тогава предлагам класическо ин 
витро. И тук донякъде разчита-
ме на природата – оплождането е 
в лабораторни условия, но сперма-
тозоидите сами проникват през об-
вивката на яйцеклетката и един 
от тях я опложда. Изцяло се до-
верявам на професионализма на ем-
бриолога, който решава колко яйце-
клетки да избере и колко точно се-
лектирани сперматозоида да пусне 
на една яйцеклетка, та да се стиг-
не до оплождане.

– Защо се налага да препоръчва-
те класическо ин витро тогава? 
В този случай няма ли някакъв 
шанс жената да забременее по 
естествен начин?

– Защото обикновено бройката на 
сперматозоидите е недостатъчна. 
В природата милиони сперматозои-
ди се борят да оплодят една яйце-
клетка, като се надбягват по пътя 
от влагалището до нея. Ако са 
по-малко, практически никой няма 
шанс да стигне до яйцеклетката. 
С класическото ин витро ние прос-
то скъсяваме пътя и даваме шанс 
на малкото годни сперматозоиди да 
оплодят яйцеклетката. Класическо-
то ин витро се прави основно при 
запушени или липсващи тръби при 
жената, или при занижени показа-
тели на спермата на мъжа. 

– А защо класическото ин витро 
не се рекламира толкова агре-
сивно като ИКСИ метода (ин-
жектиране на сперматозоидите 
директно в яйцеклетката)?

– Защото ИКСИ методът е най-

В момента отделението разполага с изцяло 

обновена лаборатория, която отговаря 

на всички европейски стандарти – с нов 

микроманипулатор, инкубатор, ламинарен бокс 

и система за замразяване на ембриони
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скъп. Според мен обаче до него 
трябва да се прибягва само в слу-
чай, когато сперматозоидите на 
мъжа са изключително малко на 
брой, да не кажа – единични.

– Колко яйцеклетки се изваж-
дат, колко се оплождат и колко 
се връщат в матката?

– За идеален вариант се смята из-
важдането на 8–10 яйцеклетки (по 
4–5 от яйчник). При пациентки с 
т. нар. лош отговор се прави до-
пълнителна медикаментозна стиму-
лация с цел да се получат повече 
и по-качествени яйцеклетки за из-
важдане. Ако яйцеклетките са го-
ре-долу еднакви и са в добра степен 
на зрялост, се получават и по-ка-
чествени ембриони. От друга стра-
на, хиперстимулацията (тоест из-
важдането на 15–20 яйцеклетки) не 
е добра практика. Многото изваде-
ни яйцеклетки не означават много 
и качествени ембриони, защото в 
този случай яйцеклетките обикно-
вено не са зрели. Затова световна 
тенденция е да се минава към ниски 
дози на стимулация. Като светов-
на тенденция се налага и връщане-
то на по-малко ембриони в матка-
та – 2 или 3 – с цел да се избег-
не многоплодна бременност. Оста-
налите се замразяват, за да се из-

ползват евентуално при втори или 
трети опит.

– А не е ли връщането на повече 
ембриони в матката гаранция за 
успеха на опита?

– Да, когато се връщат повече ем-
бриони, жената има по-голям шанс 
да забременее, но пък се покачва 
рискът от многоплодна бремен-
ност. Ако роди близнаци, е добре, 
но раждането на три и четири 
близначета се смята за високорис-
кова бременност и лоша медицинска 
практика. Защото се раждат не-
доносени деца, които изискват до-
пълнителни средства и специфични 
грижи. В световен мащаб професио-
нализмът на един екип се мери спо-
ред процента многоплодни бремен-
ности, които трябва да са между 
5–10% от броя стимулирани цикли 
на година. 

– Кога се връщат ембрионите в 
матката на жената?

– Независимо дали става дума за 
класическо ин витро, или ИКСИ ин 
витро, след като се оплодят яйце-
клетките, те се съхраняват в ин-
кубатор при специални условия. В 
моя екип сме приели като практика 
да ги връщаме на третия ден, като 
за първи се брои денят след пунк-
цията. През тези три дена ембрио-

логът следи стадиите на развитие 
на ембрионите – на третия ден те 
са на стадий шест или осем блас-
томера и това е добър прогнос-
тичен белег (тоест тези ембри-
они имат реален потенциал да про-
дължат да се делят до истинско 
бебе). Някои екипи ги връщат на 
петия ден, на стадий бластоцист.

– А как се закрепват ембриони-
те в матката?

– Връщат се с катетър. Някои ко-
леги ги лепят със специални лепи-
ла. Но не е доказано, че залепени-
те ембриони имат по-голяма успе-
ваемост. 

– На какво ниво е репродуктив-
ната медицина у нас в сравнение 
с останалите страни? 

– На добро ниво е. Репродуктив-
ната медицина днес е въпрос на 
технологии и квалификация. Апара-
турата непрекъснато се  обновя-
ва, появяват се нови консумативи. 
В началото например яйцеклетки-
те са се изваждали лапароскопски, 
а сега – под ехографски контрол 
през влагалището. През последни-
те години обаче се опитваме да 
приближим високите технологии до 
природата. Наблюдава се тенденция 
за връщане към по-природните, по-
физиологични методи на оплождане. 
Ниските дози на стимулация, как-
то и единичният трансфер (връща-
нето само на един ембрион в мат-
ката на жената) са резултат от 
тази тенденция. 

– По-рискови ли са ин витро бре-
менностите от нормалните?

– Като бременности – не. Но паци-
ентките, които се подлагат на ин 
витро оплождане, обикновено са ми-
нали през различни оперативни ин-
тервенции, а и често са на въз-
раст, която е рисков фактор дори 
и при нормална бременност.

– Вие имате ли деца?
– Да, двама синове. Бързах. Големи-
ят е на 24, малкият – на 18. Пси-
хически съм била подготвена, че де-
цата не пречат на кариерата. Бях 
студентка, когато родих първия, и 
нямах и представа с какво ще се 
занимавам в бъдеще. 

Интервю на Мариана ЯНЕВА

„Създадохме уютни и нормални условия за нашите пациенти след ремонта 

на ин витро отделението. Вложихме много усилия и старание“ – 

хвали се заслужено д-р Николова
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Л
егенда разказва за един ов-
чар, който свирел толкова 
хубаво, че чак дяволът му 
завидял. И веднъж, докато 

овчарят спял, дяволът му взел ка-
вала и с едно желязо пробил още 
две дупки в него – дяволските дуп-
ки. Но като се събудил овчарят и 
хванал кавала, засвирил още по-ху-
баво отпреди. Оттогава дяволът, 
като чуе кавал, бяга. 
С магнетичния си талант Теодо-

сий Спасов може да изгони дявола 
от девет земи в десета. Там, къ-
дето засвири, се развалят и маги-
ите, и дяволиите. Защото всеки, 
заслушал се в историите на кава-
ла му, може би отлага нещо, кое-
то би било по-добре да не се случ-
ва. Защото, когато човек слуша не-
говата музика, временно забравя да 
воюва, забравя да тормози ближния 
си, забравя да съсипва природата. 
Оставя живота да продължава не-
обезпокоявано.
Без да се опитва да налива ум и 

разум на масите, Теодосий несъз-
нателно лекува народната душа – 
всеки, който го слуша, не преста-
ва да се учи да се опитва да над-
могне собствените си ограничения 
и да се стреми колкото е възмож-
но по-дълбоко да проумее съвърше-
ния невидим принцип на целия жи-
вот. И това са най-красивите по-
даръци, които мога да си предста-
вя. Човек може да живее с един 
изгрев цял живот, докато пералня 
му се налага да си купува на някол-
ко години. Мисля, че най-голямото 
предизвикателство, което ни пред-
лага най-добрият кавалджия на пла-
нетата, е да се научим да извлича-
ме щастието от възобновяеми из-
точници като звуците, мелодията, 
образите, които ни внушава кава-
лът му. Чувате ли го?! 

***
КОРЕНИТЕ

небето, тревата, песента на птич-
ките – всичко това е вътре в мен. 

Израснал съм на село. След това 
отидох да уча в Котел, малко град-
че сред природата. Често със съу-
чениците ми ходехме в гората и по 
поляните да свирим. 
Сега не бих отишъл да живея на 

село, но може би един ден, като ме 
натиснат годините и природата ме 
повика, тогава може и да не мога 
да свиря на птиците, но пък те на 
мен ще ми свирят и пеят…
Напоследък не ходя често на село. 

И това ми тежи, но ще го напра-
вя скоро, след седмица. 
Когато съм при родителите ми 

на село, им свиря. Свиря това, 
което ме вълнува, разговаряме за 
моите настроения, за моите бъ-
дещи намерения. Баща ми също е 
много музикален, обича да пее, да 
рецитира. Това са нашите семей-
ни празници, които за съжаление 
се случват все по-рядко. Този на-
чин на живот, който водя аз и 
който е наложен от държавата, 
по някакъв начин разбива родово-
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ТЕОДОСИЙ СПАСОВ:

В България 
не е модерно 
да си щастливда си щастлив““

„„
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то общуване. Вече живеем много 
отчуждено. 

РАЗВИТИЕТО И ИНЕРТНОСТТА

Цял живот работя върху себе си 
– за култивиране на личността, на 
духа, на тялото, на търпението 
ми, на културата ми. Това трябва 
да се прави всеки ден. Ако се от-
пуснеш и се занемариш, започваш 
да обвиняваш другите за това, че 
ти не се чувстваш добре. Всичко е 
работа, и то персонална. Това съм 
го научил още в ранните си дет-
ски години. 
Изглежда, малко хора в България 

са научили тези уроци. В България 
май не е модерно да си щастлив… 
И според мен тази тенденция се 
стимулира от медии и правител-
ство. Така масата се управлява по-
лесно. Когато хората са нещастни, 
когато нямат битов, образовате-
лен и медицински комфорт и чакат 
подаяния, те изпълняват безропот-
но, каквото им се каже, без да го 
подлагат на размисъл и на съмнение. 
Не съм гневен… само анализирам 

случващото се около себе си. „Все-
ки – докъдето стигне“ – казва на-
родът. Всеки, докъдето стигне в 
своето развитие и докъдето му 
позволят да стигне – казвам аз. 
Това, което ме ядосва, е нежела-

нието на сънародниците ми да се 
развиват. Инертността. Това може 
да ме поядоса малко, но при съвре-
менните средства за комуникация 
и придвижване човек много бързо 
може да си вземе отпуска от ада. 
(Усмихва се.) 

ИНТЕРНЕТ И ПЕРАЛНЯТА

Бързо мога да избягам от „ада“ 
чрез интернет. Аз съм голям по-
читател на интернет сайтовете, 
на фейсбук... На интернет не само 
като медия, а и като свободно 
пространство. Което е админи-
стрирано от по-малко хора, от-
колкото всичко останало на зем-
ното кълбо. Интернет ми дава 
възможност да се срещам с инте-
ресни хора от цял свят, да им да-
вам информация за това, къде се 
намирам. В интернет всеки виж-

да другия докъде е стигнал. Мно-
го често виждам хора, които след 
първата ни среща са се развили и 
са станали още по-интересни. А 
има други, които са давали инди-
кации, че ще се развиват, а след 
време ги виждам примирени, оско-
тели… 
Неуки хора са противниците на 

интернет. Недоволство е имало и 
срещу първата пералня. Но когато 
жената е спряла да се навежда, да 
пере с ръцете и да охлузва дланите 
си по камъните, тогава се е осво-
бодила. Може би първите проти-
вници на пералните са били мъже-
те. Първите противници на интер-
нет са всички консервативни хора 
от миналия век, за които е усилие 
да се учат. 

ПОЕЗИЯТА НА МУЗИКАТА

Снощи празнувахме 55-ия рожден 
ден на мой приятел. След музикал-
ния поздрав на английски, след като 
той духна свещичките, аз му изпях 
песента „Пуста младост“. И мисля, 
че го впечатлих. Заслуша се… По-
някога, освен да правя музика, имам 
нужда да изпея и някакъв текст. 
Когато текстът влезе в музиката, 
става песен. В поезията, проникна-
ла в мелодия, има много мъдрости, 
много дълбоки мисли, синтезирани 
от времето и от хората, живели 
преди нас. 

ВЪТРЕ В КАВАЛА

е една съвършена празнота, през 
която преминават насъбрани във 
времето мисли, чувства, купища 
въпроси към тия, които са отсре-
ща… Може да премине любов, огро-
мни блокове от въздишки, флуиди, 
които събуждат фантазията. От-
говори за изпълнителя. 
Една съвършена празнота, в коя-

то, след като се завихри въздух, 
от инструмента се ражда звук, 
звукът се подчинява на пръстите 
и всичко започва да добива смисъл, 
посока, форма. И въздейства.
Не съм мечтал да направя кава-

ла световноизвестен, мечтата ми 
беше така да се науча да свиря на 
този инструмент, че да мога спо-

койно да общувам с музикантите 
от всички възможни жанрове в му-
зиката. За мен кавалът е средство 
за общуване и за споделяне на моя 
гледна точка по отношение на тази 
игра, наречена музика. 

МЕЧТИТЕ И КАМЪЧЕТАТА

На мен винаги са ми се случвали и 
ми се случват неща, за които дори 
не съм си мечтал. Срещи с хора, 
неочаквани събития… Всичко онова, 
което реално можеш да си поискаш, 
започнеш ли да го мечтаеш, ста-
ва нескромно. По-добре мечтите да 
пристигат сами, да се реализират 
изневиделица от други хора, които 
аз наричам ангели. (Усмихва се.) Ан-
гелите са живи. Те са наши прияте-
ли, или незнайни хора...
Ето например вчера свирих на 

представяне на книга на македон-
ския поет Никола Маджиров. Че-
тоха се стихове на автора, ка-
заха се хубави думи за него. Аз 
посвирих между стиховете му му-
зика, която съм научил от Ма-
кедония. Накрая, когато си при-
бирах инструментите и се гот-
вех да си тръгвам, при мен дойде 
възрастна дама – побеляла, симпа-
тична, светла жена. Поздрави ме, 
щастлива от това, което е чула, 
и ми подари едно камъче. Вдъхно-
вена може би от стихосбирката, 
озаглавена „Преместеният камък“. 
Ето – човек, когото не познавам, 
дори не авторът, който е създал 
текста на книгата, или организа-
торът на събитието… Но аз по-
лучих най-скъпото от него. Едно 
камъче, което не беше хвърлено, а 
беше поставено в шепата ми. Ето 
пример за сбъдната мечта. Сбъдна-
та от някого другиго. 
Хората, водени от жаждата да 

мечтаят, понякога конструират 
толкова егоистични и нескромни 
мечти, чак грозни… А не се се-
щат за такава мечта – някой да 
ти пусне камъче в шепата. Топло, 
сгряно от неговата длан…

ИМЕТО, ДАДЕНО ОТ БОГА 
Кръстен съм на баба ми Тодо-

ра. А името Теодосий майка ми и 
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баща ми са харесали от извест-
ния по онова време Теодосий По-
пов. Баба ми, Попова по фамилия, е 
от даскалски род – даскал Петко-
вата унука. Така ми дали това име 
Теодосий, което означава даден от 
Бога, Богдан или даден на Бога. За-
щото в миналото с това име обик-
новено са кръщавали деца от мно-
голюдни семейства, когато едно от 
децата са давали на църквата. Мо-
ите родители не са имали други 
щастливо родени деца – и преди 
мен и след мен, но аз съм толкова 
далеч от тях и толкова рядко се 
срещаме, че и в двата смисъла из-
пълнявам посланието на името си. 
(Усмихва се.)

БАЛКАНИТЕ И 
РОДОВАТА ПРЕГРЪДКА

са моето място. Където и да 
отида на Балканите, всичко ми е 
познато, чувствам се уютно. И 
ценя разнообразието и местополо-
жението им, мисленето, естети-
ката на балканските хора, балкан-
джиите. Жалко е, че не сме пове-
че заедно, не сме единни… Ние сме 
конгломерат от хора, които са с 
еднакво мислене, изглеждат по ед-
накъв начин, обичат по особен на-
чин. Може би трябва да се раз-
крепостят отношенията на Балка-

ните, да изчезнат тези политиче-
ски и исторически атавизми, кои-
то разхлабват родовата прегръдка 
на балканските хора днес. Защото 
политиката е вид ограничение, ба-
риера. Тя поставя белезници, които 
пречат на ръцете ни за тази пре-
гръдка. Политиката обслужва ин-
тересите на малък кръг от хора 
и това лишава обикновените хора 
от възможността да се чувстват 
по-естествено.

КАУЗАТА

„София – цивилизован и човешки 
град“! Колко много работа се от-
варя, за да се осъществи тази кау-
за, нали?! (Смее се.) Да му мисли чо-
векът, който управлява тоя град… 

ПУБЛИКАТА И 
РАЗПНАТИЯТ МУЗИКАНТ

се отглеждат от нас, артисти-
те. Ако имаме нескромни мечти, е 
твърде вероятно да станем част 
от масовата публика. Има опас-
ност в стремежа си да я обслуж-
ваме да заприличаме изцяло на тази 
публика. Познавам много случаи, ко-
гато музикантът е станал жерт-
ва на публиката си. Защото безре-
зервно е обслужвал нейните вкусо-
ве. Но в един момент публиката 
дори изпитва удоволствие да види 

разпнат своя герой. И веднага го 
заменя с друг. 

ТАЛАНТЪТ МИ

е онзи вълшебен камък, който по-
стоянно трябва да лъскам, за да 
блести и осветява пътя ми до края 
на живота. И да огрява със светли-
на тези, които са около мен. 

УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СА УЧИТЕЛИ

Как ме виждате да влизам в ня-
коя учебна стая като учител? Аз 
продължавам да съм ученик. Уче-
ник, от когото се учат и дру-
ги ученолюбиви. Не разбирам ака-
демичната ситуация в училище, къ-
дето маестрото хвърля на учени-
ците един нотен материал и каз-
ва „това трябва да се научи“ или 
изпраща при тях свой асистент, 
докато той концертира някъде по 
света. 
Аз съм искрен, не мога да на-

уча на нещо ученик, който идва 
при мен и не знае какви въпроси 
да ми зададе. Един нехаен ученик, 
който мисли, че аз с фуния ще 
му наливам, само ще ми отнеме 
ценно време. Това е убийствено. 
Убийство на таланти се нарича 
тая методика на обучение в учи-
лище. А моята учителска и пре-
подавателска дейност е в интер-
нет и включва това интервю на-
пример. Имам много ученици. И те 
не са само изпълнители на кавал. 
Те свирят и на други инструмен-
ти. На живите изпълнения аз виж-
дам хора, които се появяват поч-
ти на всеки мой концерт, където 
и да свиря по света. И имат кон-
кретни въпроси към мен. Получа-
ват отговора и си тръгват. Това 
са само секунди на докосване до 
голямо знание. 

СЦЕНАТА

е онова място, на което могат да 
се покажат магиите на живота. Но 
животът не е сцена, защото той 
е част от изкуството. Изкуство-
то не е бягство от ежедневието. 
Може би ежедневието е бягство 
от изкуството. 

Интервю на Теодора СТАНКОВА
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Възползвайте се! 

НИСКИ ЦЕНИ! 

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 

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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Професионални  решения за хигиената



ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

– Какво е важно да знаят хората 
за теб?

– Аз съм предприемач, много запа-
лен на тема стартиране на биз-
нес. Основател съм на най-големия 
клуб по предприемачество в Бълга-
рия Start It Smart, който подкрепя 
много хора в започването на бизнес. 
Идеята е да се получи „Мечо Пух 
предприемачество“ – тоест колко-
то повече хора стартират бизнес, 
толкова повече бизнес ще има за 
всички. Стремим се да стартираме 
бизнеси, които хем генерират пе-
чалба, хем са социално отговорни. 

– Извинявай, но не си ли твърде 
млад за подобна дейност?

– Още когато бях във втори курс 

в университета, заедно с мои със-
туденти вече бяхме предприемачи, 
без да знаем. Шест месеца продава-
хме една мобилна апликация, дока-
то не попаднахме на конференция, 
организирана от Start Up Foundation. 
Тогава много ме вдъхнови лекция-
та на Ники Горчилов за предприема-
чеството. Той говори за това, че 
предприемачеството е философия, 
начин на мислене и начин за про-
мяна на света, може би дори най-
бързият. Оттам изхвърчах, затво-
рих се вкъщи за десет дни и пи-
сах един бизнес план. Заедно с два-
ма мои състуденти взехме, че побе-
дихме в едно състезание, спечелих-
ме 20 хил. лева и тогава официално 

станахме предприемачи.
– Как се запали по фоточетене-
то? 

– До 15-годишна възраст бях прочел 
0 цели книги. На 15 години отидох 
да гледам „Властелинът на пръс-
тените“ и се запалих по цялата 
приказност на вселената на Толкин! 
Тогава си купих книгата „Властели-
нът на пръстените“ – 1107 стра-
ници. Четох я година и три месеца. 
Беше ми много интересна. Почвах, 
спирах. От една страна, разбрах, че 
имам търпение толкова време да 
чета една книга, от друга страна, 
нещо не беше наред... Запалих се 
по четенето, но четях много бав-
но, успявах да прочета горе-долу по 
книга за месец. Преди година и по-
ловина попаднах на книгата за фо-
точетенето (180 страници). Отне 
ми 5–6 месеца да се науча сам – от 
книгата – да чета по този начин. 

– Ти си преподавател по метаче-
тене. Можеш ли да обясниш прос-
то какво означава метачетене? 

– Метачетенето е игра, която под 
формата на забавление ни учи как да 
преживяваме и прилагаме информаци-
ята, концепциите и идеите на дадена 
книга в живота си. Метачетенето е 
игра, базирана на книги. Фоточетене-
то е първата книга, която ние игро-
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Ако сте от онези, за които четенето е изтощителен маратон, добре е 

да знаете, че има хора, за които то е спринтова дисциплина. Наричат се 

фоторийдъри и заковават хронометрите на прочетена книга в час. Реших да 

направя интервю с един от тях, но само за да го... разоблича. Бях сигурна, че 

е от онези млади хора, които просто ги мързи да четат. Около 5 минути след 

началото на разговора ни вече се бях засрамила от предварителните си на-

мерения и се бях изчервила – и със съзнанието, и с подсъзнанието си, и с ля-

вата, и с дясната половина на мозъка си.   

Събеседникът ми е завършил семестриално ФМИ (Факултет по математика 

и информатика) на Софийския университет, а преди това – 31-ва езикова гим-

назия за чужди езици и мениджмънт в София. Прапрапраплеменник е на първия 

български патриарх Антим I и е правнук на един от учениците на Дънов. Той е 

само на 24 години, а аз само си мислех, че съм чела много. Представям ви Ди-

митър КАРАМАНЧЕВ.
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визираме, така да се каже. Игровиза-
цията е една от най-бързо развива-
щите се тенденции в света. Фото-
четенето пък е система, чрез която 
можете да прочетете една книга за 
1–2 часа със 70–80% разбиране. 

– Ако сега ти дам листчето с мо-
ите въпроси, за колко части от 
секундата ще го прочетеш? 

– Неее. Материалът трябва да е 
голям. Да използваш фоточетене, 
ако материалът е на една-две стра-
ници, е все едно да палиш совалка, 
за да отидеш до магазина. 

– Добре. В какво точно се изразя-
ва методът на фоточетенето?

– Използва се фотофокус – спе-
цифичен фокус с очите, прави се 
нещо като ментална фотография 
на цялото. Използва се дясната по-
ловина на мозъка, която отговаря 
за картинките, цветовете и дина-
миката. Сканирането и други тех-
ники за бързо четене използват 
предимно лявата половина на мо-
зъка, която е аналитичната. Поня-
кога използват и дясната, но ско-
ростта е много по-бавна и инфор-
мацията се обработва повече от 
съзнанието и по-малко от подсъзна-
нието. Фоточетенето е цялостна 
мисловна система, която използва 
и съзнанието, и подсъзнанието. Тя 
включва техника за най-бързото че-
тене, което се случва със страни-
ца в секунда. Включва и сканиране, 
и още две техники за бързо четене. 

– А при класическото четене само 
лявата половина на мозъка ли е 
ангажирана?

– Да. Само съзнанието и само лява-
та половина на мозъка. Разбира се, 
много хора в опита си да прочетат 
много книги, са си измислили всякак-
ви техни си начини да четат по-
бързо – четене по диагонал и пр. – 
с цел да включат и дясната поло-
вина. Това е търсене на динамика. 
Защото иначе какво?! Да четеш 20 
минути само с лявата половина на 
мозъка е като да ходиш 20 минути 
само на един крак. 

– Казваш, че разбирането при фо-
точетенето е 70–80%...

– Важно е, преди да започнем да 
фоточетем, да определим каква е 
нашата цел. След това с помощта 

на техниката фотофокус четем 
със страница в секунда книгата и 
сме в нещо като медитативно със-
тояние. После спим, за да може ин-
формацията да отлежи. Фоточете-
нето не стига директно до конкре-
тиката. То първо обхваща цялото. 
На следващия ден използваме техни-
ки за бързо четене, подобни на ска-
нирането, за да активираме и осъз-
наем информацията. Това е своеоб-
разното връщане към целта. Казва-
ме си: „ОК. Имам тази информация 
в тялото си, сега как да я доведа 
до съзнанието си? И то не цяла-
та, а минимума, който ми трябва, 
за да изпълня целта си?“ Колкото 
по-проверима и измерима е целта, 
толкова по-добре. Целта може да 
бъде например „Искам за една сед-
мица да изкарам 1000 лева!“. Целта 
е ориентир към точно онова съдър-
жание в книгата, което ще ти по-
могне да я изпълниш. Това е точно 
обратното на онова четене, което 
е с една и съща скорост независимо 
от целта, независимо от книгата. 
Буква по буква, дума по дума. То е 
свръхнеефективно. Хем нямаш цел, 
хем се опитваш да попиеш всичко. 
Когато нямаш цел – искаш всичко 
и получаваш нищо, защото мозъкът 
няма за какво да се хване. 

– Мисля, че и хората, които четат 
по класическия начин, имат цел... 

– Да, но тя невинаги е осъзната. 
Хубаво е целта да бъде осъзна-
та. Да знаеш, че когато имаш цел, 
имаш изход. Тук според мен е в сила 
законът на Парето (Вилфредо Паре-
то, италиански икономист и социолог 
– бел. ред.), по-популярен като Пра-
вилото 20–80. 20% от съдържание-
то на всяка книга носят 80% от 
стойността за теб и за твоята 
цел. Може би си чувала закона в ин-
терпретацията му, че 20% от хо-
рата по света притежават 80% от 
парите. Или ако имаш 10 задачи за 
днес, 2 от тях ще ти донесат 80% 
от парите, които ще получиш за 
десетте. На другите осем се падат 
онези 20%... Това е един от най-цен-
ните закони за продуктивност. 

– Понякога една книга се ражда 
трудно и бавно, особено когато 
става дума за класическа литера-

тура. Например почти всеки епи-
зод от романа епопея „Война и 
мир“ е претърпявал от 4 до 15 ре-
дакции. Не е ли фоточетенето не-
уважение към труда на писателя? 
Звучи обидно „Война и мир“ да 
бъде прочетена за час...

– Фоточетенето не е състезание. 
Това, че си прочел книгата за един 
час по единия начин, не означава, че 
след това, когато я активираш и 
я доведеш до съзнанието си, няма 
да є отделиш дори повече време 
от времето, което авторът е от-
делил, за да я напише. Има книги, 
които си заслужава да прочетеш и 
сто пъти. Има книги, които си за-
служава да четеш не със страници 
в секунда, а със страници в час, да 
медитираш върху тях... Много об-
надеждаващо е, че когато се научиш 
да фоточетеш, виждаш колко малко 
си чел преди това. И как си „одрас-
квал“ само отгоре по повърхността 
дори най-любимите си книги. Осъз-
наваш, че хубавите книги са нео-
бятни вселени, в които цял живот 
можеш да се ровиш. Повтарям, че 
фоточетенето е система от тех-
ники, която ти предоставя възмож-
ност да избереш и използваш най-
добрите от тях, за да се изкефиш 
много на книгата или за да постиг-
неш бързо и качествено целта си. 

– Да разбирам ли, че фоточете-
нето не изключва стандартното 
четене и е своеобразна проверка 
за това, какво би искал да проче-
теш бавно...

– И е начин за няколко минути да 
попиеш подсъзнателно цялата ин-
формация от книгата и после да 
анализираш всяко парченце от цяло-
то. Когато първо синтезираш цяло-
то и чак след това го анализираш 
– ефектът е огромен. 

