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Пикник с… почистване

Пикникът е класика в жанра „почивка сред природа-

та“. Особено ако го организирате в приятна ком-

пания. Жар, шашлици, бански, слънце, трева и… пи-

кантни сосове за месото. Всичко това е чудес-

но и вкусно! Но не забравяйте да почистите след 

себе си – нека поляната си остане девствено чис-

та след вас.

Строоггоо н нааттууррааллнноо!!
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

За да е полезно 
и приятно лятото
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„Заземяване“ на 
негативната енергия

Колкото може по-често събувай-

те обувките и ходете боси. Така 

ще намалите излишъка от ста-

тично електричество в тяло-

то си, който сериозно затрудня-

ва работата на имунната систе-

ма. А най-добре се излегнете на 

тревата и почувствайте как це-

лият ви негативизъм „попива“ в 

земята. 

Веселата 
градинарка

Защо не пробвате 

тази година да се 

научите да садите 

салати? Подробно 

сме описали как се 

прави това на стр. 

68–69.

„Чопленето“ на земя-

та е гарантиран на-

чин да избягате от 

градските пробле-

ми. То е вид медита-

ция. Кара ви да усе-

тите живота издъл-

боко и да му се за-

радвате истински.

Прегръщам те, дърво

Най-щедрите донори на енергия са дъбът, бреза-

та, ябълката, върбата и трепетликата. При дъба 

отидете, когато ви предстои взимане на важно ре-

шение, защото той прояснява ума. Брезата ще ви 

умиротвори и тонизира. Най-много енергия ще ви 

даде между 5.00 и 9.00 ч. сутринта. А жените тряб-

ва да прегръщат по-често акация, защото тя „на-

лива“ женската сила. Според преданието, ако я по-

молите да ви дари с дете, тя ще го направи.

Памук, лен 
и коприна

Това са подходящите за 

носене материи в горе-

щините. Дрехи от леки, 

дишащи тъкани можете 

да обличате както за ра-

бота, така и по официал-

ни поводи. Ярките модер-

ни цветове и принтове 

за сезона ще направят 

така, че самата вие да 

изглеждате като цвете.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Х
ващали ли сте се поняко-
га в пълно отсъствие от 
себе си? Рядко се случ-
ва, но това е то блажен-

ството – отдалечаваш се от пе-
риферията си и попадаш точно в 
своя център, откъдето светът ти 
изглежда доста по-приемлив и твой.
В подобно центрирано отнасяне 

изпадам, когато играя на Angry Birds. 
Да є върви по игра на моята десет-
годишна племенница Маги, дето ми 
откри света на озлобените птички, 
които чевръсто громят самодоволни 
прасета. Не, не съм полудяла, нито 
съм се вдетинила, макар че само 
като чуя музичката в началото на 
играта, се изпълвам с жизнерадос-
тен трепет на дете. А дръпна ли 
веднъж прашката, мозъкът ми оти-
ва на истинска почивка… 
Какво да ви кажа… Никога досега 

не съм се зарибявала толкова сил-
но с нито една компютърна игра, 
освен с Tetris, но то беше толкова 
отдавна, че не се брои. Сега оба-
че преоткривам виртуалните игри 
като терапевтичен инструмент за 

справяне със стреса и неудовлетво-
реността. Като истинска почивка 
от нас самите и от шизофренич-
ния свят, в която живеем. И като 
път към осмеляването да се пре-
върнем в онова, за което мечтаем, 
за да получим онова, което наисти-
на заслужаваме.
Само поиграйте малко, и ще види-

те, че съм права. Захласът по иг-
рата разтваря напрежението като 
захар във вода. Играещият човек 
изведнъж става по-дързък, решите-
лен, амбициозен, предприемчив и ис-
тински свободен. Играчът забравя 
за ограничителните мерки, с кои-
то мери реалния свят. На тере-
на на играта трудностите са же-
лани, провалите не се приемат дра-
матично, амбициите задължително 
са впрегнати в активни действия, 
целите – лесно постижими, а очак-
ванията за награди и удоволствия – 
изцяло задоволени. Ех, защо не мо-
жеше да бъде така и в живота?! 
Какво пречи да се чувстваме тол-
кова живи, развълнувани и отдаде-
ни на житейските си задачи и цели, 

както на тези в играта? 
„Игрите не наказват провала, но 

награждават дори и малкия опит за 
усилие – твърди Том Чатфийлд в 
лекцията си за ТЕD „7 начина, чрез 
които игрите ни награждават“. – 
Те са перфектно настроени, за да 
паснат на система за награждаване, 
която поддържа мозъка ни ангажи-
ран с която и да било задача и ни 
кара постоянно да питаме и тър-
сим още и още.“
Ей сега вече бих искала моят 

шеф, а и всички шефове по света 
да прочетат този текст. Не ме 
притеснява, че някой би го сметнал 
за твърде рекламен, а мен за не-
благонадеждна глупачка, която цъка 
игрички в работно време. Защото 
всеки ръководител, който се сети 
да използва скрития във виртуални-
те игри механизъм за награждаване, 
би накарал хората си да работят 
не за заплата, а за каузата, която 
той им предлага. И не просто да 
работят, а да є се посветят изця-
ло. С „гневна“ отдаденост. 

Мариана ЯНЕВА

„ГНЕВНА“ ОТДАДЕНОСТ
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МОДАМОДАМОДА

Лято в
Даже и ако не планирате 

пътешествие до екзотична 
страна, тези дрехи в плодови 

оттенъци на оранжевото, 
червеното, виолетовото и 
розовото ще ви пренесат в 

знойните тропици.

Летяща туника
Леката рокля-
туника с 
ярък рисунък 
е идеалната 
дреха за над 
банския.

Бели дънкиТе са основата на 
летния гардероб. 

Могат да се носят и 
денем, и като вечерен 

тоалет. В допълнение 
с яркоцветен топ, 

украсен с пайети, 
изглеждат много 

елегантно.

Ярко решение

Дългата рокля без ръкав, 

с кройка на сукман (т. 

нар. сарафан) ще се пре-

върне във ваш фаворит 

за разходки. Най-често 

се комбинира с обувки 

тип балетни пантофки 

или ниски сандали и ярко-

цветна кожена чанта.

Идеалната 

рокля

Тя е лека, ярка 

и сексапилна, 

но не прекалено 

разголена. Не 

можете да си 

мечтаете за 

друго освен за 

нея. А флоралните 

принтове са на 

мода всяко лято!
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Модерен 
силует
Подчертайте 
красивите си 
крака с елегантни 
яркочервени 
шорти в стил 
40-те години 
на миналия век. 
Съчетанието 
червено и 
оранжево е много 
актуално!

В морската гама

Тюркоазеносиня рокля 

с драперия – най-

добрият избор за 

среща в ресторант 

или за разходка по 

кея. Едрите висящи 

обици и сандалите, 

обсипани с камъни, ще 

направят тоалета ви по-

екзотичен.

Дребен 

шрифт

Тази мила 

рокля на малки 

квадратчета 

направо плаче за 

етноаксесоари 

– сламена шапка 

и чанта с ресни 

са идеалните є 

„спътници“.

Блясък и цвят
Украсената с 
нашивки от пайети копринена блуза можете да облечете на плажа като 

туника, а може да я комбинирате с дънки и обувки на високи токчета за вечерното ви излизане.
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П
опулярните дизайнери вече предста-

виха своите най-нови колекции за 

лято 2012 по подиумите на модните 

столици – Париж, Милано, Ню Йорк и Лондон. 

Роклите от леки материи и този сезон тряб-

ва да присъстват във вашия гардероб. Най-

модерни са тези с едно рамо и тези с остро 

деколте. 

 Цветовете са вдъхновени от природа-

та. Актуални са плодовите и пясъчните ню-

анси, както и топлите и меки разновидности 

на червеното, прасковеното, мандариновото 

и синьото. А медено в комбинация пясъчно бе-

В името наВ името на
РОКЛЯТАРОКЛЯТА

Дълга романтична 

рокля от тъмно син 

матов сатен и лека 

органза с цветни ор-

наменти. Роклята е 

с богато разкроена 

пола, върху която е 

драпирана феерична 

органза. Талията е 

подчертана с колан.

Дълга рокля от ма-

тов сатен на цветя, 

в която са съчетани 

спортни елементи с 

елегантна линия.

Дълга рокля 

от лека таф-

та в цвят пе-

пел от рози. 

Изработена е с 

външни резер-

ви и лицеви ше-

вове. Полата 

е тип „балон“. 

Талията е под-

чертана с тъ-

нък колан от 

същия цвят.

и… полата

СНИМКИ ©ФОТОСТУДИО „АЛАН“

ГРИМ ГЪЛЪБИНА СЛАВОВА

КОСА АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА
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Дълга рокля в 

изчистен силует 

от жълт сате-

ниран памук. Ак-

цент е пандел-

ката в горната 

част.

Дълга рокля от 

зелена тафта 

във втален силу-

ет. Деколтето е 

подчертано със 

светли елементи 

от бежов сатен 

– рипс. Талията 

е оформена с ко-

ланче, ръчно на-

шито с камъни.

жово е хитова комбинация. 

 Макси дължината преобладава при рок-

лите от новите колекции – и то не само във 

вечерната мода. 

 Малката черна рокля е сякаш малка чер-

на импресия от материи.

Тюлът, коприната, перата и конструктивни-

те експерименти присъстват, без да се раз-

валят цялостната линия и излъчване на мал-

ката черна рокля. 

 Силно акцентираната талия, яркоцвет-

ните „ударения“ в монохромния аутфит или 

пък цветната претрупаност във визията 

са модни тенденции за роклите това 

лято. 

 Асиметрията остава водещ тренд. 

 Пайети с матов блясък и различна големи-

на, както и перата върху рокли и поли с мла-

дежки, лек силует подчертават фривол-

ността на свежата визия. Флорални-

те принтове или имитиращите животински 

кожи също са актуални за сезона. 

 Тюлени поли във всякакви кройки и цве-

тове са нещо задължително за това лято – 

независимо от възрастта на дамата или от 

повода, по който тя ги облича. Можете да ги 

съчетавате с топ от фино трико в ярки цве-

тове. 

 Еклектиката властва навсякъде: ти-

шърт с възел на гърба се комбинира свобод-

но с дантелени, тюлени или копринени поли... 

 Коланите, огромните копринени панделки 

и цветята на рамото са силни цветни ак-

центи. 

ЗА ОФИЦИАЛЕН СЛУЧАЙЗА ОФИЦИАЛЕН СЛУЧАЙ

Последните тенденции при официалните то-

алети може да видим и у нас в колекцията на 

талантливата млада дизайнерка Вяра ГЕ-
ОРГИЕВА от FEDE fashion studio. Роклите са 

представени от д-р Венелина МИЛЕВА, спе-
челила приза „Мисис България 2011 Свят“ и 
престижната титла Mrs. Business Woman 
2012 от световния конкурс Mrs. Multiverse 
в Холандия. Обединяващият елемент е аван-

гарден акцент, който придава своеобразен 

модерен завършек на всеки един от тоале-

тите. 

Дизайнерката показва атрактивно съчета-

ние на материи в някои от моделите си. Осо-

бено интересни са роклите с прав силует от 

ефектни материи с брокатен и метален бля-

сък. Тънки коланчета фиксират талията на 

всички модели. 
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

С
лънце, вълни, нагрети ка-
мъни, вятър, който издух-
ва баналните ни тревоги, 
вода, която милва тяло-

то ни и отмива натрупалата се 
през годината умора… През лято-
то всичките ни пет сетива зара-
ботват по-активно, а заедно с тях 
оживява и нашето тяло, уморено 
да спазва енергоспестяващ режим 
през зимата. 
Слънцето ни действа като анти-

депресант, а свежата морска, езер-
на или речна вода възкресяват у 
нас детската безметежност. 

ЛАСКАТА НА САМО ЕДНА МОРСКА ВЪЛНА 
Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОБЛЕКЧИ ДО 90% 
ОТ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА НИ 
НЕРВНА СИСТЕМА.

Всяко лято пробужда чувствената 
памет на телата ни, която само 
чака да се прояви. Слънчевите бани, 
„дишането“ на вятъра, плясъкът на 
морските вълни и дори вкусване-
то на един сочен плод въздейст-
ват пряко на сензорните ни рецеп-
тори (а само на върха на един от 
нашите пръсти те са около 250!). 
От тях информационните сигнали 
се предават на мозъка и тялото 
ни, разширявайки диапазона на усе-
щанията и задълбочавайки възприя-
тията ни за околния свят и за нас 
самите във връзка с него и с тя-
лото ни. 
Когато работим и сме под стрес, 

всички ние занемаряваме комуника-
цията с телата си. 

КОГАТО ПОЧИВАМЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО, НИЕ 
ПО-ЯСНО ЧУВАМЕ СИГНАЛИТЕ, КОИТО ТЯЛОТО 
НИ ИЗПРАЩА. ВЪЗСТАНОВЯВАЙКИ ВРЪЗКАТА 
С НЕГО, НИЕ ПРЕОТКРИВАМЕ И ПОЗАБРАВЕНО-
ТО ЧУВСТВО ЗА ВЪТРЕШНА СВОБОДА.

Освен това през лятото ние не 
хабим силите си да пазим топли-
ната в тялото си и не ни се на-
лага да се борим със студа, което 
създава условия да потънем по-на-
дълбоко в неговите усещания и да 
се насладим на всички техни от-
тенъци. 

СИМФОНИЯ ОТ УСЕЩАНИЯ

През лятото ние носим по-мал-
ко дрехи, което означава, че сваля-
ме още една бариера между нас и 
околния свят. За Адам и Ева голо-

ДА ВКУСИШ СОЧНА ПРАСКОВА, 
ДА ВДИШАШ ГЪСТИЯ ЕЛОВ ДЪХ 
В РАЗГАРА НА ЮЛСКИЯ ЗНОЙ, ДА 
СЕ ПРЕДАДЕШ НА НЕГАТА ПОД 
ГОРЕЩОТО СЛЪНЦЕ… ЛЯТНО 
ВРЕМЕ ВСИЧКИ НАШИ УСЕЩАНИЯ 
СА ПО-ЯРКИ, А ЖИВОТЪТ – ПО-
КРАСИВ И ЧУВСТВЕН.
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През лятото кожата ни сменя естествения си аромат. Нагрята от слън-

цето, оросена с водните капки, тя ухае на слънцезащитен крем, на море, на 

плодове, на билки и треви… Това са особени летни аромати – леки, тръпчи-

ви, свежи. Нашето тяло, особено косата, охотно приема звученето на аро-

матите, които ни обкръжават: озоновите ноти на морския прибой, кокосо-

вия аромат на маслото за загар, мириса на нагрят пясък и на мъничките 

кристалчета морска сол. 

Благодарение на тях ние постепенно се освобождаваме от напрежението 

и безпокойството и това променя състоянието на нашата кожа. Известно 

е, че страхът и стресът имат специфичен мирис, който животните могат 

да уловят. Свой аромат си има и състоянието на безметежност! Тази неу-

ловима промяна става без наше знание, но резултатът е очевиден. В топ-

лото ароматите се усилват и ние улавяме мириса на себеподобните, на хо-

рата, които са ни близки по дух, така да се каже. Тази наша „животинска“ 

природа се проявява в топлото време на годината. И придава на летния жи-

вот особен вкус.

АРОМАТЪТ НА КОЖАТА
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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

НОВОНОВО

тата е била нещо естествено. С 
развитието на цивилизацията чо-
век започва да покрива тялото си, 
но през лятото получава шанс от-
ново да се приближи към онова ан-
тично състояние, в което някога 
са живели хората на древна Гърция. 
През топлите месеци ние разширя-
ваме спектъра на тактилните си 
усещания: босите ни крака контак-
туват директно с пясъка и трева-
та. Чувстваме горещината на огъ-
ня, прохладата на реката… Приро-
дата ни става нещо като телесен 
психотерапевт. 

ОБОНЯНИЕ С ВКУС

Отново осъзнаваме връзката меж-
ду обонянието и вкуса: апетитни-
те аромати на домата или кайсия-
та са неделими от ярките вкусове 
на тези плодове. Узрели под жарко-
то слънце и „пили“ от наситените 
сокове на земята, летните плодове 
ни помагат отчетливо да възпри-
емем вкуса в целия му спектър – 
сладък, тръпчив, солен, кисел, гор-
чив… Изобилието от витамини в 
съчетание с ароматите насища тя-
лото ни с енергия. 

ВИБРАЦИИТЕ НА ЗВУЦИТЕ

Лятно време сякаш целият свят 
наоколо вибрира с ноти и звуци. 
Наред с градския шум ние чува-
ме и песните на птиците, и ше-
пота на листата, и отмерения ри-
тъм на прибоя, и грохота на лет-
ния порой… Нашето тяло също 
пее в съзвучие с природата. Зато-
ва и спортуването (предимно ходе-
не на чист въздух и плуване) през 
лятото е най-ефективно, когато е 
на чист въздух, под акомпанимента 
на природните звуци. 

РАЖДАТ СЕ 
ХИЛЯДИ ЖЕЛАНИЯ

„Зрението ни пробужда хиляди же-
лания“ е написал още през X век 
персийският поет Абу Шакур Бал-
хи. През лятото очите ни буквално 
са отворени на четири, за да уло-
вят обилието от цветове и игра-
та на светлосенките. 

Да не говорим пък какво виж-
дат мъжете – разголени женски 
тела. Разголването безспорно изо-
стря женската чувственост и съ-
бужда мъжкото въображение. Впро-
чем през лятото ние се харесваме 
повече заради изобилието от топли 
цветове, които изострят и усил-
ват либидото ни (този ефект с 
успех се използва в хромотерапия-
та – лечение с цветове). 

ГЛАВНИЯТ ИЗТОЧНИК 
НА ЛЯТНА НАСЛАДА

е слънцето. То помага на всички 
системи на човешкото тяло да за-
работят по-активно и стимулира 
сексуалната ни активност. Слън-
цето покрива със златист загар 
телата ни, стимулирайки производ-
ството на витамин Д, така необ-
ходим за поддържане на клетъчна-
та активност, за по-лесното усво-
яване на магнезия, за укрепване на 
костната тъкан и за регенерация-
та на кожата.

ЗАРАДИ ИЗОБИЛИЕТО ОТ СВЕТЛИНА 
ЧОВЕШКИЯТ ОРГАНИЗЪМ ПРОИЗВЕЖДА 
ПОВЕЧЕ МЕЛАТОНИН – ХОРМОНА, ОТГОВОРЕН 
ЗА МЕХАНИЗМА НА ЗАСПИВАНЕТО. 

Въобще през лятото ние много 
по-лесно и дружелюбно правим кон-
такт с околния свят и сякаш от-
криваме у себе си едно шесто чув-
ство – 

СВОЕОБРАЗНИЯ 
СЕНЗОРЕН ИНТЕЛЕКТ 

Слънцето сгрява и душата, и тя-
лото ни. Ние възприемаме себе си 
като по-красиви, ставаме по-ак-
тивни, любознателни и готови да 
откликнем на всички нови впечат-
ления. Учим се да се доверяваме на 
себе си – на своите усещания, же-
лания и възможности. 
„В нашия разум няма нищо, което 

преди това да не е било изследва-
но от нашите чувства“ е написал 
през XVII век английският философ 
и педагог Джон Лок. Чувствата са 
ключът за по-хармонично възпри-
емане на живота.



К
расив флакон, мека тексту-
ра, приятен аромат, впечат-
ляваща цена. Нанасянето му 
е обичаен всекидневен риту-

ал, който осигурява защита и ком-
форт на кожата на лицето. На кои 
от щедро обещаваните рекламни 
ефекти ние наистина можем да раз-
читаме?

Не магия, а усещане 
на момента

Моменталният ефект е предим-
ство на повечето съвременни кре-
мове. Съдържащите се в кремовете 
светлоотразяващи частици, хиалу-
роновата киселина, колагенът и ак-
тивните лифтинг агенти наисти-
на стягат, стимулират, изглаждат 
и преобразяват лицето буквално на 
мига. Макар и не задълго. 
Когато избирате козметичен про-

дукт с моментален ефект, се до-
верявайте най-вече на собствени-
те си усещания. Тествайте проду-
кта върху лицето си. Ако той е 
подходящият, кожата ви веднага 
ще се почувства леко и комфорт-
но. Подхранващата плътна тексту-
ра на мига „смазва“ и отпуска су-
хата, стегната и опъната кожа, а 
прозрачната, лека текстура осве-
жава и охлажда.

Само хидратация?! 
Много жени залагат единствено на 

добрия хидратиращ продукт, защо-
то не вярват на обещанията на про-

изводителите за други свръх ефекти 
на крема. И наистина, редовното 
използване на подходящ овлажняващ 
крем, поддържащ оптималния баланс 
на влагата, отлага значително про-
цеса на преждевременно стареене на 
кожата. Защото именно обезводня-
ването на кожата води до нейно-
то по-бързо остаряване – и това се 
отнася не само за сухата, а също и 
за мазната и нормалната кожа. За 
да разберете дали кожата на лице-
то ви получава достатъчно влага, 
обърнете внимание на състоянието 
є – обезводнената е „мътна“, тън-
ка, груба на пипане. Ако чувствате 
дискомфорт и кожата ви е опъната, 
опитайте крем с по-плътна, под-
хранваща текстура или пък такъв с 
по-лека и тонизираща. Най-сигурни-
ят начин да откриете своя крем е 
принципът „проба–грешка“.

Напред към природата
Във време на екологични катакли-

зми и технологично замърсяване ду-
мата „химия“ не звучи никак симпа-
тично. Кремът на основата на на-
турални компоненти, макар и мисле-
но, ни пренася за няколко минути в 
зелената гора или на брега на мо-
рето. Голяма част от растенията 
и етеричните масла в тези сред-
ства се отглежда в екологично чис-
ти плантации. А в състава им няма 
нито емулгатори, нито оцветители 
и ароматизатори, нито минерални 

масла. Повечето производители обяс-
няват, че не се стремят да напра-
вят кремовете си максимално еко. 
Тяхната задача е по-скоро да тър-
сят ефективни природни съставки 
– билкови и растителни екстракти. 

Първо удоволствието, 
после ползата

Дори и да сме направили избор на 
крем по правилата, няма да го из-
ползваме дълго време, ако, докато 
го нанасяме, той не радва нашите 
сетива. Кремът трябва да е много 
приятен на усещане и всяка сутрин 
да ни доставя няколко минути удо-
волствие. Което само по себе си 
ни кара и да изглеждаме добре. Ако 
предизвиква някакъв дискомфорт 
при нанасяне, ако не ви харесва аро-
матът му, това не е вашият крем. 
„Носете“ крема като дреха.
Важно е да не ви „тежи“ върху 

кожата, да е мек, да се нанася лес-
но и след нанасянето му кожата да 
е нежна на допир.
Масажът повишава ефективност-

та на крема, затова е много ва-
жно как именно нанасяме крема 
върху лицето си. Натискайки вър-
ху определени точки в назолабиал-
ната област и слепоочията (техни-
ка шиацу), ние подобряваме кръво-
обращението и самочувствието си 
и кремът „работи“ по-ефективно. 
От масажа получаваме и мигновен 
ефект – свеж цвят на лицето.