– Къде сред всичко това се пози-
ционира сугестопедията? 

– Може би първо трябва да кажем 
какво е сугестологията. Тази наука 
е създадена от д-р Георги Лозанов 
през 1965 г. В нейната основа стоят 
сугестията (внушението) и десугес-
тията (освобождаването) и техните 
възможности при разкриването на по-
тенциалите на личността. Сугесто-
педията е науката за приложението 
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на сугестологията в педагогиката. Тя 
има седем закона за това, как да не 
се опитваме да програмираме хората. 
Програмирането казва „трябва“, сочи 
с пръст и подобно на хипнозата е 
авторитарна комуникация. Сугестопе-
дията е точно обратното, депрогра-
миране – тя предразполага човека да 
се чувства възможно най-приятно и 
комфортно, като дете. По този на-
чин се отключат скритите резерви 
на подсъзнанието. Лозанов е направил 
нещо уникално за света – дал е въз-
можност на хората да учат по един 
оригинален, забавен и интересен на-
чин. Сугестопедията е призната от 
20 експерти на ЮНЕСКО през 1978 г. 
При това въпросните експерти са се 
занимавали с различни версии на ус-
кореното учене – в този смисъл те 
са му конкуренти. Всички те обаче 
единодушно обявяват сугестопедията 
за най-прогресивния метод за учене в 
света и препоръчват да се прилага 
във всички страни, всички училища, 
по всички предмети. 

– ЮНЕСКО ли е най-авторитет-
ната институция, от която 
този метод може да получи при-
знание?

– Най-голямото признание може да 
дойде от хората. 

– Възможно ли е действително су-
гестопедията да се прилага в раз-
лични научни дисциплини? 

– Сугестопедията може да се при-
ложи към всеки предмет, защото 
всеки предмет има съдържание и 
преподавателят тръгва от него. 
Въпрос на креативност е да пре-
върнеш това съдържание в приказ-

ка. Всичко зависи от личността на 
преподавателя. Хора, които не са 
достатъчно осъзнати, интегрира-
ни личности, не могат да препода-
ват сугестопедично, защото нямат 
необходимата нагласа. Впрочем при 
един от разговорите ми с Георги 
Лозанов го попитах дали от всеки 
става сугестопедичен преподавател. 
Той ми отговори: Sorry. 

– А всеки човек ли може да се нау-
чи да фоточете?

–  Ако мислиш, че можеш – можеш, 
ако мислиш, че не можеш – не мо-
жеш. Ако мислиш, че си фоторий-
дър, си прав, ако мислиш, че не си 
– пак си прав. Въпрос на автосугес-
тия. Целият ни живот върви така. 

– И все пак ми се струва невъз-
можно да преподаваш например 
биомеханика чрез сугестопедия?

– Напълно възможно е. Всеки човек, 
независимо дали са му чели приказки 
или не, носи приказното в себе си 
– възможността както да разбира 
приказките, така и да ги създава, 
да разбира символиката им.

– Не ни ли учат приказките на 
по-екзистенциални понятия като 
добро и зло, трудолюбие и мързел? 
И как тези понятия могат да се 
свържат с чистата наука?

– Всяка приказка има съдържание и 
когато в него вплетеш принципи-
те на биомеханиката, с която ти 
даде пример, подсъзнанието на хора-
та започва да прави връзки, да от-
варя резервите. 

– Коя е последната книга, на коя-
то си отделил много време?

– За мен книгата с голямо „К“ в 

момента е тази на Екхарт Толе – 
„Нова земя“. Книга за това, как да 
стигнем до ново небе – ново съзна-
ние, което да доведе до нова земя – 
нова материална действителност. 

– Разбирам, че сугестопедията 
има терапевтичен и релаксиращ 
ефект върху човека. Изглеждаш 
ми много жизнерадостен и усмих-
нат. Никакви проблеми ли ня-
маш?

– Просто се забавлявам повече, 
старая се да бъда повече в насто-
ящето. Точно Толе ме е убедил, че 
когато умът прави проекции в ми-
налото – той се ядосва, когато пък 
ги прави в бъдещето – се тревожи. 

– А какъв искаш да станеш, кога-
то пораснеш? Шегувайки се, те 
питам...

– Когато бях на пет години и 
ми задаваха този въпрос, отгова-
рях, че искам да стана безбройнер. 
Да имам толкова пари и прияте-
ли, че да не мога да ги преброя, и 
да съм прочел толкова книги, че да 
не мога да ги преброя. Сега мисля, 
че парите са измерител, но не са 
стойност, приятели имам много, 
а книгите вече не ги броя. Далеч 
съм от мисълта, че всичко, кое-
то чета, е вярно. Когато проче-
та формулирана хипотеза, се ста-
рая да я тествам. Аз съм още на 
24 години и съм много далеч от 
мисълта, че съм стигнал където и 
да е повече от някой друг. Но съм 
щастлив. Нали знаеш какво е казал 
Буда? „Няма път към щастието – 
щастието е пътят“.

Интервю на Мирослава ИВАНОВА
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Р усокоса красавица със зелени очи, при това бивш мо-

дел – може ли някой да я вземе на сериозно в Холивуд? 

Разбира се, че не, освен ако името є не е Чарлийз Терон. 

Сравняват я с Грейс Кели и тя задължително попада в кла-

сациите за най-красивите лица на света. Южноафрикан-

ската актриса обаче доказа, че е 

НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ПРАЗНОГЛАВА КРАСАВИЦА 

А с превъплъщението си като противна серийна убийца в 

„Чудовище“ успя да убеди критиците, че дълго време неза-

служено са пренебрегвали таланта є. За него Чарлийз по-

лучи съвсем заслужен „Оскар“ и оттогава животът є ко-

ренно се промени. След поредица силни роли сега ще я ви-

дим в доста неочаквана светлина като злата кралица в 

новата версия на приказката за Снежанка.

Всъщност ако трябва да опишем живота на Терон, той 

донякъде прилича на друга приказка – тази за Пепеляшка. 

Като героинята на Шарл Перо, и Чарлийз се надявала да 

танцува на бала със своя принц. Бъдещата звезда 

ОБОЖАВА ТАНЦИТЕ 

и още от 12-годишна изучава класически балет, фламен-

ко и модерни танци в училище по изкуствата в Йоханес-

бург. Междувременно печели няколко конкурса за красота и 

започва работа като модел из Европа. Снимките за модни 

списания са просто начин да събира пари, за да се посвети 

на танците. Една контузия на коляното обаче слага край 

на мечтата є да стане примабалерина. Добре че майка є 

я насърчава да опита късмета си в Холивуд. Естествено, 

в началото є е трудно и Чарлийз се принуждава да краде 

хляб и да позира гола, за да оцелее на това непознато мяс-

то. Късметът є се усмихва, след като 

ЕДИН АГЕНТ Е ВПЕЧАТЛЕН ОТ УСТАТОТО МОМИЧЕ

което вдига луд скандал на банков служител, отказал да 

осребри изпратен от майка є чек. След него впечатле-

ни се оказват Том Ханкс, който кани красавицата в режи-

сьорския си дебют „Музиката, която правиш“, и Ал Пачино 

и Киану Рийвс, нейни партньори в хита „Адвокат на дяво-

ла“. Така стигаме и до чаровния принц – ирландския актьор 

Стюарт Таунсенд. Двамата участват в един посредствен 

трилър, а след снимките му заживяват заедно. Дълго вре-

ме Терон и Таунсенд създават впечатление за 

ЕДНА ОТ НАЙ-СТИЛНИТЕ И НЕРАЗДЕЛНИ ДВОЙКИ 

в Холивуд, макар че така и не се женят. Те твърдят, че са 

нещо повече от семейство, но Стюарт не успява да свик-

не с факта, че нейната кариера е по-успешна от негова-

та. Раздялата им породи различни спекулации, но и двама-

та упорито запазиха мълчание относно причините за нея. 

Вече прехвърлила 36, Чарлийз все още не беше изпълнила 

още една своя мечта – да стане майка. Ето че в началото 

на годината тя оповести новината, че е осиновила малкия 

Джаксън. Това се случи по време на представянето на 

БЪДЕЩИЯ Є ХИТ „СНЕЖАНКА И ЛОВЕЦЪТ“

В него Терон играе кралица Равина, която ненавижда своя-

та доведена дъщеря Снежанка (в ролята е звездата от 

„Здрач“ Кристен Стюарт). След като разбира от своето 

вълшебно огледало, че Снежанка не само е най-красивата, 

но е и бъдеща владетелка на кралството, нейната маще-

ха решава да се отърве от нея. С тази цел Равина търси 

помощта на ловеца Ерик, който трябва да є донесе сърце-

то на Снежанка. Вместо обаче да я убие, той є помага да 

се превърне в истински воин, и така младото момиче, за-

едно със седемте джуджета и чаровния принц Уилям се за-

ема да свали от трона своята зла мащеха. Чарлийз казва, 

че това е една по-реалистична и доста по-мрачна версия 

на популярната приказка. А според първите коментари ро-

лята на злата кралица много є отива. Актрисата допъл-

ва с усмивка, че това е така, защото е... истинска кучка. 

„Е, Пикасо е имал своя син период. Аз пък в момента се за-

бавлявам да играя злодейки, защото съм в своя период в 

стил кучка.“

Петър ЗЛАТАНОВ

ПРИКАЗНО КРАСИВА 
И ПРИКАЗНО ЗЛА
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ЕЗОТЕРИЧНОЕЗОТЕРИЧНОЕЗОТЕРИЧНО

Х
армонията е възможна, но се 
постига бавно в линейно време 
и в полярна триизмерна реал-
ност, каквато е нашата. Ма-

халото се движи от крайната точ-
ка на плюса към крайната точка на 
минуса. А хармонията е в нулевата 
точка по средата 

В ЗЛАТНАТА СРЕДА 
Трудно ни се удава да се задържим 

там. Постигаме я за минути, ча-
сове, дни и пак я губим. Възможно 
ли е да я направим наша постоян-
на спътница? 
Преди да дам отговор, се налага 

да направя няколко уточнения. Зе-
мята е населена с души на различ-
на възраст. По-младите са по-не-
опитни, защото са се прераждали 
по-малко. По-старите са взели мно-
го земни „изпити“, в резултат на 
което в последното си преражда-
не имат повече опити и таланти 

от другите. Но „изпитите“ на по-
старите души на Земята са и по-
трудни. Те имат по-големи предиз-
викателства и мисии за изпълнява-
не. Това са така наречените инди-
гови, кристални души.
Освен физическо тяло ние имаме 

още ефирно тяло (то следва точно 
контурите на физическото), емо-
ционално, ментално и духовно. 

ОПИТНОСТИТЕ 
ОТ ПРЕРАЖДАНИЯТА НИ 

се запаметяват в емоционалното 
и в менталното ни тяло. Зато-
ва старите души имат натрупан 
по-голям кармичен дисбаланс, защо-
то са живели повече пъти. Но пък 
те са и по-твърдо решени да от-
работят този кармичен дисбаланс 
във взаимоотношенията си с дру-
ги души около себе си и да изчис-
тят кармата си. (В България впро-
чем в момента има голямо струп-
ване на стари души, които са слез-
ли на групи, за да подпомогнат съ-
буждането и усъвършенстването на 
по-младите.) 
В моето ежедневие в център 

„Мелхезедек“ (някъде се пише Мел-
хиседек и означава енергийна същ-
ност, или логоса на нашата вселена. 
В Стария завет пък Мелхезедек е 
духовният учител на Авраам. Твър-

Хармонизация Хармонизация 
на тритена трите

„„АЗАЗ“-а“-а
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Всички ние искаме да 

изгоним тревожните мисли 

от главите си, да сме 

спокойни и да не реагираме 

с гняв и раздразнение 

на банални проблеми. 

Но как да постигнем 

хармоничното състояние 

на невъзмутимост и 

радост едновременно? Как 

да избягаме от капана на 

негативното си его?
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ди се, че в една от своите инкар-
нации Исус Христос е бил човек на 
име Мелхезедек.) срещам много 

СТАРИ, НО ОБЪРКАНИ ДУШИ 
на които им е трудно да овладеят 
собствените си енергии. 
Земята е във времеви прозорец, а 

ние сме в очакване на енергиен пре-
ход към по-висше измерение. Облъч-
вани сме от много силна енергия, 
която, от една страна, ни пома-
га да осъществим този преход, но 
от друга – ни затруднява да кон-
тролираме емоциите и талантите 
си. Затова се чувстваме объркани 
и енергийно дисбалансирани. Най-по-
търпевши са старите сензитивни 
души, които се стремят да се из-
дигнат към по-висшите енергии и 
да развият ясновидски и лечителски 
таланти у себе си.
Всички ние сме 

МНОГОПЛАСТОВИ 
СЪЩЕСТВА

Тоест всеки от нас има три „аз“-
а – подсъзнателен (чувствен), съз-
нателен (ум) и свръхсъзнателен (ин-
туиция, висш „аз“). 
Чувственият е във връзка с три-

те (от общо седем) най-долу раз-
положени чакри (коренната, свърза-
на със земята; сакралната, свързана 
с водата, и слънчевия сплит, свър-
зан с огъня). Той е в пряка връзка 
и с егото, и съответно с неговите 
„игри“ и „продукти“. Егото обаче 
не е непременно нещо лошо. То се 
грижи за физическото ни тяло и за 
оцеляването му. Но неговата нега-
тивна крайност – негативното его 
– е онова, което ни създава дис-
комфорт в ежедневието. Негатив-
ното его винаги критикува, сравня-
ва, никога нищо не му е достатъч-
но. Когато чувственият „аз“ „води 
хорото“, ние никога не се чувства-
ме достатъчно богати или красиви 
и сме склонни да манипулираме дру-
гите, за да станем. 
Съзнателният „аз“ е обвързан с 

менталното ни тяло и с мислите, 
на които служим в този живот и 
които сме натрупали от предишни 
прераждания. Свръхсъзнателният, 

или висшият, „аз“ е духът, който 
ни помага да израстваме. 
Трите „аз“-а трябва да свирят 

една и съща симфонична мелодия 

ПОД ДИРИГЕНТСТВОТО 
НА ВИСШИЯ „АЗ“

или духа ни. Само когато духът ни 
води, ние сме в единство с всич-
ки души на Земята, ставаме един 
организъм с тях. Духът вижда го-
рата отгоре, вижда напред през 
пространството и времето. В духа 
няма полярност, а има радост, по-
кой, любов и приемане. 
Както аз казвам, духът вижда ня-

колко кръстовища по-напред. Кога-
то чувственият ни „аз“ забележи 
зелен светофар, той ни казва: „Ка-
рай колата, няма проблем, зелено 
е.“ В същата ситуация съзнателни-
ят ни „аз“ казва: „Ти си в право-
то си да караш, защото светофа-
рът е зелен.“ А духът (или интуи-
цията ни), който гледа най-отвисо-
ко, вижда, че след три кръстовища 
баба с бастун пресича неправомер-
но и въпреки „зелената вълна“ ще 
ни предупреди да намалим скорост-
та. Няма логика, но ако се дове-
рим на усещането на духа си, няма 
да бутнем бабата и да лежим в за-
твора за това. 

ЧУВСТВЕНИЯТ „АЗ“ 
ИСКА ДА УПРАВЛЯВА 

Но той вижда нещата само пред 
носа си. Когато сме в егото си, 
ние сме в гората, сред дърветата 
и не можем да видим пътя. Ако 
не се доверим на по-висшата част 
от нас самите, можем да си уда-
рим главата в някое дърво, търсей-
ки пътя. А от нас се иска само да 
направим една крачка встрани. 
Всъщност да хармонизираме три-

те „аз“-а означава да ги накараме 
да свирят една и съща мелодия. По-
някога робуваме на мисъл-форми от 
социума. Ще ги разпознаем по това, 
че не ни правят радостни. Когато 
духът води, ние сме радостни и се 
чувстваме независими.
Хармонизацията на трите „аз“-

а за мен е процес. В индивидуал-
ната месечна програма „Майстор-

ство на емоционалното, ментал-
ното и духовно тяло“ (записвания-
та за лична среща с Милена Бонева 
–  мелхезедек 7-а степен и шамбала 
майстор – както и за курсовете мо-
жете да направите на страницата 
ни във фейсбук – Melhezedek в лич-
но съобщение) вие ще минете през 
този процес, предприемайки поход 
навътре към себе си. На човек 
като на божествено същество не 
му е нужно да прави нищо друго, 
за да се усети в хармония, бла-
женство, просперитет, здраве и 
радост, освен да опознае и тран-
сформира енергиите си в емоцио-
налното и в менталното си тяло. 
Да трансформира енергиите на 
страха, болката, вината (а те са 
като черни дупки в нас, които по-
глъщат всичко) в енергии на свет-
лина, реда и божествената изна-
чална същност. 

ЕНЕРГИИТЕ В НАС

трябва да са леки, нежни, краси-
ви, да се движат безпрепятствено 
от едно тяло в друго. Енергията 
на страха е като скала, в която се 
удрят всички други енергии. Именно 
тя разваля хармонията. 
Страхът, който излъчваме, се ум-

ножава във вселената и се връща 
при нас като бумеранг – още по-
силен. Любовта, която излъчваме, 
също се връща при нас утроена – 
на същия принцип. Когато духът 
управлява, нашата реалност става 
позитивна, преподрежда се и ние 
излъчваме любов. И се радваме на 
изобилие, здраве, просперитет. 
От една година, откакто водя 

този курс, се нагледах на чудеса – 
на хора, които за дни се променят 
пред очите ми. Тяхната промяна 
води до промяна на техни близки, 
на приятелите в обкръжението им. 
Защото са се осмелили да обявят 
пред вселената: „Аз вече не искам 
да страдам, мое рождено право е да 
се радвам и аз избирам това.“ Това 
е тайната – да изберем радостта 
и любовта! 

Милена БОНЕВА,
мелхезедек 7-а степен 

и шамбала майстор
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ЗЕЛЕНА ЯБЪЛКАЗЕЛЕНА ЯБЪЛКАЗЕЛЕНА ЯБЪЛКА

www.zelenayabalka.bg

Îùå�çåëåíè�ÿáúëêè�â�ãðàäèíàòà�íà�„Áåëà“Îùå�çåëåíè�ÿáúëêè�â�ãðàäèíàòà�íà�„Áåëà“
Много скоро предстои първото раздаване на годиш-

ните награди за екология и стил на живот „Зелена 

ябълка“, които бяха учредени в парк „Мир и дружба“ в Сту-

дентски град през септември миналата година. Тогава бяха 

посадени и първите ябълкови дръвчета в ябълковата гради-

на на „Бела“: едно от г-жа Весела Лечева, издател на списа-

ние „Бела“, и други три от партньорите и лицата на проек-

та – г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, 

г-жа Нона Караджова, министър на околната среда и водите, 

и г-жа Вяра Анкова – генерален директор на БНТ.

Всяка година призьорите в конкурса ще имат честта да за-

саждат по едно ябълково дърво в градината на „Бела“. Така в 

зеленото сърце на Студентски град ще бъде посадена гра-

дина от ябълкови дръвчета, а ежегодният конкурс „Зелена 

ябълка“ ще допринася за нейното разрастване и за превръ-

щането є във форум за срещи и събития, инициирани от спи-

сание „Бела“. 

През тази година ще бъдат обявени

ПОБЕДИТЕЛИ В ШЕСТ КАТЕГОРИИ:

 Мащабен екопроект или личност, направила екооткритие

 Екотуризъм и екохотели

 Основни хранителни продукти (детски храни, напитки, 

хранителни добавки)

 Козметични екопродукти

 Зелено образование

 Награди на списание „Бела“ за зелени журналистика и 

сайт

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШАТА КАУЗА 

и кандидатствайте за наградата „Зелена ябълка“ на сайта 

ни zelenayabalka.bg! Оттам можете да се информирате и за 

всички, номинирани в съответните категории, избрани за 

тази година. 

ЗАЩО ДА ГО НАПРАВИТЕ ЛИ?

Ние искаме журито да бъде затруднено в своя избор.

Ние искаме обществото на хората, които споделят еколо-

гичния начин на живот, да бъде голямо.

раздела „БЕЛА почивка“ в юнския брой на списанието

ОЧАКВАЙТЕ

Планираме. Пътуваме. Пристигаме. Почиваме. Всичко за вашата лятна отпуска... 

Разделът ще даде практична информация, препоръки и идеи за отпуската.

Уважаеми рекламодатели,

Ние искаме нашите читатели да бъдат успешни предприемачи на своето лятно свободно време, 

вие можете да им помогнете за това! 

Заявете вашата реклама в раздела „БЕЛА почивка“ до 31 май 2012 година на reklama@bela.bg или 

m.pchelinska@bela.bg или на телефони 02/943-39-30, 943-45-48.

1
ПЛАНИРАМЕ

Как да финансираме почивката си? Къде, 

кога и с кого да прекараме лятото? 

Дрехи, козметика, лекарства, книги... 

Как да изберем куфар и какво да сложим 

в багажа си?

2
ПЪТУВАМЕ

Какво да съобразим в зависимост 

от това, коя от „материите“ на 

пътя ще изберем – суша, въздух 

или вода.

3ПРИСТИГАМЕКакво е добре да знаем предварител-
но за избраната от нас дестинация 
и какво ни е необходимо, за да се ори-
ентираме в мястото и околността?

4
ПОЧИВАМЕ

Какви са вашите цели? В кой от ви-

довете туризъм попада вашето пъ-

туване? Релакс, активна почивка 

или познавателни дейности – какви 

ще бъдат вашите летни изкушения?
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– Като балкански стипендиант 
защо избра зелените общности за 
своя изследователски проект?

– Когато говорим за „общности“ на 
Балканите, първото нещо, за което 
се сещаме, са националните, етни-
ческите и религиозните общности. 
Въпреки че този модел на идентич-
ност е все още валиден за много 
хора в този регион, както и в све-
товен мащаб, за мен той е свър-
зан с миналото, с овехтели идеоло-
гии и клишета, с празни бурета ба-
рут, подрусващи се в каруцата на 
националната държава. Да си при-
зная, този тип общности дълбоко 
ме отегчава. Според мен истински-

те проблеми на съвремието са съв-
сем други. Те са свързани с пренасе-
леността, масовата урбанизация, за-
мърсяването, борбата за храна, во-
дните и енергийните ресурси. Про-
блемите на съвремието са екологич-
ни – в най-широкия смисъл на тази 
дума. Не съм песимист по природа, 
но наистина смятам, че оцеляване-
то ни на тази планета е поставено 
под въпрос. Планетата ще оцелее, но 
не и ние. Начинът, по който парази-
тираме, по който безцеремонно екс-
плоатираме околната среда, е наис-
тина ужасяващ. Затова и избрах за 
тема на изследователския си проект 
„зелени общности“. Най-общо казано, 
това са хора, обединени около про-
блемите на екологията. Общността 
винаги предполага определен тип спо-
деленост, а каква по-голяма споделе-

ност от околната среда, в която 
всички живеем заедно и от която, 
и да искаме, не можем да избягаме. 

– Какъв е според теб профилът на 
екопротестиращия човек? 

– Екопротестиращият човек няма 
профил. Най-интересното е, че зеле-
ните общности предлагат нов тип 
идентичност, обединяваща хора от 
най-различни социални и икономиче-
ски групи, хора с различен етнос, 
религия, националост, политическа 
идеология – от всякоя възраст, кла-
са, пол, занятие. Това са общности 
дотолкова, доколкото идеята за по-
добър и здравословен живот е при-
съща на всички ни. Екопротестира-
щи – ако това е думата – могат 
да бъдат градски, високотехнологич-
ни хора, така както и земеделци 
от най-малкото село в най-далечна-

ДИМИТЪР КЕНАРОВ:

„Екологията не е идеология, „Екологията не е идеология, 
а инстинкт за съхранение“а инстинкт за съхранение“
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За него мога да ви кажа, че не се движи по гребена на информационната въл-

на, където балансират повечето журналисти. Той по-скоро излиза в откри-

тото море на събитията и хората, за които разказва. Бакалавърската степен 

по американска и руска литература от Middlebury College (САЩ) личи в журна-

листическите му материали. Димитър Кенаров пише на английски език и е един 

от представителите на гонзо журналистиката – онзи начин на писане, при кой-

то авторът (журналистът) е непосредствен участник в събитията, а личните 

му преживявания са на преден план. Убедена съм, че ако повече журналисти у нас 

се посветят на този стил – родната журналистика, образно казано, ще прес-

кочи трапа. Защото тя е на умиране. Не е необходимо да се слива с литерату-

рата. Но наистина е препоръчително да стане по-еко, т.е. по-природна, по-чо-

вешка. С морал, съвест и спазваща етични норми. Да разказва истории, вмес-

то да вдига скандали. 

Димитър Кенаров е един от стипендиантите в тазгодишната надпревара за бал-

канска стипендия за изключителни постижения в областта на журналистиката. 

Целта на инициативата е да окуражи регионалното сътрудничество между жур-

налистите и да стимулира по-балансираното отразяване на сложни проблеми, 

ключови както за региона, така и за Европейския съюз. Темата на конкурса тази 

година е „Общности“, а Димитър е избрал да пише за зелените общности. Той ще 

се опита да обясни как екокаузите в България и Румъния са възродили идеята за 

общност и социална отговорност.
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та провинция. Зелените общности 
обединяват в едно глобалисти и ан-
тиглобалисти, космополити и нацио-
налисти. Пример за това бяха ма-
совите протести против добива на 
шистов газ. Това за мен са нови-
те общности на съвремието, нови-
те конфигурации на идентичността. 

– Питал ли си се как тези хора 
намират време, за да протести-
рат? Може би мнозина от тях са 
безработни например...

– Какво означава да намираш вре-
ме да протестираш? Това е като 
да питаме как хората намират вре-
ме да бъдат граждани. То е като да 
питаме как Левски или пък Ботев 
са намирали време да отстояват 
идеите си. Ами, ей така, вярвали са 
в нещо и са намерили време въпреки 
натоварената си програма. Честно 
казано, по-скоро се питам как пове-
че хора не намират време да про-
тестират. Българските медии, мно-
зинството от които директно об-
служва корпоративни, а не общест-
вени интереси (или тихо приравня-
ва обществения интерес с корпора-
тивния), се опитват да предста-
вят еколозите като нехранимайко-
вци, безработни хипита с марихуа-
на в косите, зелени талибани и ок-
топоди, смучещи пари и пречещи на 
икономическо развитие на държава-
та. Тази медийна карикатура за съ-
жаление е широко разпространена у 
нас. Истината е съвсем различна, 
но медийната машина се опитва по 
всякакъв начин да убие наченките 
на гражданственост в България, за 
да защити финансовите интереси 
на политици и бизнесмени.

– Защо у нас екопротестите са 
по-мащабни от социалните про-
тести? И не е ли парадоксално 
това? 

– Няма нищо парадоксално. Екопро-
тестите са всъщност тип социал-
ни протести. Нека си припомним, 
че първите протести срещу кому-
нистическата диктатура през 80-те 
бяха именно екологичните – инци-
дентът в Чернобил доведе директ-
но до развитието на „гласност“ в 
СССР, а протестите срещу обгазя-
ването на Русе бяха едни от пър-

вите организирани прояви на поли-
тическа опозиция в България. Така е 
и сега. След като държавата беше 
брутално окрадена през последни-
те 20 години, след като икономика-
та беше приватизирана или просто 
пладнешки разграбена, единственото 
останало общо благо на българина 
е природата. Българската природа е 
единственото все още общо прос-
транство и затова хората са борят 
толкова яростно за нея. Тук има не 
само екологичен, но и икономически 
и социален елемент. Всъщност еко-
протестите в България като че ли 
възкресяват идеята за гражданско 
общество като цяло и ни събуждат 
от политическата ни летаргия. Вся-
ко гражданско общество се форми-
ра на базата на конкретни пробле-
ми, а не на абстрактна философия, 
а екологичните проблеми са възмож-
но най-конкретните и осезаеми. За-
това аз виждам екопротестите не 
просто като екопротести, а като 
една по-широка проява на граждан-
ственост, като възраждане на по-
увяхналата идея за общност. 

– Каква е връзката между социал-
ния статус на обществото и не-
говото екосъзнание? 

– Съществува една погрешна пред-
става, че само хората в много бо-
гатите и развити страни могат да 
си позволят да мислят за екология. 
Нека да понатрупаме пари, пък то-
гава ще рециклираме хартия. В об-
ществените ни представи екологи-
ята само пречи на икономическо-
то развитие на държавата, пречи 
на новите ски-писти, голф игрища, 
златни мини, газодобивни компании. 
Всъщност екологията в момента е 
една изключително печеливша сфе-
ра, в пъти по-ценна икономически 
от всякакви тежки индустрии. Не 
е нужно да станем първо богати, да 
унищожим природата си, за да разви-
ем екосъзнание. Тогава ще бъде пре-
калено късно. България е малка стра-
на, с изключително богата земя, а 
земеделието в момента е истинско 
богатство в световен мащаб. Тряб-
ва да насочим развитието си на-
там, а не като комунистите да гра-
дим грандиозни планове и да отваря- 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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ме поредния завод, за който нямаме 
суровина. Но ето – земите и села-
та ни навсякъде пустеят, а ние се 
чудим как да свържем двата края, 
като продадем поредната държавна 
компания за жълти стотинки. 

– Не са ли екоутопиите новите 
социални утопии? И това не е ли 
лошо – замяната на една утопия 
с друга?

– Екологията не е утопия и ни-
кой не говори за утопия. Това е 

отново медийна карикатура, целя-
ща да дискредитира екологичната 
кауза и да представи екодвижения-
та като продукт на екстремистки, 
утопични (неокомунистически) иде-
ологии. Предполагам, на всички ни 
се иска да живеем в свят, където 
бягаме голи, а плодовете на дърве-
тата сами падат в устите ни, но 
за съжаление май това е невъзмож-
но. Екокаузите са далеч по-банални. 
Те са борба за чист въздух, чиста 

вода, чиста храна, разумно потреб-
ление на ресурси, възобновяеми из-
точници на енергия.

– Можеш ли да кажеш нещо лошо 
за екопротестите, или твоята 
оценка за тях е изцяло положи-
телна?

– Смятам, че екопротестите са 
прекрасен феномен, и се надявам 
повече хора да разберат, че еколо-
гията не е просто идеология, а ин-
стинкт за самосъхранение. Аз обаче 
съм на първо място журналист и за 
мен е важно да гледам на проблеми-
те възможно най-обективно. Както 
всяко движение, и екодвижението 
има своите проблеми – има акти-
висти, които изкривяват фактите 
в своя полза и прибягват до евти-
на антиглобалистка пропаганда, по-
добна на пропагандата на противни-
ковата страна. Това обаче не бива 
да ни дава извинение да отхвърля-
ме екологичните проблеми като не-
съществуващи. Те са съвсем реал-
ни – толкова реални, че могат да 
ни убият.
Интервю на Мирослава ИВАНОВА

За поредна годи-

на „М-тел“ иници-

ира журналистическа 

над превара, чиято 

цел е да фокусира об-

щественото внима-

ние върху значимост-

та на иновациите за 

развитието на иконо-

миката и общество-

то не само в Бълга-

рия, но и в световен 

мащаб. Наградите 

„М-тел медия мастърс“ поощряват и обзорните, и аналитич-

ните материали с нестандартен поглед върху развитието на 

технологиите и тяхното влияние върху нашия живот.

Организатор на конкурса е Центърът за развитие на медиите. 

Експертите на неправителствената организация приемат но-

минираните материали и подпомагат работата на независи-

мото жури (без участието на представител на „Мобилтел“), 

което определя най-добрите журналистически постижения. 

Ето и тазгодишните призьори в отделните категории: „Инфор-

мационни агенции и нови медии“ – Елица Николова, Web cafѓ, за 

материала „Софийски бухали“,  „Печатни медии“ – Начо Стригу-

лев, сп. „Мениджър“, за „Кинотехнологиите промениха мечти-

те ни“, „Електронни медии“ – Петя Тетевенска и Мария Чер-

нева, БНТ, за „Красива 

наука – за вампирите 

и науката за кръвта“. 

За първи път тази го-

дина журито реши да 

отличи един от най-

трудните жанрове 

в журналистиката – 

разследването, като 

присъди специална 

награда на Миролю-

ба Бенатова от БТВ 

за репортажите є за 

телефонните измами.

Специален гост на церемонията по връчването на наградите 

„М-тел медия мастърс“ бе Елиф Шафак. Тя пристигна у нас по 

покана на „М-тел“ и българските є издатели „Егмонт“. Турска-

та писателка сложи автографи върху току-що издадения на 

български свой последен роман – „Чест“. Шафак беше голяма-

та награда за всички присъстващи, които имаха възможност-

та да видят на живо презентацията є на тема „Творческата 

сила и културата в ерата на телекомуникациите“. Красива, 

спокойна, с огромни стилни бижута и семпъл грим. „Любов“ и 

„чест“ са онези от заглавията на нейните романи, които я из-

разяват най-добре. И точно с тези категории тази жена го-

вори на света.  

Елиф Шафак

ШАРЕНИ НОВИНИ ВЪПРОС НА МЕДИЙНА „ЧЕСТ“

Андреас Майерхофер, изпълнителен 
директор на „М-тел“ в България

Една от многото споделяни снимки във фейсбук от протестите 

против проучванията и добива на шистов газ в България
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Х
ванах го в момент, кога-
то четеше хайку на Ма-
цуо Башьо, и това по спе-
цифичен начин се отрази 

на разговора ни за екология. Иначе 
любимите му автори са Вонегът, 
Керуак, Достоевски, Кундера, Сенке-
вич, Чехов, Робърт М. Пърсиг, Хрис-
то Ботев и Вапцаров... Тях Горан не 
би се отказал да чете на хартия 
въпреки желанието си да щади при-
родата от глупави човешки посега-
телства. Иначе се опитва да жи-
вее екосъобразно. Какво точно оз-
начава това, можете да прочетете 
в сайта му www.goranatanasov.com 
или пък да участвате в проекта му 
„Владимирово – едно лято, една ва-
канция, едно детство“ във фейсбук.

– Зеленото живеене със самодис-
циплина ли се постига? 

– Много се чудя дали живея зеле-
но. Искам, но в голям град това е 
трудно да стане. Бих се радвал да 
съм по-близо до земята. Не си нала-
гам ограничения обаче. Опитвам се 
да бъда себе си и да следвам сърце-
то си. Сега то ми казва, че тряб-
ва сериозно да помисля дали искам 
през следващите години да живея в 
голям град.

– Искаш да станеш дауншифтър 
значи? Обясни какво означава 
това модерно напоследък явле-
ние. Кое е обратното на даун-
шифтинга?

– От средата на XX век насам 
ние, хората, се намесихме навсякъде 
в природата, за да улесним живота 
си. Тази наша намеса обаче дотол-
кова промени картината на Земя-
та, че някои учени констатираха, 
че светът е минал в нова геоло-
гична епоха. Нарекоха я антропоцен 
(ерата на хората). Животът в ера-
та на хората е обратното на да-
уншифтинга. Дауншифтингът пред-
полага избор. Изборът да си, а не 
да имаш. Изборът да се чувстваш 
добре в собствената си кожа и 
да живееш простичко в ритъма на 
природата. Бих го сравнил с дзенб-
удизма и теорията за средния път. 
(По тази логика Буда е първият даун-
шифтър, защото е проповядвал имен-
но да се върви по среден път на рав-
новесие и хармония и да се избягват 
крайностите – бел. ред.) Не е нужно 
да имаш много, за да си щастлив. 
„Малка къщичка и двор, покрит с 
хортензии“, ако ми позволиш това 
хайку от Мацуо Башьо.

– По твоята логика премест-
ването от града на село все още 
не означава, че си станал даун-
шифтър.

– Да, има много хора, които жи-
веят на село, но техният живот 
по никакъв начин не кореспондира 
с дауншифтинга. Живеят в пала-
ти, строят замъци, карат лъска-
ви возила. Мисля, че тези хора до-
някъде са осъзнали нуждата да се 
диша чист въздух, но нямат необ-
ходимостта да се лишат от скъпи-
те си играчки. На истинския даун-
шифтър не му трябва замък, не му 
трябва скъп автомобил. Трябват 
му хубав кон и широкопола шапка. 
Актьорът Юрий Ангелов от годи-
ни живее в китното странджан-
ско село Фазаново, има красива ко-
била, а „офисът“ му е в клоните 
на едни стар орех. Това е истински 
дауншифтинг – живот в съзвучие с 
природата. Семейство Серафимови 
(агробиолозите с научни звания Радка 
и Серафим Серафимови са основатели 
на Опитната станция по южни култу-
ри в Поморие – бел. ред.) цял живот 
отглеждат невероятни растения в 
село Велика, превърнали са двора си 
в причудлива експериментална лабо-

Горан Атанасов работи 

в Bg info channel и има 

щастието да пътува не 

само в свободното си 

време, но и по работа

ВИНАГИ СЪМ ПОДОЗИРАЛА, ЧЕ ХОРА, КОИТО РАЗБИРАТ ОТ 
ХУБАВА ЛИТЕРАТУРА, РАЗБИРАТ И ОТ ЖИВОТА. ОБЩУВАНЕТО 
МИ С ГОРАН АТАНАСОВ – ЖУРНАЛИСТ, ФОТОГРАФ, БЛОГЪР 
И ПЪТЕШЕСТВЕНИК ПО ПРИЗВАНИЕ И УСМИХНАТ, ИСКРЕН 
И СВЕТЪЛ ЧОВЕК ПО РОЖДЕНИЕ – ПОТВЪРДИ ТОВА МОЕ 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.

ДА СИ

ДА ИМАШ
Е ПО-ВАЖНО ОТ
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ратория по дендрология. В него се 
крие невероятно богатство от над 
2600 растителни вида. В Япония 
такива хора като семейство Сера-
фимови лично императорът ги обя-
вява за „живи съкровища“.

– Кое е най-екологично чистото 
място, на което си бил в Бълга-
рия?

– Казват, че в България най-еколо-
гично чистото място е село Равно-
гор. Не съм бил там, а много ис-
кам. Но си имам не едно, а две лю-
бими места. Едното е там, където 
съм роден и израснал – Берковица, 
скътана в меките гънки на Западна 
Стара планина. И едно малко село 
в Северозападна България, запоките-
но на прага на Дунавската равни-
на – Владимирово. Това са местата, 
към които винаги се връщам и кои-
то наричам свои. Там се чувствам 
като у дома си! Местата и хора-
та са свързани. Сигурно си усещала 
привързаност към някое място и си 
си обещавала да се върнеш? 

– На какви условия трябва да 
отговаря мястото извън голе-
мия град, в което би се заселил 
един дауншифтър? Ако напри-
мер там няма интернет, това 
не би ли откъснало дауншифтъ-
ра от пулса на живота?

– Според мен мястото те изби-
ра, а не ти него. Бил съм на мно-
го места в България, но никъде не 
съм усещал толкова силно привлича-
не, такава химия като в Беркови-
ца или Владимирово. Условията, ес-
тествено, са важни, но да не забра-
вяме, че истинските дауншифтъри 
сами си стягат къщата и си оп-
равят двора. Със собствените си 
ръце, използвайки естествени мате-
риали и съобразявайки се с особе-
ностите на терена. А иначе даун-
шифтингът не пречи да се чувст-
ваш гражданин на света. Можеш да 
живееш в затънтено село, да садиш 
домати, но в същото време да си 
в крак с всичко, което се случва по 
света и у нас. Много ми е смешно 
деленето на център и периферия, 
на столица и провинция в XXI век. 
Провинция не значи задължително 
изостаналост.С
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Противогазът на този колоездач би трябвало да ни подсети и стресне докъде сме стигнали в 

нашествието си срещу природата и накъде отиваме с жадните си за гориво автомобили

Цялото Владимирово – без ретуш и фотографски пристрастия, искрено като самата природа

Берковица – дори и паркираните тук автомобили не изглеждат толкова страшни за 

природата на фона на величествения Балкан

Бела, брой 5 (171), 201258



– Бавен живот какво означава 
според теб? Неактивен живот? 
Или…

– По-скоро спокоен. Живот в унисон 
с вътрешния ти глас и в съзвучие с 
природата и хората около теб. Вре-
ме е да намалим оборотите, време е 
да минем на по-ниска предавка (даун-
шифтинг в превод означава „превключ-
ване на по-ниска предавка“ – бел. ред.), 
време е да се поуспокоим. Иначе кол-
кото повече бързаме, рискуваме жи-
вотът ни да ни се изплъзне.

– Ти какви „зелени“ навици си 
култивирал в бита си? 

– Опитвам се да ходя колкото се 
може повече пеша и да карам коле-
ло. Обичам да карам колело, защо-
то така общувам чрез сетивата 
си с околността. Усещам аромати-
те, понякога дори си комуникирам с 
минувачите (с поглед, естествено). 
Не ми се иска да звуча като еко-
активист, но си мисля, че ако по-
често карахме велосипеди, щяхме да 
живеем в една много по-чиста сре-

да и да бъдем по-здрави. Вчера на-
пример брат ми ми изпрати сним-
ка на млад мъж, който кара коле-
ло в кв. „Хладилника“ с противо-
газ. Разбира се, ако се абстрахираме 
от определението „луд за връзване“, 
този човек е повел неравностойна 
битка с глобалното затопляне. 

– Би ли се отказал да четеш хар-
тиени книги в полза на елек-
тронните и на опазването на 
дърветата от изсичане? 

– Не, не бих. Колкото и да звучи 

неекологично! Няма нищо по-хубаво 
вечер да си легнеш, навън да е тъм-
но, в стаята – тихо, и да четеш 
интересна книга. Четенето от ек-
рана на монитора ме уморява. Ина-
че страхотно е, че има електрон-
ни книжарници. Те правят знанието 
още по-достъпно.

– Простакът може ли да живее 
природосъобразно според теб? 

– В никакъв случай. Глупостта е 
най-големият бич на човечеството.

Разговора води Мариана ЯНЕВА

Да си дауншифтър означава да живееш просто, в хармония с природата и собственоръчно да 

поддържаш дома и двора си

Âсички знаем, че пиенето на вода от пластмасови 
бутилки е вредно и за здравето ни, и за околната 

среда. Можете спокойно да избегнете тези вреди, ако 
предпочетете „информираната“ бутилка Flaška 
ЗА ЕЖЕДНЕВНА И МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА
Използвайки Flaška, вие си спестявате не само 
здравословни проблеми, но и „живи“ пари. Защото 
можете да пиете обикновена чешмяна вода, само 
че по-качествена. Впрочем чешмяната вода е 
от 250 до 1000 пъти по-евтина от бутилираната. В 
някои случаи тя дори има същите, а понякога и по-
добри качества от бутилираната. 

А бутилката Flaška буквално я превръща в жива вода, защото това не е обикновена бутилка, а… 
БУТИЛКА С ИНФОРМАЦИЯ 
Ако налеем в нея обикновена вода от чешмата, след 5 мин тя променя структурата си и 
заприличва на чиста изворна вода. Вкусът й също се променя – става значително по-мек.
Това не е магия, а 
КВАНТОВА ФИЗИКА В ДЕЙСТВИЕ 
Стъклото, от което е изработена бутилката Flaška, съдържа 71% силициев двуокис. Чрез 
специална технология и устройство, разработени в Германия, то се програмира така, че когато 
водата се допре до него, тя поема информацията, кодирана в силициевите атоми, и водните 
клъстери започват да се подреждат по различен начин. Тази технология значително подобрява 
качеството на водата (става по-малко генотоксична и с по-малък редокс потенциал).
Поради прецизния производствен процес бутилката Flaška не е евтина, но въпреки това 
ИНВЕСТИЦИЯТА В НЕЯ БЪРЗО СЕ ВЪЗВРЪЩА 
Имайки предвид крайната цена от около 40 лв. и факта, че действието на Flaška е с 
продължителност 4 години, вашата годишна инвестиция в добра питейна вода е на стойност 10 лв.
Можете да изберете между Flaška с вместимост 0,33 л; 0,50 л и 0,75 л.
Бутилката е поставена в защитен калъф от естествен памук или от неопрен.
WWW.FLASHKA.BG
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– КАКВА БЕШЕ ВАШАТА 
ЛИЧНА МОТИВАЦИЯ ДА СЕ 
ЗАХВАНЕТЕ ИМЕННО С РЕ-
ЦИКЛИРАНЕ? 

– Да правиш бизнес, който е свър-
зан с опазване на околната среда, 
е благородна и печеливша кауза. Ре-
циклирането съвместява и двете и 
аз съм много мотивиран да рабо-
тя точно поради тези две причини.

– КОИ СА НАЙ-ЦЕННИТЕ ПОЛ-
ЗИ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕТО?

– Опазването на природата, по-
чистването на градската среда, 
осигуряването на допълнителна су-

ровина за производствата. И мно-
го други, включително произвежда-
не на зелена енергия от отпадъчна-
та топлина.

– ИМА ЛИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ 
ПРЕЧКИ БИЗНЕС КАТО ВА-
ШИЯ ДА СЕ РАЗВИВА ВЪЗХО-
ДЯЩО И СКОРОСТНО В БЪЛ-
ГАРИЯ И КОИ СА ТЕ?

– Законодателни пречки няма. Но 
има нужда от кампания, с която 
хората да бъдат привлечени към на-
шата кауза. Така ние ще си вър-
шим работата по-добре, а хората 
ще живеят в по-чисти и красиви 

места.
– ДАЙТЕ ПОНЕ ТРИ ДОКАЗА-
ТЕЛСТВА, ЧЕ БИЗНЕСЪТ НЕ Е 
ЛИЦЕМЕРЕН КЪМ ЕКОЛОГИ-
ЯТА. МНОГО ХОРА СЕ СЪМ-
НЯВАТ, ЧЕ „БРАКЪТ“ МЕЖДУ 
ЕКОЛОГИЯТА И БИЗНЕСА Е 
ВИНАГИ ПО-ИЗГОДЕН ЗА БИЗ-
НЕСА.

– Много е просто. Бизнесът е 
този, който инвестира в нови еко-
логични технологии, зелени енергии, 
в научни екоразработки и т.н. Пра-
ви го, защото в това е бъдещето. 
Инвестираш днес и печелиш утре. 

НИКОЛАЙ ДРАГОМИРЕЦКИ е изпълнителен директор на екоорга-

низациите „Екобултех“, „Екобулбатери“ и „Автоекобул“. Финансист, 

спортен фен и природолюбител.

Визитка

ИНВЕСТИРАШ ДНЕС, 
ПЕЧЕЛИШ УТРЕ!

ОП А З В А Н Е Т О Н А П Р И Р О Д А Т А Е  Б Л А Г О Р О Д Н А К А У З А
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Екологичните решения не са лице-
мерни, те са бизнес решения, иконо-
мически са напълно аргументирани. 
Нови източници на енергия, много-
кратна употреба на изходни сурови-
ни, по-икономични производства, по-
малко отпадъчна технология. 

– РЕАЛНА ЛИ Е ЗА ВАС ЕКО-
ЛОГИЧНАТА КАТАСТРОФА И 
КОЛКО СКОРО ДОПУСКАТЕ 
ТЯ ДА СЕ СЛУЧИ? ВПРОЧЕМ 
КАКВО СИ ПРЕДСТАВЯТЕ, ЧЕ 
ЩЕ СЕ СЛУЧИ И ЗАЩО ТОЧ-
НО ТОВА СИ ПРЕДСТАВЯТЕ? 

– Говорим за екологична катастро-
фа, за да я предотвратим, а не за-
щото я има. Взимат се решения 
днес, които ще решат проблеми-
те утре. Не казвам, че няма сери-
озни екологични проблеми, но твър-
дя, че нещата са поправими. Не ми 
се рисуват черни картини, искам и 
правя реални неща. Ние като орга-
низация по оползотворяване упра-
вляваме дейности по събирането и 
рециклирането на стара и ненужна 
техника – автомобили, батерии, из-
лязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване (ИУЕЕО), а 
това е истинско решаване на про-
блеми и превантивна мярка за по-
чисто бъдеще. 

– ВИЕ СИГУРНО ЧЕСТО ПЪ-
ТУВАТЕ В ЧУЖБИНА. КАКВА 
Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЕКО-
ЛОГИЧНО ОРИЕНТИРАНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЗАПАД И 
ТЕЗИ В БЪЛГАРИЯ?

– Екологичното производство изис-
ква сериозни инвестиции. Нормално 
е по-слабите икономики да се спра-
вят по-трудно. Нашият основен 
партньор и подизпълнител „Надин“ 
инвестира 40 млн. лева и изгра-

ди първия и единствен на Балкани-
те завод за рециклиране на ИУЕЕО. 
България като част от ЕС работи 
по европейските стандарти. Ние 
трябва да спазваме общите пра-
вила и го правим. Разликата е, че 
за нас това е много по-трудно от 
финансова гледна точка – инвести-
цията се изплаща по-бавно, креди-
тът е по-скъп, но независимо от 
това българският бизнес се справя 
и това му прави чест.

– КАК ИЗРАЗЯВАТЕ ЛЮБОВТА 
СИ КЪМ ПРИРОДАТА ИЗВЪН 
РАБОТАТА? 

– Първо, не я замърсявам. Спазвам 
прости битови правила. Никога не 
изхвърлям батериите и изгорелите 
електрически крушки в кофата. А 
иначе като всеки човек обичам да 
се разхождам сред природата, рад-
ват ме красивите места и опре-
делено всичко това ме зарежда с 
енергия и добро настроение.

– КАКВА Е РОЛЯТА НА ПОЛИ-
ТИЦИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА 
ЕКОЛОГИЧНО ОРИЕНТИРАНО 
СЪЗНАНИЕ И ВЪОБЩЕ ИМАТ 
ЛИ РОЛЯ ТЕ ЗА ТОВА? НЕ Е ЛИ 
ЕКОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ 
ВЪПРОС НА ЛИЧНА МОТИВА-
ЦИЯ И ЛИЧЕН ИЗБОР?

– Екологичното съзнание се възпи-
тава. Затова са отговорни всич-
ки в едно общество – от семей-
ството, през училището до упра-
вляващите. Ролята на политиците 
е да създават закони и да управля-
ват процеса, така че тези закони 
да се спазват. Също така добрият 
политик е този, който трябва да 
дава пример.

– АКО БЯХТЕ ПОЛИТИК, КАК-
ВО БИХТЕ НАПРАВИЛИ, ЗА ДА 

СПРЕТЕ КРАЖБАТА НА МЕД-
НИ ЖИЦИ ОТ РОМИТЕ?

– Това е болезнен въпрос, а и аз 
не съм политик. Факт е обаче, че 
този проблем има шанс да бъде ре-
шен при приемането на новия закон 
за управление на отпадъците, кой-
то вече е минал на първо четене в 
парламента. Надявам се на това, че 
мерките, заложени в него, ще бъ-
дат ефективни.

– КАКВИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕ-
ТОДИ ПРИЛАГАТЕ, ЗА ДА ВЪЗ-
ПИТАВАТЕ ДЕЦАТА СИ В „ЗЕ-
ЛЕН“ ЖИВОТ?

– Аз имам една дъщеричка, която е 
на 3 години и все още ми е труд-
но да я убедя с разумни доводи. Но 
знаете, че децата копират родите-
лите си. Затова най-доброто, кое-
то мога да направя за момента, 
е просто да є давам пример. Това 
е много по-ефективно, отколкото 
празните приказки. 

– ИМА ЛИ ВРЪЗКА МЕЖДУ 
ЛЮБОВТА ВЪОБЩЕ И ЛЮБО-
ВТА КЪМ ПРИРОДАТА?

– Това е игра на думи. Аз обичам 
семейството си. Към природата из-
питвам респект и възхита, защо-
то няма нищо по-силно и по-уни-
кално от нея.

– КАКВО МОЖЕ ДА НАПРА-
ВИ ВСЕКИ ЧОВЕК ОЩЕ ДНЕС, 
ЗА ДА СЕ ПРОМЕНИ ЛОШАТА 
ЕКОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ?

– Най-лесното е да не я влошава, 
т.е. ако не помагаш, поне не пре-
чи. Хората сме част от природа-
та, зависими сме от нея, живеем и 
съществуваме благодарение на нея, 
затова трябва да я уважаваме.

Интервю на Мариана ЯНЕВА
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Н
аричат ги различно – „органични“, „екологич-
но чисти“, „био“, не разликите между тези 
наименования ще са тема на тази статия. 
Както и да ги наричат, популярността на 

тези продукти расте по цял свят, защото вредата 
от използването на нитрати, хербициди и пестициди 
и пораженията, които това нанася на околната сре-
да, не могат да ни оставят равнодушни. Много имун-
ни заболявания, както и нарушения на обмяната на ве-
ществата в човешкия организъм се свързват именно с 
наличието на високи дози химически съставки, постъп-
ващи в телата ни заедно с храната.

ГОРДОСТТА НА ФЕРМЕРА

Апетитно лъскаво манго, едри червени ябълки, све-
жи, еднакво калибровани домати, пресни ягоди, едро-
зърнесто сочно грозде… Всичко това стана достъпно 

по всяко време на годината. И така сме свикнали да 
виждаме тези „фешън“ плодове и зеленчуци на сергии-
те целогодишно, че дори не се замисляме откъде по-
сред зима се взимат например пресни картофи. И как 
гроздето, докарано от далечна Аржентина, може да 
преживее целия този дълъг път през складове и митни-
ци и да пристигне в България в безупречен вид. Всъщ-
ност много плодове, зеленчуци, риби и птици, които 
попадат на трапезата ни, се отглеждат при изкустве-
ни условия, далеч от природата. Така както и ние са-
мите – жителите на големи градове, изглеждаме малко 
нещо изкуствени. Защото човек е това, което яде, а 
това, което ядем в най-големи количества, са модифи-
цирани продукти. Да вземем за пример млякото, кое-
то е загубило почти всичките си полезни вещества в 
процеса на технологична обработка, а след това пов-
торно е било обогатено с витамини. Зеленчуците и 
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ДА ТЕ ЛАЕ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „ОРГАНИК“ 
ПРОДУКТИТЕ И ИМАТ ЛИ ТЕ ПОЧВА У 
НАС? КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТЯХ 
И ТЕЗИ, КОИТО СМЕ СВИКНАЛИ ДА 
ВИЖДАМЕ НА ТРАПЕЗАТА СИ?
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плодовете винаги се асоциират с нещо натурално, при-
родно, но и те се отглеждат с помощта на различни 
химикали и претърпяват задължителна „предпродажбе-
на подготовка“, за да лъснат в добър търговски вид 
на сергиите. За да бъдат съхранени по-дълго време и 
да издържат на дългото транспортиране, се обработ-
ват с газ, подлагат се на облъчване и киснат във вани, 
пълни с фунгициди. Това забавя процеса им на узрява-
не и предотвратява появата на плесени и размножава-
нето на паразити. 

ХИМИЯТА ИЛИ ЖИВОТЪТ

Преди половин век, за да се повишат добивите от 
растенията, широко се използваха прости неорганич-
ни торове, нитрати или фосфати, които се смята-
ха за съвършено безвредни. Тези химически съедине-
ния работят много просто – разтварят се във вода 
и се усвояват непосредствено от кореновата систе-
ма на растенията. Те са нещо като химически до-
пинг, заради който растенията губят свойствата 
да усвояват хранителни вещества от самата поч-
ва по по-сложен, но по-естествен начин. Прилагане-
то на въпросните химически вещества в производ-
ствени мащаби е довело до понижаване на „имуни-
тета“ на растенията – тоест на способността им 
да се противопоставят на болести, вредители и да 

оцеляват сред плевели. Така постепенно използване-
то на изкуствени торове се заменило от използване 
на хербициди (за борба с плевелите), пестициди (про-
тив болести), инсектициди (за унищожаване на вре-
дителите). Но всичките тези съединения по своята 
същност се явяват токсични. Попаднали в човешкия 
организъм в ниски концентрации, те биват елимини-
рани. Но много от тях имат свойството да се от-
лагат и натрупват в организма. Например в САЩ се 
използват 70 хиляди различни химически съединения в 
хранителната промишленост. 250 от тях могат да 
бъдат открити в кръвната плазма. Лекарите са до-
казали вредата на някои от тях, например на пести-
цида ДДТ, и са ги забранили. Именно американците 
първи осъзнават вредата от използване на големи 
количества химически вещества и започват да тър-
сят алтернативи. Едно от решенията бе намерено 
с помощта на генното инженерство. Генномодифи-
цираните организми (ГМО) позволяват практически 
да се избегне използването на химия – високите до-
биви и добрият растителен имунитет са непосред-
ствено заложени в растителните гени. Това обясня-
ва и широкото разпространение на ГМО. Този факт 
обаче обезпокои някои учени, които съзряха връзка 
между употребата на ГМО и зачестилите стомаш-
но-чревни заболявания. 