Точно

крем
„моят“

Овлажняващи, подхранващи, обещаващи да върнат 
свежия тен на лицето и да опънат бръчките... 
Как да се ориентирате в морето от съвременни 
средства за грижа за лице?

© THANDRA | DREAMSTIME.COM
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18.60 лв.

19.60
лв.

-20%
Детокс-маска и скраб 2в1. Стяга,  

почиства и отпушва порите. Бори се  

с фините бръчки, неравномерния тен  

и възвръща свежестта на лицето. 

Висока защита SPF 30. Нанесете 

под дневния крем или използвайте 

самостоятелно! Антиейдж Крем, 

с широко спек търна слънчева 

защита, който предпазва от 

появата на бръчки, хидратира 

и детоксикира! „Must have” за 

горещите месеци!

Изберете своята защита според 

възрастта ви, за ежедневна грижа!  

Три различ ни крема с SPF 15, които 

осугуряват на кожата блясък, 

хидратация и здрав вид.  

Матираща база. Гладка като кадифе 

кожа и грим, който не се разтича, а 

остава на лицето ти през целия ден. 

Имаш ли време за себе си?

За да излъчваш очарование и усмивки!

Следвай съветите на LUMENE!

Заздравява и подхранва всяка мигличка. 

Четката извива и удължава с лекота!

Автобронзант за тяло 

без оранжев оттенък. 

Разнася се лесно и 

равномерно, без да 

оставя ивици и  

осигурява естествен 

тен само след два часа. 

Насладете се на бронзов 

загар по безопасен начин!

25+
34.50 лв.

21.90 лв.

34.50 л

Изберете своята з

възрастта ви, за 

Три различ к

50+ 46.00 лв.

БЛЯСЪК И ТОНУС 
ЗА КОЖАТА!

ИНТЕЛИГЕНТЕН ЩИТ 
СРЕЩУ СЛЪНЦЕТО29.90

лв.

24.00
лв.

19.60
л

оксс-м-маска и скраб 2в1. Стяга, 

ства и отпушва порите. Бори се

ните бръчки, неравномерния тен

звръща свежестта на лицето.

Висока защита SP
под дневния крем

самоостстоятелно! А
с широкоспс ектърн

защита,, който 

появвата наа

и деедеетотоксик

гореещите м

ИНТЕЛИГЕ
СРЕЩУ СЛ

ОПАСНО
с LUMENEки!

БЕЗ ЛУНИЧКИ И 
ПИГМЕНТНИ ПЕТНА! 

СЛЪНЧЕВ ТЕН 
ПРЕДИ МОРЕТО

„НЕ” НА ОМАЗНЯ-
ВАНЕТО НА Т-ЗОНАТА

СПИРАЛА, КОЯТО КАРА 
МИГЛИТЕ ВИ ДА РАСТАТ!  

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

то кадифифее 

НЯ-
ОНАТАА АТТ

40+

-
36.00 лв.

о 

а.

ов

ин!

00
лв.

ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА
Избери продукт, напиши номера му и ще получиш 

20% отстъпка от редовната цена - посочена тук. 
Изрежи и изпрати талона на адрес:  гр. Пловдив 4000, ул. Родопи 65, ОЛКОМ,  

за акция „Опасно красива”. Посочи трите си имена, точен адрес, телефон и e-mail. 

Пратката се доставя с куриерска фирма чрез наложен платеж.

Избирам продукт No.:

1
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3

4
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за под слънцето
Козметика

Кое е вярно и кое – не, по темата. Да изясним неяснотите 

и да се радваме цяло лято на чудесен и траен загар.

Вярно е. Но да не използвате грам 

козметичен продукт, граничи с не-

марливост и е доста вредно, дори и 

ако ви помага да почернеете по-бър-

зо. Прашният въздух замърсява ко-

жата и, естествено, загрозява зага-

ра. Ако не друго, поне слънцезащитен 

крем трябва да използвате (или 

поне дневен с SPF 10 или 15), и то 

преди всяко излизане навън. Пак ще 

почернеете, но по-бавно, по-здраво-

словно и по-красиво. 

Ако на плажа разумно сте пазили ли-

цето си със слънцезащитна козме-

тика с висок SPF и то е останало 

по-бяло от тялото, можете да из-

ползвате автобронзант за лице или 

по-тъмен фон дьо тен, за да заличи-

те разликата.

Не е вярно. Трябва да ги поддържате хидратирани през цялата година. През 

лятото те са предразположени към лющене. Отстранявайте кожичките по тях 

с мека, леко влажна четка, намазвайте ги с качествен хидратиращ крем, а вър-

ху него задължително използвайте и слънцезащитен, преди да излезете навън.

Вярно е. Тези продукти пречат на водата от дермата да се изпари през пори-

те и кожата да се дехидратира. Повечето кремове за тяло за след слънце съ-

държат растителни съставки (алое вера например), които успокояват и пра-

вят кожата по-мека и опъната.

АКО НЕ МАЖЕТЕ ЛИЦЕТО С КАКВАТО И ДА Е КОЗМЕТИКА, 

ТО ЩЕ ПОЧЕРНЕЕ ПО-ЕСТЕСТВЕНО

УСТНИТЕ НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ СЛЪНЦЕЗАЩИТА

еееПППППППП

СЛЕД ИЗЛАГАНЕ НА UV ЛЪЧИ Е ДОБРЕ 

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТ ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ (AFTERSUN))))

В дамската чанта

е препоръчително да носите по-

стоянно слънцезащитен крем 

поне с фактор 10. Кремът от 

серията Cien Sun (100 мл) е аб-

солютно подходящ, защото опа-

ковката му е прак-

тично малка. Кре-

мът е водоустой-

чив, действа мо-

ментално и поддър-

жа загара свеж по-

дълго време. Обо-

гатен е с масло от 

ший, което е супере-

фективен хидрати-

ращ агент. 

Продукта можете да 

откриете в герман-

ската верига магази-

ни Lidl на много разум-

на цена: 3,49 лв.

Истински находки

 Лосионът за след 
слънце Cien Sun 
(500 мл) е със Sun 
Care овлажнява-

ща формула, която 

успокоява кожата, 

намалява излющ-

ването и даря-

ва допълнителна 

порция свежест. 

Попива бързо, 

без да омазнява.

Лосионът е 

един от хито-

вите продукти 

на германската 

верига магази-

ни Lidl, който ще 

ви изненада също и с цената си: 

4,99 лв.

 Възстановяващият лосион за 
след слънце NIVEA SUN SOS съ-

държа успокояващ за-

червената кожа ком-

плекс с ликохалкон и 

носи незабавно об-

лекчение на кожа-

та. Хидратиращата 

технология Hydro IQ 

подпомага възста-

новяване на кож-

ната бариера. 

Формулата е с 

приятна, лека и 

охлаждаща тек-

стура. 

Цена за 200 мл: 
9,99 лв.
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Не е вярно. Дори и да сте почернели без неприятни последици, това не ви пра-

ви неуязвими за слънцето. За да поддържате тена си, е достатъчно само 

да стоите на открито, но при всички случаи – намазани с качествен 

слънцезащитен продукт. 

Ако сте с нормална кожа, през първата седмица на почивката трябва 

да използвате крем с SPF фактор най-малко 20, а по-късно можете да го 

смените с такъв, който е снабден с SPF 10–15. Тези предпазни мерки ще 

ви помогнат да се спасите от слънчево изгаряне и да задържите тена 

си по-дълго време след края на отпуската.

Невинаги е вярно. Но за да не е 

вярно, трябва да го нанасяте правил-

но – върху чиста и добре ексфолии-

рана предварително кожа. Внимавай-

те да не остане нито едно непокри-

то място, защото ще се забелязва. 

Особено важно е да разнесете про-

дукта равномерно. След това измий-

те добре ръцете си, като отделите 

специално внимание на междупръс-

тието (ако забравите това, кожата 

там ще остане жълта).

Не е вярно. Винаги имайте едно 

наум, когато влизате в солари-

ум. Рискове има. Ненапразно в ня-

кои страни, като Франция, посе-

щението в солариум е забранено 

за малолетни. В САЩ пък на хора-

та със светла кожа не се препоръч-

ва да правят повече от 5–6 сеанса 

с цел избягване на евентуални ус-

ложнения. Ако трудно добивате за-

гар, внимавайте, защото можете 

да изгорите дори и от изкуствено-

то слънце!

АКО ВЕЧЕ СТЕ ПОЧЕРНЕЛИ, НЯМА НУЖДА ОТ НИКАКВИ 

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ МЕРКИ

С АВТОБРОНЗАНТ 

СЕ ПОТЪМНЯВА 

НЕРАВНОМЕРНО

СЪВРЕМЕННИТЕ 

СОЛАРИУМНИ ЛАМПИ 

НЕ СА ТОЛКОВА ОПАСНИ

ИИИИИИ 

БЕЛА предложения 

Продуктите от серията Cien 
Sun са с надеждна UVA/UVB фил-

търна система и са обога-

тени с витамин Е, кой-

то предпазват кожата 

от слънчево изгаряне и 

преждевременно съста-

ряване. 

 Слънцезащитно мляко 

Cien Sun с SPF 20 (250 мл) 

е „бодигард“ на кожата 

както от слънцето, така 

и от преждевременно-

то стареене, провокира-

но от ултравиолетова-

та радиация. Подходящо 

е за чувствителна кожа 

без тен. Цена: 5,99 лв.

 Слънцезащитното мляко Cien 

Sun с SPF 10 е в семейна опа-

ковка от 500 мл. Освен 

защита от слънцето 

то осигурява на ко-

жата много влага бла-

годарение на активния 

овлажняващ комплекс 

и витамин Е в съста-

ва си. Подходящо е за 

използване за кожа с 

придобит тен.

Цена: 7,99 лв.
И двата продукта 
можете да откриете 
в Lidl.

NIVEA SUN Protect & 
Bronze спрей
попива лесно благо-

дарение на леката си 

формула. Продуктът 

съдържа глициретино-

ва киселина, която се 

добива от корените 

на женско биле. Точно 

тази съставка благо-

приятства производ-

ството на меланин в ко-

жата и „работи“ за придобиване 

на естествен тен. UVA/UVB фил-

трите защитават кожата от из-

гаряне и преждевременно заста-

ряване. Цена за 200 ml SPF 30: 

21,69 лв.
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Не е вярно. Ако не отстранявате редовно мъртвите рогови клетки с топла 

вода, остра гъба и ексфолииращ продукт, те ще си паднат и сами, но доста 

по-бавно. В този случай обаче е възможно загарът ви да остане на петна. За 

да съхраните добития с толкова пот тен, редовно ексфолирайте кожата си.

Вярно е. Те осигуряват на организма нужните му за целта елементи, напри-

мер селен (запазва тъканите еластични) и витамин С (възпрепятства спук-

ването на капилярите). С витамини се почернява по-здравословно и тенът е 

по-блестящ.

И е вярно, и не е вярно. Действително морковите са чудесни за кожата и 

провитамин А подпомага трайността на загара. Но само ако изяждате поне 

по 1 кг на ден в продължение на няколко месеца! Което всъщност е почти неиз-

пълнимо (освен ако не сте голям инат). И ще правите единствено гимнастика 

на челюстта, ако не ги ядете с мазнина. Провитамин А е мастноразтворим и 

не се усвоява самостоятелно. По-удобният вариант е да приемате бета-каро-

тин на таблетки (концентриран екстракт от моркови).

ЕКСФОЛИАЦИЯТА Е ПРИЧИНА ЗА ЗАГУБА НА ЗАГАРА

ааааооооооо

МОРКОВИТЕ ПОМАГАТ ЗА ДОБИВАНЕТО НА ПО-ХУБАВ ТЕН

иииииииииааааааатаата

ппп

ккк

ВИТАМИННИТЕ КОМПЛЕКСИ СА ДОБРИ СЪЮЗНИЦИ 

НА ПОЧЕРНЯВАНЕТО

По-естествен тен 
с Carroten

Новата серия продукти за при-

добиване на загар Carroten 

Sunsations е като екзотичен 

бриз за кожата. Освен че осигуря-

ва здравословен и красив тен, тя 

глези сетивата ви с примамли-

ви и изненадващи аромати и със-

тавки:   уникалната комбинация 

от екзотични масла (бразилски 

орех, арган и масло от маракуя) 

се грижи за интензивността на 

тена и подхранва кожата в дъл-

бочина  уханията на кокос и ек-

зотични цветя „изпращат“ сети-

вата ви на далечно пътешествие 

 екстрактът от невен и хризан-

тема успокоява кожата в дълбо-

чина.

Всички продукти съдържат и де-

журния екстракт от морков, раз-

бира се.

ВЪЗМОЖНО Е НАШИТЕ СЪВЕТИ КОРЕННО 
ДА ПРОМЕНЯТ ВАШАТА ПРЕДСТАВА ЗА ЗАЩИТАТА 
ОТ УЛТРАВИОЛЕТОВАТА РАДИАЦИЯ.

1. ОВЛАЖНЯВАЩИЯТ КРЕМ С SPF 
ЗАЩИТАВА ВАШЕТО ЛИЦЕ

Мислите, че ако преди да се покажете навън, нама-
жете лицето и шията с дневен крем с широк спек-
тър на действие (в това число и с функция защита 
от UV лъчи), всичко ще е наред? Последни проучва-
ния сочат, че 1 на 10 овлажняващи средства, на чии-
то етикети пише, че защитават кожата и от слън-
цето (включително и много скъпите!), съдържа пълно-
ценни UVA филтри – вещества, отразяващи и разсей-

ващи UV излъчването. В повечето от продуктите за 
лице обаче, има само няколко частици от тези филтри 
– твърде недостатъчно, за да гарантират ефективна 
защита на кожата. Затова, преди да излезете на ярко 
слънце, нанасяйте на лицето и на тялото само специа-
лизирана слънцезащитна козметика.

2. ПО-ДОБРЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ СРЕДСТВО 
С МАКСИМАЛНА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА

Няма кремове, които могат 100% да ни защитят от 
слънцето. Да не говорим, че повечето дами не се нуж-
даят от козметика със защитен фактор (SPF), по-ви-
сок от 30. Но ако имате много чувствителна кожа 
или използвате недостатъчно количество от проти-
вослънчевия лосион (намазването с него трябва да се 
подновява на всеки 2 часа), рискът от поражения вър-
ху кожата се повишава. А ако приемате някакви ле-

ЗА ЗАЩИТАТА 
ОТ СЛЪНЦЕ

55МИТА
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карства, задължително питайте лекаря си дали те не 
увеличават чувствителността на кожата ви към слън-
чевите лъчи. Такова влияние могат да окажат препа-
ратите за нормализиране на кръвното налягане и ня-
кои антибиотици.

3. СЛЪНЦЕЗАЩИТНИЯТ КРЕМ МОЖЕ 
ДА ПОВИШИ РИСКА ОТ МЕЛАНОМ 
Да, напоследък четем все по-често, че слънцезащит-

ните средства с висок коефициент на защита са опас-
ни за здравето на кожата. Работата е в това, че в 
началото на 90-те години на миналия век в САЩ бяха 
проведени изследвания, посветени на UVB филтрите 
(тези, които защитават от лъчи тип В). На ултра-
виолетовите лъчи от тип А тогава не се приписва-
ше такова голямо значение като сега. Но щом стана 
ясно, че именно лъчите от тип А са основната опас-
ност, компаниите започнаха да произвеждат козмети-
ка с филтри, предпазващи ни и от двата типа лъчи и 
съответно понижаващи риска от появата на меланом. 

4. АКО В ДЕТСТВОТО СИ ТВЪРДЕ МНОГО СТЕ 
СЕ ПЕКЛИ НА СЛЪНЦЕ, ЗНАЧИ СТЕ НАНЕСЛИ 
НЕПОПРАВИМИ ВРЕДИ НА КОЖАТА 
Както показват изследвания на австралийски специа-

листи (а в Австралия проблемът с меланома е мно-
го актуален), използването на слънцезащитни средства 
помага на всякаква възраст. И да започнете да ги из-
ползвате никога не е късно! 

5. МНОГО ЖЕНИ СТРАДАТ ОТ АЛЕРГИЯ 
КЪМ СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ, А ЗА ТОВА СЛЪНЦЕ-
ЗАЩИТНИТЕ СРЕДСТВА НЕ ПОМАГАТ 
Да, проблемът „слънчева алергия“ (или фотодерма-

тит) се разпространява все по-широко. Но както по-
казват многобройните тестове и изпитания, използ-

ването на защитни средства с фактор не по-малък 
от 30 ще ви помогне да избегнете алергичните об-
риви. Ако сте започнали да ги използвате обаче, след 
като са се появили първите симптоми на алергията, 
ще ви помогнат само антихистаминовите препарати 
и гелове.

КАК ИЗГЛЕЖДА РАКЪТ 
НА КОЖАТА

Ако имате бенка или необичайно 

петно, задължително го 

покажете на дерматолога, 

даже и да не прилича на едно от 

трите, описани тук.

БАЗАЛНОКЛЕТЪЧЕН 
КАРЦИНОМ

На пръв поглед той изглеж-

да като гнойна пъпка, по-

дуто възелче или цирей. На 

цвят варира от бисернобял до розов. 

По-често е малък и релефен. Възник-

ва в излаганите на слънчева светли-

на кожни участъци с бавна прогресия, 

ниска склонност към метастазиране 

и много добра прогноза при правилно 

лечение.

ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН 
КАРЦИНОМ 

Характеризира се с обра-

зуването на възел с черве-

но-розова окраска и корички 

или брадавични разраствания. Често 

петното се лющи. С развитието на 

туморния процес туморът прониква 

в  дълбоките слоеве на кожата  и по-

дкожната мастна тъкан. Може да за-

почне да тече кръв при каквото и да 

е минимално физическо въздействие 

върху възпалената му сърцевина.

МЕЛАНОМ 

От нормалната бенка той 

се отличава по няколко при-

знака: 

 Очертанията му са неравни, назъ-

бени.

 Цветът е неравномерен.

 Размерът е по-голям от 5 мм.

 Промените по цвят, размер и фор-
ма са характерни за меланом. Поняко-

га меланомът може и да кърви.
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Като портокал 
или като ябълка

М О Ж Е М  Л И  Д А  С Е  С П А С И М  Н А И С Т И Н А  О Т  Ц Е Л У Л И Т А

С
езонът на банските и шортите дойде и вълненията около целулита отново ни обзеха. Но по силите ни ли 
е да изгладим портокаловата кожа, или целият ни козметичен инвентар е с плацебо ефект? Ето ви списък 
с начините, които наистина ще ви помогнат да изравните целулитния релеф в домашни условия. Но първо 

ще развенчаем два мита за него.

Можем да го заличим в 
домашни условия 

Ако някой самоуверен козметик ви 

обещае, че след определен брой ан-

тицелулитни процедури целулитът 

ви ще изчезне напълно, веднага 

забравете за съществуването на 

този човек. Защото в козметоло-

гията до днес не са регистрирани 

подобни чудеса. Веднъж появил се, 

целулитът не ни напуска никога. Ще 

ви утешим обаче, че той наистина 

може да бъде направен почти не-

забележим с просто око. Това вече 

звучи реално. Но все пак не бива да 

е от IV степен, когато кожата на 

бедрата е оточна и не просто е ре-

лефна, а е на „хълмове“ от целулит.

Целулит имат всички 
жени

Едни жени с бели престилки и с бадж 

„козметолог“ на джоба обичат да пов-

тарят, че целулитът е вторичен по-

лов признак на жените. Това не е съв-

сем така. „Цитрусовата неприят-

ност“ наистина се случва на много 

девойки, но не пък на всички. Да, вяр-

но е, че всеки месец съотношението 

на хормоните в женския организъм се 

променя. Метаболизмът и мастната 

ни тъкан също не са константни. Да 

не споменаваме и това, че често кач-

ваме и сваляме килограми и възобно-

вяваме и занемаряваме посещенията 

си във фитнес залата... 

Обаче защо има жени, които еже-

дневно се борят с целулита с всякак-

ви методи, но не постигат резулта-

ти, и други, които пропускат трени-

ровките и масажите, но спокойно си 

се появяват на море по бански с аб-

солютно гладка кожа на дупето и бе-

драта? Лекарите вдигат рамене при 

този въпрос и отговарят с едно от 

трите: начин на живот, генетика, 

възраст. За да проясним ситуация-

та, ще добавим само, че наличието 

и отсъствието на целулит невинаги 

зависят от това, колко стройни са 

краката ни. Но на стегнати бедра и 

дупе той, естествено, не е толкова 

забележим. 

МИТ1
МИТ2
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АНТИЦЕЛУЛИТНИТЕ 
ЗАКОНИ 

не са трудни за спазване, но изис-
кват жестока самодисциплина при 
прилагането. За да направите целу-
лита по-малко забележим, спазвайте 
5 основни правила.

1. ХРАНЕТЕ СЕ ПРАВИЛНО, 
НО НЕ СКУЧНО 

Пак диета? Не, въобще не. Само 
няколко ограничения и препоръ-
ки за консумация на антицелулит-
ни храни. Избягвайте твърдия ал-
кохол, газираните напитки и кафе-
то. Яжте повече продукти, бога-
ти на лецитин (яйца), ненасите-
ни мастни киселини (орехи, риба) 
и противовъзпалителни вещества 
(броколи, спанак).
И излизайте да ядете в обедна-

та почивка с колеги мъже. Англий-
ски учени са установили, че в при-
съствието на мъже жените поръч-
ват и съответно изяждат по-мал-
ко. А ако се хранят с приятелки, 
обикновено не пропускат десерта. 

2. ИЗПОЛЗВАЙТЕ БАЗОВО 
АНТИЦЕЛУЛИТНО СРЕДСТВО 

Изборът на правилно антицелу-
литно средства е основна точка 
от програмата за борба с целулита 
в домашни условия. Доверявайте се 
на проверени марки, чиито проду-
кти сте изпробвали и сте се убе-
дили, че са мощни оръжия срещу 
целулита. Тоест на такива, които 
видимо заглаждат кожата на про-

блемните места, а след месец ак-
тивно използване вие губите от 
обема на бедрата и ханша по око-
ло 2 см. Кремът не бива да е леп-
кав, трябва да е приятен за на-
насяне и да е без изразен „охлаж-
дащ“ ефект, който е типичен за 
повечето антицелулитни продукти. 
Освен това да не оставя следи по 
дрехите и да попива буквално за 
няколко секунди. Средството е до-
бре да не изисква активен масаж 
по време на нанасяне (достатъчно 
е интензивно да го втривате в кожа-
та – сутрин и/или вечер). 

3. ПИЙТЕ ПОВЕЧЕ ВОДА

Водата има удивителното свой-
ство да елиминира излишните теч-
ности от организма, което озна-
чава, че отмива токсините и пре-
махва грозните отоци, заради кои-
то бедрата изглеждат по-дебе-
ли, отколкото са в действител-
ност. С други думи, хидратиране-
то отвън има за цел да прогони 
излишните течности от клетки-
те вътре. 

4. СПОРТУВАЙТЕ РАЗУМНО

Първо използвайте фитнес уреди-
те (особено кардиотренажорите) и 
после се отдайте на клюки с прия-
телка в кафенето на фитнеса. Кар-
дионатоварванията понижават про-
цента на мазнини в организма, кое-
то се отразява и на кожата – не-
равностите по бедрата и седали-
щето стават по-незабележими. За 
много ефективни в борбата с целу-
лита се смятат йогата и пилате-
сът. Ако изпълнявате всеки ден ос-
новните асани от йога, ще кориги-
рате проблемните зони в желаната 
посока много по-бързо, отколкото 
с други, по-натоварващи физически 
активности. 
И един трик – когато се сетите, 

свивайте и отпускайте седалищни-
те мускули. Ще забележите ефекта 
по-бързо, ако правите 3 пъти по 30 
повторения на ден. Това упражне-
ние можете да изпълнявате и дока-

то седите пред компютъра, и дока-
то чакате на спирка или в метро-
то. Никой няма да забележи. 

5. ПРАВЕТЕ МАСАЖ

Курсът антицелулитен масаж поне 
веднъж годишно дава превъзходни 
резултати в борбата с целулита. 
Но има някои неща, които тряб-
ва да знаете. Антицелулитният ма-
саж е болезнен, кой каквото ще да 
ви обяснява. Този масаж няма нищо 
общо с обикновения, когато сте се 
отпуснали на затоплената кушет-
ка и вдишвате ароматни етерични 
масла, които масажистът втрива 
нежно в кожата ви. Масажът за 
борба с целулита е жесток ритуал, 
но затова пък резултатите са бър-
зи и ще ви накарат да се успокои-
те. Е, няма да минете без някоя и 
друга синина и без спукани капиля-
ри, но кожата бързо се възстановя-
ва след това. Що се отнася до ан-
тицелулитните кремове, като про-
филактика те работят, но като 
лечебно средство за съжаление са 
неефективни. 
И последно – не се преуморявайте 

и се старайте да избягвате стре-
са. Целулитът много обича да се 
настанява върху кожа, загубила то-
нуса си, и върху тела на жени в 
лошо настроение.

КАТО МОДЕЛИТЕ

За кратко можете да „замажете“ 

целулита с един експресен ме-

тод, който се прилага под душа. 

Разтрийте сухата кожа с четка 

(четков масаж на сухо), след кое-

то направете няколко контраст-

ни душа и нанесете стягащ крем 

за тяло. От този метод се въз-

ползват често моделите, преди 

да излязат на подиума.

СОЛЕН ПИЛИНГ 
МАСАЖ

За изравняване на целулитния 

релеф козметолозите препоръч-

ват една процедура за вкъщи – 

солен пилинг масаж. Той активи-

зира кръвообращението в тъка-

ните, подобрява тургора на ко-

жата и извежда токсините. Пра-

ви се с морска сол под душа. Дру-

га разновидност е кафейният 

пилинг (прави се с едро смляно 

кафе), който е тонизиращ и по-

добрява цвета на кожата. И ме-

деният пилинг, който освежава и 

изравнява кожата на бедрата и 

дупето.

Бела, брой 6 (172), 2012 19



Тежки като олово крака, подути 
стъпала, болезнени тръпки, про-
бягващи нагоре-надолу по уморените 

крайници – кой от нас не се е изправял сре-
щу този проблем поне от време на вре-
ме? Но ако денят ви минава на крак или 
се налага да прекарвате часове наред в 
седнало положение, болката може да 
стане ваш неотменен спътник. Защо-
то затрудненото кръвообращение в 
долната част на тялото води до по-
стоянно чувство за тежест и поява на 
разширени вени, които с времето ста-
ват все по-ясно изразени. Стените на ве-
ните и капилярите губят своята еластич-
ност, увеличават пропускливостта си и по кра-
ката се появяват характерните съдови „звез-
ди“. Създава се и 

ОПАСНОСТ ОТ ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА. 
Горещите летни месеци значително услож-

няват симптомите и неприятните усещания 
прерастват в истинско мъчение.

Какво да направим, за да възвърнем чувството за лекота 
и тонус на краката си, да заздравим вените и капилярите и 
да се предпазим от нежелани усложнения? 

Специалистите съветват: редовното движение, умерено 
спортуване, поддържане на теглото в норма и чести по-
чивки – с крака, вдигнати над нивото на гърдите. Благо-
приятният ефект на тези мерки може многократно да се 
увеличи, ако подберем един-два козметични продукта, 
които да ни помагат в ежедневните грижи за здравето на 
краката. Още по-добре е, ако тези продукти са с натурал-
ни съставки, чиято ефективност е категорично доказана 
от дълголетната практика на традиционната медицина. 

Именно 
РЕЦЕПТИ ОТ ТРАДИЦИОННАТА МЕДИЦИНА 

са в основата на билковите продукти на популярната нем-
ска марка ASAM. 

 Кремът за крака с див кестен и червени лозови лис-
та вече няколко години е абсолютният летен бестселър 
на баварската компания. Високо се цени способността му 
бързо да възвръща така приятното усещане за лекота и 
комфорт в уморените крака.

Продуктът комбинира билкови екстракти, на чието ле-
чебно и профилактично въздействие традиционната ме-
дицина разчита от векове.

Дивият конски кестен е известен от древността като 
естествен аналгетик и мощно противовъзпалително сред-

ство. Богат е на ескулин – вещество, 
което тонизира „чупливите“ вени, на-
малява тяхната проницаемост, пра-
ви ги по-еластични и здрави. Високо-

то съдържание на есцин пък съдейст-
ва за намаляване на кръвната съсир-

ваемост, т.е. на опасността от образува-
не на тромби. Екстрактът от черве-

ни лозови листа подобрява орося-
ването на долните крайници, акти-
визира кръвообращението, отпуска 

и освежава отеклите уморени крака. 
Полифенолите в неговия състав въз-

действат от вътрешната страна на стените 
на вените и капилярите, като ги заздравя-
ват и укрепват.

 Баня за крака с био алое вера и чер-
вени лозови листа е от същата козме-
тична серия и чудесно се комбинира с 
крема за крака с див кестен и червени 

лозови листа. Като тип продукт „банята за 
крака“ трудно може да се нарече масов. Жал-

ко е, че нямаме традиция да ползваме подобна козметика, 
защото тя е много лесен, бърз, евтин и безкрайно приятен 
начин да върнем усещането за комфорт в стъпалата и кра-
ката след уморителния работен ден или продължителни-
те разходки през уикенда. Баня за крака с био алое вера 
и червени лозови листа не само прави всичко това, но и 
дезинфекцира, намалява изпотяването и приятно арома-
тизира. Тя е изключително подходяща за педикюр у дома 
или в салона за красота. 

„Банята“, кремът за крака и няколко свободни минути са 
всичко, от което имаме нужда, за да се поглезим със 

СПЕЦИАЛНАТА РЕЦЕПТА НА АSAM 
ЗА БЪРЗА СПА ТЕРАПИЯ В ТРИ СТЪПКИ:

1. В хладка или топла (но не гореща) вода отлейте мал-
ко количество Баня за крака с био алое вера и червени 
лозови листа, разпенете и потопете краката си за 10–15 
мин. Облегнете се удобно, почетете малко или просто се 
отпуснете. 

2. Подсушете добре и нанесете Крем за крака с див кес-
тен и червени лозови листа с леки масажни движения в 
посока от долу на горе.

3. Легнете по гръб и подпрете краката си на стената, така 
че да са над нивото на гърдите. Дайте си още 15–20 мину-
ти за почивка. 

КОМФОРТ И ЛЕКОТА ЗА ВАШИТЕ КРАКА – 
ТОЛКОВА Е ЛЕСНО!©
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НАТЕЖАЛИ КРАКА, НАТЕЖАЛИ КРАКА, 
ОТЕКЛИ СТЪПАЛА, ОТЕКЛИ СТЪПАЛА, 
РАЗШИРЕНИ ВЕНИ?РАЗШИРЕНИ ВЕНИ?

Има решение





ф р и з ь о р с к и  с а л о н

ПОДМЛАДЯВАЩИ ПОДМЛАДЯВАЩИ 
ПРИЧЕСКИПРИЧЕСКИ

ИСКАТЕ ЛИ ДА СКРИЕТЕ 
НЯКОЛКО ГОДИНИ? 
ЗАБРАВЕТЕ ЗА ПЛАСТИЧНИТЕ 
ОПЕРАЦИИ И ИГЛАТА НА 
КОЗМЕТИКА. НОЖИЦАТА В 
РЪЦЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН 
СТИЛИСТ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА 
ПРОМЕНИ НЕ САМО ФОРМАТА 
НА ПРИЧЕСКАТА ВИ, НО И ДА 
ВИ ПОДМЛАДИ.

Класическо каре

Как да обясните какво искате „Направете ми класиче-

ско каре.“ Косата отпред трябва да стига до под брадич-

ката и плавно да се скъсява на тила. Ако сте с тънки коси, 

оставете краищата идеално прави, за сметка на това ко-

сата ви ще изглежда по-гъста. Филирането е подходящо 

само за притежателките на здрави коси.

Защо би ви отивало Карето визуално удължава лицето 

благодарение на това, че косата стига до под брадичката 

и от двете страни. За сметка на това скулите изглеждат 

по-високо, отколкото са в действителност. Удълженото 

каре ще ви помогне да скриете провисването на кожата и 

оптически ще издължи овала на лицето ви.

Какво трябва да избягвате Прекалено късото каре. При-

ческата не бива да е по-къса от нивото на растежа на 

косата отзад. Ако сте по-пълна или имате кръгла форма 

на лицето, не бива да правите равно каре. Оптималното 

решение за вас е степенуване (градуиране). Удълженото 

каре ще ви помогне да скриете късата шия.

Тайни на стилизирането Прическата е много важна за 

карето. Ако сте с гъста коса, още докато е мокра, нане-

сете изглаждащ крем. Ако пък косата ви е тънка, по-добре 

се възползвайте от пяна за обем. Преди да пристъпите 

към оформяне на прическата, по цялата дължина на коса-

та разпределете и термозащитен спрей. Навийте брето-

на на кръгла четка и го изсушете със сешоара на висока 

степен, като изпъвате краищата.

За да имате такъв бре-

тон, косата ви трябва 

да е достатъчно дълга. Бо-

нусът е, че независимо от 

формата на лицето ви бре-

тонът ще направи черти-

те ви по-фини и изящни. 

Освен това той ще скрие 

бръчките на челото ви, а 

също ще подчертае скули-

те. Ако започва от теме-

то, ще създаде усещане за 

повече обем. Удължен бре-

тон можете да направите 

на всяка една от предложе-

ните прически.

Удължен бретон, 
сресан настрани
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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

Раздвижена подстрижка

Как да обясните какво искате Помолете стилиста да 

ви направи „пълзящо подстригване“, за да се получат 

в косата ви много и различни нива. Най-добре е, ако ва-

шият фризьор вместо ножица използва фризьорски бръс-

нач, макар че не всички коси подлежат на подстригва-

не с бръснач – само здравите! Такава прическа лесно се 

поддържа, но трябва да пазите формата є. 

Защо би ви отивало „Раздърпаните“ подстрижки съз-

дават добър обем, затова те са идеални за притежа-

телките на тънки коси. Понеже са на много нива, те 

визуално правят косата да изглежда по-гъста и здрава. 

А прическата ала сасон мигновено съживява чертите и 

отлично скрива хлътналите бузи. 

Какво трябва да избягвате Ако кичурите са прекале-

но къси отпред върху бузите и прекалено дълги отзад, 

прическата ще изглежда старомодна. Старайте се дъл-

жината на косата по целия периметър да е горе-долу ед-

наква. Отстрани на лицето тя трябва да бъде по-къса, 

отколкото отзад – максимум с 3 см.

Тайни на стилизирането Подчертайте неравните кра-

ища. След изсушаване на косата разтъркайте между дла-

ните си не много голямо количество вакса за коса. След 

това наведете глава към пода и нанесете ваксата в по-

сока от корените към краищата. По този начин ще запа-

зите обема, ще оберете прекалено стърчащите коси и 

най-важното – ще придадете на лицето младежки вид. За-

вършете прическата с нанасяне на лак за коса. 

Каскадна подстрижка

Как да обясните какво искате Помолете стилиста да 

подстриже косата ви на стъпала, за да могат кичури-

те, попаднали върху лицето, постепенно да се спускат 

надолу. По този начин дължината постепенно ще се про-

меня, образувайки красива каскада. А най-добре покаже-

те на майстора фризьор снимка на звезда с такава при-

ческа. 

Защо би ви отивало Тъй като дължината на косата 

обрамчва скулите и шията, прическата отлично скри-

ва възрастовите недостатъци на външността – бръч-

ки, гънки на шията, гъша кожа. Подстрижка от типа 

„каскада“ е подходяща за лица, чийто овал се нуждае от 

корекция.

Какво трябва да избягвате Най-добре е, ако фризьор-

ът използва техниката „точково подстригване“. Пра-

вото точно подстригване образува точни линии – така-

ва прическа по форма ще наподобява гърне. Не прекаля-

вайте с дължината – коса под раменете не е най-добри-

ят вариант за жени над 45-годишна възраст.

Тайни на стилизирането Изсушете със сешоар косата 

в коренете, за да є придадете обем. След това захва-

нете не много голям кичур с кръгла четка и го изсуше-

те, като леко го дърпате назад. Ако косата се пилее, не-

утрализирайте статичното електричество с маша или 

специална четка. 

Консултант Марин ХУБЕНОВ–МЪРФИ



В
ечери на вилата или импровизирани съседски 
пиршества в двора край барбекюто – тези 
летни ритуали се раждат от нашето желание 
да споделим радостта от благословения сезон с 

хората, които са ни приятни и интересни. Само дето 
невинаги успяваме да съчетаем удоволствието от об-
щуването с принципи на полезното балансирано хране-
не. Не си мислете обаче, че е невъзможно вкусното 
и разнообразно угощение да бъде едновременно и здра-
вословно. 

Вкусът на простите неща
Отделете си достатъчно време, за да изберете спо-

койно продуктите за скарата – избирайте ги с вдъх-
новение, изпробвайте ги на вкус, на допир, на аромат. 
Лятното безгрижие изостря сетивата за възприятие 
на най-простите вкусове. Плодовете сякаш са се нале-
ли със сладост от слънцето, ароматите на билките и 
подправките са по-отчетливи, всичко изглежда по-кра-
сиво, вкусно и апетитно. 
Не е необходимо да се стремите към гурме нивото 

на майстор-готвачи от „звезден“ ресторант – малки-
те „авторски“ промени в рецептите на обикновени-
те салати ще ви превърнат в „черешката на торта-
та“ за вечерта. 

Правилата на шашлика
Лятото не може да минем без шишчета. Само тряб-

ва да си припомните основните принципи за пригот-
вянето им. Например да не печете месото до образу-
ване на тъмна коричка – такава степен на изгаряне 
дразни слизестата обвивка на стомаха и лишава бел-
тъчините от хранителната им стойност, превръщай-
ки ги в „празни“ калории. Изберете нетлъсто месо, по 
възможност да не е свинско или овче, които са теж-
ки за храносмилане. Отдайте предпочитанията си на 
телешкото, пилешкото и рибата и не се поддавайте 
на изкушението да запечете на скарата готови колба-
си и наденички. 

Летните „суперпродукти“
Няма абсолютно „правилни“ продукти. Единствената 

тайна на балансираното хранене е в неговото разноо-
бразие. Но някои продукти се явяват „защитни“ за чо-
вешкия организъм. Много от пресните плодове и зелен-
чуци освен витамини съдържат и много други биоло-
гичноактивни вещества. Например биофлавоноиди, кои-
то понижават нивото на липидите в кръвта, или пек-
тини, които подобряват работата на стомашно-чрев-
ния тракт. Консумирайте зеленчуците сурови, а ако ги 
варите, нека да е в минимално количество вода, и то 

хр а н е н е
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НА КЮФТЕНЦА НА КЮФТЕНЦА 
МИРИЗМАТА…МИРИЗМАТА…

Или може ли да бъде полезно барбекюто

Лятото е сезонът на трапезите 

и партитата на открито, 

които съчетават радостта от 

общуването, гастрономическите 

удоволствия и… ползите от 

здравословното хранене.
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за кратко. Съхранявайте плодовете и зеленчуците на 
прохладно и тъмно място. Слънчевите лъчи могат да 
разрушат витамин С само за няколко часа. При тем-
пература от + 4° спанакът и магданозът за два дни 
губят 8% от съдържащата се в тях аскорбинова ки-
селина, а при стайна температура – 80%. 
Нека изборът ви се спре на продукти, които да от-

говарят поне на три от следните критерии: достъп-
на цена; изобилие от витамини и минерали; хранител-
ни влакнини; повишено съдържание на антиоксиданти; 
ниска калоричност; способност да предпазват от за-
болявания (в частност сърдечносъдови).

ДОМАТИ. Съдържат ликопен – антиоксидант, 
който неутрализира свободните радикали и заба-

вя стареенето на кожата. Включвайте ги в менюто 
си поне 2 пъти седмично. Най-добрият избор са сезон-
ните домати, а не раслите на другия край на земно-
то кълбо (дългото съхраняване и транспортиране раз-
рушават витамините). 

ЗЕЛЕ. Независимо от вида си – обикновено или 
цветно – е богато на много витамин С, който е 

необходим за здравето на кръвоносните съдове, кост-
ната тъкан и за синтеза на колагена и еластина. Пре-
поръчително е да се консумира сурово, но може и да 
се готви на пара. При варене губи голяма част от ви-
тамините си. Бъдете внимателни, ако имате пробле-
ми с храносмилането.

ЯГОДИ, МАЛИНИ, ВИШНИ, ЧЕРЕШИ, ФРЕНСКО 

ГРОЗДЕ, ЧЕРВЕНИ И СИНИ БОРОВИНКИ. Бога-
ти са на полифеноли, витамин С, целулоза, минерали и 
антиоксиданти, които забавят стареенето на кожата. 

МАЗНИ РИБИ. Основно са морски, обитаващи 
студени води, като скумрията, сьомгата и сарди-

ната. Тези видове са богати на ненаситената мастна 
киселина омега-3, която предпазва от сърдечносъдови 
заболявания. По принцип полиненаситените мастни ки-
селини понижават нивото на липиди в кръвта и заба-
вят възпалителните процеси. Приготвяйте рибата на 
пара или печена на фурна или скара.

РАПИЧНО И ЛЕНЕНО МАСЛО. Тези масла също са 
богати на мастната киселина омега-3. Притежа-

ват антиоксидантно и противовъзпалително действие, 
съдържат полифеноли и витамин Е. Добавяйте всеки 
ден по 1–2 с. л. от тях в салатата си. 

ЗЕЛЕНИ ПОДПРАВКИ. В копъра, магданоза и бо-
силека се съдържа повече витамини С, отколко-

то в лимоните и портокалите. Зелените подправки са 
богати и на фолиева киселина. За да извлечете мак-
симум полза от зеленината, я консумирайте току-що 
откъсната. 

БОБОВИ РАСТЕНИЯ – ГРАХ, ФАСУЛ, ЛЕЩА. Под-
ходящи са за приготвяне и на студени, и на топ-

ли салати. Богати са на целулоза. Забавят постъпва-
нето на захар в кръвта и не предизвикват покачване 
на инсулина, който благоприятства отлагането на маз-
нини в „запас“. Освен това са евтини и хранителни.
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зд р а в н а  к у л т у р а

Д
опреди 20 години специали-
стите смятаха, че високо-
то кръвно налягане е нормал-
но срещано явление при въз-

растните хора. Днес мнението им 
е кардинално променено – хиперто-
нията е значително „подмладена“ и 
от повишено кръвно налягане започ-
ват да се оплакват все повече ра-
ботоспособни хора в разцвета на 
силите си. Начинът на живот също 
е решаващ в борбата с високото 
кръвно налягане. Например ако вие 
страдате от наднормено тегло, то 
отслабвайки с 5–10 кг, значително 
ще подобрите показателите, които 
показва апаратът за кръвно.

ПРАВИЛНИТЕ ХРАНИ

1. Преди всичко ще се наложи „да нанесете“ поправки в своя оби-
чаен хранителен режим. Трябва да 
намалите потреблението на сол и 
животински мазнини, белия хляб да 
замените с пълнозърнест, да яде-
те повече зеленчуци и плодове (по 
8–10 броя на ден) и да консумира-
те млечни продукти с ниска мас-
леност. 
Резултати от изследвани показате-
ли сочат, че само с помощта на 
диета можете за 2 месеца да пони-
жите кръвното си налягане средно 
с 6 пункта.

2. Особено полезни са продукти-те, богати на калий и на маг-
незий. Най-много калий има в бана-
ните, портокалите, картофите и 
натуралното кисело мляко. А ос-

новни източници на магнезий са зе-
лените зеленчуци, ядките и бобови-
те храни.

3. Намалете консумацията на сол. Диетолозите съветват преди 
всичко да се откажете от полуфаб-
рикатите и колбасите заради висо-
кото съдържание на сол и вредни 
подобрители на вкуса.

4. Чаят и някои билки действат почти като лекарства и съ-
ществено понижават кръвното на-
лягане. Например чаят от хибискус 
съдържа вещества, благоприятства-
щи разширяването на кръвоносните 
съдове. Този чай може да замести 
сутрешното кафе, а вечер може да 
се приема като идеалната успокоя-
ваща напитка.

АКТИВНО ДВИЖЕНИЕ

1. Бягането, ходенето, плуването, танците и всяка друга умере-
на физическа активност са най-до-
брата тренировка за поддържане на 
сърцето и кръвоносните съдовете в 
добра форма. За максимален ефект 
разпределяйте натоварването рав-
номерно: 20 минути на ден кардио-
натоварване са напълно достатъчни. 
Преди да се захванете с трениров-
ки, се консултирайте с лекар. 