ГЕННОМОДИФИЦИРАНИТЕ 
ПРОДУКТИ – РИСК ИЛИ ПОЛЗА? 

Анекдотичен пример от времето на социализма: на 

въпроса, защо смятате, че да се ядат генномоди-

фицирани продукти е опасно, повечето хора отго-

варяли: „Защото те съдържат гени.“ Това ниво на 

(не)информираност позволява да бъдат манипулира-

ни аргументите „за“ и „против“ ГМО, използвани с 

търговски и дори с политически цели. А отговорът 

на въпроса, опасни ли са ГМО, или безопасни, изис-

ква висока компетентност. Защото целта на тях-

ното създаване е не само подобряване на потреби-

телските свойства на храните. Тези технологии да-

ват възможност да се добиват мляко със свойства-

та на ваксина и ориз, в който е синтезиран витамин 

А. Тези продукти могат да спасят от болести цели 

нации. Всички генномодифицирани продукти преми-

нават сериозни изпитания за безопасност. От дру-

га страна, учените не дават гаранция, че в бъдеще 

няма да бъдат открити някакви отрицателни после-

дици, свързани с употребата на генномодифицира-

ни продукти. Такива неприятни открития не са ряд-

кост – например след многократни изследвания на 

лекарствени средства. Но засега науката не разпо-

лага с данни, че всички генномодифицирани проду-

кти са вредни. 
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АЛТЕРНАТИВА НА 
ПРОГРЕСА

Изглежда, че в об-
ластта на производ-
ство на продукти за хра-
нене, както и в други сфери 
на живота, ние попадаме в основа-
телна зависимост от техническия прогрес. Внедрява-
нето на който и да било химикал води след себе си 
необходимост от изобретяване на следващия – за неу-
трализация на страничните явления и ефекти от пре-
дходния. Производството на храни все повече се от-
далечава от природата. Естествените механизми на 
взаимодействие между растенията, животните и поч-
вата са безвъзвратно променени.
В този смисъл производството на екологични проду-

кти е единствената алтернатива, която позволява да 
се излезе от този затворен кръг. 
Първите компании по отглеждане и продажба на ор-

ганични продукти се появяват в САЩ още през 80-
те години на миналия век. Техните принципи са да 
не се използват химически вещества, генномодифици-
рани организми в растениевъдството и антибиотици 

и хормони в жи-
вотновъдството. 
Постепенно този 
списък започва да 
се допълва:  маши-
ните, работещи с 

нефтопродукти, да се заменят 
от електрически или от ръчен 

труд  да не се отглеждат монокултури, а култури-
те да се редуват, за да могат взаимно да поддържат 
своята жизнеспособност  за борба с вредителите да 
се използват ултразвук, капани или да се разчита на 
техните естествени биологични врагове  да се въве-
дат специални норми, например колко крави/кокошки/
свине могат да пасат на 1 хектар земя, така че това 
да е най-добре за тяхното здраве, или пък норма, оп-
ределяща какви трябва да бъдат минималният и мак-
сималният срок на продължителност на живот при 
видовете животни. 
За да бъдат контролирани всички тези нюанси, се съз-

дадоха независими комисии под патронажа на Между-
народната федерация за органично земеделие (IFOAM). 
Съществуват определени нормативи за това, как да 
се съхраняват, опаковат и транспортират продукти-
те „органик“, които не съдържат консерванти и дос-
та бързо се развалят.

ЦЕНАТА НА ЩАСТИЕТО

Наистина органичните продукти 
са скъпи. Могат да струват ре-
ално от 1,5 до 2, та дори и до 
10 пъти по-скъпо. Но как ние мо-
жем да бъдем сигурни, че тези 
продукти са наистина „органич-
ни“? Единственият признак, по 

който може да се различи тази продукция в Европа, е 
единният знак за тяхното обозначаване, който пред-
ставлява 12 звезди, образуващи листо върху светлозе-
лен фон. В България за жалост малък брой потребите-
ли знаят как изглежда оригиналният знак „био“, което 
развързва ръцете на недобросъвестните производители 
да използват маркировките „био“, „еко“ или „органик“ 
като пазарен инструмент. Затова доста често може 
да ви се случи да видите млечни, хлебни и други ви-
дове изделия с търговска маркировка „био“. А някои 
производители отиват и по-далеч, включвайки марки-
ровка „био“ в собствената си търговска марка. За съ-
жаление законодателният контрол в тази насока е все 
още слаб. Затова внимавайте при покупка на биопро-
дукти – оглеждайте се за листото върху зелен фон.
Екопродуктите не са нито лукс, нито необходимост. 

Те са възможност да построим други отношения с 
природата – отношения с продължение в бъдещето. 
Отношения, при които грижата за насъщния не по-
ставя под заплаха възможността бъдещите поколения 
да живеят хармонично и здравословно.©
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ЗДРАВЕ И „ХОРМОНИТЕ 
НА РАСТЕЖА“

Така наречените хормони на растежа се прилагат 

в животновъдството, за да ускорят някои жизнени 

процеси в животинския организъм (например синте-

тичният хормон, който се вкарва в организма на кра-

вите, за да произвеждат повече мляко). Само по себе 

си това вещество е мощен биостимулатор, който 

при попадане в човешкия организъм може да предиз-

вика неконтролируем растеж на клетките. Дози-

те, които попадат в нашия организъм с месото, се 

смятат за незначителни, но все пак те могат да 

са един от факторите, увеличаващи риска от зло-

качествени образувания в човешкия организъм. Друг 

пример са анаболите – стимулатори за развитие 

на мускулна тъкан. Използват ги при отглеждане на 

местни породи животни и птици. Попадайки в човеш-

кия организъм, анаболите могат да предизвикат на-

рушения на работата на ендокринната система. А 

ендокринната система е затворена верига, в която 

всичко е много балансирано. Излишеството на един 

хормон може да доведе до промяна в нивата на оста-

налите. А това оказва влияние на репродуктивната 

система. Известен е фактът, че при мъжете честа-

та употреба на анаболи води до намаляване на про-

изводството на тестостерон, в резултат на което 

се стига до потискане на половите функции. При же-

ните излишеството на такива хормони може да до-

веде до нарушение на менструалния цикъл.
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А
петитна пуйка с хрупкава 
коричка или сочна пържола... 
Подобна вкусна живопис от-
давна не предизвиква само 

предчувствие за удоволствие. Кар-
тината на сготвено месо все по-
често поражда опасения, а поняко-
га дори чувство за вина. Защо ли? 
Ето няколко основания: „От месо-
то се старее“; „Месото е отрова“; 
„Месото не е еко“. 
Искаме или не, дискусиите око-

ло месоядните и съпътстващите 
ги митове (примесени с реални фа-
кти) се отпечатват все по-сил-
но в съзнанието ни. Никой вече не 
яде месо, без да обсъжда този акт. 
Наистина ли човешкият организъм 
изпитва потребност от месо и в 
какво именно се крие възможната 
вреда – това се опитахме да раз-
берем. 

ГРЯХ ЛИ Е ДА ЯДЕШ МЕСО? 
Вегетарианците ни убеждават, че 

месото е греховна храна, несъвмес-
тима с духовното извисяване, и 
че енергията на убитите живот-
ни нанася вреди не само върху ду-
ховното здраве, но и върху физи-
ческото. Тази идея не е нова. При-
митивните племена са вярвали, че 
хранейки се с животинско месо, 
човекът придобива характеристи-

ките на съ-
ответното 
животно – 
смелост, хи-
трост, бър-
за реакция, ос-
тро зрение и пр. Съвременни-
ят вариант на тези представи е 
„редактиран“ по следния начин – 
този, който яде месо, е агресивен 
и глупав. Усилвайки своите живо-
тински качества, той деградира. 
И старите, и новите възгледи по 
темата са въпрос на вяра, а не на 
научни доказателства. 

МЕСОЯДЕН ЛИ 
Е РОДЕН ЧОВЕКЪТ?

По устройството на организма и 
на храносмилателната система хо-
рата се отличават и от хищни-
ците, и от тревопасните. Може 
да се каже, че човекът е всеяден. 
Всеядността ни е дала определено 
еволюционно предимство. За разли-
ка от растителната храна месо-
то засища бързо, но когато е в су-
ров вид, е нужно голямо количество 
енергия за храносмилането и прера-
ботката му. Ето защо всички хищ-
ници спят след хранене. 
Когато човекът започнал да пече 

месото на огън, той получил въз-
можност да използва времето си 

не само за добиване 
на „хляба насъщен“, 
но и за интелектуал-
ни дейности – скална жи-
вопис, направа на оръдия на 
труда. 

МОЖЕ ЛИ 
РАСТИТЕЛНАТА ХРАНА 
ДА ЗАМЕСТИ МЕСОТО?
Частично. Делът на протеините 

в месото е 20–40%, а във варените 
зеленчуци те са едва 3–10%. Орехи-
те и соята съдържат съпоставими 
с това на месото количества про-
теини, но за жалост растителни-
те протеини се усвояват по-труд-
но и не докрай от организма. Енер-
гията и жизненоважните хранител-
ни вещества, които получаваме от 
месото, бързо се включват в об-
мяната на веществата. Докато за 
преработването и усвояването на 
продуктите от растителен произ-
ход често са необходими по-големи 
усилия и повече помощници (фер-
менти, храносмилателни сокове) на 
всяка единица извлечено полезно ве-

Месо или Месо или 
смъртсмърт
Възможно ли е да ядем месо, 

без да подлагаме този факт на 

обсъждане с пълна уста?!
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щество. Бавното храносмилане на 
растителната храна се дължи и на 
факта, че в нея се съдържат много 
баластни вещества (фитин, танин, 
диетични фибри). 

ИСТИНА ЛИ Е, ЧЕ 
ОТ МЕСОТО СЕ СТАРЕЕ?

Това е мит. Оптималният при-
ем на животински белтъчини е 
една от основните предпоставки 
за добър имунитет. Дефицитът на 
строителни компоненти (протеини, 
калций, фосфор, магнезий, силиций 
и др.), които получаваме предимно 
от месото, води до намаляване на 
плътността на костите, отслабва-
не на мускулите и ставните връз-
ки. Например недостигът на селен 
предизвиква дистрофия на мускула-
турата (в това число и на сърдеч-
ния мускул), както и дистрофия на 
съединителната тъкан – сухожили-
ята и ставите. Изводът е, че по-
скоро се старее бързо от дефицита 
на животински протеини, макар че 
излишъкът от тях също е вреден. 

КАКВА Е ВРЕДАТА 
ОТ МЕСОТО?

Прекалено високото съдържание на 
протеин в менюто ни води до за-
губата на калций, до претоварване 
на отделителната система и също 
така повишава риска от сърдечно-
съдови заболявания, инсулт и рак. 
Високото потребление на животин-
ски протеини е оправдано само ако 
сте подложени на големи физически 
натоварвания. Ако водите заседнал 

начин на живот, вредата от яде-
нето на месо е по-голяма, отколко-
то ползата. 

КОЛКО МЕСО И 
КОЛКО ЧЕСТО?

Строго индивидуално е. На въз-
растен човек (на ден) се препоръч-
ват 0,6–0,8 г протеини на 1 кило-
грам от неговото тегло. Само по-
ловината от тази норма е добре 
да набавяте от животински проте-
ини, другата половина – от расти-
телни. Средният здравословен при-
ем на възрастен човек на ден е ра-
вен на около 50 г месо на ден. Не е 
за пренебрегване фактът, че според 
статистиката тези, които прие-
мат повече от 100 г червено месо 
ежедневно, са изложени на по-голям 
риск от развитие на рак на стома-
ха. Ето защо червено месо е добре 
да се яде не повече от 3 пъти сед-
мично. През останалото време по-
добре го заменяйте с бяло пилешко 
месо, риба и дроб. 

ТОКСИЧНО ЛИ Е МЕСОТО?
Да, но зависи от качеството на 

месото, както и при какви усло-
вия е произведено то. Напоследък 
при отглеждането на животни се 
използват антибиотици, хормони и 
наситена с разнообразни химически 
вещества храна. В процеса на съх-
ранение и продажба месото се об-
работва с консерванти… 

ИМА ЛИ НАЧИН 
ДА СЕ НАМАЛИ ВРЕДАТА 

ОТ МЕСОТО?
Да, ако следвате няколко основни 

препоръки:
 Отдавайте предпочитание на 

прясното месо, а не на месни проду-
кти и полуфабрикати.  Измивайте, 
а още по-добре – накисвайте месо-
то в хладка вода, преди да го сгот-
вите.  Най-добре е да не използ-
вате първия бульон от варенето на 
месото. Изчакайте да кипне първа-
та вода, в която варите месото, 
излейте я и после отново налейте 
вода и сварете бульона. Впрочем в 
органичното месо или в месото на 
дивите животни химически примеси 
на практика отсъстват.

ЕТИКА И ЕКОЛОГИЯ

Десетки милиарди животни годишно се умъртвяват, за да бъдат 

използвани за храна. Лошите условия, при които те се отглеждат, 

са не просто етически проблем. Повечето хора вярват, че истинският 

ужас се случва в кланиците. Технологията на умъртвяване на животни 

се е подобрила значително през последните 50 години. Макар че и до 

днес се случва, след като бъдат заклани, животните да са още живи и 

да агонизират. Но истинският проблем са условията, в които те се от-

глеждат: кокошките – в тесни кафези, кравите – в минипарцели, свине-

те – в клетки върху бетонен под. Много породи се отглеждат така, че 

постоянно изпитват болка. Подобна изкуствена система на отглеж-

дане води до все по-масираното използване на хормони, антибиотици и 

пр., които в крайна сметка влияят зле на човешкото здраве. Естестве-

но, има и малки ферми, където животните се гледат природосъобраз-

но. Но те са много малко.

Към тази картина прибавяме и факта, че животновъдството е едно от 

най-мръсните производства. На него се падат 28% от метана, който 

се изхвърля в атмосферата. 
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Едни спасяват океана, други 
– горите, трети пестят 
електроенергия… Водещите 
козметични марки също 
отдавна са се настроили 
на ековълна и виждат в 
това сериозен смисъл. Защо 
„възстановяване“ се превърна 
в ключова дума не само по 
отношение на грижата за 
кожата? И възможно ли е, 
когато нанасяме върху себе 
си сутрешната доза скъп 
крем, всъщност да изглаждаме 
бръчките по лицето на 
планината? 

С
ъздателите на знакова 
козметика отдавна са уло-
вили естественото влече-
ние на своите потреби-

тели към природата. Контактът 
с природата наистина е важен за 
здравето ни – физическото и емо-
ционалното – обясняват психолози-

те. Природата е извор на поло-
жителни емоции, намалява нивото 
на стреса, възстановява организма 
ни. Жителите на големите градо-
ве усещат всичко това интуитив-
но и стремежът им към досег с 
природата става все по-силен. За 
много жени въпросното съприкос-
новение се изразява в покупката на 
суперскъп крем в разкошна опаков-
ка, над чиято формула са се труди-
ли куп мастити специалисти. При-
ятно ни е да осъзнаваме, че в ос-
новата на все по-сложните козме-
тични консистенции стоят природ-
ни съставки. Като например ме-
дът, признат за отлично заздра-
вяващо средство, което можем да 
открием в състава на серума Abeille 
Royale на Guerlain. Или пък екстра-
ктът от екзотично растение от 
Югоизточна Азия в серума против 
пигментни петна Even Better Clinical 
Dark Spot Corrector на Clinique. Ами 
екстрактът от броколи в съста-

ва на енергитизиращия и освежа-
ващ Skin-Ergetic на Biotherm? Ов-
лажняващият крем Hydra Beauty на 
Chanel пък съдържа уникален екс-
тракт от джинджифил, който рас-
те в Мадагаскар, в източната го-
риста част на острова. Любопитно 
е, че 80% от растенията в тази 
гора се срещат само там, а Ма-
дагаскар е глобален приоритет по 
отношение на опазването на биоло-
гичното разнообразие според ЮНЕ-
СКО. От Chanel поддържат мест-
ните жители по различни начини 
– субсидират женски и медицински 
центрове, учат хората да печелят, 
като използват природните ресур-
си, без да нарушават целостта на 
горите. Компанията работи съв-
местно с френско-мадагаскарската 
неправителствена организация „Чо-
векът и околната среда“. Органи-
зацията е базирана в Мадагаскар 
и е специализирана в областта на 
устойчивото развитие и опазване-
то на биологичното разнообразие с 
участието на местното население. 
Работи по специфичен начин, който 
цели да се докаже, че опазването на 
околната среда и човешкото разви-
тие могат да вървят ръка за ръка. 
„Човекът и околната среда“ разра-
ботва цялостен план, който включ-
ва подпомагане на селското стопан-
ство, здравеопазването и образова-
нието, опазването на застрашени 
видове, включително и развитието 
на дейности, генериращи приходи. 
Идеите и дейността на въпросна-
та организация са отлични, защото 
в крайна сметка те предоставят 
на местните хора възможност за 
устойчиво управление на местните 
природни ресурси, както и да ре-
инвестират печалбите в образова-
телни и здравни проекти. „Човекът 
и околната среда“ има за цел да се 
предоставят алтернативи на мест-
ните общности в управлението на 
природните ресурси, които са ико-
номически и екологично устойчиви. 

И други в името 
на природата 

 Kiehl's предоставя на своите 
продавачи бели кърпи за баня от 

Козметика Козметика 
за природатаза природата
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преработени пластмасови бутилки. 
За изработването на една кърпа, 
която изглежда като памучна, оти-
ват... 10 бутилки. 

 Shiseido използват в завода си в 
щата Ню Джърси една от най-мощ-
ните системи за преобразуване на 
слънчевата енергия в електрическа. 

 Helvance се присъедини към клу-
ба „1% за планетата“. Компания-
та отчислява 1% от годишния си 
оборот за опазването на околна-
та среда. 

 La Prairie извличат екстракт от 
морски растения само с помощта 
на биотехнологии за наземна обра-
ботка на водорасли, като по този 
начин не нарушават крехкия баланс 
на морската екосистема. Марка-
та се числи към общността Ocean 
Futures Society, която се ръководи 
от Жан Мишел Кусто и чиято цел 
е защита на океана. 

 La Mer събират кафяви водорас-
ли за своя прочут Creme de La Mer 
само от горния слой на океана, без 
да засягат екосистемата в дълбо-
чина и да нанасят вреди на мор-
ската флора. Всяка година La Mer 
посвещават своя лимитирана серия, 
версия на същия крем, като сред-
ствата от продажбите є отиват 
за защита на океана и за възстано-
вяване на неговите ресурси. 

 Yves Rocher развива различни ини-
циативи. В магазините на компани-
ята се използват опаковки от вто-
рична обработка на различни мате-
риали и екоторбички вместо по-
лиетиленови такива. Известната 
марка членува и в лигата за защи-
та на птиците и подкрепя различ-
ни инициативи.

 The Body Shop пък не тестват 
свои продукти върху животни и 
следват принципа на „справедлива 
търговия“ при купуването на със-
тавки за своите продукти по цял 
свят. 
Въпросът е как всички тези фа-

кти влияят върху 

избора на крема, 
който купуваме 

Много известни марки инвести-
рат немалко пари и сили в грижата 

за околната среда. А ние на свой 
ред обръщаме внимание не само на 
качеството, състава и обещания 
ефект, но и се интересуваме от 
компанията, която ги произвежда. 
И все по-често отдаваме предпо-
читанията си на тази, която не 
е равнодушна към природата. Това 
наше поведение се определя от фа-
кта, че ние искаме да получим же-
ланото с чиста съвест, искаме да 
бъдем уверени, че желанието да из-
глеждаме добре не вреди на никого. 
В приятните ни отношения с 

природата съществува и още един 
аспект. Емоциите, които изпитва-
ме, наблюдавайки цветята или пък 
красив водопад, поддържат връзка-
та ни с околния свят и пораждат 
желание да се грижим за него. А 
като проявяваме грижа, ние сами се 
чувстваме щастливи. В този сми-
съл не бързайте да определяте гри-
жите, които водещите козметични 
марки полагат, за лицемерни. 
Психолозите са категорични, че 

тези, които купуват с грижа за 
природата (избират козметика-
та на въпросните марки, отказ-
ват пластмасовите или найлонови-
те опаковки и т.н.), са по-щастли-
ви от тези, които не го правят. 
По-големият извод е, че екоотго-
ворните хора са по-удовлетворени 
от живота, отколкото тези, кои-
то не се безпокоят от състояние-
то на околната среда и които смя-
тат, че не е в техните сили да 
помогнат на природата. 

Пробуждане 
към действие 

В САЩ и Европа екоинициативи-
те станаха част от всекидневния 
живот. Участието в екоинициативи 
именно на козметични компании не 
е случайно. Този, който е готов да 
харчи пари в грижа за себе си, ве-
роятно не е равнодушен и към при-
родата, предполагат те. Истината 
е, че нашето отношение към при-
родата отразява и отношението ни 
към самите себе си. А чувството 
за съпричастност към нещо по-голя-
мо от собствените ни частни ин-
тереси ни носи усещане за щастие. 



П
обедителката в конкурса за 
минипачуърк на „Аксиома М“ 
на тема „Еко“ Румяна ЛАФ-
ЧИЕВА е типична пестели-

ва габровка. Следователно е с еко-
логично мислене. Защото (пак ще 
го кажем!) да си зелен означава да 
живееш с по-малко, отколкото ми-
слиш, че ти трябва. Не е никак 
чудно, че и хобито є също е „пес-
теливо“. Между шевовете на па-
чуърка се чете „зелената“ фило-
софия на минимализма – парчета 
плат, които не са достатъчно го-
леми, за да се превърнат в дреха, 
стават отличен материал за из-
куство. 
„Занимавам се с шиене, откакто 

се помня – разказва Румяна. – А па-
чуърка открих случайно в едно спи-
сание. И веднага ме плени с калей-
доскопа си от парченца и цвето-
ве.“ За тези, които не знаят нищо 
за него, Румяна вмъква в разгово-

ра ни и 

МАЛКО ИСТОРИЯ

Твърди се, че пачуъркът дати-
ра още от времето на египтяни-
те. Според друга теория рицари-
те кръстоносци са носили вати-
рани облекла от съшити парчета 
плат под доспехите си за пове-
че комфорт. Европейците са из-
ползвали завивки за легла тип ку-
илт (вж. обяснение на думата по-до-
лу) още през ХІV в. 
Пачуъркът се е родил от иконо-

мията, от стремежа да се опол-
зотвори и най-малкото парченце 
плат. 
Много популярна е техниката с 

хартиена основа. Класическата ан-
глийска форма е правилен шесто-
ъгълник – като съединяването на 
парчетата по различен начин води 
до получаване на множество инте-
ресни комбинации. Истински раз-
цвет обаче пачуъркът преживява 

в Америка. След завладяването на 
Новия свят и срещата на викто-
рианския тип пачуърк с традиции-
те на местното индианско населе-
ние се получили доста причудливи 
модели. По време на Гражданската 
война и на Голямата депресия вся-
ка американска домакиня е използ-
вала и най-малките парченца плат, 
за да създаде неповторим колорит 
в дома си. В наши дни завивка ку-
илт има в почти всеки американ-
ски дом, а и често тя се подарява 
на младоженци, новородени и за го-
дишнина от сватба. 
Тук е мястото да я попитам как-

ва е 

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 
ПАЧУЪРКА И КУИЛТА

Руми твърди, че обикновено в Ев-
ропа се използва думата „пачуърк“, 
която буквално означава ръкоде-
лие от различни парчета. Америка-
нците обаче често заместват ду-
мата „пачуърк“ с „куилт“, което 
буквално означава юрган. „При куил-
та готовият проект е горен слой 
на бъдещата работа. Имаме долен 
(заден) слой и среден слой. Обик-
новено те се закрепват заедно на 
ръка или на машина, като се из-
ползват тегели, които образуват 
собствени фигури“ – обяснява ми 
Руми. Аз, естествено, с нищо не 
издадох, че нищо не разбрах. Па-
чуъркът не е теория, а е практика 
и затова не е уместно да се тео-
ретизира много за него. Макар че и 

Румяна Лафчиева пред 

паното „Вдъхновено от 

Густав Климт“

И пачуъркът еИ пачуъркът е  зелензелен
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тук има школи, техники и пр.
Разбирам, че една от най-силните 

школи в куилта е тази на амиши-
те – общност, населяваща САЩ. 
И до днес те упорито отбягват 
удобствата на цивилизацията. Кол-
ко екологично! И всичко си изра-
ботват на ръка.
„За да направиш възглавница, ръ-

кохватки, покривки за маса или за 
легло, не са необходими големи уме-
ния. Просто си набавяш няколко 
разноцветни парчета плат и сядаш. 
Дори не е задължително да имаш 
шевна машина. Тя определено уле-
снява работата, но има много про-
екти, които са невероятно красиви 
точно защото са шити на ръка“ – 
убеждава ме Румяна.
За нея пачуъркът е 

ЕМОЦИЯ И СТРАСТ 
От момента, в който замисли ня-

какъв проект, докато го превърне в 
реално произведение, той непрекъс-
нато е с нея – допълва го и го раз-

вива в движение. „В процеса на ра-
бота ми хрумват интересни идеи, 
свързани с формата на някое парче 
или пък с цветовата комбинация. 
Например за конкурса „Еко“ твор-
бата ми „Градски пейзаж“ бе зами-
слена като правоъгълник. Но след 
като съших всичките є части, се 
получиха интересни линии и реших 
само леко да я оформя до зададе-
ния размер, без да получавам идеа-
лен правоъгълник“ – споделя Руми.
Признава, че след като спечели-

ла българския конкурс на „Аксио-
ма М“, придобила повече увереност, 
че може да правя пачуърк. Започ-
ва да търси 

ПОВЕЧЕ ИЗЯВИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ 
защото у нас това занимание все 
още не е толкова популярно. „Но-
минацията ми за „100 дни на мо-
дерния куилт“ от гилдията на мо-
дерните куилтове дойде като при-
знание за моите умения. После пък 
едно мое пано – „Любов и сърца“, 

бе номинирано от известен сайт 
за шиене като проект за Свети 
Валентин. Идеята ми бе да пока-
жа различните лица на любовта – 
зараждането, когато всички върви 
гладко, когато всичко е шарено и 
весело, когато сърцето е разбито, 
когато се раздели на две половини, 
когато „се закърпи“ раната и има 
сили за нова любов, и вплетени в 
едно две сърца.“

ПРИЯТЕЛИТЕ НА 
НЕЙНИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Много нейни приятели вече є по-
ръчват да прави пана като пода-
ръци на техни приятели. Описват 
є човека, за когото е предназначен 
подаръкът, и тя успява да израбо-
ти точно куилта, който всички 
очакват. Сякаш познава тези хора 
от години. 
Явно в пачуърка/куилта има много 

хляб за творчество. Но какво може 
да се направи, че повече български 
имена да се появяват в междуна-
родно признатите форуми и кон-
курси за текстилно изкуство?
„В България пачуъркът напоследък 

се развива. Имаме група за пачуърк 
във фейсбук, споделяме идеи, про-
екти. Вече може да работим с ис-
тински и качествени платове. Съ-
бирането на творби в общи излож-
би може да популяризира пачуърка. 
Конкурсът „Еко“ доказа, че има ин-
терес към подобни прояви.“ 

Разговора води Марина ЯВОРОВА

Как да започнете

 Не е нужно да имате големи познания в геометрията, за да направите мо-

делите. Комбинирането на квадрати и правоъгълници е лесно и приятно. При 

работа с триъгълници се изискват повече внимание и съобразяване с нишка-

та на плата и неговата разтегливост.

 Може да използвате готови модели, да измислите свой собствен, да комби-

нирате няколко с повторения, да работите с два и повече цвята. Понякога на 

пръв поглед прост модел образува невероятна комбинация при повторение.

 Може да проиграете с лист и цветни моливи или флумастери, докато се 

спрете на модела за пачуърка. 

Съветите на Руми

„Пролетни цветя във въздуха“ „Лицата на любовта“ „Четирите споразумения – Дон Мигел“
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ПОЧИСТВАНЕ ПОЧИСТВАНЕ 
отот  „„АА““  додо  „„ЯЯ““
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БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

Неръждаема стомана. За да не остават по изделия-

та от неръждаема стомана малки драскотини, избяг-

вайте да ги чистите с абразивни средства. Използвайте 

сапунен разтвор. И ги изтърквайте на сухо с мека кърпа. 

Ако имате време, излъскайте смесителите с бебешко олио 

за тяло.

Оцет. Това е едно от древните средства за почистване. 