2. Удивителен факт: ако стиска-те в длан тенис топка в про-
дължение на 10 минути всеки ден, 
можете да понижите кръвното си 
налягане с няколко пункта. По вре-
ме на това упражнение се масажи-
рат активните точки на дланите, 
свързани с кръвното налягане. Ва-
жното е да бъдете последовател-
ни – ако прекратите тренировки-
те, само след две седмици показа-
телите на кръвното ви налягане 
ще са се върнали на предишното 
положение. 

ДУША И ТЯЛО

1. Планирайте времето си за по-чивка. Напрежението и хронич-
ната умора повишават нивото на 
хормоните на стреса, а заедно с 
тях се повишава и кръвното. 10 
минути медитация на ден могат да 
променят ситуацията – опитайте 
различни техники, за да откриете 
тази, която ви допада.

2. Старайте се да не изпитвате негативни емоции. Ако ви е 
трудно сами да избегнете източни-
ка на постоянен стрес в личния си 
живот, било то напрежение в ра-
ботата, задръствания на пътя или 
домакински грижи, поне се замисле-
те как да промените ситуацията. 
Съветваме ви даже да се обърнете 
за помощ към психолог. 
Не изчаквайте, започнете профи-

лактиката веднага – нормалното 
кръвно налягане ще ви направи по-
здрави, а значи и по-щастливи!  

„Подмладената“ хипертония
ДА ПОНИЖИМ КРЪВНОТО СИ ЕСТЕСТВЕНО

ПРИ ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА 
ХИПЕРТОНИЯ ЛЕКАРИТЕ ПРЕПОРЪЧВАТ 
ДА СЕ ВЗИМАТ МЕРКИ. НАЧИНЪТ НА 
ЖИВОТ Е НЕ ПО-МАЛКО ВАЖЕН ОТ 
ПРИЕМА НА ЛЕКАРСТВА В ТОЗИ СЛУЧАЙ.
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40% ОТ НАС МОГАТ ДА 
НАМАЛЯТ РИСКА ОТ ВИСОКО 
КРЪВНО НАЛЯГАНЕ, КАТО 

ПРОСТО ПОДДЪРЖАТ НОРМАЛНО 
ТЕЛЕСНО ТЕГЛО.
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П
о света има различни форми 
на лечебно гладуване. Напри-
мер системата на проф. Ю. 
Николаев предлага да се при-

емат само вода и шип ков чай. По-
добно е било лечението в клиника-
та на американския лекар д-р Хър-
бърт Шелтън, описал над 50 000 
болни на постелен режим, лекува-

ни само чрез вода. Гладолечението 
продължава да се прилага в англое-
зичния свят и до днес – главно в 
САЩ, Канада и Австралия. Д-р Пол 
Брег е един от вдъхновените ми-
сионери на гладуването, който пре-
поръчва кратки 10-дневни курсове 
само на дестилирана вода. Д-р Нор-
ман Уокър пък дава предимство на 
лечението със сурови зеленчукови 
сокове. Шведският лекар Аре Ве-
ерланд създава своята самобитна, 
съобразена с характеристиките на 
собствената му страна гладолечеб-
на система – само на зеленчукови 
бульони. 
„При мен – споделя д-р Вергиния 

ГЕОРГИЕВА, ръководител на цен-
тър по природна медицина и гла-
долечение – често идват болни с 
тежки хронични заболявания, които 
питат: „Не е ли по-добре да започ-
на лечение само на вода?“ На всич-
ки тях отговарям: „Омекотената 
форма на гладуване по системата 
на Лидия Ковачева има редица пре-
димства пред останалите методи.“ 

Системата на 
Лидия Ковачева е уникална
Резултат е от 30-годишни лич-

ни експерименти на Лидия Коваче-
ва на различни системи върху себе 
си. Ето как д-р Георгиева обобщи 
предимствата на плодово-чаения ва-
риант на българката пред другите 
по-строги системи на лечебно гла-
дуване.

1 Плодово-чаеният режим на 

гладуване не изисква продъл-

жително болнично лечение и на-

блюдение. Единствено през първи-
те няколко дни, когато болният се 

адаптира към новия начин на ендо-
генно (вътрешно) хранене, е жела-
телно той да бъде в тиха домашна 
обстановка, а не да е изложен на 
стреса от работата. 

2 Консумацията на пресни пло-

дове в ограничено количе-

ство (до 800 г дневно) също е ва-

жно предимство. България е бо-
гата на плодове през цялата го-
дина. Плодовете носят в себе си 
слънчевия заряд и съдържат полез-
ни за организма вещества:  въгле-
хидрати (под формата на прости 
захари, които са поносими дори и 
за болни от диабет)  белтъчини 
(под формата на готови аминоки-
селини)  ненаситени мастни кисе-
лини (почти готови за абсорбция) 

 много витамини, минерали, ен-
зими, баластни вещества и вода. С 
други думи, плодовете са лесна за 
усвояване храна (изис кват минима-
лен разход на енергия за разграж-
дане и храносмилане). Напротив – 
чрез консумацията им организмът 
си набавя енергия, така необходима 
му по време на гладуването, за да 
може да елиминира всички болни и 
мъртви клетки и токсините. 

3 Чрез плодовия сок органи-

змът се зарежда с най-чис-

тата дестилирана вода, съдър-

жаща само водород и кислород, 
която лесно се усвоява от гладу-
ващия и е най-близка по състав до 
протоплазмената течност на жива-
та клетка. За разлика от другите 
методи, които препоръчват „насил-
ствен“ прием на големи количества 
дестилирана или минерална вода, ре-
жимът на Лидия Ковачева предла-
га да се пият толкова течности, 

ГЛАДОЛЕЧЕНИЕТО
М Е Д И Ц И Н А Т А  Н А  Б Ъ Д Е Щ Е Т О
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ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРИРОДНА МЕДИ-
ЦИНА И ГЛАДОЛЕЧЕНИЕ „Д-Р 

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

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

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

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

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

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

Н.с. ІІ ст. д-р Вергиния ГЕОРГИЕВА е специалист 
по вътрешни болести, фармакология и фитотерапия. 
Член е на Нюйоркската академия на науките, на 
Съюза на учените в България, на Международното 
дружество за изследване на хистамина, на 
дружествата по невронауки и фармакология у нас. 

от колкото организмът има нужда. 
Това е благоприятно най-вече за бъ-
бречно болните. 

4 Ограниченият прием на су-

ров чист пчелен мед – не по-
вече от 2–3 ч. л. дневно – също 
е положителна точка от този ме-
тод. Медът е концентрирана пъл-
ноценна биологична храна, съдържа-
ща:  въглехидрати (под формата 
на моно- и дизахариди)  вода  ми-
нерални вещества  азотни съеди-
нения и белтъчини  ензими  ор-
ганични киселини  витамини  баг-
рилни вещества  пчелно млечице 

 ароматни съединения  биогенни 
стимулатори  растителни анти-
биотици и др. Консумацията на 
малки количества мед е профилак-
тика на хипогликемични състоя-
ния (за разлика от другите стро-
ги форми на гладуване!). Гликоза-
та и фруктозата в състава на 
меда регулират нервната дейност, 
разширяват кръвоносните съдове, 
подобряват подхранването на сър-
дечния мускул, усилват диурезата 
(процеса на отделяне на урина), по-
добряват обмяната на веществата 
и сърдечната дейност, понижават 
високото кръвно налягане и имат 
кръвоспиращо действие. 

5 Особено важно предимство 

на лечебното гладуване на 

Лидия Ковачева е по-лекото пона-

сяне на ацидозната криза (дължи 

се на приема на плодове). Плодо-
вете балансират алкално-киселинно-
то равновесие в организма, а това 
от своя страна създава идеални ус-
ловия за ускоряване на биохимични-
те процеси и по-бързото елимини-
ране на токсините. От това и оз-
дравителният процес се ускорява. 

6 Много важно предимство на 
метода е приемането на ес-

тествени витамини и ензими чрез 
плодовете и меда, които действат 
като катализатори на биохимични-
те процеси. 

7 Друго важно предимство на 
системата е, че дейността на 

храносмилателната система не се 
спира изцяло. При бавното дъвчене 
се намалява престоят на плодове-
те в стомаха. По-бързото им пре-

минаване в червата не създава ус-
ловия за ферментация. Освен това 
се потиска евентуалното чувство 
на глад, което е силно изразено при 
гладуването само на вода. 

8 Тази система предлага ак-

тивност, а не пасивност. 
При другите методи на гладолече-
ние се препоръчва постелен режим, 
за да не се губи енергия, така необ-
ходима за очистителните процеси. 
Обездвижени по този начин, муску-
лите могат да атрофират. Систе-
мата на Лидия Ковачева толерира 
разходките на чист въздух, движе-
нието и дори леките физически уп-
ражнения по време на гладолечение-
то. Така въпреки загубата на те-
гло мускулният тонус се запазва в 
добро състояние. Освен това ак-
тивните движения също благопри-
ятстват отделянето на токсини 
през кожата (чрез потта). 

9 Този режим може да се прак-

тикува и от малки деца с 

тежки хронични заболявания. 
Консумацията на плодове и мед ус-
корява оздравителните процеси при 
децата и в много случаи приемане-
то на антибиотици или евентуал-
ната предстояща операция стават 
излишни. 
„Някои отричат системата на 

Лидия Ковачева, защото смятат, 
че това не е гладуване – обяснява 
д-р Георгиева. – Като лекар кате-
горично мога да кажа, че всяко със-
тояние, при което се развива авто-
лиза (вътрешно хранене), е форма 
на гладуване. Все още са много про-
тивниците на лечебното гладуване. 
Грешки и усложнения са възможни 
само ако то и особено захранване-
то не се провеждат правилно, вни-
мателно и постепенно. Ето защо 
всичко това трябва да се контро-
лира от лекар специалист. Убеде-
на съм, че всеки, който упорито, 
с търпение и вяра тръгне по пътя 
към здравето, ще победи болестта. 
Като лекар, изпитал върху себе си 
силата на лечебното гладуване, вяр-
вам, че това е медицината на бъ-
дещето.“

Разговора води Софи ТОПАЛОВА



„Г
олеми кокалчета в осно-
вите на палците на кра-
ката“ – така пациентите 
обикновено описват про-

блема, който на медицински език 
се нарича халукс валгус. Болестта 
засяга предимно дамите и може би 
е най-честото ортопедично женско 
заболяване – статистически засяга 
36% от жените.
Лечението най-често е оператив-

но. Много са въпросите, които па-
циентите задават, преди да се ре-
шат на тази стъпка. Търся отго-
ворите от д-р Николай ТИВЧЕВ, 
ортопед травматолог в МБАЛ 
„Сердика“. 

– ОЧЕВИДНО ПРОБЛЕМЪТ 
ХАЛУКС ВАЛГУС НЕ Е САМО 
КОЗМЕТИЧЕН?

– При нормална анатомия ходило-
то има ясно изразени два свода – 
напречен и надлъжен. В процеса на 
остаряване напречните и надлъжни-
те връзки на сводовете се отпус-
кат и това води до прогресиращи 
деформации. 
Когато е нормално ходилото, човек 
стъпва на три опорни точки: зона-
та под петата, основата на първия 
и основата на петия пръст. Зоната 
в основата на втори, трети и чет-
върти пръст не е натоварена. Кога-

то обаче има спадане на напречния 
свод, в тази зона се образува мазол. 
Напречно плоско ходило най-често се 
среща при жени, които носят тесни 
обувки с висок ток. При него пред-
ният „ходилен“ отдел се разширява, 
а кожата в най-обременения участък 
е твърда и болезнена. С появата на 
първи болки е необходимо да се на-
прави консултация с ортопед. Обик-
новено пациентите пренебрегват 
тази болка, свързват я с преумора 
и се надяват, че ще мине от само 
себе си. Често падането на напреч-
ния свод се съпътства от дефор-
мация в основата на палеца, къде-
то се оформя мазоловидно образува-
ние, което постепенно се втвърдя-
ва. Размествайки се, палецът заста-
ва под втория пръст и го повдига. 
С течение на времето болката се 
засилва, мазолите се увеличават, из-
мененията стават постоянни. Тази 
деформация се нарича халукс валгус. 

– КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРА 
ПЛОСКОСТЪПИЕ? 

– Много хора не знаят, че всич-
ки деца се раждат и прохождат 
с плоско стъпало. Двата свода се 
формират както благодарение на 
нормалния растеж на крака, така 
и под въздействие на мускулните 
сили върху него по време на ходене.

Периодът на формиране на свода е 
между 2- и 7-годишна възраст. За-
това децата на 3–4-годишна въз-
раст трябва да се консултират с 
детски ортопед. За стимулация на 
ходилото в процеса на формиране 
на свода се препоръчва ходене на 
босо, както и ходене върху пясък. 
Детето трябва да носи подходящи 
обувки със съответните извивки. 
Когато при дете на 15–16 години 
се установи плоскостъпие, то вече 
не се коригира. След тази възраст 
сводът се поддържа изкуствено със 
стелки (най-подходящи от ортопе-
дична и хигиенна гледна точка са 
силиконовите), с които се привиква 
постепенно. Те поддържат нормал-
ната анатомия на ходилото и пре-
дотвратяват болката. Най-разпрос-
траненият начин за определяне на 
състоянието на сводовете е снема-
нето на отпечатък на стъпалото 
– плантограма, заснета чрез специа-
лен апарат – плантограф. 

– КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА 
ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОБЛЕМА 
ХАЛУКС ВАЛГУС? 

– До голяма степен заболяването е 
наследствено – често няколко поко-
ления жени в едно семейство разви-
ват тези симптоми. Освен вроде-
ния дисбаланс, който се установя-

от съвършенството до болката

ЖЕНСКОТО 
ХОДИЛО

Единствената част от 

женското тяло, която се е 

подавала изпод дрехата и е 

радвала погледите на господата 

в миналото, е била ходилото. 

То е обект на възхищение 

и неслучайно е възпято в 

изкуството на много автори 

от древността до днес. Освен 

извор на естетика обаче то 

би могло да бъде и източник на 

проблеми.
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ва преди пубертета, друг решаващ 
фактор за развитието му са неу-
добните обувки – тесни, островър-
хи, с висок ток, които променят 
положението на палеца при стъпва-
не. Тъй като тялото се опитва да 
компенсира напрежението, в капсу-
лата в ставата започва да се на-
трупва течност, което води до об-
разуване на изпъкналост отстрани 
на ходилото. Ако деформацията е 
вродена, се налага оперативно лече-
ние. В началните стадии се леку-
ва с рехабилитация, носене на ор-
топедични стелки и силиконови се-
паратори (разделители на пръсти-
те), които не позволяват на пале-
ца да се пъхне под втория пръст. 
Препоръчва се носене на спортен 
тип обувки или мокасини с меки 
стени и ходило, не по-високо от 
3–4 см, за да се облекчи състоя-
нието на пациента. Терапевтични-
те средства включват всекидневни 
тонизиращи бани и масажи, които 
подобряват кръвообращението. Из-
ползват се и омекотяващи кремове. 
При болки и отоци се препоръчват 
противовъзпалителни гелове. 

– КОИ СА АПАРАТНИТЕ МЕТО-
ДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ?

– Рентгенова снимка може да пока-

Д-р Николай 

Тивчев е завър-

шил медицина в 

Софийския ме-

дицински уни-

верситет през 

1995 г. От то-

гава до януари 2012 г. работи 

като ортопед травматолог в 

болница „Пирогов“ и е началник на 

отделение към една от клиники-

те в болницата. Има специално-

сти ортопедия и травматология. 

Специализирал е гръбначна хирур-

гия и ендопротезиране в Швей-

цария, в САЩ и в Германия. Тесен 

специалист е по травматология, 

гръбначна хирургия и ендопроте-

зиране на големи стави. От яну-

ари тази година работи в МБАЛ 

„Сердика“.

Визитка
же някои анатомични предпоставки 
за развитието на заболяването – 
най-често увеличен ъгъл между кос-
тите на първи и втори пръст. Ако 
този ъгъл е по-голям от 13–15 гра-
дуса, деформацията се отстранява 
хирургично. При по-леките степени 
на деформация се отстранява само 
разрастването на костта в осно-
вата на палеца, като леко се кори-
гира позицията на палеца. При по-
тежките случаи се извършва опера-
ция, при която се коригира ъгълът 
между първата и втората кост. 
В много държави има подспециал-
ност на ортопедията – подиатрия, 
– която се занимава само с пробле-
мите на ходилото. Зоната на ходи-
лото е богато кръвоснабдена чрез 
гъста мрежа от нервни окончания. 
Операцията не бива да засегне тези 
сетивни нерви, за да не се полу-
чат безчувствени зони и смущения 
в кръвоснабдяването. 

– ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАЗИ ОРТО-
ПЕДИЧНА КОРЕКЦИЯ?

– Пролетта и есента. Сезонът поз-
волява да се носят джапанки, сан-
дали, обувки, които не дразнят зо-
ната на операцията. Лятото не 
е подходящо, защото ходилото е 
снабдено с много потни жлези и 
при високи температури кракът се 
изпотява, а това затруднява заз-
дравяването на раните и създава 
предпоставки за инфекции. 

– КОЛКО ВРЕМЕ ТРАЕ ВЪЗСТА-
НОВЯВАНЕТО СЛЕД ОПЕРА-
ЦИЯТА?

– Обикновено до два месеца. Пър-
вите 15 дни кракът не трябва да 
се натоварва и пациентите използ-
ват патерици. До 40-ия ден се раз-
решава стъпване само на пета, без 
да се прехвърля тежестта в пред-
ната част на ходилото. След този 
период се преминава към нормал-
но стъпване и възстановяване на 
функцията на ходилото. 

– МОЖЕ ЛИ ПОВТОРНО ДА СЕ 
РАЗВИЕ ХАЛУКС ВАЛГУС СЛЕД 
ОПЕРАЦИЯ?

– Може. Болестта понякога реци-
дивира.

Разговора води 
Теодора СТАНКОВА
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ВА МБАЛ „Сердика“ работи 

по договор с НЗОК 
и предлага лечение на: 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
 Модерни методи за диагностика на 

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

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

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

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

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 Профилактика, диагностика и оперативно 

лечение на гинекологични заболявания.
 Висококвалифицирано оперативно лечение 

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

бременността.
 Експресна диагностика на всички 

заболявания на женската гърда.
 Прекъсване на бременност по желание и 

по медицински показания – безболезнено и 
дискретно.

ХИРУРГИЯ
 Лапароскопски (безкръвни) оперативни 

методи на лечение.
 Оперативно лечение на доброкачествени и 

злокачествени заболявания на млечната жлеза.
 Ендоскопски диагностични процедури на 

стомашно-чревния тракт (гастроскопия и 
колоноскопия).

 Колоректална хирургия.
 Лечение на хемороиди, анални фисури 

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

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

възрастни.
 Нарушение в гласообразуването.

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
 Консултация и диспансеризация на болни 

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

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



А
ко по-рано късогледството 
(миопията) се е откривало при 
деца на 5-годишна възраст, 
сега това нарушение често се 

среща и при много по-малки деца, 
дори кърмачета. Според д-р Венели-
на МИЛЕВА от българо-испанската 

клиника „Ресбиомед“ причините за 
очните проблеми при децата често 
са лошата наследственост, патоло-
гия по време на бременността, ня-
кои заболявания на майката. 
В рисковата група са недоносени-

те деца. Според статистиката 30 
до 50% от тях се раждат с къ-
согледство. И повечето родители 
дълго време дори не подозират за 
това нарушение, тъй като деца-
та с вродено късогледство са мно-
го адаптивни към състоянието си. 
Установено е, че 80% от неуспе-

хите на децата в училище се дъл-
жат на очни проблеми. Детското 
зрение е в процес на развитие през 
първите години от живота на де-
тето и затова трябва да се об-
ръща внимание на всяка аномалия, 
която би могла да затрудни това 
развитие. 

– Кой е най-добрият помощник на 
офталмолозите според вас при ус-
тановяване на проблеми на дет-
ското зрение?

– В нашата клиника се стремим да 
постигаме не само успехи в лече-
нието, но и да информираме учите-
лите и възпитателите, за да мо-
гат те да разпознават и разбират 
най-често срещаните зрителни ано-
малии при децата. При добра под-
готовка те биха могли да устано-
вят страбизъм (кривогледство) и 
амблиопия (мързеливо око) например 
на един начален етап от развитие-
то им. Още преди дори родителите 
да са забелязали някакъв очен про-
блем. Клиничният ни опит се ба-
зира на доказания европейски опит 
на фондация „Хорхе Алио“ от Али-
канте. Съществуват лесни, бързи и 

надеждни тестове за откриване на 
зрителните аномалии при децата.

– Кои са най-често срещаните 
зрителни аномалии и как да ги 
разпознаваме?

– Повечето от тях са причинени 
от рефрактивни дефекти, измене-
ния на очната леща например, пора-
ди които образът не се проекти-
ра върху ретината и затова зре-
нието е замъглено. Аномалиите мо-
гат да се дължат и на изменения в 
роговичната кривина или да са ре-
зултат от различната от норма-
та дължина на предно-задната ос 
на очната ябълка. Тези дефекти се 
появяват в зависимост от пози-
цията на образа спрямо ретината. 
Най-често се среща миопията (къ-
согледството), особено в училищна 
възраст. Хиперметропията (дале-
когледството) и астигматизмът 
са следващите по значимост и чес-
тота на заболеваемост сред деца-
та. При миопия образът се проек-
тира пред ретината. Резултатът е 
замъглен образ на далечните обек-
ти. Това, което е характерно за 
късогледите деца, е, че присвиват 
очи, за да виждат по-добре, и се 
приближават до далечните обекти. 
Ако не носят очила, са по-плахи, 
разсеяни и наблягат на дейности 
като четене, рисуване и приложни 
изкуства. При хиперметропията об-
разът се проектира зад ретината. 
Усилието е по-голямо при гледане 
наблизо. Това може да причини на 
далекогледите деца главоболие, зри-
телна умора, особено при гледане 
наблизо продължително време (при 
четене). Тези деца предпочитат да 
играят и да прекарват времето си 

Д-р Венелина МИЛЕВА
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Рисковете за 
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1330 София 
ул. „Алдомировска“ № 144 
Телефон: 02 80 81 888 
Мобилен: 0879 600 290

Какво ви предлагаме

 Диагностични услуги и диагностични

кабинети

 Детски кабинет

 Кабинет образна диагностика

 Кабинет за лазерна терапия

 Кабинет корнеална топография

 Операционен блок и оперативни

услуги

Очна клиника „Ресбиомед“ осигурява 

на своите пациенти перфектно 

съчетание от високи технологии и 

висококвалифицирани специалисти 

в областта на офталмологията.