Древногръцкият лекар Хипократ е използвал оцета като 

антибиотик. В домакинството той и до днес се прилага 

за чистене, дезинфекция и най-вече за отстраняване на не-

приятни миризми и петна. Неприятни миризми от кутии, 

буркани и всякакви други кухненски съдове се премахват с 

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.

(Продължение от миналия брой)

Огледала. Смесе-

те равни части 

оцет и вода. Налей-

те разтвора в шише 

с пулверизатор и на-

пръскайте повърх-

ността на огледала-

та. След това ги из-

трийте с кърпа от 

микрофибър или с хар-

тиена салфетка.
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разтвор от равни части вода и оцет. Със същия разтвор 

можете да напръскате още топлия котлон, за да се спаси-

те от неприятните миризми в кухнята.

Под. Първо изметете пода, след това го минете с вла-

жен парцал. Топлата сапунена вода е напълно доста-

тъчна за измиване на плочките, а подовете от естествен 

камък е добре да обработите със специални миещи сред-

ства. Засъхналите петна и мръсотията, събрала се във фу-

гите между плочките, почистете със стара четка за зъби, 

натопена в разтвор на сода и белина.

Печка. Ако печката ви притежава функция за самопочист-

ване (изгаряне на остатъците при много висока темпера-

тура), следвайте инструкциите на производителя. Ако не, 

пригответе си паста от сода и много малко вода, нане-

сете я върху повърхността на печката и я оставете да 

действа няколко часа, а най-добре – една нощ. За да се из-

бавите по-бързо от загорелите петна, внимателно ги ос-

тържете с ножче за бръснене или някаква тънка метална 

шпакла, а ако това не помогне, поръсете петната със сода 

за хляб, така че напълно да ги покриете, и капнете отгоре 

няколко капки оцет. След като сместа се разпени, изчакай-

те няколко минути и измийте повърхността с вода. За да е 

печката ви в перфектно състояние, се стремете след вся-

ко използване да забърсвате пресните мазни петна по по-

върхността й с гъба, напоена с препарат за почистване.

Рафтове. Не ги оставяйте да се затрупат с прах. Раз-

пределете си работата по тях по дни. Например в по-

неделник свалете всички дребни неща, съдове и книги от 

рафта, след което го забършете с влажна кърпа. Ако има 

петна, ги отстранете с почистващ препарат. След това 

подредете всичко обратно, като забърсвате от прах с леко 

влажна кърпа всяка вещ, преди да я сложите отново на ра-

фта.

Сребърни прибори. Навлажнете вълнено парче плат 

с амоняк, увийте приборите в него и ги оставете да 

престоят на въздух (на терасата например) за около 30 

мин. Те буквално се самопочистват. Другият начин е да на-

пълните тава или легенче с топла вода, в която сте раз-

творили сода, и да накиснете приборите в разтвора. След 

това изтъркайте всеки прибор със сух парцал до блясък. На 

пазара се продават и специални препарати за почистване 

на сребърни съдове.

Стъклени чаши. Те най-добре се измиват в миялна маши-

на, но ако не разполагате с такава, използвайте народни 

средства. Чашите и всички други стъклени съдове ще до-

бият блясък, ако след измиване ги изплакнете с подсолена 

вода, а след това – отново с чиста. Отлично средство за 

измиване на стъклени (а и на керамични предмети) е вода-

та, в която сте варили необелени картофи.

Техника. Преди да почистите монитора на телевизора 

или на компютъра, изключете уреда от мрежата. Дели-

катните плазмени екрани не понасят влажна кърпа. Зато-

ва ги почиствайте с мека суха микрофибърна кърпа. Упори-

тите петна може да отстраните с помощта на специална 

салфетка за почистване на електроника. Използвайте ми-

нипрахосмукачката, за да изсмучете прахта между бутони-

те на клавиатурата и други малки отверстия.

 

(Продължава в следващия брой)

По възможност се старайте да замествате битовата хи-

мия с природни почистващи средства, тъй като химиче-

ските препарати съдържат токсични вещества, вредни за 

вашия организъм и за околната среда. Освен традиционни-

те средства, като оцет, сода или сол, зехтинът, лимонът 

и чаят също чудесно се справят с мръсотията, налепите и 

петната. Леснодостъпни са и винаги се намират подръка 

във всяко домакинство. Изпробвайте няколко рецепти с...

…Лимон Натопете разрязан лимон в сода и натъркайте 

с него кухненските плотове. След това ги избършете с 

влажна кърпа.

…Зехтин Смесете 2 ч. ч. зехтин със сока от 1 лимон. Из-

ползвайте разтвора за полиране на дървени мебели.

…Чай Пригответе силна запарка, изчакайте да изстине 

и накиснете в нея инструментите, с които работите в 

градината, за 4–5 часа. Ръждата ще е отстранена. 

ЕКОПОЧИСТВАНЕ
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ПАЛАЧИНКИТЕ

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 

 4 ч. ч. брашно  4 ч. ч. прясно мляко 

 3 яйца  100 мл сметана (20% мас-

леност)  2 с. л. захар  25 г прясна 

мая (или 6–7 г суха)  50 г краве мас-

ло  сол на вкус  олио за мазане на 

тигана

СТЪПКА ПО СТЪПКА:

1. Половината от млякото се затоп-

ля леко, добавят се маята и захар-

та. Постепенно в течността се из-

сипват 2 ч. ч. брашно. Всичко се раз-

бърква и се оставя да престои на 

топло около 40 мин. 

2. Когато тестото бухне, се раз-

бърква и в него се влива останало-

то мляко. Прибавя се и останалото 

брашно. Съставките се смесват до-

бре и тестото се оставя втори път 

да увеличи обема си. 

3. Белтъците се отделят от жъл-

тъците. Жълтъците се смесват с 

разтопеното краве масло и захарта. 

Белтъците се разбиват на пяна. 

4. Втасалото тесто се смесва с 

разбитите жълтъци и с маслото, а 

след това се прибавят разбитите 

белтъци и сметаната. Внимателно 

се разбърква и се оставя да престои 

на топло още 20 мин. 

5. Палачинките се пържат в тиган, 

намазан с олио, като тестото се 

влива на малки порции. 

Със солена плънка

С яйца и зелен лук Сварените яйца и зеленият лук 

се нарязват много ситно. Добавят се 1–2 с. л. 

размекнато краве масло. Всичко се разбърква и се 

посолява на вкус.

С гъби и пилешки дробчета Гъбите се запърж-

ват в олио с лук и моркови. Добавят се предвари-

телно сварени пилешки дробчета (съотношение-

то зеленчуци : пилешки дробчета е 1:1) и се пържи 

до готовност на дробчетата. Сместа се прави 

на пастет с помощта на блендер. Подправя се на 

вкус с 1–2 с. л. сметана, сол и мускатово орехче. 

Никой не може да каже със сигурност кога са били направени първите палачинки. Но всички ги ядем 

с еднакво удоволствие, а на поканата „Елате на палачинки“ никой не може да устои.

п р а з н и к  п о  в с я к о  в р е м е

Палачинково тесто с мая

вк у х н я т а
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ИЛИ КЛАСИЧЕСКИ 
ФРЕНСКИ ПАЛАЧИНКИ „СЮЗЕТ“ 
С ПОРТОКАЛОВ СОС 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  50 

г брашно  1 ч. л. захар  щипка 

сол  2 яйца  400 мл прясно мля-

ко  20 г разтопено краве мас-

ло  олио за пържене За портока-
ловия сос:  125 г захар  сокът 

и настърганата кора от 1 голям 

портокал

СТЪПКА ПО СТЪПКА:

1. Към пресятото брашно се при-

бавят солта и захарта, в суха-

та смес се прави кладенче. Яйца-

та се разбиват с топлото мля-

ко и 100 мл вода. Яйчената смес 

внимателно се влива в брашното 

и се разбърква до получаване на 

тесто с еднородна консистен-

ция. Добавя се разтопеното кра-

ве масло и сместа се оставя да 

престои 20 мин. 

2. Палачинките се пържат в за-

грят тиган, намазан с олио. Го-

товите се сгъват на триъгълни 

джобчета. 

3. Сосът се приготвя, като за-

харта се карамелизира на ба-

вен огън с няколко супени лъжи-

ци вода. Когато добие бледо-

жълт цвят, в тигана внимател-

но се влива портокаловият сок и 

се добавя настърганата порто-

калова кора. Когато сосът ки-

пне, се оставя на котлона още 

2 мин. 

4. „Джобчетата“ от палачинки се 

сервират топли, полети с порто-

калов сос.

Със сладка плънка

С боровинков сос Неголямо количество 

замразени черни боровинки се подсуша-

ва и се добавя в палачинковото тесто. 

За соса: замразените боровинки се ва-

рят със захар в дълбок съд. Добавя се 

малко настъргана портокалова кора, а 

съвсем накрая – 1 с. л. картофено ни-

шесте за сгъстяване.

Съвет Готовите палачинки покрийте с 

фолио и оставете на топло, докато под-

редите масата.

Палачинково тесто без мая
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Палачинкови рулца с хайвер

Няколко тънки палачинки се разрязват на 2 или 3 ивици. В края на всяка се 

слага по 1 ч. л. крема сирене. Ивицата се завива на руло и се завързва с перо 

зелен лук (за да стане „послушен“ лукът, се пуска за секунда във вряща вода). 

Рулата се подреждат в чиния за сервиране и се аранжират с по 1 ч. л. чер-

вен хайвер.

Палачинкова торта с круши

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 

за 10-12 тънки палачинки (по 

класическа рецепта)

За плънката:  5–6 круши  со-

кът от 1/2 лимон  30 г краве 

масло  3–4 с. л. захар  1/4 ч. л. 

канела  1/4 ч. л. карамфил  1 

белтък  2 с. л. пудра захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Крушите се обелват и се на-

рязват на кубчета, напръскват 

се с лимонов сок. 

2. Маслото се загрява в тиган и 

в него се запържват крушите за 

няколко минути, докато омекнат, 

поръсват се със захар, с канела 

и карамфил. 1/3 от тази плънка 

се миксира в блендер, след това 

се смесва с останалите круши. 

3. На дъното на форма за торта 

се слагат 2 палачинки и се по-

криват с плънка. Отгоре се под-

реждат няколко такива пласта. 

4. Белтъците се разбиват с пуд-

рата захар и с 1/2 с. л. лимонов 

сок. Палачинковата торта се 

покрива с белтъчната пяна и се 

поставя в загрята фурна (160°), 

докато глазурата се зачерви (8–

10 мин). 
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Вкусно предложение
Dr. Oetker!

С Gelfix на Dr. Oetker ще опознаете
модерния начин за приготвяне на
сладкa и конфитюри.

Сега това e за рекордно кратко време

без необходимост от стерилизация.

Очаквайте в следващия брой рецепта

за Кайсиев конфитюр с тиквички.

Още предложения на www.oetker.bg.

Продукти: 750 g ягоди
250 ml сок от касис/френско грозде (от около 400 g плодове)
600 g захар, 1 пакетче Гелфикс Екстра 2:1 Dr. Oetker
1 пакетче лимонена киселина Dr. Oetker 

Приготовление: Измийте и почистете касиса, оставете да се отцеди
и изстискайте сока от плодовете -  отделете точно 250 ml. Измийте
и почистете ягодите, оставете ги да се отцедят и ги нарежете на
дребно. 
Смесете ягодите, сока от касис и лимонената киселина в подходящ
съд за варене. Смесете 2 с.л. захар със съдържанието на пакетчето
Гелфикс Екстра 2:1 и ги прибавете към плодовата смес. Сложете
сместа да заври при средна температура, като разбърквате непре-

Ягодов конфитюр с касис къснато. След завиране прибавете останалата
захар и разбъркайте добре. Конфитюрът трябва
да ври около 3 – 5 мин. при непрекъснато бър-
кане. По желание може да отстраните пяната. 
Свалете сладкото от огъня и веднага го разпред-
елете в предварително измитите и подсушени бур-
канчета. Затворете добре бурканчетата, обърнете
ги  с капачката надолу и ги оставете около 5 мин. 



5 р e ц е п т и  с . . .

1. КРУШИ ВЪВ ВИНЕН СИРОП Загрейте в чайник 2 ч. ч. червено 

вино с 1 ч. ч. захар, добавете настърганата кора от 1 портокал, 

малко канела и зърна карамфил. Сложете в този ароматен сироп пред-

варително измитите, почистени от семките и нарязани на едри парче-

та круши (с кората) и ги варете на бавен огън 12–15 мин. Извадете ги 

и доварете сиропа до сгъстяване. Поднесете крушите с топка сладо-

лед, полети с винения сироп.

2. ТЕЛЕШКО С АРОМАТЕН СОС След като запържите добре ме-

сото от всички страни в малко олио, го отделете в съд. Налей-

те в тигана, в който сте го запържвали, 1 ч. ч. червено вино, добаве-

те 2 ч. л. листа от прясна мащерка и варете виното, докато остане 

наполовина. Отстранете съда от котлона и добавете към соса 1/4 ч. 

ч. пълномаслена сметана, като постоянно бъркате с тел. Сложете и 

щипка сол. Сервирайте стековете, полети със соса. 

3. СОС ЗА БУРГЕРИ ОТ СЬОМГА Пригответе филета от сьомга 

като за рибени бургери. А за соса кипнете в чайник на силен огън 

1/2 ч. ч. червено вино и го варете, докато остане наполовина. В тос-

тер запечете до златисто хлебчета за бургери. С тел разбийте във 

виното 1/3 ч. ч. майонеза. Сервирайте соса в дълбок съд към платото 

с подредените върху хлебчетата рибени филета.

4. ЗАДУШЕНИ ГЪБИ (ЗА 4 ПОРЦИИ) В тиган разтопете 2 с. л. 

краве масло и запържете в тях за 2 мин 1 нарязана на ситно гла-

ва лук шалот (може и обикновен кромид) и 3 накълцани листа от салвия 

(градински чай). Прибавете 1 ч. ч. червено вино и по щипка сол и черен 

пипер. Кипнете на силен огън за 1 мин. Разбъркайте и добавете 450 г 

разполовени гъби. Намалете котлона на средна степен, похлупете съда 

и задушавайте гъбите 5 мин, след което ги разбъркайте и ги оставе-

те на котлона за още 12 мин, но без да ги похлупвате.

5. ВИНЕНИ КУБЧЕТА Излейте виното в чайник и го варете, дока-

то остане 1/3 от течността. Охладете го и го прелейте в съд 

за замразяване на лед. Тези винени заледени кубчета можете да използ-

вате с успех за приготвяне на всякакви ястия и сосове. 

…ЧЕРВЕНО 
ВИНО

Ако ви е останало малко вино 

след снощния празник, можете 

да му намерите интересно 

и вкусно приложение.
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от 15 от 15 МАЙМАЙ до 15 ЮНИ до 15 ЮНИ

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

Пари и нови възможностиПари и нови възможности

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Навлизате в зрял периодНавлизате в зрял период

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Щастливците на зодиакаЩастливците на зодиака

РАКРАК

Настройте се на работна вълнаНастройте се на работна вълна

ЛЪВЛЪВ

„Лъвски скок“ в правилната посока„Лъвски скок“ в правилната посока

ДЕВАДЕВА

Голям пробивГолям пробив

ВЕЗНИВЕЗНИ

Хубави новини и промениХубави новини и промени

СКОРПИОНСКОРПИОН

Решавате финансови въпросиРешавате финансови въпроси

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

„Преброяване“ на партньорите„Преброяване“ на партньорите

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Нова работаНова работа

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Изплащате кредитите сиИзплащате кредитите си

РИБИРИБИ

Решавате жилищен проблемРешавате жилищен проблем

© PETER KIRSCHNER | DREAMSTIME.COM

АвторАвтор Михайлина НИКЛЕВА –МИШЕЛ Михайлина НИКЛЕВА –МИШЕЛ



info

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

НАЛАГА СЕ ДА ПОРАБОТИТЕ и да 
отхвърлите поизостанали ангажимен-

ти от 15 до 20 май. Темата за парите, тях-
ното печелене и правилно разпределение 
ще ви е обсебила изцяло, особено на 16 
май, когато ви съветвам да действате ре-
шително. Добрата новина е, че ще успеете 
да се възползвате от стари ваши прияте-
ли, възможности и връзки и да подобри-
те финансовото си състояние. Напрегнете 
се максимално и мислете активно в тази 
посока. Ако имате желание за работа и 
идеи, не се спирайте от липсата на пари, 
а действайте! Пари ще се намерят като по 
чудо, за да осъществите замисленото. 

ХУБАВ ДЕН за вас е 22 май. Успявате 
да подобрите материалното си състоя-

ние. Очаквайте облекчение и успешно ле-
чение на някои здравословни проблеми. 
Привличате изобилие на всички нива. 
Нищо не отказвайте днес! 

ВНИМАВАЙТЕ ПРИ ПОД ПИС ВА-
НЕ НА ДОГОВОРИ на 23 и 25 май. 

Може сериозно да се заблудите за нещо 
и да си навредите. Не вярвайте на оно-
ва, което ви говорят. Проверявайте вся-
ка информация. Не се притеснявайте, ако 
ви се наложи да преподписвате договори 
или да приемате нови договорни условия. 
Може да се окаже, че те ще са по-изгод-
ни за вас. В живота ви се връщат хора от 
близкото минало – приятели или делови 
партньори, на които сте симпатизирали. 

НАЙ-ДИНАМИЧНИЯТ ВИ ПЕРИ-
ОД ще бъде от 21 май до 6 юни. Тогава 

трябва да фокусирате всичките си усилия 
в работата и най-вече в общуването, пъту-
ването, събирането на информация и из-
готвянето на документи и справки. Много 
силни дни, в които всичко ще се развива 
много бързо и лесно, са 27 и 28 май. 

ОПАСНОСТ ОТ КОНФЛИКТИ И 
НЕДО РАЗУМЕНИЯ ще има на 31 

май. Внимавайте и когато шофирате или 
пресичате улицата. Пазете се от порязва-

не и нараняване по ръцете. 
НАПРЕЖЕНИЕ И КОНФЛИКТИ 
След 7 юни планетата на комуникаци-

ите Меркурий навлиза в конфликтния ви 
знак Рак и ще трябва двойно да се старае-
те да запазите спокойствие и добрия тон. 
8 и 11 юни са много критични дни – ста-
вате избухливи и привличате агресивни 
хора към себе си. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ ВАЖЕН ЕТАП ОТ 
РАЗ ВИТИЕТО СИ на 4 юни. Това 

може да е успешно завършване на проект, 
обучение или дипломиране. Тези, които 
имат бизнес в чужбина, също ще претър-
пят трансформация и ще бъдат провоки-
рани да приключат досегашен етап в ра-
ботата си. Ще оставите в миналото някои 
остарели форми на общуване и разбира-
не на света. 

КЪСМЕТ, ПЪТУВАНИЯ И ОТ-
ЛИЧНО ОБЩУВАНЕ На 11 юни се 

очаква важно астрологично събитие – 
планетата на късмета, успеха и новите 
възможности Юпитер сменя своя зоди-
акален знак (от знака Телец се премест-
ва в Близнаци). Това ще отвори хоризон-
ти пред вас и ще съдейства да разширите 
кръга си на общуване. В живота ви се по-
явяват полезни и влиятелни хора. Вие се 
увличате по нещо ново. Подобрявате от-
ношенията си с роднините, особено с бра-
тя и сестри. Юпитер ще ви „организира“ 
пътувания в страната и чужбина. Ще на-
сочите интереса си към учене и натрупва-
не на нови знания и умения. В обкръже-
нието ви се появяват хора, които ще ока-
жат силно влияние на бъдещото ви разви-
тие. Ще се създадат условия и за премест-
вания на жилище в рамките на селището, 
в което живеете. 

СЪМНЕНИЯ ВИ ОБЗЕМАТ на 12 
юни, но и бързо ще се разсеят. 
В СТАБИЛЕН ПЕРИОД СТЕ от 13 
до 15 юни. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 20 май наблегнете на пе-

челенето на пари. Няма да ви липс-
ват шансове. Пестете си енергията и 
се хранете здравословно.

 След 21 май получавате силен им-
пулс да действате. Привличате нови 
хора, отваря ви се път, научавате нови 
неща.

 На 22 май ще се радвате на изоби-
лие. Лечението на някоя болест ще е 
благополучно.

 На 23 и 25 май внимавайте, когато 
работите с документи и информация. 
Възможни са грешки и заблуди.

  След 11 юни за вас настъпва дъ-
лъг благоприятен период в общу-
ването. Привличате полезни хора. 
Създават се възможности за пътува-
не. Възможно е да смените местожи-
веенето си. Подобрявате отношения-
та си с братя и сестри.

ПОДДЪРЖАЙТЕ ДОБРО 
НАСТРОЕНИЕ
през периода от 15 до 20 май. 
Пестете енергията си и се грижете 
за здравето си. Отделяйте достатъч-
но време за сън и приятни занима-
ния и се хранете с прясна и здраво-
словна храна. Сега е моментът да се 
заредите с енергия, която да ви стиг-
не за по-дълго време, защото много 
скоро ще ви потрябва. Пред вас ще 
се ширнат нови хоризонти за завла-
дяване. Очаквайте пътувания, нови 
връзки и запознанства. Предстои ви 
да овладеете нови практични знания. 
Всички тези процеси ще се задвижат 
от 21 май, когато са новолунието в 
Близнаци и слънчевото затъмнение 
в първия градус на този знак.

ИТАЛИЯ ВКЪЩИ

КОГАТО ELECTROLUX СЕ СПРИЯТЕЛИ С LAVAZZA 
на бял свят се появи стилната кафе-машина Favola, базирана на еспресо капсулите на Lavazza A Modo 
Mio. A Modo Mio & Electrolux символизират перфектната комбинация между италианския вкус и класи-
ческия скандинавски дизайн. Машината е елегантна, а вкусът на приготвеното от нея еспресо е винаги 
перфектен. Favola е създадена с любов към ценителите на италианския начин на живот. Тя е за хората, 
които жадуват за аромата и вкуса на еспресото в любимия си италиански град и искат да му се насла-
дят в своя дом. 
Машината е изключително удобна за употреба, бърза и лесна за почистване. Приготвянето и дозиране-
то на кафето са лесни благодарение на системата с капсули. „Разбира се, вкусът на кафето е най-важният 
критерий при покупката на такъв уред. Ето защо ние се обединихме с Lavazza и ги помолихме да вложат целия си опит и знания в създа-
ването на този продукт“ – казва Филипе Уебър, вицепрезидент в отдела за малки домашни уреди в Electrolux.
A Modo Mio Favola е с компактни размери и се предлага в богато разнообразие от цветове. Всички модели са оборудвани със система за го-
реща вода или пара за приготвяне на капучино или лате макиато.

Бела, брой 5 (171), 201280



info

Прогноза за периода от 15 МАЙ до 15 ЮНИт е л е ц  ( 2 1 . 0 4  –  2 0 . 0 5 )

ДЕЙСТВАЙТЕ Не губете нито ден, 
действате на всички фронтове – обър-

нете внимание най-вече на кариерата 
и социалния си статус. Също и на лич-
ните отношения и емоционалния си ба-
ланс. На 16 май сте във върховна фор-
ма. Препоръчителни са активни дейст-
вия. Търсете подкрепата на влиятелни 
хора и институции, ще получите сериоз-
на протекция, ще се сдобиете с популяр-
ността и авторитета, от който се нуждае-
те. Общуването с институции и предста-
вители на властта и закона ще е резултат-
но. Успех ще имат най-вече Телците, кои-
то се занимават с политика и управление, 
хирурзите, военните и полицаите. Дни 
за активни действия са 18, 19 и 20 май. 
Използвайте ги, за да стабилизирате по-
ложението си. Потиснете страховете и ус-
покойте емоциите си. Не се колебайте и 
не отлагайте никакви ангажименти. 

НЕ СЕ НАСИЛВАЙТЕ С НИЩО на 
21 май, когато ще се почувствате умо-

рени, без тонус. Не се напрягайте с мно-
го работа и отложете взимането на важни 
решения за следващия ден – 22 май, ко-
гато ще сте в суперформа и ще привлече-
те пари, подкрепа и късмет. Всичко, което 
засяга бъдещето ви и особено печалбите, 
трябва да бъде активизирано на 22 май. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, АКО РА-
БО ТИТЕ С ПАРИ на 23 и 25 май. 

Разсеяни сте. Затова проверявайте по два 
пъти документи и информация. На 25 
май шофирайте по-бдително. 

ЗАВРЪЩАНЕ НА ТЕМИ ОТ МИ-
НА ЛОТО ще забележите от 15 май 

чак до 27 юни: работа, която трябва да 
се довърши; уточняване на емоционални 
отношения с ваши близки... Това ще бъде 
провокирано от ретроградното движе-

ние на управляващата ви планета Венера 
през този период. Има и добра новина 
– сега Венера ще ви помогне да получи-
те пари, които ви се полагат, но плащане-
то им дълго е било отлагано. На 27 и 28 
май действайте решително и бързо, въз-
ползвайте се от всяка нова възможност – 
не мислете излишно, а действайте. На 31 
май привличате напрежение, възможно е 
да направите неразумни разходи. 

НАВЛИЗАТЕ В ЗРЯЛ ПЕРИОД След 
11 юни ще предадете щафетата на къс-

мета и благополучието на Близнаците. 
Тогава планетата на успеха Юпитер на-
пуска вашия знак и се премества в знака 
Близнаци, за да им помага през следваща-
та година. Но вие не унивайте, всъщност 
влиянието на тази планета само леко ще 
измести фокуса си спрямо вашия живот. 
Вярно, събитията и развитието ви няма 
да протичат така ярко и динамично, как-
то през изминалата година, но за сметка 
на това навлизате в зрял период, в който 
ще усвоявате плодовете на своите усилия. 
Всичко, което до този момент сте „поса-
дили“, сега ще започне да дава видими, 
материални „плодове“. През следващата 
година Юпитер ще подпомага изцяло ва-
шите доходи и материални придобивки 
и което е най-важно – ще укрепва здра-
вето ви, а на боледуващите ще донесе из-
целение. Ще се почувствате стабилни и 
спокойни. 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ на 11 и 12 
юни. Очаквайте нападки и клюки по 

свой адрес. На 12 юни бъдете бдителни и 
съсредоточени при обмяна на информа-
ция, както и при пътувания и при явява-
не на изпити – могат да възникнат услож-
нения. Ако отложите важните си ангажи-
менти за 13 юни, ще срещнете много по-
вече успех и разбиране. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 20 май периодът е силен за 

вас, защото Слънцето е в Телец и ви 
помага да реализирате идеите си. 

  На 27 и 28 май действайте реши-
телно – възползвайте се от новите 
възможности.

 След 11 юни навлизате в дългосро-
чен благоприятен финансов период – 
повишавате доходите си, подобрявате 
самочувствието и здравето си. 

 На 14 и 15 юни задвижвате важни 
за бъдещето ви проекти.

 От 15 до 20 май сте в стихията си. 
В състояние сте да „обърнете земята“, 
за да постигнете целите си. Слънцето 
през този период е все още в „злат-
ния“ Телец и ви помага да се радвате 
на бързи успехи. 

ЩЕ СЕ ОТЪРВЕТЕ ОТ 
ФИНАНСОВА ТЕЖЕСТ 
Важен ден е 4 юни, когато е пълнолу-
ние в Стрелец и същевременно има и 
лунно затъмнение, което ще прово-
кира приключването на стари етапи 
и дейности. Много силни ще са им-
пулсите за финансово стабилизиране 
и окончателно приключване на нере-
шени финансови проблеми като раз-
плащане, приключване на стари фи-
нансови договори, изплащане на кре-
дити и заеми. Ще се отървете от ня-
каква финансова тежест завина-
ги. Тези, които работят в сферата на 
частния бизнес, трябва да преосмис-
лят отношенията си с бизнес парт-
ньорите и да направят преглед на об-
щите задължения и финансови по-
тоци. На 5 и 6 юни с лекота ще раз-
чистите плащания и стари договори. 
В личните си отношения можете да 
приключите вече изхабена сексуална 
връзка, която ви е в тежест. 

С ВКУС НА ЛИМОН

„АРИАНА РАДЛЕР“ – БИРА ЗА ЖЕНИ
На освежаващо градинско парти в грандхотел „София“ бе представен новият продукт на най-продавана-
та марка бира в България – „Ариана“. Мнозина представители на шоубизнеса и медиите у нас ексклузивно 
дегустираха новoто изкушение за предстоящите летни горещини – „Ариана Радлер“. Сред първите, кои-
то оцениха свежестта ù, бяха Вихра Петрова, Александър Сано, Филип Аврамов и Ути Бъчваров. Те с удо-
волствие опитаха слабоалкохолното питие, микс от светла бира „Ариана“ и 100% сок от лимон. 
„Ариана Радлер“ е насочена към младите хора с динамично ежедневие. Към тези, които са отворени към 
нови вкусове, търсят свежест и ценят натуралността в продукта“ – коментираха от маркетинг екипа на 
марката и гарантираха, че това ще е предпочитаната напитка сред дамската аудитория през идващото лято. 
„Ариана Радлер“ е с ниско алкохолно съдържание (1,8%) и е без добавени консерванти. Вкусът ù е приятен 
и освежаващ, примесен с лека горчивина на бира. 
Лимоновата бира е вече на пазара и се предлага в няколко различни разфасовки от 0,5 л, кен и PET бутил-
ка от 1 л. 

Изпълнителният директор на 
„Загорка“ АД г-н Рууд ван ден 
Ейнден представя новия про-

дукт „Ариана Радлер“ 
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Прогноза за периода от 15 МАЙ до 15 ЮНИл и з н а ц и  ( 2 1 . 0 5  –  2 1 . 0 6 )б

ИМАТЕ СЕРИОЗЕН ПОВОД ДА 
ПО ЧЕРПИТЕ! На 11 юни планетата 

на късмета и успеха Юпитер навлиза във 
вашия знак и там ще пребивава цяла го-
дина. Сега вие ставате галениците на съд-
бата. Приготвяйте се за качествено нов 
скок в своето развитие, вадете прашни-
те, позабравени желания и идеи и дейст-
вайте по реализирането им. Такъв шанс 
се случва веднъж на всеки 12 години, за-
това се постарайте да не пропуснете при-
ливната вълна на щастието. В рамките на 
една година пред вас ще се отворят нови 
възможности. Само от вас зависи дали ще 
се възползвате от тях. 

РЕТРОГРАДНА ВЕНЕРА От 15 май 
планета на любовта и взаимоотноше-

нията Венера се намира в Близнаци и ста-
ва ретроградна. Ще привличате хора, емо-
ционални събития и отношения от мина-
ло. Опитайте се да ги включите в новия си 
живот. Тази тенденция ще продължи до 
края на юни. Запомнете, че през периода 
не е добре да правите големи покупки на 
скъпи и луксозни вещи. Когато подпис-
вате договори, внимателно проверявайте 
клаузите за плащанията. Венера отговаря 

не само за любовта, но и за парите, биз-
неса, договорите, личните връзки и има 
отношение към стоките на лукса, модата 
и красотата. Когато тя е ретроградна, се 
създават трудни ситуации в тези сфери.

ЗАПОЧВАТЕ СЪВЪРШЕНО НОВ 
ЖИТЕЙСКИ ПЕРИОД на 21 май. 

Началото му ще бъде „осветено“ от но-
волунието и слънчевото затъмнение в 
Близнаци. Денят е наситен със събития 
и съдбовни знаци, които искат да ви под-
готвят за новия ви период. Повечето от 
тези знаци няма да успеете да схванете 
веднага. 

ПОЛУЧАВАТЕ ПОДКРЕПА на 22 
май. Някой ще ви изненада с хубав 

съвет или ще ви подтикне към действие. 
Но на 23 и 25 май все още не избързвайте 
да действате. Прибързаността може да ви 
навлече неприятности. 

ВРЕМЕ Е ЗА ДЕЙСТВИЕ на 27 и 28 
май. Самите събития ви показват ве-

рния път. Само на 31 май не подписвай-
те договори и не преговаряйте, защото де-

нят е конфликтен. 
В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ от 1 до 
4 юни. Вече сте набелязали целите си 

и уверено се движите към тях. На 4 юни 
осъ знавате, че заради новостите се на-
лага да се разделите с нещо старо и по-
конкретно да приключите някои силно 
амортизираните лични и служебни парт-
ньорства. Възможно е някои от връзките 
ви да претърпят силна трансформация и 
да бъдат поставени на друга основа. Не си 
хабете усилията да се съпротивлявате на 
събитията, защото няма да можете да им 
влияете. 

ЕМОЦИОНАЛНО НАПРЕГНАТИ 
ще бъдете на 5 юни. Пазете се от сил-

ни преживявания, защото ще изгуби-
те ценна енергия, а и време. Подобен на-
прегнат и труден ден, в който ще имате 
конфликти, е и 8 юни. 

ПОЕМАТЕ СИ ВЪЗДУХ на 6 юни. 
Този ден ви носи само позитивни пре-

живявания. Възстановявате предишни 
свои връзки, връщате си добрите пози-
ции и старата слава. Някои пък възраж-
дат стара любов. 

МАЛКО ИЗПИТАНИЯ ПРЕДИ ЩА-
С ТИЕТО С наближаването на 11 юни 

и навлизането ви в периода на щастието 
съдбата сякаш ви проверява дали сте го-
тови да го посрещнете, като ви изпраща 
изпитания. Напрегнати ще бъдете както 
на 11, така и на 12 юни. На 11 юни не се 
доверявайте дори на добрите си прияте-
ли, защото могат да ви подведат или раз-
очароват. На 12 юни не правете необмис-
лени инвестиции. Пазете се от финансови 
загуби и от инциденти. На 13 юни полу-
чавате първите сигнали и потвърждения, 
че вече сте навлезли в щастливия си пери-
од. Денят е подходящ за нови начинания. 
Идеите, които ще ви хрумнат днес, ще се 
развият ползотворно в бъдеще. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 20 май довършете започ-

нати проекти. Ще имате мощната 
подкрепа на звездите на 16 май.

  След 21 май започвате стремител-
но развитие.

 На 4 юни приключвате стари връз-
ки и партньорства. Преосмисляте от-
ношенията си с близки хора.

  На 6 юни си връщате стара слава, 
но и стари навици. Заздравявате и 
възраждате стара любов.

  След 11 юни ставате щастливци-
те на зодиака. Правите успешен ка-
чествен скок и в кариерата, и в лич-
ния живот. 

ПЪРВО СЕ РАЗДЕЛЕТЕ 
СЪС СТАРОТО
Преди да настъпи щастливият ви пе-
риод, ще се наложи от 15 до 20 май 
да се разделите със старото в живота 
си. Направете анализ на постигнато-
то до момента. Можете да разчитате 
на нечия мощна морална, емоционал-
на или пък финансова подкрепа на 16 
май. Ако сте се захванали с творче-
ски или научни проекти, непременно 
положете усилия да ги приключите в 
срок, особено ако вече сте взели па-
рите за тях. Доведете докрай всички 
предишни инициативи, защото за по-
вечето от вас скоро започва съвърше-
но нов период и е добре да няма как-
во да ви задържа на старите позиции, 
както и в старото обкръжение. 

ЗА ЖАДНА КОЖА

HYDRALBA – С КЪЛНОВЕ ОТ ОВЕС RHEALBA®
От кълновете овес Rhealba® до вашата кожа има само една стъпка. И тя бе извървяна от дерматологич-
ните лаборатории A-DERMA. Чрез ин витро изследвания върху кожните клетки там бяха открити хи-
дратиращото и предпазно действие на екстракта от кълнове от овес Rhealba®.
Hydralba e изключителна формула, прецизно разработена на основата на екстракт от кълнове от овес 
Rhealba®, който е богат на хидропротективната патентована съставка Rhealbose, глицерин (за растител-
на хидратация) и витамин Е (срещу оксидативния стрес). Продуктите от серията Hydralba се предлагат 
в две изключителни текстури – свежа и лека (за нормална към смесена кожа) и кадифена и богата (за 
суха кожа). Изборът на текстура може да бъде и според сезоните. След 3-седмична употреба на хидра-
тиращите кремове Hydralba кожата ви ще е 2 пъти по-хидратирана. 
Защото кълнът от овес Rhealba® знае как да съхранява водата в себе си и учи на това и вашата кожа. 
Природата прави чудеса… Клетките на кожата, защитени от комплекс Rhealbose, противоположно на тези, които не са, преобразуват 
структурата си и осигуряват междуклетъчна защита срещу дехидратация и ежедневни агресии от околната среда.
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Прогноза за периода от 15 МАЙ до 15 ЮНИа к  ( 2 2 . 0 6  –  2 1 . 0 7 )р

НАСТРОЙТЕ СЕ НА РАБОТНА 
ВЪЛ НА от 15 до 20 май, защото това 

ще са най-добрите ви дни за изява. В до-
бра кондиция сте и успявате да се кон-
центрирате върху текущите задачи. На 15 
май следвайте вътрешния си глас, интуи-
цията си. Не се притеснявайте за крайни-
те резултати. Фокусирайте се върху най-
важното, без да се разпилявате. Отлични 
изяви пред публика може да имате от 15 
до 20 май. Успявате да се сработите с хо-
рата от екипа и задвижвате вдъхновено 
съвместните проекти. Контактите с голе-
ми обществени организации ще доведат 
до добър резултат. Затова се мобилизи-
райте и свършете и това. 

РАБОТИТЕ С ЛЕКОТА Дори и в по-
чивните дни на 19 и 20 май е добре да 

работите, защото точно тогава работата 
ще ви върви с най-голяма лекота. Особено 
на 20 май, когато можете да разчитате на 
адекватната подкрепа на близки прияте-
ли. Пред вас се отварят нови възможнос-
ти. Някой ви дава подходящи идеи за бъ-
дещото ви развитие. Ще направите живо-
та си малко по-комфортен и спокоен, и то 

съвсем скоро.
ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА ОТ ПРИЯ-
ТЕЛИ ви очаква на 22 май. Ще се 

представите много добре, ако имате пуб-
лична изява. Ще защитите своя кауза. 
Предложенията, идеите ви и свършена-
та от вас работа ще заслужат похвалите, 
които някой ще ви отправи. Ще бъдете за-
белязани, от когото трябва. 

ВАЖНИ ПРОЗРЕНИЯ ще имате на 
27 и 28 май. Ще получите верни на-

пътствия, взимате важни решения за да-
лечното бъдеще. Възможно е да получи-
те и вести отдалеч, които да ви дадат идея 
за задгранично пътуване или за работа в 
чужбина. Романтичната ви природа ще 
бъде очарована от идеята за известно вре-
ме да избегнете сивотата на ежедневието. 

НОВА ЛЮБОВ На много Раци слън-
чевото затъмнение ще донесе роман-

тична любовна връзка, която или ще 
трябва да се пази в дълбока тайна, или 
ще е с човек от чужбина. От 15 май до 
15 юни има тенденция да възобнови-

те интимна връзка с човек, към когото 
сте усещали силно духовно привличане. 
Особено на 1 и на 6 юни. Тези дни са под-
ходящи и да проявите състрадание и раз-
биране към някого. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ ВАЖНА РАБОТА 
на 4 юни. Твърде е възможно някои от 

вас изведнъж да изгубят интерес към ра-
ботата, която са вършили досега, и през 
следващите месеци да си потърсят нова. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 
след 4 юни. Ако искате да се отървете 

от лош навик, това е денят, в който може-
те да го направите. 

СТАВАТЕ ПО-КОНТАКТНИ И АК-
ТИВНИ След 7 юни ви хрумват нови 

идеи за нови проекти. По-предприемчиви 
и инициативни сте. Много важен ден е 9 
юни, когато с лекота ще се договаряте. 

НАПРЕГНАТИ ДНИ ЩЕ БЪДАТ 11 
и 12 юни. Тогава бъдете по-диплома-

тични с партньорите си, защото може да 
навлезете в техни територии и да възник-
нат сериозни сблъсъци. Пазете и своята 
територия обаче. На 12 юни не влизайте 
в конфликти с началници или възрастни 
роднини, защото ще влошите нещата. 

ПРЕМЕСТВАНЕТО НА ЮПИТЕР В 
БЛИЗНАЦИ на 11 юни ще се отра-

зи и на вашата чувствителна натура. Ако 
сте от Раците, които през изминалите 12 
месеца са успели да направят „преврат“ 
в живота си и са тръгнали по нов път, 
сега ще затвърждавате и доразвивате по-
стигнатото. Ако сте от по-посредствени-
те Раци, през следващите 12 месеца, дока-
то Юпитер е в Близнаци, ще приключва-
те стари етапи от своето развитие, ще си 
правите равносметка и ще се „заразите“ 
с нови интереси, които ще развиете едва 
когато Юпитер навлезе във вашия знак 
Рак – през юни 2013 г. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 20 и особено на 19 и 20 май 

ще сте в отлична форма. Привличате 
добри идеи и нови възможности.

  След 21 май при вас започва дъл-
бок процес на трансформация. 
Освобождавате се от трудни емоции 
и спомени, замисляте се за далеч-
но пътуване. Периодът ще е силен за 
творческите натури.

  На 4 юни приключвате с досадни 
работни ангажименти, замисляте се 
за смяна на работата, справяте се със 
здравословен проблем.

  След 7 юни ставате по-контактни. 
Уреждате документи и пътувания.

НАВЛИЗАТЕ В 
ТРАНСФОРМАЦИОНЕН 
ПЕРИОД
на 21 май. Ще търсите отговори на 
избягвани от вас въпроси. Днес е но-
волунието в знака Близнаци, а също 
има и слънчево затъмнение – два 
много силни астрофактора, които ще 
дадат импулс на по-дълбоки процеси. 
За хората с творчески професии, как-
то и за всички, които имат дълбоки 
духовни търсения, настъпва благо-
приятен период. Хубавото е, че всич-
ки Раци ще успеят (всеки по своя си 
начин) да преодолеят стари емоцио-
нални спомени и блокажи. До края на 
май е добре да се занимавате с работа, 
от която не чакате бързи резултати.

ИЗКУСТВО НА МАСАТА

ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ ОТ VILLEROY&BOCH
На специално събитие в магазин „Техномаркет“ официалният вносител на Villeroy&Boch за България „К&K 
електроникс“ представи новата колекция на германската марка. 
„Красив цъфтеж (Fabulous Florals) покани пролетта на своята маса“ бе мотото на тази жизнерадостна и 
стилна вечер. Водещ на събитието бе Мария Силвестър, а Ира Банковска от Eat4Fit сподели свежи кули-
нарни съвети за здравословно хранене. Специално за пролетния сезон Villeroy& Boch представят пет нови 
вдъхновяващи серии.
Вдъхновена от градината на Моне в Живерни, серията Mariefl eur (на цветя) е истинска приказка. Anmut My 
Colour пък е с разкошни модерни цветове, подчертани с контур от платина. Anmut Bloom освен флорални 

включва още графични и геометрични елементи в силно изразени цветове. Modern Grace Peonia е серия в топло жълто, която съчетава еле-
гантност и градски пуризъм. Новият елемент тук е божурът, който внася деликатна естетика на масата. Amazonia е екстравагантната пор-
целанова колекция Villeroy&Boch, пресъздаваща растителния и животинския свят на Амазонка. Първоначално това е лимитирана серия 
от висококачествени подаръци, като впоследствие се добавят нови елементи за цялостна линия от продукти. 
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Прогноза за периода от 15 МАЙ до 15 ЮНИъ в  ( 2 2 . 0 7  –  2 2 . 0 8 )л

ДЕЙСТВАТЕ РЕШИТЕЛНО За-
почвате периода уверени в себе си. 

От 15 до 20 май ще имате възможност за 
професионално израстване и стабилизи-
ране в кариерата. Не разпилявайте сили-
те си, а се прицелете в правилната посока. 
На 15 и 16 май действате уверено и взи-
мате практични решения. До 20 май ще 
решите много важни професионални за-
дачи. Най-силният ви ден е 16 май, кога-
то можете да се договорите за по-добри 
условия за работа, за обучение и продъл-
жаване на квалификацията ви. Не се от-
казвайте от нищо, което ще ви предложат 
сега. За занимаващите се с частен бизнес 
денят е много успешен – ще подпишат из-
годни договори и споразумения, макар че 
в началото разговорът може да потръгне 
мудно и нервно. 

ВРЕМЕ ЗА НОВО НАЧАЛО Перио-
дът след новолунието на 21 май е под-

ходящ за започване на нови проекти. Ще 
имате достатъчно енергия и силен мо-
тив. На 16 май се фокусирате върху по-
мащабни желания. Добре ще бъде да не 
се конфронтирате с началници, с инсти-
туции или с родителите си в дните от 
15 до 20 май. След 21 май за вас започ-
ва прекрасен период на обновление и на 

стартиране на нови житейски програми. 
Вече няма да сте зависими от чужди ре-
шения, защото ще можете сами да поста-
вяте условия. 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ На 23 и 25, 
както и на 31 май се пазете от фал-

шиви приятели и от нереалистични обе-
щания и ангажименти. Не поемайте пове-
че отговорности, отколкото можете да по-
несете. Някой добър приятел от минало-
то може много да ви помогне, за да пре-
одолеете колебанията си относно новите 
начинания, които сте стартирали след 21 
май. Възможно е да привлечете хора от 
своето близко минало и да се върнете към 
стари приятелски кръгове. 

ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД Темата 
за любовта ще е много актуална през 

целия период. Важни дни в любовните и 

приятелските ви отношения са 1 и 6 юни. 
Тогава намирате общ език с тези, с които 
делите не само общи чувства и симпатии, 
но и идеи. 

НАЙ-ПРОДУКТИВНИ И ОРГА НИ-
ЗИРАНИ за работа сте през периода 

от 24 май до 7 юни. Установявате нови 
контакти. Постарайте се през това вре-
ме да се концентрирате максимално, за да 
приключите с важните и отговорни зада-
чи. Лесно ще намирате общ език със спон-
сори, с началници и с чиновници. А също 
и с приятели и единомишленици. Лесно 
ще обменяте опит и ще обсъждате свои-
те планове – ще ви разбират и ще получа-
вате подкрепа. Като магнит ще привлича-
те нова информация, от която бързо ще се 
възползвате. 

ЗАГЪРБВАТЕ МИНАЛОТО След 
4 юни ще се задвижат събития, кои-

то ще ви мотивират бързо да приключи-
те с досегашните си творчески проекти и 
идеи. Постепенно осъзнавате, че е време 
да се отделите от определени приятелски 
кръгове и да приключите някои отноше-
ния. Взимате си поука от неуспешни лю-
бовни отношения и бързо ги приключва-
те. На прага на нов житейски период сте, 
който настъпва на 11 юни и ще продъл-
жи 12 месеца. 

ПРОМЯНА С навлизането на Юпитер 
в Близнаци на 11 юни за вас се откри-

ват нови хоризонти. Набелязвате си нови 
цели, които ще ви вдъхновяват и мотиви-
рат. Някои от вас ще се реализират мно-
го добре в обществена дейност, ще станат 
водещи и авторитетни личности в свое-
то обкръжение. Ще срещнете нова любов, 
която ще ви вдъхновява и мотивира. На 
13 юни е добре да задвижите своите же-
лания и идеи, които дълго време отлагате. 
Вече разполагате със силен енергиен ре-
сурс – оползотворете го. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 20 май сте продуктивни и 

действате уверено.
  След 21 май ви се отварят нови, 

много добри възможности. Сбъдвате 
мечтите си. Започвате нови проекти.

  След 4 юни приключвате творче-
ски проекти, променяте приятелския 
си кръг.
   След 11 юни настъпва дългосрочен 
период на разширяване на интереси-
те ви. Очакват ви успехи в обществе-
ната дейност. Ще имате нова цел.

„ЛЪВСКИ СКОК“ В ЖЕЛАНАТА 
ОТ ВАС ПОСОКА 
На 22 май получавате изключителна 
възможност за изява на способности-
те ви. Оценяват ви адекватно, прави-
те своя „лъвски скок“ в желаната от 
вас посока. Този импулс се задейства 
от новолунието и слънчевото затъм-
нение в Близнаци и ще се развива с 
пълна мощ през следващите месеци, 
като най-ярките проявления ще забе-
лежите от третия до шестия месец. 
Можете да стартирате най-мащабни-
те си желания и проекти. Намирате 
изгоден проект, за който получава-
те адекватно финансиране, изпла-
щат ви суми за добре свършена рабо-
та. За хората, които се занимават с по-
литика или обществена дейност, кои-
то участват в дейността на различни 
организации, сдружения и асоциа-
ции, ще настъпят истински ренесанс 
и оживление. 

НОВ СТИЛ ВКЪЩИ

Още интересни предложения от „ИКЕА“
„ИКЕА“ посреща топлото време с нови и съвременни решения за детската стая, всекидневната, кухнята и всяко 
друго кътче на дома, което се нуждае от освежаване. Компанията обновява продуктовото си портфолио 4 пъти 
в годината – през февруари, април, септември и ноември.
Новите мебели за детската стая провокират въображението и експресивността на тийнейджърите. Сред хи-
товите модели тук се открояват креслото POPPTROP в изненадващ розов цвят и възглавницата във формата на 
устни VÄNNERNA LÄPPAR. Внимание заслужават още оригиналните решения при завивките, както и забавни-
те килими. В хола усещане за пространство и светлина носи разтегателният диван от колекцията SÖDERHAMN, 
който е в актуалното за сезона тюркоазено. Диванът лесно се комбинира с текстилната колекция MALIN, която представя смели форми и 
цветови съчетания. Нововъведенията в кухнята включват практичната маса на колелца RASKOG, която идва на помощ на всяка домаки-
ня, и открояващите се със свеж дизайн столове VILMAR, които ще се харесат най-много на нестандартно мислещите. 
Дизайнерите на „ИКЕА“ надхвърлят очакванията ни и с новите модели в секцията за осветление. Настолната лампа GAVIK, висящата 
лампа HÄGGÅS и полилеят ONSJÖ са само част от изненадите на шведския бранд.
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ПРОДУКТИВНИ И СПОКОЙНИ 
СТЕ от 15 до 20 май, защото 

Слънцето се намира в дружелюбния ви 
знак Телец. Меркурий – вашата лична уп-
равляваща планета, също е в Телец до 27 
май. В отрязъка от 15 до 27 май сте мно-
го съобразителни и предприемчиви. Ще 
реагирате светкавично и адекватно на 
всичко. Разпределете времето си правил-
но, за да се възползвате максимално от 
добрите звездни аспекти. До 20 май е до-
бре да приключите всичко започнато. 

ВНЕЗАПНО СТАВАТЕ РАЗ ДРА-
ЗНИ ТЕЛНИ на 21 май. Възможно е 

да почувствате слабост и неудовлетворе-
ност от социалната си реализация до този 
момент. Не се притеснявайте и не го пре-
живявайте дълбоко, защото това е пре-
кият ефект от слънчевото затъмнение в 
Близнаци, което е точно на този ден. То 
ще се окаже важна повратна точка в жи-
вота ви, защото ще ви стимулира да про-
дължите своето развитие. За някои от вас 
това ще стане чрез минаване през кризи-
сен период и с много съпротиви (както 
от ваша страна, така и от страна на окол-
ните). През следващите дни са вероят-
ни смяна на ръководството, преназначе-

ния и „спускане“ на нови условия на ра-
бота, които след време пряко ще допри-
несат за вашето професионално израст-
ване. Някои от вас ще вземат решение и 
за самостоятелен бизнес и ще започнат да 
се занимават с нещо, коренно различно от 
сегашното. 

ШАНС И БЕЗКОРИСТНА ПОД-
КРЕПА На 22 май някой безкорист-

но ще ви помогне. Денят е важен за вас – 
можете да направите съдбоносен избор за 
бъдещето си. Препоръчвам ви да сторите 
нещо хубаво за себе си днес. Фокусирайте 
се върху целите си. 

БЪДЕТЕ ИЗРЯДНИ 27 и 28 май са 
дни за доказване на вашите знания, 

умения и компетентност. Бъдете изрядни, 
може да бъдете „атакувани“ от внезапни 
проверки, но точно в това се крие вашият 
шанс. Бъдете много бдителни също на 23, 
25 и 31 май, както и на 5 и 8 юни, защото 

може да се заблудите и да вземете греш-
ни решения. Дните са конфликтни, пъл-
ни с подвеждащи ситуации. Не си позво-
лявайте лукса точно сега да влизате в кон-
фликти с шефовете. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПСЕВДОПРИЯТЕЛИ 
на 11 и 12 юни. Възможно е да зло-

употребят с доверието и добрината ви. 
Особено на 11-и, когато има опасност да 
бъдете въвлечени и във финансови бър-
котии. Има риск дори да ви ограбят под 
благовиден предлог. 

В ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ ще 
бъдете през целия период от 15 май 

до 15 юни. В работата конкурентите ви 
се събуждат. Най-вероятно е това да са 
жени, които ще ви стимулират да давате 
най-доброто от себе си, но това доста ще 
ви изтощи. Не е изключено да се почув-
ствате неудовлетворени в любовния жи-
вот и от приятелите си, защото Венера е 
в неблагоприятна позиция спрямо вашия 
знак. В живота ви се връщат стари при-
ятели, които ще ви провокират да види-
те собствените си грешки. На 1 и 6 юни 
обаче очаквайте щастливи приятелски 
срещи. 

НАЙ-ДОБРАТА НОВИНА! На 11 
юни планетата на късмета и щастието 

Юпитер влиза в знака Близнаци и ви от-
варя нови хоризонти. През следващите 12 
месеца ще бъдете стимулирани да си на-
бележите нови цели, да си смените профе-
сията си или да се развиете и утвърдите в 
сферата, в която сега работите. Възможно 
е успехът да не дойде бързо и лесно, но е 
гарантиран. Затова ви съветвам да поло-
жите повече усилия, ако искате да напра-
вите качествен скок В момента, в който 
вземете твърдо решение за промяна, не-
щата ще започват по-лесно да ви се уда-
ват. Бъдете по-решителни и настойчиви и 
ще постигнете целите си.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 27 май сте в успешен пери-

од. Действате бързо и адекватно.
 От 15 до 20 май започва нов етап в 

кариерата ви.
 След 21 май полагате активни уси-

лия за професионалното си израст-
ване. Привличате популярност и 
повишения.

 На 23, 25 и 31 май, както и на 5 и 8 
юни бъдете бдителни – ще има под-
веждащи ситуации.

 След 4 юни решавате успешно би-
тови и имотни проблеми.

ГОЛЯМ ПРОБИВ
На 16 май можете да направите своя 
голям пробив. Имате енергия в по-
вече, а благоприятното стечение на 
обстоятелствата е плюс. Успявате да 
задвижите и завършите делови про-
екти, научни изследвания и да фи-
нализирате обучение или творчески 
проекти. Окуражени сте и ставате 
по-уверени. Възможно е в това със-
тояние да започнете и нова емоцио-
нална връзка. За делово настроените 
Деви тя може да прерасне с времето 
в добро творческо сътрудничество. 
Не пропускайте този хубав силен мо-
мент на 16 май. Действайте решител-
но. Ще привлечете силни и влиятел-
ни хора, може да получите лицензии 
и разрешителни и много деликатно да 
се справите със законови изисквания, 
без да се налага да ги нарушавате. 

BG ЗДРАВЕ

ПЪРВА ЧАСТНА 
ОНКОЛОГИЧНА 
КЛИНИКА ОТВОРИ 
ВРАТИ В СОФИЯ 
Дни преди Великден към 
МБАЛ „Сердика“ бе раз-
крита първата у нас част-

на онкологична клиника на името на доц. д-р Валентина Цекова. 
Събитието бе открито от управителя на МБАЛ „Сердика“ д-р 
Методи Янков и на него присъстваха представители на здравните 
институции, на Българския лекарски съюз, Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи, на пациентски организа-
ции и лекари, специалисти от цялата страна. 

Д-р Янков благодари на институциите, че са спазили законовата 
равнопоставеност между държавните, общинските и частните ле-
чебни заведения. „Заемаме се с тази задача изключително амбици-
озно. Екипът на новата клиника е висококвалифициран, с дълго-
годишен професионален опит и е добре познат сред онколозите у 
нас“, каза още управителят на МБАЛ „Сердика“. 
Отделението ще работи с капацитет от около 250 души месечно. 
Дейността му ще е свързана с лечението на солидни злокачествени 
тумори чрез системна лекарствена терапия, диспансерно наблюде-
ние, проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на до-
машно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и 
перорална химиотерапия. Лечението за пациентите е напълно без-
платно, тъй като клиниката има сключен договор с НЗОК. 
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ПЕРИОДЪТ ЗАПОЧВА ТРУДНО – 
налага се спешно да се справяте с фи-

нансови проблеми, които ще ви се стова-
рят изневиделица. Стари задължения на-
помнят, че трябва да бъдат платени от 15 
до 20 май. Добре е да се отървете не само 
от материалните си задължения, но и да 
се освободите от трудни и ограничител-
ни ситуации. На 16 май ще осъзнаете, че 
сте в състояние да преодолеете своята фи-
нансова зависимост, да се отървете от не-
подходящи делови партньори и да сложи-
те край на отношенията си с хора, които 
открито са ви манипулирали и потискали 
до този момент. 