на открито. Астигматизмът обик-
новено се дължи на това, че кор-
неята (роговицата) не е абсолют-
но сферична, а роговичната криви-
на се различава при различните оси. 
Поради това точката светлина се 
възприема от окото като повече 
или по-малко изкривена линия спо-
ред степента на астигматизъм. В 
ниска степен образът е подобен със 
или без очила, но носенето им е 
препоръчително. Ако не носят очи-
ла, децата с астигматизъм стра-
дат от главоболие и зачервени очи 
при извършването на зрителни уси-
лия наблизо и надалече. 

– Много родители са притеснени 
и от т. нар. мързеливо око. Какво 
е характерно за него и може ли да 
се лекува?

– При амблиопията (мързеливо 
око) едното или двете очи са не-
способни да постигнат необходимо-
то максимално зрение и при най-до-
бра оптическа корекция (носене на 
очила). Не бива да се бърка с око-
то с неясно зрение, което с правил-
на оптична корекция достига добра 
зрителна острота. Развитието на 
амблиопията се свързва с фактори-
те, които затрудняват зрението и 
не позволяват функционалното му 
развитие, например рефрактивни 
дефекти, страбизъм, различни видо-
ве катаракта и т.н. Децата с кри-
вогледство трябва да бъдат леку-
вани още като се постави диагно-
зата, като лечението е комплекс-
но. Оптималният период за лечение 
е между 3- и 6-годишна възраст. 
След това възможността за пости-
гане на добри резултати намалява. 

– Какви са начините за ранното 
откриване на тези заболявания и 
тяхното профилактиране? 

– Съществуват лесни и високона-
деждни тестове за установяване-
то на зрителни проблеми, някои 
от които биха могли да се из-
вършват от родители и учители, 
в случай че детето се поддава на 
„сътрудничество“. Първата крач-
ка е определянето на зрителната 
острота. Това е способността за 
различаване на детайлите на даден 
обект, позволяваща разпознаване-

то му. Изследването е лесно и не-
инвазивно. Установява всички ре-
фрактивни аномалии, включително 
амблиопия. Кавър тестът „хваща“ 
всяко отклонение между зрителни-
те оси. Използва се за определя-
не на страбизъм. При него детето 
фиксира погледа си в една точка 
– неподвижен тестов обект. За-
крива се едното око и се наблю-
дава дали другото се движи или 
отклонява настрани. В такъв слу-
чай сме изправени пред страбизъм. 
Много важно е и изследването на 
очните движения за установява-
не на аномалии при очедвигателни-
те мускули. Може да се прилага в 
много ранна детска възраст, тъй 
като децата са способни да сле-
дят обектите с очи, включител-
но лицата на хората, които ги за-
обикалят. 

– Кои са другите често срещани 
аномалии и заболявания на очите 
в детска възраст?

– Сърбежи, конюнктивити, изга-
ряния, чуждо тяло... Повечето от 
сърбежите са признак за алергично 
заболяване. Конюнктивитът е най-
често срещаната инфекция при де-
цата. За да се избегне зараза в 
семейството и навън, трябва да 
не се пипат очите, често мие-
не на ръцете, използване на от-
делна хавлия и кърпи, взимане на 
медикаменти по лекарско предпи-
сание, което не бива да се пре-
късва преждевременно, дори и при 
бързо подобрение. При изгаряния 
е необходимо да се измие окото 
незабавно и обилно с чиста вода 
или физиологичен разтвор. Никога 
да не се използва друг химически 
продукт за целта и незабавно да 
се потърси спешна медицинска по-
мощ. Важно е да се знае, че ако 
е попаднало чуждо тяло в рогови-
цата (прозрачната част), не бива 
да се пипа. Ако е в клепачите, ко-
нюнктивата или склерата (бялата 
част), може да се отстрани с чис-
та кърпичка. Препоръчително е да 
се посети офталмолог за неговата 
екстракция.

Интервю на Софи ТОПАЛОВА
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Ж
енският организъм може 
да се сравни с оркес-
тър, който се „дирижи-
ра“ от половите хормони, 

произвеждани от яйчниците и над-
бъбречните жлези. Прогестеронът 
поддържа здравословния растеж на 
клетките на матката. Естрогенът 
ежемесечно подготвя матката за 
приемане на оплодената яйцеклетка. 
Тестостеронът отговаря за либи-
дото (сексуалното влечение), а хор-
моните на щитовидната жлеза кон-
тролират метаболизма, т. е. про-
цеса на обмяна на веществата. Как 
ни влияят тези хормони и какво 
можем да направим, за да облекчим 
естествените хормонални промени, 
които съпътстват живота ни, за 
да се чувстваме добре във всяка 
възраст? 

30+

Хормонална картина
Това е пикът на женската фер-

тилност. Менструалният цикъл е 
редовен, нивото на хормоните сил-
но се колебае по време на менстру-
ация. Покачването на нивото на ес-
традиол (форма на естрогена) след 
десетия ден от началото на цикъла 
(по време на овулацията) повишава 
настроението. А резкият скок на 
прогестерона през втората полови-
на на цикъла можа де ви направи 
раздразнителни. 

ВЪЗРАСТТА НА ВЪЗРАСТТА НА 
ХОРМОНИТЕХОРМОНИТЕ
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Те оказват изключително влияние на 

нашето тяло, разум и чувства – от 

младежка възраст до дълбока старост. 

Възможно ли е да ги контролираме и как?
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Възможни са: 
Намаляване на либидото, 
ако приемате хормонални кон-

трацептиви. Те блокират тестос-
терона – хормона, който отгова-
ря за сексуалното привличане. До-
брата новина е, че в най-скоро вре-
ме на пазара се очаква да се поя-
вят нови таблетки, съдържащи не-
утрални хормони, които най-веро-
ятно няма да влияят на либидото.

Намаляване на фертилност-

та, ако възрастта ви се до-
ближава до 40 години. Но ако още 
сте на 35 и вече цяла година безус-
пешно се опитвате да забременее-
те, е необходимо да направите из-
следвания за евентуално настъпи-
ли хормонални промени. Ако сте на 
35, си дайте половин година време 
за забременяване. Ако това не се 
случи в този период, се обърнете 
към лекар.

Какво да правите
Изследвания показват, че употре-

бата на ленено масло и зеленчуци 
от семейство Кръстоцветни (като 
броколи и цветно зеле) оказва по-
ложително влияние на ендокринна-
та система.
За да облекчите предменстру-

алния синдром (ПМС), приемайте 
калций дози, предписани ви от ва-
шия лекар.

40+

Хормонална картина
Все още менструалният ви цикъл 

е редовен, но яйчниците започват 
да произвеждат по-малко естроген 
(заради това овулацията става по-
непродуктивна) и прогестерон. Ба-
лансът на естроген и прогестерон 
често е нарушен, а нивото на тес-
тостерон спада. С други думи, вие 
влизате в стадия на предменопау-
за – период, предвещаващ менопау-
зата, който може да продължи до 
5 години. 
Лекарите предупреждават, че 

този процес не протича незабеле-
жимо. Възможни са понижаване на 
кръвното налягане, главоболие, ряз-
ка смяна на настроенията, намале-
но либидо, недостатъчно овлажня-
ване на влагалището при сексуален 
контакт. За щастие тези симпто-
ми не са постоянни. Фертилност-
та продължава да намалява, така 
че е необходимо да се консултира-
те с лекар, ако планирате да заб-
ременеете. 

Възможни са:
Напълняване. Хормоните 
на щитовидната жлеза вли-

яят на активността на метабо-
лизма (обменните процеси). При 
много жени щитовидната жлеза с 
възрастта изработва все по-мал-
ко хормони, което води до бързо 
натрупване на килограми и отла-
гане на мазнини. За да проверите 
нивата на хормоните на щитовид-
ната жлеза, трябва да се подло-
жите на кръвен тест. Ако се ус-
танови дефицит от тези хормо-
ни, специалистът ще ви назначи 
лечение, което ще ви помогне не 
само да се стабилизира нивото на 
хормоните, но и да забавите нат-
рупването на килограми. 

Проблеми със съня. В мла-
дежките си години сте се рад-

вали на здрав сън (в продължение 
на 8 и повече часа), но падането на 
нивото на прогестерона с напред-
ване на възрастта може да прово-
кира безсъние. Събуждате ли се по-
сред нощ? Или може би заспивате 
трудно? Преди да молите лекаря 
да ви изпише сънотворни, провере-
те нивото на хормоните си естро-
ген и прогестерон. Възможно е да 
ви се наложи да проведете хормо-
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нална терапия. 

Какво да правите
Ако отскоро сте усетили спад на 

нивото на хормоните, има няколко 
начина за решаване на проблема. Ле-
карите спорят дали трябва да се 
консумира соя, която се смята за 
природен, макар и слаб източник на 
растителен естроген. Но някои из-
следвания пък сочат, че тя прово-
кира рак на млечната жлеза. А дру-
ги – че в умерени дози соята е без-
опасна. Но за всеки случай експер-
тите предлагат да не се приемат 
препарати, съдържащи соя, но тя 
може да се употребява с храната – 
под формата на соево мляко, япон-
ска супа мисо, соеви кълнове, сире-
не тофу. 
При поява на явни предменопауза-

лни симптоми специалистите пре-
поръчват да се приема витамин Е. 
При отсъствие на противопоказа-
ния можете да обсъдите с лекар 
възможност за назначаване на хор-
монозаместителна терапия. 

50+

Хормонална картина
Производството на прогестерон 

е значително по-бавно, а по-голя-
мата част от естрогена се изра-
ботва не от яйчниците, а от над-
бъбречните жлези и даже се „из-
влича“ от мастните тъкани. Към 
52-годишна възраст вие сте на 
прага на менопаузата, а някои дори 
вече са в нея. Може твърдо да се 
каже, че тя е настъпила, ако не 
сте имали менструация в продъл-
жение на една година. Има вероят-
ност вашето ниво на тестосте-
рон да се колебае, което води до 
пристъпи от горещи вълни и коле-
бания на либидото – от върховен 
подем до спад. Същите колебания 
се наблюдават и с настроенията. 
Макар неприятни, тези симптоми 
отминават и често се преживя-
ват леко. 

Възможни са:

Сухота на кожата – естро-
генът участва в механизмите, 

които поддържат влагата в кожа-
та. Пониженото нивото на този 
хормон в организма може да доведе 
до сухота на кожата и косата и до 
чупливост на ноктите. Използвай-
те кремове за интензивно овлажня-
ване, маски и хидратиращи балса-
ми за коса.

Отслабване на кратко-

трайната памет. Естроге-
нът и хормоните на щитовидната 
жлеза са необходими за нормално-
то функциониране на мозъка. Пони-
женото им ниво в периода на ме-
нопауза може да предизвика леко 
разстройство на паметта, на кон-
центрацията и емоционалните въз-
приятия. 

Какво да се направи

Вземете бързо мерки. Погрешно е 
да мислите, че тези симптоми ще 
отминат от само себе си. Призна-
ците на настъпваща менопауза са 
повод да посетите лекар. 
Хормонозаместителната терапия 

се смята за оптимален вариант за 
облекчаване на неприятните симп-
томи, включително разстройства-
та на паметта. Изследване, напра-
вено през 2002 г., обаче показа, че 
хормонозаместителната терапия 
може да се окаже рисков фактор 
за развитие на рак на млечната 
жлеза, сърдечносъдови заболявания 
и даже инсулт. Затова решението 
за назначаване на хормонозамести-
телна терапия трябва да бъде ин-
дивидуално и консултирано с лекар. 
Експертите смятат, че най-добри 
резултати могат да бъдат постиг-
нати, ако терапията започне мал-
ко преди началото на менопаузата 
и продължи не повече от пет го-
дини – дотогава, докато топлите 
вълни и нощното изпотяване не 
отшумят. На пазара се предлагат 
кремове и гелове със синтетич-
ни и биохормони (чиято молекулна 
структура е идентична с тази на 
естествените хормони). Какво още 
би помогнало? Яжте сьомга, оре-
хи, фъстъци – те съдържат много 
полезни мастни киселини и веще-
ства, които повишават нивото на 
тестостерона и повдигат либидо-
то. Високото либидо пък е гаран-
ция за привлекателен външен вид. 
А жените, които умеят да оста-
ряват красиво, живеят пълноценно 
до дълбока старост. 
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АКО СТЕ НАД 50-ГОДИШНА, ЯЖТЕ 

ПОВЕЧЕ ОРЕХИ, СЬОМГА И ФЪСТЪЦИ. 

ТЕ ПОВИШАВАТ НИВОТО НА 

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

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

З
ащо винаги се получава така – не можеш да 
вземеш решение дори и за най-дребни неща? А 
какво остава за онези, съществените, свърза-
ни с професионален и личностен избор, с възпи-

танието на децата или с отстояването на собстве-
но мнение?
Психоаналитикът би ти казал, че се опитваш да за-

пазиш 

ИЛЮЗИЯТА ЗА СВОЕТО ВСЕМОГЪЩЕСТВО

Отказът да вземеш решение и да предприемеш дейст-
вие ти позволява да фантазираш, че си непогрешима 
и би успяла във всичко. Ето защо на другите ще им 
се налага да взимат решенията вместо теб. Те тряб-
ва също така да понесат последиците и отговорно-
стите от това. 

И ТЪЙ КАТО ВЪВ ВСЕКИ ИЗБОР ИМА ПРОТИВОРЕЧИЯ И НЕУДОБСТВА, 
ТИ ВИНАГИ ЩЕ ОТКАЗВАШ ДА ПЛАЩАШ ЦЕНАТА ЗА ТЯХ.

Такова поведение показва липса на уважение към са-
мата теб. То е плод на незрялото и нереалистично 
желание 

ДА КОНТРОЛИРАШ ВСИЧКО И ВСИЧКИ 
Към него трябва да добавим и страха от провал, 

който сковава цялата ти личност и прави невъзмож-
но поемането на рискове. 

ТА ЕДИН ПРОВАЛ БИ РАЗРУШИЛ ТВОЯТА ВЕЛИКА ИЛЮЗИЯ 
ЗА СОБСТВЕНАТА ТИ НЕПОГРЕШИМОСТ И СИЛА! 

Хроничната нерешителност може да се дължи и на 
наследен от детството житейски сценарий, който 
те кара 

НЕПРЕКЪСНАТО ДА СЕ КОЛЕБАЕШ

Възможно е като дете да си била забранила на себе 
си да взимаш каквото и да било решение. Била си на-
ясно, че всеки възникнал проблем може да бъде решен 
от мама и татко. Вече възрастна, на едно несъзнател-
но ниво, продължаваш да спазваш тази забрана. 

ТАКА СИ СЕ НАУЧИЛА ДА СЕ ВСЛУШВАШ В ЧУЖДИТЕ ЖЕЛАНИЯ 
И МНЕНИЯ, ЧЕ ДОРИ НЕ ЗНАЕШ КАК ДА ЧУЕШ И ЗАЩИТИШ 
СВОИТЕ СОБСТВЕНИ.

А може би родителите ти са тези, които не са до-
пускали да понесеш последиците от самостоятелно 
взети от теб решения. Оставяли са те да вярваш, че 

МОЖЕШ БЕЗНАКАЗАНО 
ДА ПРОМЕНЯШ МНЕНИЕТО СИ 

и да загърбваш поети ангажименти. 

И ДО ДНЕС ВИНАГИ СЕ ЗАТРУДНЯВАШ И СЕ ЧУВСТВАШ ОБЪРКАНА, 
КОГАТО ТИ СЕ НАЛАГА ДА ВЗЕМЕШ КАТЕГОРИЧНО РЕШЕНИЕ. 
ЗАПОЧВАШ ДА РАЗБИРАШ, ЧЕ СИ ПОПАДНАЛА В КАПАН.

Работата с психотерапевт ще ти помогне да прео-
долееш нерешителността си. И още нещо – чрез нея 
ти ще разбереш, че си единствената, която знае кое 
е най-доброто за теб самата. 

Райна АНГЕЛОВА, психолог

ТОЛКОВА СЪМ 
НЕРЕШИТЕЛНА!
ВСЯКА СУТРИН СЕ ЧУДИШ КАКВО ДА ОБЛЕЧЕШ. 
ЗАСТАНАЛА ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО, СЕ ОПИТВАШ ДА СЕ 
ПРЕБОРИШ С ИЗТИЧАЩОТО ВРЕМЕ И СЪС СОБСТВЕНАТА 
СИ НЕРЕШИТЕЛНОСТ…
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ВАСКО КРЪПКАТА:

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

У
мора няма това момче. Каз-
вам „момче“, защото Васко 
Кръпката изглежда и звучи 
все така добре, както преди 

повече от 30 години – когато за-
почва кариерата си. Свири по ми-
тинги и в Зала 1 на НДК, свири на 
барикади и в затвори, свири от по-
крив на площад „Гарибалди“ и в ма-
зето на театър „Ла Страда“, прави 
концерти за болни деца и в домо-
ве за сираци. Участва в много фес-
тивали по света и у нас. Прави го 
неуморно, защото, както сам каз-
ва: „Песните остават, освен това 
пубертетът не ме е пуснал още...“

– ЗАЩО СЕ СЪГЛАСИ ДА ДА-
ДЕШ ИНТЕРВЮ ЗА ЖЕНСКО 
СПИСАНИЕ? 

– От кавалерско чувство.
– ИМАШ ЛИ ТАЙНИ?

– Почти всичко за мен го има в 
песните ми. Измислям парчета по 
преживявания и по спомени, които 
са ми минали през сърцето. Така че 
там съм най-истински и ненапудрен. 

– КАКВО НАЙ-ЧЕСТО ТИ КАЗ-
ВАТ ХОРАТА?

– „Хей, Васко, защо ни излъга, че 
комунизмът си отива?“ Даже един 
приятел ме попита дали не са ме 
дали под съд за лъжа на няколко по-
коления.

– НЕ СЕ ГЛАВОЗАМАЙВАШ ОТ 
УСПЕХА. ДОКОЛКО НА СЕРИ-
ОЗНО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗИМА 
ЕДИН МУЗИКАНТ? 

– Имам 15 албума и съм по-извес-
тен у нас от Мик Джагър в собст-
вената си страна. Но не разчитам 
на продажби. Просто се уповавам на 
музиката и си седя на земята. Сви-
рил съм пред стотици хиляди, но ис-
тината е в малките клубове, където 
от години си изкарвам хляба чест-
но и почтено, без далавери, спонсори, 
плейбек и прочие музикални измами.

– МНОГО МУЗИКАНТИ СЕ ОП-
ЛАКВАТ, ЧЕ ИМАТ НУЖДА ОТ 
ПО-ДОБЪР МЕНИДЖМЪНТ, ЗА 
ДА ИЗЛЯЗАТ НА СЕРИОЗНИ 
СЦЕНИ. ТИ С ТВОЯ ТАЛАНТ 

ОБИКАЛЯШ ПОСТОЯННО ПО 
СВЕТА. 

– Нещата не са толкова сложни. 
Първо – намираш или измисляш ху-
бави песни. Второ – записваш ги. 
Трето – пращаш ги на радиостан-
циите и фестивалите. Имаме най-
малко три рок радиостанции, кои-
то, ако направиш свястно парче, те 
въртят. Като прибавиш БГ радио и 
националните, мисля, че откъм ра-
диа сме го докарали. Никъде нямат 
3 рок радиостанции. Само в Щати-
те. Важно е хората да те харесат. 
Почитателите на рока не са лесни, 
висока им е летвата. Но мисля, че 
живеем в интересни времена за пра-
вене на рок парчета. Не разбирам 
защо повечето български банди се 
кръщават с английски имена и пеят 
на английски. Българските радиа, мо-
тосъбори, бирени фестове и фести-
вали имат нужда от български рок. 
Вече като те поканят в чужбина, 
пей на английски. Аз така правя.

– ВСЕ СИ ГОВОРИМ ЗА КРИ-

 „Избрал съм „Фендер“Избрал съм „Фендер“

    вместо „Калашниквместо „Калашник“

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ
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ЗАТА. ТИ КАК Я КАРАШ В ТАЯ 
КРИЗА?

– О, изобщо не обръщам внимание 
на такива внушения. Че като оби-
калях за хляб и мляко с две мал-
ки деца през Лукановата зима, като 
нямаше нищо по магазините и до-
ларът беше 3000 лв. при Виденов, 
това не беше ли криза?! Като ми 
трябваше открит лист от милици-
ята, за да отида до Петрич, и като 
си рискувах живота да имам различ-
но мнение, когато нямаше свобод-
ни избори... Но хайде да не издреб-
няваме. Когато обаче си помисля, че 
на майка ми пенсията е 140 лв., на-
право ми иде да запаля парламента 
и няколко офиса и банки от чети-
ри страни едновременно... Ама нали 
съм за мир и любов, пък и съм из-
брал „Фендер“ вместо „Калашник“… 

– С КАКВО СЪРЦЕ ИЗЛИЗА ДА 
ПРАВИ ШОУ АРТИСТ, ОМЕР-
ЗЕН ОТ ПОЛИТИКАТА?

– В най-трудните моменти от жи-
вота ми именно блусът и рокът са 
ми дали единствения изход. Давали 
са ми усещане, че не всичко е за-
губено. 

– КАКВО СЕ СЛУЧИ МЕЖДУ 
СВЕТЛОТО БЕЗВРЕМИЕ НА ЕУ-
ФОРИЧНИТЕ 1989 И 1990 Г. И 
РАЗТЪРСВАЩАТА КРИЗА НА 
ЛИЧНИ И НАЦИОНАЛНИ РЕ-
ВОЛЮЦИИ ДНЕС, 22 ГОДИНИ 
ПО-КЪСНО?

– Аз просто нямах такива очаква-
ния, каквито имаха повечето хора 
в България. Бях духовно и морал-
но подготвен за състезанието. Слу-
шал съм доста Джими Хендрикс, 
„Пинк флойд“, „Лед цепелин“ и „Ро-
линг стоунс“. От тях съм разбрал, 
че демокрацията не е лесна рабо-
та. И че вечно ще има какво да 
се желае от социалната ситуация, 
в която живееш, когато си свобо-
ден. Злите сили също са свободни 
да си разиграват коня. Но в разви-
тите демокрации не всичко се ку-
пува. Медии например – в разви-
тите демокрации те са коректив 
на управляващите. И законите ва-
жат за всички. Това не се случи у 
нас за жалост. Но аз винаги нами-
рам надежда в хубавите неща, кои-

то се случват. И се чудя защо хо-
рата не ги забелязват. Радвам се, 
че имам право на мнение и че мога 
да го изразявам свободно. Обичам 
да пътешествам и не съм се спрял 
през тия години. Къде ли не ходих, 
и то без виза – напоследък само с 
лична карта. Щастлив съм, че си-
нът ми е страхотен метъл бараба-
нист и че не трябваше да ходи за-
дължително в казарма. Рокендролът 
ме дарява с много вяра и надежда. 