СИМВОЛИЧНО ВРЪЩАНЕ НАЗАД 
ще провокира планетата Венера от 

15 май до 27 юни, защото става ретрог-
радна. Посветете времето да „поправи-
те“ пропуснати ползи или лошо свърше-
на работа. Ще се наложи да демонстрира-
те финансовата си независимост. Сега не 
е препоръчително да започвате нови лю-

бовни отношения, защото след време ще 
станат проблемни, а може дори да се стиг-
не и до раздяла. Същото важи и за дело-
вите партньорства. Ако ви предстои реги-
стриране на фирма, по-добре го направе-
те след 27 юни. И последно предупрежде-
ние – времето не е подходящо за теглене 
на кредити! 

ПОЛУЧАВАТЕ ОТГОВОРИ НА 
МНО   ГО ВЪПРОСИ на 22 май. Това е 

щастливият ви ден – получавате подаръ-

ци от съдбата. Не е изключено и някой да 
финансира сериозно дейност, която иска-
те да развиете, или пък да ви отпуснат из-
годен кредит, който ще ви помогне да реа-
лизирате идеите си. 

ЧУДЕСНИ ДНИ са 27 и 28 май, ко-
гато ще сте много изобретателни и 

работоспособни. Хрумват ви интерес-
ни идеи. Само не предприемайте важни 
стъпки, свързани с документи и пари, на 
23 и 25, както и на 31 май. 

В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ от 1 до 
4 юни. Печелите симпатии заради ди-

пломатичното си и добронамерено пове-
дение. Лунното затъмнение на 4 юни ще 
ви помогне да приключите с деловите си 
ангажименти до този момент. Успявате да 
прекратите връзките си с хора от близко-
то си обкръжение – вие вече сте на друга 
вълна, затова и хората около вас трябва да 
са други, с други интереси. 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ В ЛЮ-
БОВ НИТЕ ОТНОШЕНИЯ на 5 юни. 

Не проявявайте ревност, но и не давайте 
поводи да ви ревнуват. 

ХУБАВИ СЪБИТИЯ И НОВИНИ ви 
очакват след 11 юни, когато Юпитер – 

планетата на късмета и щастието – пре-
минава в хармоничния ви знак Близнаци. 
Темите, които се активизираха на 21 май, 
сега вече се задълбочават и се развиват. 
През следващите 12 месеца имате въз-
можността да напреднете в духовното си 
развитие, да натрупате знания, за да про-
мените и ценза си. Тези, които се занима-
ват с наука, изкуство и литература, ще се 
радват на най-голям напредък. Отварят 
ви се врати към чужбина – повече ще пъ-
тувате и повече ще общувате с чужденци. 
Най-хубавото е, че придобивате усещане 
за свобода – нещо, което всеки предста-
вител на въздушната стихия цени много! 
Имате нужда да се чувствате точно така. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
  От 15 до 20 май сте под постоян-

но напрежение. Налага се да решава-
те финансови проблеми, да приключ-
вате неизгодни за вас договори и биз-
нес партньорства. Но преодолявате 
нечие негативно влияние.

  21 май, когато има едновремен-
но новолуние и слънчево затъмне-
ние, отключва мащабни положител-
ни промени в живота ви.

 След 4 юни завършвате проект или 
обучение. Възможно е да приключите 
и отношения с някого.

  След 11 юни положителните тен-
денции, заложени на 21 май, се до-
развиват. Навлизате в продължи-
телен успешен период, действайте 
уверено. 

ЖЕЛАНИЕ ЗА НЕЩО НОВО
ви обзема на 21 май. След тази дата 
в живота ви наистина започват да ва-
лят промени и да се случват положи-
телни трансформации. За вас година-
та е интересна с това, че новолуние-
то два пъти ще настъпи в хармонич-
ни Близнаци – сега, на 21 май, кога-
то то се случва в първия градус на 
Близнаците и засяга повече родени-
те от 22 септември до 7 октомври, и 
втори път – на 19 юни, когато ще по-
влияе по-силно на родените от 8 до 
22 октомври. Тези две новолуния 
ще се повлияят изключително благо-
приятно не само на вас, но и на дру-
гите две въздушни зодии – Близнаци 
и Водолей. Два пъти ви се дава шанс 
да започнете на чисто живота си, и то 
щастливо. На 21 май ефектите от но-
волунието ще са подсилени и от кар-
мичното влияние на слънчевото за-
тъмнение в знака Близнаци. За всич-
ки Везни това ще е силен тласък към 
духовно и интелектуално развитие. 
Ще проявите интерес към изучава-
не на чужди култури и религии. През 
следващите три месеца след затъм-
нението ще ви се отворят шансове за 
пътувания, включително и задгра-
нични. Установявате полезни връзки 
с чужденци.

ОТПОР НА ЦЕЛУЛИТА

CAVI–LIPO – ЩО Е ТО?
Това е втора генерация апарат за ултразвукова кавитация, който се използва ефективно и безопасно за разграждане на целу-
лита и отделяне на излишната мазнина от организма. Ултразвуковите накрайници са специално проектирани да се фокуси-
рат само върху мастните тъкани, без да засягат околните тъкани. Благодарение на специална технология неприятен звук и 
вибрации не се усещат. Това е най-деликатният и безопасен метод за разграждане на мазнините до пълното им разтваряне. 
CAVI-LIPO притежава два накрайника – титаниев и уникален силиконов накрайник, проектиран за третиране на целулита. 
Кавитацията е неинвазивен метод, с който се постигат много добри резултати в борбата с целулита и мастните натрупвания. 
В резултат на процедурата мастните клетки в подлежащите зони се разрушават и се превръщат в течност. Те се абсорбират 
от околната тъкан, дренират се от лимфата и в крайна сметка всичко излишно и преработено се отделя с урината. 
Благодарение на кавитацията можете да промените формата на тялото, да подобрите състоянието на целулита и да намалите обема на 
мастните натрупвания, без да навредите на целостта на тъканите. Резултатите са индивидуални, но е възможно да се редуцират обиколки 
до 3 см за една процедура. Процедурата не се препоръчва на болни от хипертония, при кожни, онкологични, инфекциозни и неврологич-
ни заболявания, по време на месечен цикъл и при грип.
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Прогноза за периода от 15 МАЙ до 15 ЮНИк о р п и о н  ( 2 3 . 1 0  –  2 2 . 1 1 )с

ИЗЯСНЯВАТЕ СИ ОТНОШЕНИЯТА 
С ХОРАТА ОКОЛО ВАС От 15–20 

май действате под девиза „Всичко или 
нищо“! Решавате кои отношения и парт-
ньорства да прекратите и кои да продъл-
жите да развивате. Ако успеете да се кон-
центрирате върху работата си, ще постиг-
нете големи успехи през този период. 

ЧАРОВНИ И МАГНЕТИЧНИ СТЕ 
На 16 май ви препоръчвам да си на-

значите важни служебни срещи, защото 
ще постигнете желаното. В този ден има-
те невероятен магичен чар – завладявате 
вниманието и сърцата на хората и дели-
катно и дипломатично налагате искания-
та и вижданията си. 

НЕУСПЕШНИ НОВИ ЗАПО З-
НАНСТВА През целия период от 

15 май до 15 юни в личните и любовни-
те отношения няма да има нови изнена-
ди. Новите запознанства ще вървят труд-
но и няма да са трайни. За нови връзки и 
нова вълнуваща любов ще може да се го-
вори едва след 27 юни, когато планетата 

на любовта Венера ще е по-благосклонна 
към вас. Повечето Скорпиони обаче сега е 
възможно да се върнат към стари любов-
ни отношения, повечето от които са били 
само на сексуална основа. Семейните ги 
очаква заздравяване на емоционалния 
и освежаване на сексуалния живот. За 
всички Скорпиони след 21 май има мно-
го голяма вероятност за зачатие – особено 
на 1 и 6 юни. 

ПАРИ И ЛЮБОВ Астрологичните 
събития от 21 май – новолунието и 

слънчевото затъмнение в Близнаци – ще 
изострят вниманието към темата парт-
ньорства, но този път паралелно с тема-
та за финансите и тяхното разпределение. 
С други думи, затъмнението с пълна сила 
ще активизира две типично скорпионски 
теми – за секса и за парите, които ще се 
преплитат от 21 май до 15 юни. 

РЕШАВАТЕ ФИНАНСОВИ ВЪ-
ПРОСИ На 23, 25 и 31 май ще се ядос-

вате на тема пари. Постарайте се точно 
тогава да не правите големи инвестиции, 
да не харчите и да не взимате кредити – 
събитията ще са много подвеждащи. На 
27 и 28 май вече сте наясно как трябва да 
постъпите, за да се опаричите. Сключвате 
успешни договори и намирате различни 
начини, включително и допълнителна за-
етост, чрез които да се подпомогнете фи-
нансово. На 4 юни има шанс да получи-
те добро възнаграждение или пък да взе-
мете пари, които сте заработили отдав-
на. Денят е благоприятен да приключите 
с всички досегашни стереотипи на пове-
дение. Оставете в миналото всичко онова, 
което ви е тежало. То повече не ви е нуж-
но. За това ще ви помогне лунното затъм-
нение в Стрелец на 4 юни. След тази дата 
приключвате с всичко, което е изцеждало 
силите ви и ви е правило уязвими. 

ТРУДНОСТИ очаквайте на 5 и 8 юни. 
Нещо няма да стане така, както сте го 

замислили. Зависими сте от други хора, 
трудно ще работите в колектив. 

ДОБРИ ВЕСТИ идват след 11 юни, 
когато планетата на щастието Юпитер 

навлиза в Близнаци и през следващите 12 
месеца ще ви помага да печелите пари, да 
въртите бизнес и да подобрите любовния 
си живот. Много от вас си намират под-
ходящ интимен партньор. Справяте се 
трайно с финансовите трудности, а някои 
дори стартират частен бизнес. Ще се по-
чувствате силни и независими. 

БЪДЕТЕ ПО-БДИТЕЛНИ при водене 
на преговори, оформяне на докумен-

ти, взимане на изпити и най-вече при шо-
фиране на 11 и 12 юни – дните са непред-
видими и травматични. На 13 юни отно-
во се чувствате силни – справяте се с пла-
нини от работа. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
  От 15 до 20 май сте фокусирани 

върху партньорските отношения. 
 На 16 май сте чаровни и манипула-

тивни. Общувате идеално и постига-
те добри резултати от общуването.

  След 21 май в живота ви стават 
активни темите за парите и секса. 
Трансформирате благоприятно не-
благоприятните събития.

  На 23, 25 и 31 май ще имате фи-
нансови трудности. Не правете го-
леми покупки и не се обвързвайте 
финансово.

  След 4 юни приключвате с всич-
ко, което ви е правило слаби и зави-
сими. Изплащат ви отдавна заработе-
ни пари.

ПРЕВРЪЩАТЕ НЕГАТИВНОТО 
В ПОЗИТИВНО
Ще сте горди, че сте се справили с 
една от мисиите си на Скорпиони – а 
именно да трансформирате негатив-
ното в позитивно! На 22 май ще до-
кажете точно това ваше умение, кога-
то с лекота ще преобърнете събития-
та в положителна посока. На този ден 
очаквайте да получите добри новини 
и адекватна подкрепа от партньори-
те си. Не е изключено да подпишете и 
изгодни за вас договори. Представяте 
се отлично и ви оценяват по достойн-
ство. Добре е да сте пред публика 
днес, да се рекламирате и да търсите 
и осъществявате изгодни делови кон-
такти. Една от „задачите“, които ще 
ви постави това слънчево затъмне-
ние в Близнаци, е да се научите да пе-
челите самостоятелно пари и разумно 
да ги управлявате.

ГОТВЕНЕ В HIGH DEFINITION

ФУРНИТЕ ОТ ЛИНИЯТА LUCE НА HOTPOINT 
Могат да сготвят три ястия едновременно благодарение на патентованата от Indesit Company 
система са вентилиране Dual Flow. Тя позволява циркулация на въздуха във всички посоки – 
от тавана до дъното, от ляво на дясно, както и до всички точки от фурната. Електронният кон-
трол свежда до минимум вариациите на температурата, като по този начин се запазват ароматът 
и вкусовите качества на храната, независимо дали печете месо, сладкиш или деликатно суфле.

 Фурните Luce са с атрактивен дизайн – хармонично съчетание от инокс и стъкло. Дизайнът 
е и много функционален. Всички иноксови елементи са със специално покритие против петна. 

Затова по тях няма да забележите отпечатъците от пръстите си.  Вътрешното светлосиво покритие, налично за всички пиролизни и сво-
бодно стоящи модели, допълнително засилва видимостта на вътрешността на фурната.  Светлинната система LED Inside, вградена ди-
ректно на вратата, осветява ястията на всички нива без сянка, така че спокойно да ги наблюдавате, без да отваряте вратата и да губите то-
плина.  Дизайнерите на Luce създадоха и невидимата дръжка. Просто я натиснете и повдигнете на 45 градуса, а след това я натиснете от-
ново, за да я скриете.  Не е за подценяване фактът, че фурните Luce са с най-ниската консумация на енергия на пазара – 0,64 kWh.
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Прогноза за периода от 15 МАЙ до 15 ЮНИт р е л е ц  ( 2 3 . 1 1  –  2 1 . 1 2 )с

ОБЗЕТИ СТЕ ОТ ЧУВСТВО ЗА ОТ-
ГОВОРНОСТ И ДЪЛГ и понякога 

дори до маниакалност се взирате в про-
блемите и належащата работа в дните от 
15 до 20 май, когато Слънцето се намира в 
Телец. Заслужава си да се натоварите с ра-
бота, особено на 16 май, защото това ще 
ви донесе повече доходи и ще подобри от-
ношенията ви с шефовете. 

НАВЛИЗАТЕ В ТРАНС ФОР МА-
ЦИОНЕН ПЕРИОД след 21 май. Той 

ще засегне повече вашите лични и дело-
ви партньорства. Стрелците с публични 
професии ще усетят най-отчетливо про-
мените. Понеже слънчевото затъмнение и 
новолунието на 21 май се намират в не-
хармоничния ви знак Близнаци, всич-
ки промени, които ще настъпват, първо-
начално ще ви се виждат трудни и ще ви 
стресират. На 21 май е възможно да се по-
чувствате безсилни пред обстоятелства-
та. Точно в този ден нищо няма да зависи 
от вас. Дори в здравословно отношение 
няма да се чувствате във форма. 

ПРОМЕНИ В ПОЛЕТО НА ПАР-
Т НЬОРСТВАТА Нови хора навли-

зат в живота ви. Вероятно е също в него 

да се завърнат стари ваши познайници. 
Подновяването и задълбочаването на 
стари партньорства ще бъдат стимулира-
ни от 15 май до 15 юни от планетата на 
любовта Венера, която сега се движи рет-
роградно. Това „събужда“ стари теми и 
довежда хора от миналото отново в жи-
вота ви. 

В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ на 27 и 28 
май. Давате най-доброто от себе си. 

През тези дни може да стартирате съв-
местни проекти с партньорите си и дого-
варяте отлични условия за работа. Вече 
сте в стихията си! Участвате равностойно 
в работата, всички зачитат мнението ви. 
Толкова успешни дни ще бъдат за вас 1, 
4 и 6 юни. 

ЛУННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ ВЪВ ВА-
ШИЯ ЗНАК на 4 юни ще „припомни“, 

че е време да финализирате някои неща 

в живота си, да приключите със старите 
стереотипи на действие. Постарайте се 
завинаги да оставите един етап от свое-
то развитие зад гърба си. След 4 юни ще 
се почувствате по-свободни поне от едно 
нещо, което много ви е тежало. Направете 
си равносметка, стъпете на здрава почва 
и потиснете надеждите и фантазиите си. 
4, както и 5 и 8 юни са ви дадени, за да 
прогледнете за истинските неща в живо-
та. След това ще ви е много по-леко на 
душата. 

ДНИТЕ ЗА РОМАНТИЧНИ СРЕ-
ЩИ И ЛЮБОВ са 1, 4 и 6 юни. Не ги 

пропускайте. 
ЮПИТЕР ВИ ХВЪРЛЯ РЪКАВИЦА 
Вашата лична управляваща планета е 

Юпитер, вие сте много чувствителни към 
нейното влияние и към движението ù по 
зодиака. На 11 юни Юпитер се премест-
ва в Близнаци и застава точно срещупо-
ложно на вашия знак. Това е голямо пре-
дизвикателство за вас, защото планета-
та на успеха и късмета сякаш ви „хвърля 
ръкавица“ и ви гледа в упор. Тя за добро 
ще ви предизвика да действате на полето 
на партньорствата – тема, която стана ак-
туална за вас на 21 май. През следваща-
та една година привличате нови интимни 
и делови партньори, изявявате се по-до-
бре пред публика и ставате по-популярни 
и уверени. 

ПОДОБРЯВАТЕ МАТЕРИАЛНОТО 
СИ СЪСТОЯНИЕ На 9 юни се спра-

вяте успешно с финансите си. Но на 11 и 
12 юни – точно обратното – внимавай-
те за всичко, свързано с пари и най-ве-
че с инвестиции. Дните са травматични. 
Пазете се от наранявания при работа с 
машини. Бъдете нащрек, когато шофи-
рате. И си подбирайте добре сексуалните 
партньори, защото има опасност от боле-
сти, предавани по полов път!

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 20 май за вас настъпва пе-

риод на упорит труд. Спазвайте отго-
ворно задълженията си.

 След 21 май очаквайте промени на 
полето на партньорствата. Откривате 
верните си хора. Започвате самостоя-
телен бизнес, ставате по-уверени.

  27 и 28 май, както и 1, 4 и 6 юни 
са добри дни за нови начинания. 
Очаквайте важни събития!

 На 23 и 25 май има опасност някой 
да ви заблуди.

 След 4 юни приключвате със стари 
стереотипи и важна работа.

НЕПРИЯТНОСТИ ОТ ВЕНЕРА
Венера е косвено свързана с бизне-
са, сключването на договори и право-
то. Затова бъдете готови за предого-
варяне на условия, преподписване на 
договори и връщане на стари съдеб-
ни дела за преразглеждане. Особено 
ако сте юристи, ще имате доста рабо-
та в тази насока. На 22 май обаче оч-
аквайте внезапен късмет в работата – 
подобряват се условията на труд във 
ваша полза, има възможност дори 
да ви повишат. Ако днес направите 
своите предложения на шефовете си, 
те ще бъдат приети и одобрени. На 
23, 25 и 31 май запазете спокойствие 
и не влизайте в конфликти, но най-
важното – бъдете много внимател-
ни, за да не пропуснете някой „дре-
бен шрифт“ в работата. През тези три 
дни сте разсеяни и могат лесно да ви 
заблудят и дори излъжат, особено на 
23 и 25 май.

HIGH-TECH

SONY В ЦВЯТ И ЕМОЦИЯ
Под мотото „Истински цве-
тове и незабравими емоции“ 
премина осмото издание на 
традиционния технологичен 
семинар за медии – Sony Digi 
School 2012. Над 30 медии от 
България и Македония при-
състваха на представянето на 
най-новите продукти и техно-

логии на компанията за 2012 г., които са вече на българския пазар. 
Сред хитовите продукти за тази година са новата гама BRAVIA те-
левизори, снабдени с усъвършенствана технология за подобряване 

на картината X-Reality PRO, която подобрява сигналите с по-ниско 
качество и ги доближава до High Defi nition качество, а също така 
прави 2D и 3D изображенията по-ясни. X-Reality PRO отгатва как-
во ще гледате дори преди вас. Тя разпознава лицата на екрана или 
заден план, който се нуждае от повече детайлност, и коригира кар-
тината с подходящите настройки. „Разбира“ и какво съдържание 
гледате – цифрова телевизия, онлайн видеоклип, снимка или DVD/
Blu-ray Disc™ – и усъвършенства картината с подходящите за тях на-
стройки. Ако гледате футболен мач на екрана на някой от най-но-
вите 3D телевизори на Sony, ще можете идеално да проследите топ-
ката, докато тя се удря в мрежата, благодарение на високоскорост-
ни 3D панели, които предоставят плавна картина (четири пъти по-
бърза скорост на опресняване). 
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Прогноза за периода от 15 МАЙ до 15 ЮНИо з и р о г  ( 2 2 . 1 2  –  2 0 . 0 1 )к

В РАВНОВЕСНО ПОЛОЖЕНИЕ 
СТЕ от 15 до 20 май, когато Слънцето 

е в Телец и ви помага да се чувствате до-
бре. Трябва да действате бързо, всеотдай-
но и с творчески размах, защото в момен-
та все още се намирате в зоната на ком-
форта. Всичко е под контрола ви. Най-
успешни ще бъдете на 16 май. Не про-
пилявайте този ден, дори да нямате кон-
кретна цел и амбиция. Ще бъдете в отлич-
на форма и ще привличате късмет и ва-
жни хора, които ще изиграят решител-
на роля за бъдещето ви. Съветвам ви да 
насрочите важните си срещи за тогава, 
както и да определите деня за обикаляне 
по институции и учреждения и общува-
не с хора на закона. Ще имате полза и от 
контакт с по-висшестоящи и авторитет-
ни хора. Благодарение на разговорите си 
с тях можете да промените коренно жи-
вота си – както личния, така и професио-
налния. Използвайте и дните 19 и 20 май 
(нищо че са почивни), за да свършите по-
бързо и лесно работата си и да си напра-
вите планове за новия период, който ви 
предстои след 21 май. 

ВАЖНИ СЪБИТИЯ очаквайте след 
21 май, когато ключовата дума ще 

бъде промяна в работата. Поставяте от-
ношенията си с колегите и с хората, за 
които се грижите, на ново, много по-гра-
дивно ниво. Преодолявате различията и 
успокоявате напрежението (ако е имало 
такова) помежду си. 

НЕ СЕ ЗАХВАЩАЙТЕ С ВАЖНА 
РА БОТА на 23 и 25 май, особено ако 

отхвърлянето ù зависи от някого другиго. 
УСПЕШНИ НОВИ НАЧИНАНИЯ се 
очертават на 27 и 28 май както в на-

стоящата си работа, така и в търсенето и 
намирането на нова. Някои ваши парт-
ньори обаче ще реагират много бурно на 
новите ви инициативи. На 9 юни все още 
можете да спечелите битката за надмощие 

и авторитет. Но на 11 и 12 юни вече сте в 
слаби позиции и партньорите ще ви изва-
дят от равновесие. Може да се стигне дори 
до разваляне на договори или до трайно 
охлаждане на отношения. Каквото и да се 
случва, приемете го хладнокръвно, защо-
то на 13 юни ще получите хубави новини, 
които ще подобрят настроението и само-
чувствието ви.

ЗДРАВЕТО е другата важна тема, коя-
то ще ви занимава, особено ако се гри-

жите за стари и болни хора или за мал-
ки деца и домашни любимци. Обърнете 
непременно внимание на близките си на 
1, 4, 6 юни. Впрочем ако нямате домашен 
любимец, след 21 май дните са много под-
ходящи да си вземете. Това много ще ви 
успокои и хармонизира. 

МНОГО АМБИЦИОЗНИ СТЕ и това 
се дължи на Марс в Дева. Тази ваша 

амбициозност понякога ще привлича към 
вас провокации и конфликти с колеги, 
конкуренти и шефове. Проблемни дни в 
това отношение са 31 май, както и 5 и 8 
юни. 

СТАВАТЕ ЕМОЦИОНАЛНО ПО-
СТАБИЛНИ С наближаването на 

лунното затъмнение на 4 юни ще усеща-
те потребност да се успокоите вътреш-
но. Добрата новина е, че ще успеете да се 
освободите от свои дълбоко стаявани за-
дръжки и страхове. Събитията на 4 юни 
ще ви помогнат да се измъкнете от роля-
та на „жертва“ и да преодолеете своята за-
висимост както от конкретни хора, така и 
от ситуации. 

ПРЕМИНАВАНЕТО НА ЮПИТЕР 
В БЛИЗНАЦИ на 11 юни ще ви под-

крепи в амбициозните ви проекти за про-
фесионално израстване. През следващи-
те 12 месеца ще можете да се утвърдите в 
съвсем нови сфери на действие. Тонусът и 
здравето ви се подобряват, както и отно-
шенията ви с близките. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 20 май сте много продук-

тивни. Ще подхождате творчески към 
работата си.

 След 21 май е възможно да се пре-
местите на нова работа. Или да по-
добрите отношенията си с колеги-
те на старата. Здравето ви също се 
подобрява.

 На 27 и 28 май стартирате нов про-
ект на работното място. Добри резул-
тати получавате още на 1 и 4 юни.

 На 31 май, както и на 5 и 8 юни се 
пазете от конфликти и провокации.

  След 4 юни преодолявате някои 
свои задръжки. Ставате емоционал-
но по-стабилни.

„ПРОБИВ“ НА РАБОТНОТО 
МЯСТО
На 22 май използвайте всичките въз-
можности, който денят ви предос-
тавя. Получавате шанс да направи-
те щастлив „пробив“ на работното си 
място. Това е чудесен ден за всички 
земни и водни знаци. Ако в обкръже-
нието си имате хора от зодия Телец, 
Дева, Рак или Скорпион – ще работи-
те в отличен тандем с тях. Същото се 
отнася и за Риби, но ще трябва да се 
съобразявате с техния прилив и от-
лив на енергия, защото невинаги са 
във форма. Има голяма вероятност да 
ви предложат нова работа на 22 май, 
да ви повишат или да подобрят усло-
вията ви на труд на настоящата рабо-
та. Търсете информация и контакти 
в тази посока от приятели и позна-
ти, за да можете да привлечете нови 
възможности. Днес очаквайте прият-
на изненада в любовта. Разчитайте и 
на приятелска подкрепа в труден мо-
мент в работата.

      Компактните фотоапарати Cyber-shot също се отличават с 
нови интересни функции: 360-градусова панорамна снимка (360° 
Sweep Panorama), артистични ефекти и подобрено оптично прибли-
жение. Лесни за употреба, те изненадват с висококачествени сним-
ки дори и начинаещите притежатели на цифрови фотоапарати. 
Новата функция „стабилизация на изображението“ (SteadyShot) 
гарантира по-ясни кадри при снимки без статив. А благодарение 
на четирите режима Picture Eff ect можете да създадете суперлес-
но артистични изображения. Дамите ще са впечатлени най-много 
от ефекта „гладка кожа“ (Soft  Skin), който можете да се постигне с 
всички модели фотоапарати от 2012 г. с изключение на DSC-W610. 
Бъдете спокойни и снимайте смело, защото дори на портретна 
снимка неравностите и дефектите по кожата ви няма да са забеле-

жими. Фотоапаратът на Sony 
ще направи лицето ви по-
гладко и сияйно. 
Най-актуалните предложе-
ния на SONY за сезон 2012 
г. са вече в специализирани-
те представителни магазини 
„Сони център“ в страната – в 
градовете София, Пловдив и 
Варна. Подробни технически 
параметри и информация за 
подобренията в най-новата гама продукти на SONY можете да от-
криете на сайта www.sony.bg. 
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Прогноза за периода от 15 МАЙ до 15 ЮНИо д о л е й  ( 2 1 . 0 1  –  1 9 . 0 2 )в

НЕ ИЗБЯГВАЙТЕ СЕМЕЙНИТЕ СИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, но все пак се поста-

райте да се натоварвате само с това, кое-
то ви е по силите, от 15 до 20 май. За 
вас това е труден период. Привличате 
работа, с която въобще не ви се занима-
ва. Обърнете внимание на финансовите, 
имуществените и домакинските задълже-
ния на 19 и 20 май. Не отлагайте покупки, 
дребни ремонти, подреждане и почист-
ване на жилището, защото след това ра-
ботата ще се натрупа и ще ви стане още 
по-неприятна. 

ИЗПЛАЩАТЕ КРЕДИТИТЕ СИ На 
15 и 16 май получавате шанс да се 

справите успешно с кредити и други фи-
нансови задължения. Вероятно ще по-
лучите помощ от ваши партньори и съ-
дружници, както и пари отдалеч (най-ве-
роятно от чужбина). Добре е да уредите 
документи и пари от наследства, както и 
да установите по-близък контакт с род-
нините си и временно да пречупите егои-
зма си, особено на 19 и 20 май, когато ще 
бъдете много чувствителни. Отдъхнете с 
близките си сред природата – това ще хар-

монизира отношенията ви. 
УСПЕШЕН ДЕН Ще усетите благот-
ворния ефект от положените уси-

лия от ваша страна на 22 май, когато 
може най-сетне да направите споразуме-
ния за право на ползване и стопанисва-
не на имоти и земи. Този ден е много под-
ходящ да направите покупки за дома и 
семейството. 