– ДУХОВНОТО ИЛИ МАТЕРИ-
АЛНОТО? КАК ИЗБИРАШ? 

– Първо си гледам душата. Когато 
срещнах Елена, нямах 2 лв. за так-
си, бродех в студена нощна София 
пеша и летях от щастие. Толкова 
хубави години се изтъркаляха… С 
много зор и несгоди си построихме 
къщата, в която живеем весело до 
ден днешен. Боря се и бачкам здра-
во за всеки лев. 

– КАКВО Е УСЕЩАНЕТО ТИ 
ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА? 
КАКВИ СА ДУХОВНИТЕ ТИ 
ОРЪЖИЯ? 

– За съжаление повечето хора ги 
повлече далавераджийското мислене, 
което се издигна в култ. На чест-
ността и достойнството бе обяве-
на война. Народецът се потисна и 
загуби вяра в утрешния ден. И раз-
ни рекетьори ненаказано се хилят 
по медиите... Злите сили ги е страх 
от онази енергия на народа, която 
помита власт имащите, и наблегна-
ха на простотията... Ама не успяха 
съвсем. Все повече хора се отърс-
ват от мечтите за лъскави скъпи 
стоки и почват да си водят деца-
та на театри, на концерти и кино. 
Вярвам, че човек, ако трупа знания 
и умения, ще намери как да изкара 
пари. Вярвам в България, вярвам в 
народа ни. Вярвам в младите, които 
не са били чавдарчета и пионерчета 
и не са обременени като нас. Ин-
тернет ни направи деца на света, 
вратите се отвориха, духът излезе 
от бутилката. Освен това не мога 
да разбера защо е това мрънкане?! 
Като си спомня какъв мрак беше 
едно време... През 1990 г. се радва-
хме, ако има банани по магазините. 
И не ни е хрумвало да мислим за 

мобилни телефони, плазми, интер-
нет, джипиеси, зареждачки, камери, 
микровълнови, юесбита, банкомати, 
западни коли, мотори, скайп... Хай-
де да сложим нещичко и на хубава-
та страна на кантара.

– ВЪЗМОЖНА ЛИ Е СВОБОДА-
ТА ДНЕС?

– Свободата винаги е възможна, но 
не е задължителна.

– КАКВО ОЧАКВАШ ОТ ДЪР-
ЖАВАТА? 

– За мен нещата са прости – не 
очаквам много от държавата. Не 
работя с нея. Работя с хората и 
когато дойдат избори, гласувам и 
пея на кампании на тези, за които 
гласувам от 1989 г. насам. Нищо че 
не са на власт. Аз не се боядисвам.

– НА КОГО ОТМЪЩАВАШ С 
ПЕСНИТЕ СИ? 

– На червения ботуш на Москва, на 
мутрите и мутресите, на лакеите 
и наколенкаджиите.

– СПОРЕД МЕН ЗАПАДНЯРИ-
ТЕ СА НАСЪРЧИТЕЛНО ОТВО-
РЕНИ КЪМ ЧУЖДОТО И ЕК-
ЗОТИЧНОТО. КАК СЕ ПРОМЕ-
НЯ ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ 
БЪЛГАРИЯ? 

– Да, отворени са, но са и леко 
поизчерпани. Малко им липсва хъс. 
Ама готини хора има навсякъде и 
аз си ги намирам чрез музиката. В 
чужбина на по-богатите и уредени 
места не им е много до бунтове. 
Просто ние сме интересни, щото 
сме от най-бедната страна в Ев-
ропа и свирим от сърце. Но от-
ношението към България наистина 
се е променило. Например сръбски-
ят митничар не ми вика: „Бугарин 
даваш паре!“ Сега казва: „Братко, 
дека си пошал с овой убаво ауто?“ 
Или пък баварските ченгета, кои-
то, като ни претърсват за нарко-
тици, са съвсем учтиви и ни се из-
виняват за неудобството.

– КОЙ Е НАЙ-ХУБАВИЯТ КОМ-
ПЛИМЕНТ, КОЙТО СИ ПОЛУ-
ЧАВАЛ ЗА РАБОТАТА СИ?

– Репетирахме за „Рок Коледа“ с 
класически музиканти, представи-
телна извадка от филхармонията. 
Излязох пред тях с две мои песни 
и притеснено казах, че аз, неакаде-
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мичният самоук музикант, с голям 
респект заставам пред тях. И те 
започнаха да чаткат с лъковете по 
цигулките в знак на уважение. На-
право се разтопих.

– НА КАКВО ТЕ НАУЧИХА 
ТВОИТЕ ДЕЦА?

– Да не ми пука много и да се рад-
вам на живота.   

– СИНЪТ ТИ Е ПОЕЛ ПО ТВОЯ 
ПЪТ. КАКВО МУ КАЗВАШ? 
КОГА ИДВА ПОПУЛЯРНОСТТА 
И КОГА ИДВА ПРИЗНАНИЕТО?

– Да, синът ми Бонзи е страхотен 
барабанист, а дъщеря ми Василена е 
чудесна художничка. Но преди всич-
ко са човеци. Мисля, че не нещо 
друго, а човещината е индикатор за 
формирането на един творец. А по-
пулярността не е правопропорцио-
нална на признанието. За признание-
то трябва време. Понякога векове.

– КАЗВАШ, ЧЕ ДНЕС СРЕЩАШ 
ЕДНИ БЕЗДУХОВНИ ТИЙНЕЙ-
ДЖЪРИ…

– Бездуховността ги налетя почти 

отвсякъде и най-вече от най-гледа-
ното време на телевизията. Те не 
са виновни за това. Но когато ка-
цата прелее от катран, и капката 
мед може да преобърне нещата. Не 
ме е страх от времето. Песните 
остават, освен това пубертетът 
не ме е пуснал още. Отворен съм 
към новото и нямам търпение да 
видя още какво ще се случи.

– ИМАМЕ ЛИ НУЖДА ОТ МУ-
ЗЕЙ НА КОМУНИЗМА В БЪЛ-
ГАРИЯ?

– Разбира се! В по-интелигентни-
те постсоциалистически държави 
го направиха още в началото на 90-
те. В Будапеща сградата на реп-
ресивната Държавна сигурност от-
давна е музей на комунизма и се 
казва Terror Haza (Къщата на те-
рора). На нашите политици не им 
стигна куражът.

– КАЗВАШ, ЧЕ СИ СЕ ЧУВСТ-
ВАЛ ОГОРЧЕН И ДАЖЕ СИ 
ЗАМИСЛЯЛ ДА СИ СМЕНИШ 
ПАСПОРТА И ДА ПРИЕМЕШ 
ПОЛСКО ГРАЖДАНСТВО. 
КАКВО ТЕ ДЪРЖИ ТУК?

– Ех, болната тема за емиграци-
ята... Куфарът ми е постоянно 
стегнат. Но винаги нещо ми връ-
ща надеждите за България. Знам, 
че ако се бях махнал, щях да съм 
материално по-добре. Но не мога, 
просто не ми е до такива неща 
като сигурност, пенсия… Пък и 
Европа и светът вече не са същи-
те. Навремето, като ходехме там, 
зяпахме оня осветен свят с лъска-
ви коли, магазини – кореком до ко-
реком. Сега и тук си ги имаме. Ня-
как си осъзнах, че и там, и тук 
все съм си емигрант. Тогава що да 
бия тоя път? 

– КАКВО ЩЕ ПРАВИШ ТОВА 
ЛЯТО?

– Ще пътешествам – най-хубаво-
то на музикантската професия е 
пътят! Иначе пиша музика за нов 
български филм, „Джулай“, който 
ще се появи наесен. Вдъхновен съм 
от сценария и измислям нови яки 
парчета.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

?
?
?
?

?

?
БЛИЦВЪПРОСИ

?
?
?
?

?

– Какво е в състояние да те 

вбеси?

– Силните на деня.

– Какво правиш, като си ядо-

сан?

– Пия и пея.

– Нощния или дневния живот? 

– Нощния.

– Кое не престава да те изне-

надва?

– Пролетта.

– Какво научи за себе си, живе-

ейки в „крайния квартал“?

– К`ъв съм пич.

– С кои илюзии се раздели?

– Че животът е приказка цветна.

– От какво разбира Васко Кръп-

ката?

– От много неща. И от още повече 

не разбира.

– Каква тема е любовта?

– Мегавсепомитаща.

– Какво искаш да промениш 

сега?

– Плочките в банята.

– Кой е най-големият риск, кой-

то си поемал?

– Да свиря на хармоника.

– Какво не би направил за успеха 

на твой албум?

– Не бих се навел.

– Ако трябва да подредиш цен-

ностите си по значимост, кои 

са първите три?

– Сърцатост, достойнство, упори-

тост.

– От какво би трябвало да се 

срамува един мъж?

– От тежкарлък.

– Как се отнасяш към парите и 

вещите? 

– Небрежно.

– Каква е абсолютната ти се-

бестойност?

– Песните ми.

– Какво срещаш, когато си на 

път?

– Купони. 

– За какво не ти стига музика-

та?

– Стига ми за всичко.

– Специален ритуал, преди да 

излезеш на сцена?

– Гледам хората в очите.

– Звуци, които не предизвикват 

позитивната ти реакция?

– Маанета.

– За какво се бори Васко Кръп-

ката? 

– Свобода или смърт. 

– От какво спасява твоята му-

зика?

– От нечестни мисли.
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– Вие сте само на 34 години, а ръ-
ководите голяма компания… На-
последък има тенденция по-мла-
дите хора да правят „удари“ в 
бизнеса. Каква е връзката между 
възрастта, амбицията и успева-
емостта в бизнеса? 

– Мениджърът израства заедно с 
компанията си. Така че не мисля, 
че тези „удари“ са дългосрочна тен-
денция. По-скоро са изключения. Ам-
бицията е това, което те движи 
напред и развива бизнеса. Опитът, 
професионалното развитие и успе-
хът идват после. Когато старти-
рахме „Метрореклама“ през 2001 г., 
работихме буквално трима души – 
аз, секретарката и един техник. В 
момента „Метрореклама“ е в най-
големия си възход и с най-голям 
екип, така че сме още по-амбицира-
ни. Извървяхме път, който ни научи 
на много. В това време рекламният 
бизнес претърпя растеж. Промени-
ха се пазарните навици, откриха се 
молове, хипермаркети... Това създаде 
допълнителни възможности за раз-
витие на бизнеса. Днес трябва да 
си много динамичен, за да си в крак 
с времето. За нас това обаче не е 
достатъчно и се опитваме да сме 
крачка напред. 

– Разбират ли хората от рекла-
ма в България? Не копираме ли 
сляпо чужди модели?

– Копираме, да. Пренасят се го-
тови решения, правят се директ-
ни преводи. Няма адаптиране на ре-
кламата спрямо средата ни. Тряб-
ва да се мисли повече на локално 
ниво. А за тази цел трябва да се 
правят проучвания на местния па-
зар, на нашия потребител и на не-
говите навици. За съжаление липс-
ват и тясно специализирани кадри. 

Продължаваме да се учим в крачка.  
Решението е в създаването на нови 
структури, подпомагащи обективно 
образователната система. 

– Вашият успех как се случи? 
– Да обичаш работата си е друго-
то важно условие за успех. Човек 
трябва да гори във всичко. Трябва 
да е честен – и в бизнеса, и към 
хората. 
А успехът е относително понятие. 
Човек трябва да се бори всеки ден 
– и в работата, и в личния си 
живот. И да създаде добър баланс 
между тях. За да си успял, тряб-
ва да си успешен във всеки смисъл. 

Успехът е търпение – да поставяш 
цели и да ги постигаш. То е и в ос-
новата на моя успех. 

– Как бихте окуражили един 
млад талантлив и напорист „ка-
дър“, завършил, да кажем, пиар 
и комуникации, който не може 
да си намери работа? Защото се 
получава омагьосан кръг – биз-
несмените търсят млади кадри, 
но… с опит. Парадокс!

– Проблемът е, че и двете стра-
ни не знаят какво да очакват една 
от друга. Ако имаш богата профе-
сионална биография, е по-лесно. Зна-
еш какво искаш и можеш, а рабо-
тодателят пък знае какво да очак-
ва и изисква от теб. Рискът да не 
си паснете взаимно е много по-го-
лям с младите, неопитните кадри. 
Но за мен е важно да видя у чове-
ка амбиция, честност и желание за 
развитие. И ако ме грабне, разбира 
се, че съм готова да му дам шанс. 
За част от екипа ми „Метрорекла-
ма“ е първото им работно място. 
Но тези хора всекидневно доказват, 
че не съм сгрешила в решението 

Зарина Генчева:

„НАЙ-ЩАСТЛИВИЯТ УСПЕХ 
МИ ПРЕДСТОИ“

Тя е млада, амбициозна и пози-

тивна. Подобаващо на изпъл-

нителен директор на „Метрорек-

лама“ – водеща българска компа-

ния на полето на външната ре-

клама. Еднакво є прилича да бъде 

наречена бизнес дама, майка, съ-

пруга или просто красива жена. 

С г-жа Зарина ГЕНЧЕВА разгова-

ряме за рекламния бизнес в Бъл-

гария, за правилното израства-

не в кариерата, за щастливите 

успехи в работата и в живота, 

за ползата от изучаване на чужд 

език, за титлите, за любовта и 

семейството…

Големите и щастливите успехи са две раз-

лични неща. Тук Зарина Генчева демонстрира 

един от щастливите си успехи – любовта с 

мъжа на живота є – нейния съпруг Калин
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си. Съветът, който мога да дам 
на младите, е да не търсят висо-
ки позиции веднага. Знам, че идват 
с много самочувствие и са надъха-
ни, но нямат опита за тези длъж-
ности. Нека търсят асистентски 
места, да добият опит, да се учат 
от останалата част от екипа. И 
да не се притесняват да питат. 
Израстването идва с натрупване на 
знание, за което пък трябва време.

– Завършили сте френска езико-
ва гимназия… Доколко владеене-
то на език помага да се напредва 
в кариерата? 

– Лично на мен френският език ми 
даде възможност да чета и уча за 
чуждата практика, да имам достъп 
до литература и възможност за об-
мяна на опит с колеги, които сре-
щам на международни форуми. Но 
дори и да не знаеш език, никога не 
е късно да започнеш да го учиш, 
ако в някакъв момент професията 
ти го изисква. Ако си амбициозен и 
ти се наложи, просто го научаваш. 

– Титлите отразяват ли дейст-
вителните ни опитности? Из-
бройте вашите титли.

– Образователната ми титла е 
„магистър инженер мениджър“. Това 
на вас какво ви говори? Защото на 
мен – нищо! (Смее се.) Важно е да 
имаш имидж и титли, те са част 
от представянето ти в общество-
то, но не са определящи. След це-
лия ми стаж и всичко, което вече 
мога и знам, трябва да завърша 
още най-малко три висши образо-
вания, за да получа титли по тях. 
Има хора, които цял живот учат, 
и такива, които го правят в крач-
ка. Според мен трябва да се учи 
навреме, докато си млад. После по-
чваш работа и донаучаваш неща-
та, които ти трябват. Вярвам в 
ежедневните казуси и уроци. Така 
че титлите не отразяват дейст-
вителната опитност, това е само 
една добра основа. Опитът се тру-
па с работа.

– Любовта… Коя е любовта на 
живота ви? Не питам само за 
мъж, но може да споменете и 
мъжа…

– О, имам много любови! Но голя-

мата ми любов е животът. Влю-
бена съм в живота и във всич-
ки негови ежедневни предизвикател-
ства. Относно съпруга ми – омъже-
на съм от 11 години! Явно наисти-
на съм намерила любовта на живо-
та си, след като съм се „предала“ 
на 24-годишна възраст. 

– Сутрин, когато се събудите, за 
какво си мислите първо?

– Всяка сутрин ме събужда синът 
ми, така че първата ми мисъл е 
за него и за това, че ме очаква 
по-хубав ден от вчерашния. След 
като бъда нагушкана и нацелувана 
от него и си сипя чаша кафе, те-
лефонът започва да звъни. И повече 
нямам свои мисли...

– Как протича един ваш рабо-
тен ден?

– Сравнително предвидимо – опера-
тивки, срещи, телефонни разговори. 
Около мен винаги е шумно и дина-
мично. Възникват казуси, решения 
се взимат за секунди. Секторът 
е много интересен, специфичен. На 
мен самата ми е интересно, защо-
то не обичам да ми е еднакво. Оби-
чам предизвикателствата. 
И през почивните дни обичам да 
ходя на различни места, да не пов-
тарям местата, където вече съм 
била. Приятелите ми също са мно-
го различни един от друг. С едни 
от тях ходя по пикници, планински 
разходки и паркове, с други прекар-
вам по-класически вечери – в бар, 
в ресторант, а с трети обожа-
вам да пътувам извън пределите на 
страната. 

– Има ли разлика да управляваш 
екип от 10 души и екип от 40 
души?

– Има, разбира се. Колкото по-ма-

лък е екипът, толкова повече за-
почва да прилича на семейство. По-
знаваш отблизо всички, проблеми-
те им, личния им живот. Това оба-
че колкото е добре, толкова и пре-
чи понякога, защото трябва да съ-
ществува професионална дистан-
ция. За да се управлява екип от 
40 души пък, трябва да се напра-
ви много добра организация, да се 
построи точната йерархия и да се 
зададат точните правила. В бизне-
са това е важно. Всеки трябва да 
знае точните си задължения и от-
говорности.

– Добра майка ли сте?
– Мисля, че да. Но все пак и цяло-
то време да посветиш на детето 
си, то пак не е достатъчно. Опит-
вам се във всяка свободна минута 
да съм със семейството си. Семей-
ните мигове се изживяват и от 
трима ни – винаги!

– Кажете нещо женско, нещо, 
което смятате, че ще стигне до 
сърцата на повече жени.

– Жени, имайте вяра! Можете да 
постигнете абсолютно всичките си 
мечти, само имайте доверие в себе 
си. И обичайте, за да ви обичат.

– Кой е най-щастливият успех в 
живота ви? Питам не за най-го-
лемия, а за най-щастливия.

– Предполагам, от мен се очаква да 
кажа, че е раждането на детето 
ми. Но всеки успех за мен е щас-
тие – дали синът ми се е научил 
да чете, дали е победа в работата, 
или съм направила някого щастлив. 
Така че мисля, че най-щастливият 
всъщност ми предстои. Гледам на-
пред, не назад.

Интервю на Мариана ЯНЕВА
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С
лед кратката си специализация в областта 
на приложната психология и психотерапия се 
улових често да казвам, че логотерапията е 
любимият ми психотерапевтичен метод. Ис-

ках да бъда нещо повече от останалите млади хора, 
които имаха любима книга, любим филм или любима 
група. Освен това, когато кажех, че имам любим ме-
тод, изглеждаше, че познавам много методи. А то не 
беше така, но едва сега мога да си го призная. Лого-
терапията и нейният основоположник Виктор Фран-
къл обаче остават за мен едни от най-съдържателни-
те и интересните 

В ПОЛЕТО НА ПОЗНАНИЕТО ЗА ЧОВЕКА 
Представям ви ги, защото е твърде възможно с 

този текст да ви накарам да потърсите отгово-
ри на правилните въпроси и дори да ви спестя пари 
за психотерапевт. Самият Франкъл споделя още към 
края на миналия век, че все повече хора се обръщат 
към психиатъра с човешки проблеми, а не с невро-
тични симптоми. Хората днес използват психиатри-
те и психотерапевтите заради въпроси и ситуации, 
които в по-стари времена биха решили с помощта 

на пастора или свещеника. Другата причина, пора-
ди която заговарям за „любимата ми логотерапия“, 
е тази – ние престанахме да си задаваме въпроса за 
смисъла на живота, защото се втурнахме да живеем 
позитивно и лесно. Преместихме фокуса си и забра-
вихме, че преди да е позитивен, лесен или какъвто 
и да било друг – 

ЖИВОТЪТ НИ ИМА СМИСЪЛ 
а нашата задача е да го открием. Този текст не е за 
„смисъла на живота“, а е за „смисъла в живота“, кое-
то е нещо друго, различно за всеки и различно за раз-
личните моменти. 
Ще говорим за вашия смисъл в живота, или както 

го нарича Франкъл – волята за смисъл (в сравнение 
с Фройд, който го нарича воля за удоволствие). Ма-
кар да определят Франкъл като създател на третата 
виенска школа по психотерапия (след тези на Фройд 
и Адлер), в своята теория той се разграничава от 
Фройд. И Фройд, и Франкъл се занимават предимно с 
природата и лечението на неврозата. Първият откри-
ва корените є в тревожността, предизвикана от не-
съзнавани мотиви, които са в конфликт. Вторият – в 
невъзможността на страдащия да намери смисъл и от-
говорност за своето съществуване. Другата същест-
вена разлика между психоанализата на Фройд и лого-
терапията на Франкъл е, че методът на Фройд е ре-
троспективен, докато логотерапията е интроспекти-
вен и насочен към бъдещето – заради смисъла, който 
човекът може да открие и постигне. 
Авторът на логотерапията е роден през 1905 г. във 

Виена и е 

СИН НА ЕВРЕИН 
Учи медицина във Виенския университет, а после 

специализира неврология и психиатрия. Втората све-
товна война го заварва като завеждащ неврологично-
то отделение във виенската болница. Младият ле-
кар е имал възможност да емигрира в САЩ. Но как 
да остави възрастните си родители? Да остане във 
Виена е било равнозначно на сигурна смърт. Един 
ден той вдигнал очи към небето и помолил за съ-
вет, за знак... Скоро след това, на път за вкъщи, 

ИМЕНАИМЕНАИМЕНА

ЗАЩО НЕ СЕ
САМОУБИЕТЕ?

Когато бил млад, 

трябвало да реши 

– карикатурист 

или психотера-

певт? Какъв да 

стане? „Като ка-

рикатурист мога 

да забелязвам чо-

вешките слабости 

и недостатъци, а 

като психотера-

певт мога да видя 

зад днешната сла-

бост възможност 

за нейното прео-

доляване.“ Писма-

та, които е получавал приживе от всички краища на 

света, доказват, че той е взел правилното решение. 

„Доктор Франкъл, вашите книги промениха живота 

ми...“ – започват те. 
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видял мраморна отломка с 
една от десетте божии за-
поведи. „Почитай баща си и 

майка си и ще пребъ-
деш на земята.“ През 
1944 г. Франкъл и 
съпругата му заед-
но с майка му (ба-
щата вече бил по-
чинал) са изпрате-
ни в „Аушвиц“. 
Ръкописът на 
първата му 
книга е скрит 
в палтото 
му, Франкъл 
обаче тряб-
вало да пре-
даде дрехите 
си... След като 

по чудо оцелява от 
концентрационните лагери 
(прекарва по няколко месе-
ца и в лагерите в Кауфе-
ринг и Тюркхайм), негови-
ят труд 

претърпява множество издания в десетки страни по 
света, а описанията за лагерния живот са неизменна 
част от него. Като невролог и психотерапевт Фран-
къл добре знаел в каква голяма степен човек зависи 
от условията, при които е поставен. Но като осно-
воположник на логотерапията той знаел нещо още по-
важно – че оцеляването е възможно, стига да не изгу-
биш волята си за живот. Той знаел още, че във всич-
ко, което се случва, има смисъл – както в любовта, 
така и в страданието. А всичко, което има смисъл, 
тласка човека напред. „Всеки опит за възстановява-
не на вътрешната сила на човека в лагера трябваше 
най-напред да успее да му посочи някаква бъдеща цел“ 
– пише Франкъл. В лагера той е номер 119 104 и пре-
карал повечето време в копаене и прокарване на тра-
сета за железопътни линии. Ето какво още разказва: 
„След като изчезнеше последният слой подкожна маз-
нина и ние заприличвахме на 

СКЕЛЕТИ, МАСКИРАНИ С КОЖА И ПАРЦАЛИ 
можехме да наблюдаваме как телата ни се самоизяж-
дат. Организмът разграждаше собствените си бел-
тъчини и мускулите изчезваха. Членовете на нашата 
общност измираха един след друг.“ 
Разбирате ли защо по-късно Франкъл си позволява да 

напише: „Неговите пациенти (пациентите на Фройд – 
бел. ред.) лежат на кушетка, изработена в плюшения 
стил на викторианската епоха, не в мръсотията на 

„Освиенцим“. Разликата в пътищата до откриването 
на един психотерапевтичен метод е огромна. Логоте-
рапията се „настанява“ в живота на хората 

КОГАТО ТЕ НЯМАТ НИЩО 
Самият Франкъл губи всичко – баща си, майка си, 

жена си, ръкописа на първата си книга и... разбира се, 
цялото си останало имущество. И въпреки тези жи-
тейски обстоятелства той намира смисъл в живота. 
Десетки и стотици хора умират и днес при атента-
ти и природни бедствия. Но след Втората светов-
на война няма друг толкова ужасяващ феномен, какъв-
то са концентрационните лагери, оставили хората без 
нищо, без абсолютно нищо. 
Франкъл умира през 1997 г. на преклонна възраст. 

Впрочем този човек ми стана симпатичен с един от 
въпросите, които често задавал на своите пациенти. 
Въпросът бил „А защо не се самоубиете?“. От отго-
вора му ставало ясно, че човек може да намери сми-
съл в живота си. За един това е професията, за друг 
– децата, за трети – котката, за която се грижи. А 
за някои – само спомените, които си струва да па-
зиш, докато ти е писано да живееш. 

Страниците подготви 
Мирослава ИВАНОВА

„ЛОГОТЕРАПИЯТА – СМИСЪЛЪТ В ЖИВОТА“
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

К
огато журналистиката се събуе боса, съблече си 
дрехите, преметне върху кръста си една препа-
ска, изтъкана от чиста литература, и започне 
да тича през историята, която иска да ни раз-

каже – значи някой е решил да пише в т. нар. стил 

гонзо. Той или е участник в събитията, които опис-
ва, или пък се докосва до хората, които са генери-
рали една или друга значима случка. Във всеки случай 
преживяванията на автора са водещи за историята. 
Ако човекът, който пише (или тича), живее в Канзас, 
то той не е представител точно на стила гонзо. Той 
владее своеобразен стил в писането, който аз наричам 
„Иво журналистика“ и на който скоро ще посветя от-
делен материал. Сами се досещате, че първият участ-
ник в импровизираното бягане на моя текст се казва 
Иво Иванов. Името на втория участник е Кристофър 
Макдугъл. И двамата са 

колумнисти за презокеанския печат
а общата им любима тема е спортът. Макдугъл, също 
като Иво, силно обича баскетбола, но в нашия текст 
ги събира любовта към... тичането. И двамата са 
спортисти и като такива имат множество преживе-
ни контузии и травми. Лявото коляно на Иво е едно-
то от „две димящи дула“, а когато Кристофър една 
сутрин през 2001 г. излиза да направи леко бягане на 
заснежен черен път, внезапно се свлича на земята от 
непоносима режеща болка в стъпалото. Инцидентът 
отвежда Макдугъл при един от най-добрите спортни 
лекари на Америка. „Защо ме боли кракът?“ – пита 

Родени      пишат

Кристофър Макдугъл

Иво Иванов

Книгите и текстовете 

участват в мегамаратонски 

състезания, без дори да 

подозират. Интересното е, 

че винаги печелят, ако са 

наистина добре написани.
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го Кристофър. „Проблемът е в бягането“ – отвърнал 
докторът. Отговорът му заплита, а после разплита 
една от най-интересните и вълнуващи истории, които 
някога съм чела. Всички нишки в тази история Мак-
дугъл описва в 

невероятната книга „Родени да тичат“ 
Кристофър се впуска по следите на митично инди-

анско племе, което живее в непристъпния Меден ка-
ньон на Северно Мексико. Испанизираното название на 
племето е тараумари. Автентичното им име е рара-
мури, което на техния древен език означава „тичащи-
те хора“. Особеното на това племе е, че всеки негов 
представител е способен да пробяга не просто мара-
тон, способен е да пробяга мегамаратонска дистанция, 
равняваща се на 240 км, при това при изключително 
труден, насечен планински терен. И независимо дали е 
дете на 12 години, или „старец“ на 80. Нещо повече 
– ако смятате, че краката на тези свръххора са на-
станени удобно по време на бягането в маратонки за 
по неколкостотин долара – жестоко се лъжете. Те бя-
гат боси и почти голи, само с парче плат, подобно на 
пола, преметнато около кръста. За 

тяхната удивителна история 
и книгата на Кристофър научих първо от трилогията 
(три статии) на Иво Иванов, наречена „Най-голямата 
тайна“. Макдугъл успява да проникне в мистерията на 
тараумарите благодарение на единствения бял човек, 
допускан някога в затвореното, изолирано и дълбоко 
скрито в лабиринта на каньона племе. Прозвището на 
този бял човек е Кабайо Бланко (Белия кон). Стран-

никът Кабайо слял живота си с този на тараумарите 
и постепенно придобил повечето от характеристики-
те на племето. Когато Иванов пише своите тексто-
ве за него, Белия кон живее в колиба без ток и теча-
ща вода и има само няколко книги и газена лампа. Из-
общо не си мислете, че историята на този човек се 
развива преди едно, две или повече столетия. Не. Тек-
стовете от трилогията са написани преди не повече 
от три години. Истината обаче е, че Иво разказва за 
човек, който се е 

слял с индианско племе 
чиято физика, психика, обичаи и нрави на практика не 
са се променяли през последните 500 години. С дру-
ги думи казано – това са може би последните хора 
на планетата, които са непокътнати от развитието 
на човечеството и от този така оспорван напосле-
дък „прогрес“ на цивилизацията. Тези хора не познават 
материалния свят, а също и нито една от болести-
те на съвремието, както и нашите спортни травми. 
Освен това са щастливи. Истински щастливи. Нико-
га не им се налага да търсят изход, защото пред тях 
винаги има път. 
Формалният повод за моя текст беше 

мистериозното изчезване 
на Кабайо Бланко 

преди около два месеца. Един ден той започнал да 
тича и... не се върнал. Десетки спасителни екипи дни 
наред претърсвали непристъпната местност на Мед-
ния каньон в Северно Мексико. И един ден намери-
ли тялото. Белия кон изглеждал абсолютно спокоен – 

Рарамурите могат да пробягват 

мегамаратонски дистанции

Кабайо Бланко
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отишъл си от този свят точно както сам предрекъл 
в книгата на Макдугъл. „Когато дойде моят ред да 
умра, сигурно ще бягам някъде из планината, ще по-
чувствам края и ще намеря някоя уютна хладна пеще-
ра. Ще легна в нея и просто ще затворя очи завинаги.“ 
Иво Иванов е единственият българин, който се е 

срещал с Кабайо Бланко. Подобна среща е един от 
онези (както обича да казва Иво) „животопроменя-
щи моменти“. Тя е шанс, който идва само при оне-
зи, които могат да тичат към него търпеливо, дъл-
го и... свободно. 
Случи се така, че постоянно усъвършенствах пред-

ставата си за този текст. Преди да седна да го „ти-
чам“ (разбирайте, пиша), мислено правех малки трени-
ровки, като пробягвах различни терени. Постепенно в 
него навлязоха хора, някои от които не се познават 
помежду си и повечето от които самата аз не позна-
вам лично. Сега искам да ви запозная и с едно момиче, 
с което скоро се срещнах за първи път. 

Името му е Елена 
и работи във „Вакон“. Профилът на това издателство 
ми харесва много и реших да споделя с нея една „го-
ляма тайна“. „Не знам как избирате книгите, които 
да издадете – започнах аз. – Но ви препоръчвам да че-
тете текстовете на Иво Иванов. Няма книга, родена 
отвъд Океана, която да не е споменал в текстовете 
си и която след време да не е била с изчерпани ти-
ражи при издаването є на български език.“ Момичето 
се усмихна и каза: „А знаете ли как стана така, че 
издадохме „Родени да тичат“? Моят шеф Емил Бонев 
прочел преди време статиите на Иво Иванов, но не 
е обърнал внимание, че има и книга за племето. След 
време на един панаир на книгата читател му е пре-
поръчал Born to run и му показал оригинала. Шефът ми 
веднага разпознал историята, за която знаел от ста-

тиите на Иво Иванов, направил проучване и 

решил да издаде книгата на български 
Ето какво е казал Белия кон специално за българите 

по молба на Иво. В тези думи ще намерите смисъла 
на всичко, което в крайна сметка споделят тараума-
рите, самият Кабайо и всички хора, които си дадоха 
среща в този текст: „Докато другите воюват, ние се 
събираме тук, на дъното на нищото, в мястото, от 
което сме дошли и от което сме омесени. За да съз-
дадем мир, хармония, истина и красота и за да споде-
лим с всички това, което майката земя толкова ще-
дро ни е предоставила. Корима – споделяне. Нека ра-
рамурите и всички ние по нашия собствен неповторим 
начин продължаваме 

да тичаме свободни
Излиза, че книгите и текстовете участват в ме-

гамаратонски състезания, без дори да подозират. Ин-
тересното е, че винаги печелят, ако са наистина до-
бре написани. По този начин трилогията на Иво беше 
спечелила според издателя, който почти веднага щом 
видял „Родени да тичат“, откупил правата є и дал 
старт на маратона на книгата на Макдугъл в Бълга-
рия. 
Сред нас, покварените от цивилизацията, са пръсна-

ти хора, които наричам „пишещите хора“. Двама от 
тях – Иво Иванов и Кристофър Макдугъл – живеят в 
най-осакатената от консумацията държава – САЩ. И 
двамата са мегадобри. В състояние са да стигнат до 
дълбините, в които е скрито нашето изцеление, после 
да дотичат до нас, читателите, и да ни го поднесат. 
Дълбоко вярвам, че в родените да пишат се крие на-
шето спасение. 

Мирослава ИВАНОВА
Снимки Издателство „Вакон“

„Маратонки“ на тараумар
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В 
Холивуд нямаш право на дъл-

га отпуска, защото риску-

ваш… бързо да бъдеш заб-

равен. Катрин Зита-Джоунс оба-

че явно не се вълнува толкова 

от това. Вярно, че от послед-

ния є голям хит „Без резерва-

ции“ изминаха пет години, а от 

три години не е излизал филм 

с нейно участие. За това вре-

ме съпругата на Майкъл Дъглас 

се посвети на единственото 

нещо, което има значение за нея 

– собственото є семейство. Все 

пак двете є деца Дилън и Карис вече пораснаха и 

мама Катрин реши, че е крайно време да се за-

върне на снимачната площадка. „Моето семей-

ство винаги е на първо място. Посветих се 

на това да възпитавам и защитавам децата 

си, но искам и да работя“, казва тя. Ето че в 

близките месеци ще излязат няколко филма 

с нейно участие, в които є партнират Брус 

Уилис, Джерард Бътлър и Ръсел Кроу. Преди 

това Зита-Джоунс ще ни припомни, че ос-

вен талантлива актриса е и добра певица 

и танцьорка. Тя има няколко участия в мю-

зикъли и сега ще я видим като една 

ИСТИНСКА РОК ТИГРИЦА

За разлика от много други актриси, кои-

то са готови на всичко да докажат раз-

ностранните си таланти, Катрин наисти-

на може да пее. Първите си аплодисмен-

ти бъдещата звезда получава, докато из-

пълнява няколко песни на семейна сбир-

ка, използвайки за микрофон чучура на 

бабиния чайник. Родителите решават 

да є дадат шанс и я записват на уро-

ци по солфеж и балет. Така още от 

11-годишна тя започва да се изявя-

ва на сцена в любителски поста-

новки и мюзикъли. Три години по-

късно идва големият пробив – 

Зита-Джоунс получава главна-

та роля в мюзикъла „Ани“, по-

ставен в най-големия театър 

в родното є градче Суонси. В 

резултат пресата е затру-

пана със суперлативи за 

младата звезда. По-късно 

тя впечатлява барабаниста на „Мънкис“ 

Мики Доланц, който я избира за учас-

тие в друг популярен мюзикъл – „Бъгси 

Малоун“. Паметна е и изявата є в „42-

ра улица“. Във всички тези мюзикъли 

Катрин демонстрира невероятна фор-

ма, докато пее и танцува, и загатва 

своя потенциал. Освен че се доказва 

като добра актриса, тя винаги 

ИСКА ДА СЕ ИЗЯВИ 

И КАТО ПЕВИЦА 

За жалост няколкото записани от 

нея песни за мюзикъла „Спартак“ 

се провалят в английските класа-

ции. Но... винаги има втори шанс. 

Преди десет години Зита-Джоунс 

постигна най-големия си успех с 

мюзикъла „Чикаго“. С него тя до-

каза на всички в Холивуд уменията 

си на певица и танцьорка и заслуже-

но получи „Оскар“. Сега є предстои 

друга подобна изява. „Рок завина-

ги“ е мюзикъл, игран с голям ус-

пех по целия свят, в който зву-

чат най-големите рок хитове 

на 80-те години на миналия 

век. Сега режисьорът на мю-

зикъла „Лак за коса“ Адам Шан-

кман го пренася на екрана и 

обещава да ни представи ня-

колко от най-големите холи-

вудски звезди 

В НЕОЧАКВАНА 

СВЕТЛИНА 

Филмът разказва исто-

рията на младата Шери, 

която пристига в Холи-

вуд и се влюбва в талантлив 

рок музикант. Момичето обаче 

привлича вниманието и на аро-

гантната рок легенда Стейси 

Джакс (в ролята е Том Круз, кой-

то сам изпълнява класики на „Деф 

Лепард“ и „Бон Джоуви“!). Катрин 

играе главния злодей във филма 

– консервативната съпруга на 

кмета на Лос Анджелис, която 

е заклет противник на „дявол-

ската“ рок музика, и основната 

є цел е да затвори най-популяр-

ния рок клуб в града. Тя се спра-

вя толкова добре с песните на 

„Пат Бенатар“, „Туистед систър“ 

и „Старшип“, че музикалните спе-

циалисти побързаха да я обявят 

за новата музикална звезда. Дори 

някои от тях твърдят, че Зита-

Джоунс без проблем може да по-

еме по стъпките на Бет Мидлър 

и Барбра Стрейзанд. 

Петър ЗЛАТАНОВ

ГОЛЯМОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА

ГОЛЯМОТО
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БЕЛА ПОЧИВКАБЕЛА ПОЧИВКАБЕЛА ПОЧИВКА

И
ма голяма разлика меж-
ду почивни дни и отпус-
ка. Истинската отпус-
ка е дълга – достатъчно 

дълга, та да изгради сериозна дис-
танция между нас и нашето ру-
тинно ежедневие. Тя е едно осо-
бено пространство на свобода и 
на духа, и на тялото. Най-лесни-
ят и разбираем начин за увеличава-
не на тази дистанция е пътешест-
вието в чужбина (особено в ня-
коя по-далечна страна!). По-умните 

отпускари постъпват точно така. 
Макар че и на хиляди километри 
от дома тревогите не ни напускат 
съвсем. Продължаваме да си задава-
ме въпросите, как се чувстват без 
нас нашата работа, децата, които 
сме оставили на баба и на дядо, 
родителите ни, които, не дай си 
боже, са болни…

Без стрес, будилник 
и мобилен телефон

За да престанем да се безпокоим и 

да започнем да почиваме истински, 
трябва да изключим от живота си 
такива мощни фактори на влияние 
като стреса, будилника и мобилния 
телефон. 

Вместо това можем да съобщим 

на всички, на които трябва, те-

лефонния номер на рецепцията на 

хотела, в който сме отседнали. 

И да ги предупредим да се свърз-
ват с нас само ако положението е 
извън контрол. В допълнение към 

© ALENA OZEROVA | DREAMSTIME.COM

Гъделът на 
ИСТИНСКОТО 
ОТПУСКАНЕ

Сгъстеният като 
спринцовка, пълна 
с въздух, работен 
ритъм често не ни 
(от)пуска, даже и 
ако сме в отпуска. 
Какво означава да се 
отпуснеш напълно и да 
почиваш истински и 
дали вие го умеете?
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тези лесни, но много необходими 
мерки ви предлагаме и още пет 
правилни начина за постигане на 
отпускарско настроение.

Dolce vita 
не е само израз

Думата „отпуска“ идва от дума-
та „отпускане“, но повечето от 
нас не разбират какво означава да 
се отпуснеш. Това е да си подариш 
свобода да правиш не това, което 
се изисква да правиш, а онова, кое-
то ти се иска. 
В италианския език има израз 

dolce far niente, който се превежда 
като сладко нищонеправене. И то 
няма нищо общо с леността. Спо-
ред древноримския философ Сенека 
животът се дели на две: negoizm, 
който съответства на обичайни-
те активности, призвани да оси-
гурят нашите нужди, и otium, то-
ест времето, посветено на духов-
но израстване, четене и занима-
ния с изкуство. С края на епоха-
та на античността и разпростра-
нението на християнството по-
нятието „безделие“ придоби нега-
тивен смисъл, но днес ние отно-
во преоткриваме колко безценни са 
свободните от рационална деятел-
ност минути. 

Сиеста
Традиционната следобедна почивка 

в Испания и други средиземномор-
ски държави е полезна за здравето. 
Затова учените и лекарите са еди-
нодушни. Половин или един час сън 
или просто излежаване, след като 
сте се наобядвали – сами изберете 
сиестата, която ви подхожда на 
темперамента. 

Ако страдате от безсъние, разде-

лете деня си на две части и си на-

ложете като правило след обяд да 

прекарвате известно време в хо-

ризонтално положение.

Ако сте на работа, отидете в ня-
кое заведение с меки дивани и леко 
и незабележимо се излегнете вър-
ху възглавниците. Никой няма да ви 

заподозре в сиеста.
Сиестата впрочем е вид релак-

сация и е подходяща за практи-
куване особено през първите дни 
от отпуската. Тя ще ви даде въз-
можност по-бързо да се освободи-
те от стреса и колкото и пара-
доксално да ви звучи, да заспивате 
по-лесно вечер. Защото знаете, че 
заспиването на чуждо място поня-
кога е проблем.

Дълги разходки 
и дълго дишане

Да почиваме означава също така 
да подарим на организма си възмож-
ността за физическо възстановява-
не. Дългите разходки са едновремен-
но и спортуване, и начин в буква-
лен смисъл да „излезете“ от еже-
дневната рутина и да туширате 
напрежението. Разходката можете 
да съвместите и с други техники 
за релаксация. 
В източните практики физическа-

та и емоционалната релаксация се 
постигат главно чрез контрол над 
дишането. 

Когато сте претоварени и иска-

те да „изключите“ обикалянето на 

тревожните мисли из главата ви, 

практикувайте циркулярно диша-

не – равни по дължина редуващи се 

вдишвания и издишвания, без паузи 

помежду им.

В началото свикнете да вдишвате 
и издишвате на равни интервали 
от по 7 отброявания (всяко вдиш-
ване и издишване трябва да тра-
ят 7 отброявания). Когато се нау-
чите да дишате по-плавно и бавно, 
ще успеете да увеличите отброява-
нията до 20. Тази техника е идеал-
на за хората, които имат проблеми 
със заспиването вечер. 

Съзерцание
Сещате ли се как ви хипнотизи-

рат ритмичното движение на мор-
ските вълни или сменящите се зад 
прозореца на влака пейзажи? Няма 
по-успокояващо и умиротворяващо 
занимание от съзерцанието. 

Да съзерцаваш осъзнато означава 

да постигнеш състояние на макси-

мална възприемчивост на света. 

За да можете по-добре да се кон-
центрирате, обръщайте внимание 
на детайлите: силата на вятъра, 
шумоленето на тревата, поклаща-
на от вятъра, пеперудите, пърхащи 
от цвете на цвете... Дайте въз-
можност на тези детайли да ви 
впечатлят и да отвлекат внима-
нието ви от общата картина. Заг-
ледайте се в светлините и сенки-
те, в оттенъците на цветовете, в 
релефа на повърхностите… 

Неподвижността на тялото дава 

шанс за движение на мисли, кои-

то неутрализират безпокойство-

то на духа.

Това всъщност е тайната успокоя-
ваща сила на съзерцанието.

Стрелките 
нямат значение

По-добре по време на отпуска да 
не носите ръчен часовник, защото 
иначе неволно ще го поглеждате и 
ще си казвате „време е за обяд“, 
„вече е време за сън“. А за тези 
неща въобще не е задължително 
да се ориентирате по стрелките 
на часовника. Поне докато сте в 
отпуска, се опитайте да се вслу-
шате в тялото си, да го усещате 
и да задоволявате желанията му. 
Наслаждавайте се на всеки миг – 
от вкусната закуска до прекрас-
ния залез… Разрешете си онова, 
което обикновено не правите, им-
провизирайте. Отидете до паза-
ра и си купете цветя или няка-
къв екзотичен (или пък неразум-
но скъп) плод. Започнете да чете-
те (или да препрочитате) някой 
лек любовен роман и даже цял ден 
прекарайте с него, излегнати на 
дивана, без да мислите за време-
то. Това ще насити живота ви с 
детайли, които по време на стрес 
и работа са минавали незабеляза-
ни покрай вас.
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Всички тръгват на пътешест-
вие по двойки, с цялото се-
мейство или пък с компания. 