ЛИЧНИ ТЕРЗАНИЯ И ПРИ ТЕ С-
НЕНИЯ очаквайте на 23 и 25 май. 

Трудно намирате общ език с приятелите 
и децата си. Не е добре точно сега да пре-
зентирате творческите си проекти. 

СТАВАТЕ ПО-УВЕРЕНИ И КОН-
ТАКТНИ на 27 и 28 май. Научавате 

се на правилно партниране. Тези два дни 
са изключително подходящи да започва-
не на нещо ново – нов проект например. 
Много сте изобретателни и вдъхнове-
ни и успявате да увлечете и другите с вас. 
Оригиналната ви мисъл на 28 май ще ви 
извади от ежедневието и ще ви изстреля в 

света на оригиналните идеи. Днес ще има-
те само полза от свята ексцентричност. 

В СФЕРАТА НА ЛЮБОВТА сте като 
магнит през този период. Особено на 

1 и 6 юни, когато ще имате успехи с про-
тивоположния пол. Дните са подходящи 
и за публични изяви. Ще привлечете сим-
патии и одобрение. През тези два дни об-
щувайте повече с децата си, за да заздра-
вите връзката помежду си. 

КОНФЛИКТНИ ДНИ са 31 май, 
както и 5 и 8 юни. На никого нищо 

няма да простите тогава. Ще бъдете тол-
кова директни и резки, че може да пре-
кратите и най-хубавите си отношения. 
Контролирайте се максимално, за да не си 
затрудните живота с нещо, за което по-
сле ще съжалявате. Това се отнася както 
за любовните и приятелските отношения, 
така и за отношенията ви с децата. 

ЗАПОЧВАТЕ УСПЕШНО НЕТРА-
ДИЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ на 9 юни. 

Например с хомеопатия или рейки. Ако 
имате здравословни проблеми, днес има 
шанс да чуете правилната диагноза. Не си 
правете експерименти със здравето на 11 
и 12 юни. Ако изпитвате дискомфорт, не-
пременно се консултирайте с лекар, а не 
се самолекувайте. През тези два дни не 
давайте воля на недоволството си към ра-
ботата и колегите си. Отложете протести-
те си за друг път, защото сега те ще ви до-
карат само ядове. 

БЪДЕТЕ ПРЕЦИЗНИ В РАБОТАТА 
си на 11 и 12 юни, особено ако рабо-

тите с важни факти, информация или със 
сложни машини. Творческо вдъхнове-
ние, нови приятелства и любов, контак-
ти и много идеи ви очакват през следва-
щата една година, считано от 11 юни, ко-
гато Юпитер минава в хармоничния ви 
знак Близнаци. Получавате повечето от 
нещата, които сте искали. Сега късметът 
е с вас.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 На 15, 20 и 22 май общувайте пове-

че с роднините си. Ще имате матери-
ални придобивки.

 След 21 май разгръщате творческия 
си потенциал, привличате нови прия-
тели и любов.

  На 27 и 28 май сте съзидателни и 
изобретателни. Уловете вълната на 
вдъхновението и действайте!

  На 1 и 6 юни очаквайте успехи в 
любовта. Както и успешни публич-
ни изяви. Привличате симпатии и 
одобрение.

  На 11 и 12 юни не предприемай-
те рискове в работата. Пазете си 
здравето.

НАМИРАТЕ ПОЛОВИНКАТА СИ
Новолунието в Близнаци на 21 май 
ще е щастливо и хармонично. Днес 
има и слънчево затъмнение, което ще 
ви помогне да научите езика на любо-
вта и да предприемете нови стъпки, 
които ще дадат свободен ход на твор-
ческите ви идеи. Ако сърцето ви все 
още е свободно и търсите своята по-
ловинка, сега има шанс да намерите 
подходящия за вас човек. След тази 
дата много Водолеи ще имат жела-
ние да се сдобият с дете. Събитията 
от слънчевото затъмнение се проявя-
ват в рамките на 3 месеца след него. В 
този период ще се активизират теми, 
свързани с вашето творческо и жи-
тейско утвърждаване, както и въпро-
сите за възпитание на децата и за по-
добряване на личния ви живот.

ПЪРВО МЯСТО

ИГРАЙ, ЗА ДА ПОБЕДИШ

Те са общо шестима. Майка, татко, три деца и куче. 
Това е семейството на победителката в играта на 
INDESIT и „Бела“ Красимира Петрова. Семейството 
отскоро живее във великотърновско село и сега се 
радва на тишина, спокойствие и грижи за къщата и 
двора. Красимира е заета и с работата си във фирма 
за разработка на софтуер. Участвала е и в предишната 
игра на INDESIT и „Бела“. Измежду трите уреда, от 
които можеше да избира, Краси се спря на пералня с 
вход за топла вода от Hotpoint-Ariston. 
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Прогноза за периода от 15 МАЙ до 15 ЮНИи б и  ( 2 0 . 0 2  –  2 0 . 0 3 )р

В СУЕТЛИВ ПЕРИОД СТЕ – мно-
го движение, нови контакти… Имате 

нужда да общувате по-активно и ще про-
вокирате точно такива ситуации, които 
да ви срещат с нови и полезни хора. На 15 
и 16 май сте в центъра на вниманието и 
се възползвате от това максимално. До 20 
май ще се наложи да се справите с нетър-
пящи отлагане задачи. Любознателността 
ви ще ви помогне да се сдобиете с важна 
информация, която да използвате, за да се 
предпазите от конкуренти и зложелатели. 

ЩАСТЛИВА СЛУЧАЙНА СРЕЩА 
или телефонно обаждане ще ви из-

вадят от трудна ситуация на 22 май. 
Получавате и добри предложения. 
Успешно взимате изпити. Намирате точ-
ната информация. Убедителни и чаров-
ни сте при разговори. Днес преодолявате 
много бариери. 

ОТЛОЖЕТЕ СРЕЩИ, ПОД ПИС-
ВАНЕ НА ДОГОВОРИ И ПЪ-

ТУВАНИЯ, планирани за 23 и 25 май, 
или ако е невъзможно, поне бъдете мак-
симално концентрирани. Не се забърк-
вайте в скандали, сплетни, клюки и до-
гадки. Странете от всякакви неясни си-
туации. Много сте разсеяни през тези два 
дни и можете да се навлечете куп беди, 

защото ще изглеждате дезориентирани и 
некомпетентни отстрани. 

ПРИЦЕЛВАТЕ СЕ ПРАВО В ПРО-
БЛЕМА след 26 май и го решавате на 

27 и 28 май. 
РЕШАВАТЕ ЖИЛИЩЕН ПРОБЛЕМ 
На 28 май взимате решение да си ку-

пите ново жилище или да се преместите 
в самостоятелна квартира. Намирате на-
чин да вземете заем за ремонт или покуп-
ка на жилище, с което решавате оконча-
телно жилищния си проблем. 

КОНФЛИКТЕН ДЕН е 31 май. 
Старайте се да не ставате жертва на 

нечия агресивност. Трябва да сте изрядни 
в задълженията си към дома, за да не ви 
обвиняват в безотговорност. Подобни на-
прегнати дни са 5 и 8 юни. 

ТЪРСИТЕ СИ НОВА РАБОТА След 
4 юни има голяма вероятност да загу-

бите интерес към настоящата си работа и 
да потърсите нова. Ако имате обаче лошо 
предчувствие за новата си работа, по-до-
бре не я започвайте. На 4 юни някой може 
да прецени, че заслужавате повече пари за 
положен от вас труд, както и повишение и 
похвали. След тази дата е добре да се ори-
ентирате натам, където сте по-добре оце-
нявани. Не се колебайте да се освободи-
те от ангажименти, договори и хора, кои-
то не работят за вас. След лунното затъм-
нение на 4 юни поне в нещо ще се почув-
ствате по-силни. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ХО-
РАТА, КОИТО СРЕЩАТЕ на 6 юни. 

Денят е пълен с поличби. Ще видите близ-
кото си бъдеще отразено в чужди прежи-
вявания и събития. 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ИНТУИЦИЯТА 
СИ на 9 юни. Привличате верните 

хора към себе си. Денят е подходящ за 
презентации на нови идеи, стартиране на 
нов проект и изяви пред публика. Най-
голям успех ще постигнат Рибите с твор-
чески професии. 

ИМА РИСК ДА ИЗГУБИТЕ ПРИЯ-
ТЕЛСТВО ИЛИ ЛЮБОВ на 11 и 12 

юни. Не давайте воля на гнева си. Много 
сте мнителни и ревниви и ако кажете 
всичко, което в момента мислите, е въз-
можно да отблъснете важни за вас хора. 
Въздържайте се и от спонтанни гневни ре-
акции и спрямо децата си. В момента сте 
заслепени от емоции и не сте обективни. 

ПОДОБРЯВАТЕ ОТНОШЕНИЯТА 
СИ С БЛИЗКИТЕ Планетата на къс-

мета и щастието Юпитер преминава в 
Близнаци на 11 юни и е там през следва-
щите 12 месеца, което ви носи подобрен 
микроклимат вкъщи, по-добри отношения 
с близките и по-хубави условия за живот. 
Понеже Близнаци не е хармоничен знак за 
вас, тези подобрения няма да дойдат толко-
ва бързо и лесно, но все пак ще дойдат. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
  На 22 май привличате щастливи 

събития, представяте се добре при 
общуване.

 На 27 и 28 май намирате решение 
на имотен или финансов проблем.

 След 4 юни завършвате важен етап 
в работата си. Помислете за кариер-
но израстване. Падат бариерите, кои-
то са пречели на професионалната ви 
реализация.

 На 11 и 12 юни очаквайте емоцио-
нални бури с интимния партньор и 
разправии с децата.

ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ
От 15 до 22 май периодът е подходящ 
да организирате пътувания. С навли-
зането на Слънцето в Близнаци на 21 
май вие влизате в дискомфортен пе-
риод на промени, които обаче сами сте 
си пожелали. Но докато ги осъществя-
вате, сън няма да ви лови. Постоянно 
ще усещате вътрешна съпротива. 
Промените ще се свързани предимно 
с дома и отношенията с близките – ре-
монти, премествания, проблеми с ро-
дителите, неуредици по имотни въ-
проси… Всичко това ще ви стресира 
и няма да ви дава мира, докато не на-
мерите временно или постоянно ре-
шение. В никакъв случай не се изку-
шавайте да правите нещо незакон-
но и не дезертирайте от задължения-
та си. Най-уязвими ще сте на самия 21 
май, когато е слънчевото затъмнение 
в нехармоничния ви знак Близнаци. 
Тогава се въздържайте от решения и 
важни действия – нямате точна пре-
ценка и сте прекалено емоционални.

ЕКСПЕРТНО ЗДРАВЕ

ДЪЛГОСРОЧНА КАМПАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ СТАРТИРА 
КОМПАНИЯТА FINE LINE 
Тя привлече най-добрите експерти в областта на здравето и лайфстайла, за да промени вредните нави-
ци на българина. Fine Line предлага индивидуални консултации по хранене и здравословен лайфстайл. 
Екипът на Fine Line стартира кампания за масово популяризиране на правилното и балансирано хране-
не и пълноценен начин на живот по специализирани медии, за да докаже, че здравословният живот е не 

просто полезен, но също така е лесен и приятен. За първите месеци на кампанията екипът на Fine Line привлече едни от най-добрите спе-
циалисти в различни области – д-р Силвия Паскалева, д-р Стефка Стефанова, доц. д-р Румен Бостанжиев, д-р Силвия Еленкова, проф. д-р 
Любомир Стойков, Виргиния Захариева, Мартин Гаджев... С тях, както и с последните новини около кампанията можете да се запознаете 
на сайта www.fi neline.bg. Fine Line разполага дори и с онлайн консултанти извън страната, за да могат всички да бъдат запознати с тенден-
циите в храненето и спорта от САЩ и Европа – към момента те са Галина Толкингтън (САЩ) и Елисавета Шидерска (Испания).
Тези експерти ще са „говорители“ на добрата кауза, ще разказват за новостите в техните сфери и ще съветват съгражданите ни как най-без-
болезнено да преодоляват трудностите по пътя към положителната промяна и отказването от вредните навици.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15–21 май и 
5–15 юни 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 16 и 17 май, както и 12, 13 и 14 юни са препоръчи-
телни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 18, 19 и 20 май, както и 5, 6, 7 
и 15 юни са датите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от 
каланетика, пилатес и йога. На 15 май, както и на 10 и 11 юни се препоръчват сауна, плува-
не, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните про-
цедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клет-
ки вода, което води до изглаждане на целулита. 21 май, както и 8 и 9 юни са дните за дихателни 
упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

21 май, 2.48 ч., 
Луната е 
в БЛИЗНАЦИ 
НОВОЛУНИЕ

 Това е най-лечебният и най-важният за здравето ден. Избягвайте задимените и прашни по-
мещения, не натоварвайте ръцете и раменния пояс. Проведете сериозно разтоварване и про-
чистване на организма, като консумирате пресни зеленчуци, приготвени на салата или на 
пара. Така ще помогнете на тялото да се освободи от отровите и отпадните продукти. Ще ели-
минирате и задържаната излишна вода в организма, като избягвате солта и консерванти-
те. Ако имате излишни килограми, с лекота можете да ги стопите сега. Най-хубавото е, че ре-
зултатът ще е траен.

22 май – 4 юни 
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 
разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава орга-
низмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напъл-
неете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвоя-
ват оптимално на 26 и 27 май, както и на 3 и 4 юни.  Кореноплодните (картофи, моркови, 
ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 28, 29 и 30 май.  Мазните 
храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 22 и 31 май. 

 Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 23, 24 и 25 май, 
както и на 1 и 2 юни.

4 юни, 14.13 ч., 
Луната е 
в СТРЕЛЕЦ 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес има и лунно затъмнение в 14-ия градус на Стрелец и денят ще е пълен със силни емо-
ции. По-чувствителните хора ще се чувстват тревожни и напрегнати. Това ще се отрази и на 
апетита. Възможно е да ви обземе ненаситен глад. Дори и най-злоядите днес ще имат апетит. 

 Луната е в знака Стрелец. Управител на този знак е планетата Юпитер, която обича „да преу-
величава“ всичко, до което се докосне. В конкретния случай може да изгубите чувството си за 
мярка в храненето. Наблюдавайте се внимателно и не губете контрол. Наблегнете на вегета-
рианската храна. Днес организмът ви ще е благодарен, ако го нахраните с пресни плодове и 
растителни белтъчини. Ако имате проблеми с холестерола, високо кръвно налягане или болен 
черен дроб (или жлъчка), проведете сериозна диета и избягвайте физическите и емоционалните 
натоварвания. Внимавайте, днес се пълнее неусетно!  За вашата лунна магия по новолуние 
в БЛИЗНАЦИ е добре да стартирате реализирането на ваши желания и намерения, свързани с 
обучение и усвояване на нови знания и информация. Повече движение, активност и общуване 
са силно препоръчителни днес. Старайте се да не се поддавате на психическото напрежение, да 
не се суетите и да не бъдете разсеяни. Насочете усилията си към подобряване на отношенията си 
с братя, сестри, съседи и съученици. Успешно ще бъде започването на ново лечение в областта 
на ръцете и раменния пояс, белите дробове, нервната система и… сенната хрема.

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 МАЙ до 15 ЮНИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 15, 23, 24, 25 май; 10, 11 юни
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 

омазнява по-бързо.

26–31 май; 3, 4 юни – Ако искате косата ви да расте бързо.

19, 20 май; 5–9, както и 15 юни – Ако боядисвате косата си и не искате корените ù да израстват бързо.

19, 20 май; 15 юни –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. 
Направете си маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

17, 18, 19, 27, 30 май; 
1, 2, 7, 12, 15 юни

–
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

– 15, 23, 24, 25 май; 10, 11 юни –

28, 29, 30, 31 май – Къдренето ще е най-безвредно при фини и деликатни коси.

19, 20, 26, 27 май; 5, 6, 7, 8, 9, 15 юни –
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

– 15, 23, 24, 25 май; 10, 11 юни –

28, 29, 30, 31 май –
Деликатните и изтощени коси днес няма да изгубят блясъка си 

при боядисване.

19, 20, 26, 27 май; 5, 6, 7, 8, 9, 15 юни – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Еп
ил

ац
ия

 и
 о

ф
ор

м
ян

е 
на

 в
еж

ди –
15 май; 22 май – 4 юни, 

както и 10 и 11 юни
Датите са неподходящи за епилация.

16–21 май; 5–9, както и 12–15 юни –
Тези дати са подходящи за оформяне 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 май; 5–15 юни – –

Парна баня
– 22 май – 4 юни Има опасност да ви останат белези.

15–21 май; 5–15 юни – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с п
ло

до
ви

 
ки

се
ли

ни

16, 17 май; 4, 12, 13, 14 юни – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

18, 19, 20, 28, 29, 30 май; 
5, 6, 7, 12, 13, 14 юни

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

22 май – 4 юни –
Най-ефективни ще са процедурите на 26 и 27 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 май – 4 юни – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 22 май – 4 юни – –

Оформяне 
и лакиране

18, 19, 20, 26, 30, 31 май; 
1, 5, 8, 13, 14, 15 юни 

– –

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 май – 4 юни –

15–21 май; 5–15 юни – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 15–21 май; 5–15 юни –

22 май – 4 юни – –

С
А

У
Н

А

15–21 май; 5–15 юни – Ефектът ще е максимален на 15, 24 и 25 май, както и на 1, 2 и 3 юни.
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15 май; 
10, 11 юни

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

16, 17, 18 май; 
12, 13, 14 юни

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 
устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 
целия гръбначен стълб

19, 20 май; 
15 юни

Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, 
гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

21, 22, 23 май Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

24, 25 май
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 
жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

26, 27 май Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

28, 29, 30 май
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомаш-
на жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната 
нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

31 май; 1 юни
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и 
на целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 
устна кухина, зъби

2, 3 юни
Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни 
канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връз-
ки

4, 5 юни Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

6, 7 юни Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 
жлъчен мехур

8, 9 юни
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна 
система, органи, свързани с нарушения на кръвно-
то налягане

Сърце, слезка (далак)

Забележка Най-успешно протичат операциите, проведени при намаляваща Луна! През този период Луната е намаляваща от 15 до 21 
МАЙ, както и от 5 до 15 ЮНИ. 

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ от 15 МАЙ до 15 ЮНИ

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 май (новолуние), когато няма достатъчно лунна 
eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 4 юни 
(пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба. 

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ 
В ПЕРИОДА ОТ 

15 МАЙ ДО 15 ЮНИ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига 
да искате да се „допитвате“ до нея. По-
чистването на прахта, прането и мие-
нето на прозорци ще ви се удават много 
бързо и лесно, ако ги правите в периода 
на намаляваща Луна. Вярно е, че през 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 май; 5–15 
юни.
Пране, химическо чистене и миене на 
прозорци: не пропускайте датите 15, 24, 
25 май, както и 1, 2, 3, 10 и 11 юни. Това 
са т. нар. дни на водата. Всички замърся-

вания и петна ще се отстраняват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозор-
ци: 21, 22, 23, 31 май; 1, 8, 9 юни. Тога-
ва по стъклата след избърсване ще оста-
ват упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО 
ПАЗАРУВАНЕ

За да е празник шопингът, възползвай-
те се от датите, които ви препоръчвам 
за покупка на съответните вещи. Те са 
съобразени с „настроението“ на Луна-
та за периода от 15 май до 15 юни.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ 
НА:
Модни дрехи, произведения на изку-
ството, парфюмерия и козметика, музи-
кални инструменти и аудиозаписи: 15, 
18, 19, 20, 26, 27, 31 май; 10, 11, 15 юни.
Недвижими имоти, мебели: 18, 19, 20, 
24, 25 май; 5, 6, 7, 15 юни.

Автомобил, мотор или колело: 16, 17, 18, 
21, 22 май; 1, 2, 3, 12, 13, 14 юни.
Текстилни и метални изделия, предме-
ти за бита: 16, 17, 18, 24, 25 май; 12, 13, 
14 юни.
Канцеларски материали и книги: 21, 22, 
23, 28, 29, 30 май. 
Спортни стоки: 16, 17, 18, 26, 27 май; 3, 4, 
5, 12, 13, 14 юни.
Бяла и черна техника, електроника, ком-
пютри и мобилни апарати: 21, 22 май; 8, 
9 юни.
Обувки и дрехи: 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 май; 5, 6, 7, 15 юни.
Бижута, злато, луксозни вещи: 26, 27 
май.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много 
чувствителни към лунните ритми. Те 
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15.05 (от 3.05 ч.), както и 13.06 (от 1.59 ч.) – 24-ти ЛД Акти-
вен, творчески ден. Използвайте го за укрепване на духа и тя-
лото. Ден за нов строеж.
16.05 (от 3.30 ч.), както и 14.06. (от 2.26 ч.) – 25-и ЛД Всичко 
на този ден става с лекота, с вътрешен порив. Спонтанно мо-
гат да се появят телепатия и ясновидство. Днес не бързайте!
17.05 (от 3.56 ч.), както и 15.06. (от 2.56 ч.) – 26-и ЛД Въз-
държайте се от активна дейност и постете. Пестете си енер-
гията и мълчете.
18.05 (от 4.23 ч.) – 27-и ЛД Ден за прекратяване на контакти 
с лоши хора. Почивайте и медитирайте. Ще имате прозрения. 
19.05 (от 4.54 ч.) – 28-и ЛД Ден за покупка на жилище или на-
чалото на ремонт. Сънищата са верни.
20.05 (от 5.28 ч.) – 29-и ЛД Опасен, сатанински ден. Препо-
ръчват се пост и въздържание. Не планирайте и не започвай-
те нищо ново. Запалете свещ вкъщи и окадете навсякъде.
21.05 (от 2.45 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.
21.05 (от 6.08 ч.) – 2-ри ЛД Не се поддавайте на гнева, избяг-
вайте конфликтите и изблиците на емоции. Денят е подходящ 
за нови  начинания. 
22.05 (от 6.52 ч.) – 3-ти ЛД Енергетиката на този ден изис-
ква да сте активни. Пасивността е противопоказна и опасна.
23.05 (от 7.43 ч.) – 4-ти ЛД Не взимайте прибързани реше-
ния. Усамотете се. Разходете се сред природата. Занимавай-
те с дома и семейството си. Колективната работа няма да ви 
спори.
24.05 (от 8.38 ч.) – 5-и ЛД Делови ден. Подходящ е за пътува-
ния и за планиране на генерални промени. Работете концен-
трирано. Не преяждайте. Целеполагането ще е успешно.
25.05 (от 9.37 ч.) – 6-и ЛД Смирете се. Дайте прошка. Не из-
разявайте недоволство на глас. Подходящ е за подмладяващи 
козметични процедури. Ден за гадаене и пророчества.
26.05 (от 10.39 ч.) – 7-и ЛД Ден за молитва. Сбъдват се же-
лания.
27.05 (от 12.49 ч.) – 8-и ЛД Сега се активират фините и неу-
ловими енергии в организма. Добре е да се гладува, за да се 
прочисти тялото.

28.05 (от 12.49 ч.) – 9-и ЛД Не е успешен. Склонни сте към за-
блуждения и самоизмами. Добре е да дадете прошка. Практи-
кувайте йога.
29.05 (от 13.57 ч.) – 10-и ЛД Не планирайте нищо важно. Из-
къпете се с гореща вода. Медитирайте.
30.05 (от 15.06 ч.) – 11-и ЛД Много мощен ден. Активира се 
вселенската жизнена енергия кундалини. Добре е да прочис-
тите организма си. Внимавайте с режещи инструменти.
31.05 (от 16.19 ч.) – 12-и ЛД Дава се милостиня. Молитвите се 
чуват. Подходящ е за взимане на важни решения.
1.06 (от 17.34 ч.) – 13-и ЛД Ден за активни контакти, работа 
с информация и учене. Сами си пригответе и изпечете хляба. 
Не преяждайте.
2.06 (от 18.50 ч.) – 14-и ЛД Много подходящ за започване на 
важна работа, за физическо натоварване, за работа с инфор-
мационни източници и свещени текстове. Отваря се третото 
око. Прочистете организма си.
3.06 (от 20.03 ч.) – 15-и ЛД Сънищата са верни и важат за ме-
сец напред. Лош ден за секс. Сатанински ден, у нас се пробуж-
дат зли изкушения. Проявете аскетизъм.
4.06 (от 21.11 ч.) – 16-и ЛД Ден за постигане на вътрешна хар-
мония. Старайте се да вършите само добри дела.
5.06 (от 22.09 ч.) – 17-и ЛД Подходящ е за удоволствия, общу-
ване и физически натоварвания. И за брак по любов.
6.06 (от 22.57 ч.) – 18-и ЛД Изгонете лошите мисли. Прочис-
тете стомашно-чревния тракт – ден за гладуване.
7.06 (от 23.38 ч.), както и 8.06 (през целия ден) – 19-и ЛД За-
палете повече свещи у дома, направете анализ на постъпките 
си. Ще успеете да се отървете от чуждото влияние.
9.06 (от 0.11 ч.) – 20-и ЛД Получават се духовни знания и 
прозрения. Не проявявайте гордост!
10.06 (от 0.41 ч.) – 21-ви ЛД Много активен творчески ден. 
Отличен е за започване на нова работа, спортуване и пъте-
шествия.
11.06 (от 1.08 ч.) – 22-ри ЛД Ден на мъдростта. Предайте на 
другиго своите знания. Посетете астролог.
12.06 (от 1.34 ч.) – 23-ти ЛД Този ден е символ на саможертва-
та – простете на другите, разкайте се. Добре е да се пости. Не 
правете секс. Почистете дома си.

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ ПЕРИОД от 15 МАЙ до 15 ЮНИ
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.

успяват да усвоят водата най-добре 
само в определени дни от месеца, кога-
то Луната минава през водните зна-
ци. Ако ги полеете в неподходящо време, 
само ще им навредите. А и хранителни-
те вещества няма да стигнат до рас-
тението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 
15, 24, 25 май; 1, 2, 3, 10, 11 юни.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 21, 22, 23, 31 май; 1, 8, 9 юни. На тези 
дни с поливането има опасност да прово-
кирате появата на листни въшки или дру-

ги вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-
НЕ: 15 май; 10, 11 юни.

КОГА ДА ПОСЕТИМ 
ЗЪБОЛЕКАРЯ

Ваденето на зъби, оперативните ин-
тервенции на зъбите и венците, как-
то и поставянето на коронки и мосто-
ве могат да се окажат много мъчител-
ни, ако не сте улучили подходящия лу-
нен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не 
е спешен и е възможно сами да си избере-
те датата, най-добре посетете зъболекаря 
на 15 май, както и от 8 до 13 юни.
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУ-
ЛАЦИИ: от 16 до 31 май; от 1 до 7, как-
то и от 12 до 15 юни. И в никакъв случай 
(освен в спешен!) не ходете на зъболекар 
на 21 май (новолуние), защото съпроти-
вителните ви сили са слаби и органи-
змът е по-уязвим, както и на 4 юни (пъл-
нолуние), защото кръвозагубата и бол-
ките ще са по-силни от обикновено. 
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ПРИКАЗНО КРАСИВА 
И ПРИКАЗНО ЗЛА

„В България не е модерно 
да си щастлив“да си щастлив“

В БВ Б

ТЕОДОСИЙ СПАСОВТЕОДОСИЙ СПАСОВ

СТРОЙНАСТРОЙНА до доказване до доказване 
на противнотона противното

ГОЛЯМОТО ФОТОЧЕТЕНЕГОЛЯМОТО ФОТОЧЕТЕНЕ

ИН ВИТРОИН ВИТРО всеки заслужава всеки заслужава 
своя шанссвоя шанс

ЗЕЛЕНА ЯБЪЛКА

 Екологично и лично 

 Месо или смърт 

 Храни био да те лае 

 Да си е по-важно от да имаш 

 Козметика за природата 

 И пачуъркът е зелен 

 Димитър КЕНАРОВ за екопротестите 

 Горан АТАНАСОВ за дауншифтинга 

 Николай ДРАГОМИРЕЦКИ за бизнеса и природата

АА

ично

Избери сиИзбери сиИИзбери си
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