А вие? Току-що сте се разделили с 
приятеля си или пък всички толко-
ва са ви омръзнали, че не искате да 
слушате празните им приказки по 
дългия път до морето, на плажа и 
в заведенията... 
Ако сте от онези, за които всич-

ко е рухнало след раздялата и към 
провалените планове се прибавя и 
този с провалената отпуска – след-
ващите съвети са за вас. 

Ваканцията потвърждава усе-

щането за самота. Планирано-
то є начало наближава, а на вас ви 
се струва, че предстоящите дни 
само ще усилят страданието, от 
което и без това не успявате да 
избягате. Въображението ви рисува 
мрачни картини. Плаж, море, около 
вас е пълно с щастливи семейства, 
шумни компании, които влизат за-
едно в морето, правят си снимки… 
Само вие сте сама с шезлонга си. 
Струва ли си да тръгвате изоб-

що? А каква е алтернативата ви? 
Да се мотаете вкъщи с провлачена 
тениска и да се пристрастите към 
шоколада точно посред лято? Не 
си го и помисляйте. Какво ще пра-
вите с натрупаните килограми, ако 
кварталният фитнес салон затво-
ри заради ремонт? По-добре е да 
направите крачка към морето За-

щото до голяма вода човек се чув-
ства голям.

Смяната на обстановката е 

полезна. Тя ще ви помогне да 
погледнете ситуацията от различен 
ъгъл. Не оставайте сами в жили-
щето си, в което и без това всич-
ко ви напомня за… него. Насладете 
се на свободата да правите всич-
ко, което искате и което не сте 
правили, защото по някакви причи-
ни е трябвало да се съобразявате 
с половинката си. Не е ли супер по 
24 часа в денонощието да се съо-
бразявате единствено със себе си? 
Нито един компромис на ден! Мо-
жете да не излизате от магазини-
те или пък да танцувате до су-
тринта. Ако сте си мечтали да се 
качите на сърф, това е подходящи-
ят момент. И помнете, че ако чо-
век не може да бъде щастлив сам 
със себе си – то никой не може да 
го направи щастлив!
Спрете да се самосъжалявате и 

седнете да разгледате на спокой-
ствие предложенията на тур опе-
раторите. Тогава ще се убедите, че 
нямате никакво търпение да се от-
правите на път! Сами.
Ако ви е трудно да вземете това 

решение, ще ви помогнем с няколко 
съвета срещу нерешителност. 

1Търсете нови пътища Изберете 
си дестинация, от която не сте 

сигурни какво очаквате. Почти е 

ясно как ще прекарате почивката 
си в Гърция или Турция например. 
Всички са ходили там, гледали сте 
толкова снимки... Защо не изберете 
нещо по-екзотично? Хем ще изка-
рате прекрасно, хем после ще има 
какво да разказвате.

2Бъдете активни За да не дава-
те възможност на лошите ми-

сли да ви обземат дори за мину-
та – бъдете активни. Планирайте 
отпуска, която навсякъде в списа-
нията се нарича „активна почив-
ка“. Потърсете такъв туристиче-
ски пакет, който ви предлага на-
ситена културна програма, или пък 
си осигурете спортни активности. 

3Запасете се с книги Дори да пъ-
тешествате в група, все ще се 

намерят моменти, в които ще ос-
тавате сами. Например на обед или 
вечер. Запасете се с достатъчно 
книги. Жената, която чете, дока-
то отпива от портокаловия сок с 
лед, изобщо не изглежда самотна. 

4Споделяйте впечатленията си 
Преди сте били двама и сте об-

съждали всичко, което преживява-
те. Ами сега? Сега може да бъде 
още по-интересно. Водете си днев-
ник, блог или пък изпращайте дъл-
ги описателни имейли на някоя при-
ятелка. 

5„Сама“ е статус, който може-
те да промените веднага щом 

тръгнете на път. Използвайте въз-
можността да разширите кръга си 
на общуване. Не пропускайте въз-
можността да се запознаете с раз-
лични хора, докато сте на почив-
ка. Не се затваряйте в себе си. 
Новите запознанства винаги внасят 
в живота нещо ново. Отхвърлете 
съмненията и се наслаждавайте!

Мирен СЛАВОВА

МОМИЧЕТО, КОЕТО МОМИЧЕТО, КОЕТО 
ГОВОРИ С МОРЕТО... САМЇГОВОРИ С МОРЕТО... САМЇ
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WWW.PORTOELEA.COM ЗА КОНТАКТИ: +30 6984 62 55 87, +359 898 888 101, PORTOELEA@GMAIL.COM
В района на 

търговските обекти
на
ти

К Ъ М П И Н Г  И  Б У Н Г А Л А

Древ -

ните ма-

слинови горички на по-

луостров Ситония водят към 

дълбокото синьо Егейско море. Едно от най-

романтичните места тук е  – Зали-

вът на маслините. Днес  Къмпинг 

и Бунгала ви посреща освежен и преобразен и ви 

гарантира спокойствие и уют по време на вашата 

почивка.

КЪМПИНГ
Къмпингът предлага на своите посетители различни 

по големина места за каравани и палатки. Всяко място 

разполага със собствено електрическо захранване. По целия 

терен на  са разположени чешми с питейна вода. 

Къмпингът разполага с две модерни бани и тоалетни, приго-

дени за инвалиди. За вашето удобство са осигурени перални, 

хладилници, уреди за готвене, терен за скара-барбекю, места 

за паркиране на личните автомобили.

БУНГАЛА И МОБИЛНИ КЪЩИ
Бунгалата са разположени сред дърветата откъм южна-

та страна на къмпинга. Те разполагат с една или две стаи, 

в които могат да се настанят от 2 до 5 души. Разпо-

лагат с кухненски бокс и баня с тоалетна. Обзаведени 

са със спално оборудване, кухненски прибори, климатик, 

телевизор и градинско оборудване. 

Мобилните къщи са тристайни и четиристайни и 

предлагат възможност за настаняване за 4–6 и 6–8 

души. Всяка мобилна къща разполага и с напълно 

оборудвана кухня, отворена към холните поме-

щения; с баня, тоалетна, климатик, телевизор 

и градинско оборудване.

ТАВЕРНА
Таверната предлага разнообразно 

меню с традиционна гръцка кухня.

МЕТОХЪТ
Метохът е по-

строен през XVIII век и в 

него са живели монасите от 

Зографския манастир. Днес старата сграда 

е обновена съобразно традиционната архи-

тектура на полуостров Атон. Сега Метохът 

е уютен хотел, а ние с удоволствие каним нашите 

гости да се насладят на уникалната атмосфера 

в сградата.

МИНИМАРКЕТ
Минимаркетът е отворен през целия ден и предлага всич-

ко необходимо за гостите на .

БАРОВЕ НА ПЛАЖА
В  са разположени два бара, всеки на 

отделен залив със собствен плаж. Баровете пред-

лагат и шезлонги, и чадъри и работят през целия 

ден. Там можете да се наслаждавате на разхла-

дителни напитки и коктейли през горещите 

летни дни, свежи салати и леки храни. За 

търсачите на по-силни и шумни усеща-

ния е плажен бар Баия (BAHIA BEACH). 

Освен през деня той работи и 

до късно вечер. Предлага и 

тематични парти ве-

чери.



ИЗБИРАМЕ

 За дълъг полет с няколко прехвър-
ляния изберете куфар с твърд кор-
пус. Най-добре от лек, но устойчив 
на удари и надрасквания материал. 
 Ако го изберете в ярък цвят – 

жълт или червен, – веднага ще го 
забележите на транспортната ба-
гажна лента след полета. Но пък 
ако точно преди отпуската не ви 
се дава пари за нов куфар, залепе-
те върху стария яркоцветен сти-
кер, за да си го познавате по-лесно. 
 Внимавайте и в… дръжката – 

да е удобна за хващане, двустепен-
но изтегляща се и по възможност 
метална. Куфарът ви трябва да е 

снабден и с две допълнителни мал-
ки дръжки за хващане отдолу и от-
страни.  Нали не искате колелца-
та му да заглушават двигателите 
на излитащия самолет? Е, изберете 
модел с безшумни колелца. 

ПОДРЕЖДАМЕ

 Имайте предвид ограниченията 
за теглото на багажа в самоле-
та. Различните авиокомпании имат 
различен лимит и за ръчния багаж. 
 Ако пътувате с дете, помнете, 

че в салона на самолета е забранено 
да се внасят детски играчки, кои-
то наподобяват оръжия – пистоле-
ти, саби и пр. Предварително им 
намерете място в куфара.  Добре 
е вътрешността на куфара да бъде 
многофункционална. Например пре-
града с два джоба, затваряща се с 
цип в едната част на куфара и въ-
трешни тиранти в другата част. 
Друго удобство са допълнителните 
вътрешни аксесоари, които могат 
да улеснят по-доброто разпределяне 
на багажа. Ако куфарът ви не раз-
полага с подобни екстри, използвай-
те пареото си или някои от дру-
гите плажни аксесоари, за да „из-
градите“ прегради.  За да не се 
измачкат дрехите ви в куфара, не 
ги слагайте заедно, на едно място. 
Разпределете ги в отделни пакети 
и после подредете пакетите един 
върху друг. На дъното на куфара 

сложете обувките и другите теж-
ки вещи, както и такива, които не 
са чупливи и са по-малко застраше-
ни от повреди при транспортиране. 
На следващия ред сложете всички 
мачкаеми дрехи.  Проверете ка-
пачките на всички кутийки, туби 
и шишета с козметика. Затворе-
те ги добре и ги сложете в плик 
или плътна козметична чанта. Оп-
итните пътешественици използват 
вътрешността на обувките си и 
слагат там например шишето пар-
фюм. За да намалите теглото на 
багажа, купете си тоалетни при-
надлежности в миниопаковки.  С 
плажната си хавлия увийте елек-
трическите прибори, които прена-
сяте. Така ще намалите до мини-
мум риска те да се повредят при 
транспортирането. 

Ако пътувате до САЩ

Комбинираната ключалка с TSA 
заключване позволява на власти-

те да отворят вашия куфар, ко-

гато това е необходимо, без да 

го разбиват. Американската асо-

циация по безопасност на транс-

порта (Transportation Security 
Administration) се придържа към спе-

циални правила за проверка на ба-

гажа по всички летища. Агентите 

на въпросната служба имат право 

да проверяват всеки багаж, който 

им се стори подозрителен, без да 

уведомяват собственика му. 

(КУ)ФАР(КУ)ФАР
ТОЙ Е ПЪТЕВОДНАТА СВЕТЛИНА НА ВСЯКО 
ПЪТУВАНЕ. ИЗБОРЪТ НА УДОБЕН КУФАР И 

ПОДРЕЖДАНЕТО НА БАГАЖА СА ОТГОВОРНА 
РАБОТА – НЕ Я ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ, ЗАЩОТО 

ОТ НЕЙНИЯ „УСПЕХ“ ЗАВИСИ ДАЛИ ВАШЕТО 
ПЪТЕШЕСТВИЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ УСПЕШНО...

„Гише“ изгубени, 
забравени вещи и 
свръхбагаж 

 Ако куфарите ви се загубят, не-

забавно информирайте служите-

ля на гишето за изгубени вещи на 

аерогарата.  Документите, а и 

въобще всичко по-важно най-до-

бре сложете в ръчния си багаж. 

 За всеки случай предвидете 

пари за свръхбагаж както на оти-

ване, така и на връщане.  Когато 

събирате багажа си, внимател-

но проверявайте за предметите, 

които най-често се забравят. Би-

жута, зарядни устройства, очила, 

документи, козметика…
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Всеки си носи... 
КРЪСТА Много пътешественици слагат 

талисман на дъното на куфара. 

За да им помогне пътуването им 

наистина да е успешно и интересно.

ПО ВОДА

Според една древна легенда чо-

векът, който тръгва на път по 

вода, трябва сам да си направи 

котва. Само тогава суровите 

хватки на морските вълни ще го 

пощадят. Не е беда, ако не мо-

жете сами да изработите този 

талисман. Съвременността е 

„преработила“ тази легенда и 

позволява да си купите котва от какъвто искате мате-

риал. Може да е бижу, може да е ключодържател. Вериж-

ка със златна котва гарантира безопасност и комфорт 

при пътешествието по море. Ако притежавате котва 

от розов кварц, не само ще имате безопасно пътуване, 

но и ще срещнете голямата си любов на път.

ПО ПЪТЯ КАМИНО

Пилигримите (поклонниците), които вървят по пътя Ка-

мино, носят на вратовете си миди, върху които е изри-

суван кръстът на св. Яков. Крайната цел на тези хора е 

поклонение пред мощите и гроба на св. Яков, брата на 

Йоан Кръстител. Предание разказва, че някога първият 

поклонник по този свят маршрут трябвало да прекоси 

буен планински поток. Пилигримът получил указание сви-

ше (във вид на подредени мидени черупки) за брод, през 

който да премине. Така мидите станали нещо като „за-

пазен“ талисман за Камино. 

Някои от поклонниците но-

сят на гърба си кръст. От 

днешна гледна точка това 

е фанатизъм, но според 

„кръстоносците“ тежкият 

товар на гърба им е стра-

данието, което ще ги дове-

де до спасение.

ПО ВЪЗДУХ

В някои индийски култове орелът се възприема като съз-

дател на вселената и повелител на въздуха. Орел е та-

лисманът, който ще ви донесе увереност по време на 

пътуване със самолет. Може да ви бъде полезен и ако 

сте решили да скачате с парашут или пък да направите 

панорамен полет с парапланер. Талисманът във вид на 

орел носи на при-

тежателя си не 

само безстрашие, 

но и мъдрост. Ако 

е изработен от 

скъпоценен камък, 

ви гарантира и 

успешно приземя-

ване.

ВЪЛШЕБНИЯТ КАМЪК ОТ ЛЕГЕНДИТЕ

Винаги когато сте на почивка, остава време за дълги разходки по плажа... Току-виж, ви се удало да намерите черен ка-

мък с дупка по средата. Наричат го „талисман на вещиците“. Този камък е свързан с легендата за красива циганка, 

която била влюбена в дворянин. Той се оженил за друга. Тогава циганката отишла при една вещица и я помолила да я 

превърне в черен камък с дупка. Камъкът попаднал в дворянина и го предпазвал от беди. Така и се разпространила вя-

рата, че подобен камък може да бъде мощен талисман, който осигурява силен емоционален подем.

ПО СУША

Вярата, че костенурка-

та излъчва космическа 

енергия, властва и до-

сега в Тибет, сред инди-

анците в Америка и сред 

някои общности, насе-

ляващи Аляска и Индия. 

Твърдата защитна че-

рупка на това животно 

е символ на дома. Талис-

манът костенурка ни по-

мага да се справим със 

страховете и е полезен най-вече на тези, които се боят 

да влизат в метро, да се возят с автобус или кола или 

пък да карат колело. Ако и вие сте от тези хора, носе-

те златна костенурка на врата си. Сребърната кос-

тенурка пък ще ви помогне да се чувствате комфорт-

но на ново място.
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С
лучило се ден след като се върнала от Ка-
мино. 
Като стана дума за прет-а-порте (модно 

ревю на готово облекло), пътят Камино Сан-
тяго де Компостела е на практика 

ЕДИН „ГОТОВ“ ПЪТ

Изминаван е в продължение на хиляди години от вся-
какви хора, наречени пилигрими (поклонници), и инфор-
мацията за него може да се проследи в историческите 
извори чак до древните келти. Финалната точка на 
пътя е катедралата „Сантяго де Компостела“ (в ед-
ноименния испански град), където са погребани мощи-
те на св. Яков, брата на Йоан Кръстител. До край-
ната цел водят различни маршрути, но класическият 
и най-популярен е този, който започва от малкото 
френско селище Сен Жан Пие дьо Пор, а после преси-
ча цяла Северна Испания. При началната точка поклон-
ниците получават паспорт, в който събират печати 
от селищата по пътя. Целият маршрут е дълъг око-
ло 800 км. Пътят се смята за изминат, ако си минал 
пеша последните сто километра или пък с колело, кон 
или магаре – 200 км. Препоръчително е обаче вървене-
то пеша, защото се смята, че по този начин крака-
та „извличат посланията на пътя“ и черпят по-силна 
енергия от земята. 

КАМИНО МОЖЕ ДА СЕ ИЗМИНЕ 
ПРЕЗ ВСЕКИ СЕЗОН 

дори през зимата по него вървят много поклонници. 
Но най-големите „дефилета“ по пътя „се провеждат“ 
през лятото. Събеседничката ми също избрала лято-

КАРАЙ КАРАЙ 
ДА ВЪРВИДА ВЪРВИ

Била е манекенка на модна къща „Перун“ през 80-те 

години на миналия век. Работи и за прочутите по вре-

мето на соца ЦНСМ (Център за нови стоки и мода), 

„Рила стил“, „Руен“. Тогава почти всички жени се об-

личаха в конфекция, но малко от тях знаеха що е то 

прет-а-порте. Владина ЦЕКОВА е била една от зна-

ещите. Не е за вярване, че 30 години по-късно точно 

тази красива жена ще стои пред отворения си гарде-

роб, възкликвайки: „О, боже, каква суета! За какво са 

ми всички тези дрехи?!“

СНИМКИ ВЛАДИНА ЦЕКОВА

ПО ПЪТЯ КАМИНО
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то, защото тогава багажът е по-лек и раниците те-
жат по 5–6 кг. Преди година Владина е изминала пеша 
всичките 800 км заедно със своя приятелка – Таня 
Ставрева, – макар че двама поклонници не извървяват 
един и същ път, дори и да вървят заедно по него. „Ре-
ално пътят, който изминах, си е само мой. Ако вие минете 
Камино, то ще бъде вашето Камино“ – казва ми Влади-
на. Питам я как е избрала човека, с когото да тръг-
не? „Сигурно Камино ми го е избрал – усмихва се тя. – 
Аз бих тръгнала и сама.“ 
Интересното е, че Камино се намира под Млечния 

път и черпи от енергийните линии на звездните сис-
теми, намиращи се над него. Преди да тръгнат по 
пътя, днешните поклонници черпят енергия от 

КНИГИТЕ НА ШЪРЛИ МАКЛЕЙН 
И ПАУЛО КОЕЛЮ

Към написаното от тях вече се прибави книгата на 
един българин, минал по пътя – Момчил Савов. Фо-
тоизложбата на Владина също е огромен източник на 
вдъхновение и своеобразна покана да тръгнете на път, 
по този път. Впрочем Владина също подготвя кни-
га. „Искам да разкажа на повече хора колко хубаво е това 
преживяване и да ги уверя, че могат да отидат и те. Раз-
бира се, на никого не мога да кажа: непременно трябва да 
отидеш.“ 
Българите, които са минали Камино, стават все по-

вече и се опитват да се преброят в една група във 
фейсбук. Владина уточнява, че към тази група са се 
присъединили и много хора, които искат да предприе-
мат това поклонение. Самата тя често получава във 
фейсбук съобщения от рода на: „От няколко години се 
каня да мина Камино, но не намирам смелост. Благода-
рение на вашите разкази, на снимките ви вече се ре-
ших“. „Срещнала съм се с всеки от тези хора, който е по-
желал това. Някои заведох да си купят обувки като мои-
те, защото бях единствената без мазоли на Камино. Ста-
на така, защото послушах тези, с които аз се срещнах за 
съвет, преди да тръгна. Обувките ми бяха с половин номер 
по-големи.“
Има и хора, които є казват: „Аз това не мога да 

го предприема.“ На тях Владина отговаря: „Мислите, 
че не можете, защото си го казвате. А пробвали ли сте?“
Не е случайно, че в думата „камино“ (път – от ис-

пански) се 

СЪДЪРЖА И ДУМАТА „АМИН“
Изначалното начертание и предназначение на този 

маршрут е религиозно. И днес едни тръгват по него, 
за да се отърват от греховете си, други – от лоши-
те мисли, трети просто за да си доставят преживя-
ване и защото пътуването за тях е страст. Питам 
Владина дали в рода є има пътешественици. Отгова-
ря ми, че родителите є са глухонеми и пътуват мно-
го. Може би точно защото не могат да чуват и не 
могат да попиват информация за интересни места със 

слуха си, те искат да отидат и да видят. Вероятно 
от тях има страстта си към пътуването. 

„Заради родителите си се научих и да помагам много. От 
малка им помагам на тях. Непрекъснато се налагаше да 
превеждам...“
На една от многото снимки, които разгледах, Влади-

на е сред огромно поле от слънчогледи. Точно на това 
цвете ми прилича тази жена. Жизнерадостна и слънче-
ва е. Не знам дали все още излъчва топлината на слън-
цето, което преди година е насъбрала в Испания, или 
пък от нея струи одухотворената светлина на човек, 
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който има корени. 
„Всичко в духовен план имам от баба си – казва Владина. 

– Тя ме е научила да говоря. Тя много ми четеше книги. Вся-
ка ваканция прекарвах при нея. Учила ме е да преда, да шия, 
да плета, да тъка. Когато месеше хляб, ме викаше да гле-
дам как го прави. Това ми е останало от нея и ме е научило, 
че няма невъзможни неща. Че нищо не може да ми се опре. 
Че всичко може да бъде направено. Ако няма хляб – ще си 
омесиш. На това учи и пътят Камино. Както беше навре-
мето с баба. Отиваме да събираме сено, но ние сме деца – 
гледаме да играем. Казвах є:„О, бабо, не може ли после?“ Тя 

отговаряше: „Не. После може да завали – сега трябва да го 
направим.“ Камино умножава моженето. Можеш все пове-
че и повече. Макар да те болят краката – продължаваш и 
вървиш. Макар да си гладен и да няма откъде да купиш яде-
не – вървиш. Просто вървиш и вървиш.“ 
Трудности по пътя на Владина и спътничката є Таня 

е имало – но са ги преодолели. А и по пътя не са били 
сами. Интересно е, че в Испания има специален закон, 
според който всички трябва да помагат на пилигри-
мите. Ето защо е препоръчително още в началото на 
пътуването поклонникът да си купи мида – 

ОТЛИЧИТЕЛНИЯ ЗНАК И ТАЛИСМАН 
НА ПИЛИГРИМА 

На Владина и Таня се случвало да стигнат по-къс-
но в някое от селищата и да не намерят място за 
нощувка. Тогава просто изваждали спалните чували и 
лягали под открито небе. На сутринта продължава-
ли да вървят. Нормално се спи в албергета – нещо 
като хостели или туристически спални. Много от тях 
са създадени преди векове и се намират в манастири 
или църкви. И понеже поклонничеството също струва 
пари, нека ви кажа и че точно 300 евро е похарчила 
събеседничката ми по време на пътуването – за храна 
и нощувки. Към това прибавете и цената на самолет-
ните билети до Испания и ще получите приблизител-
ната обща сума, която ще ви е необходима, ако реши-
те да тръгнете по този път.  
Тридесет години след „кариерата“ си на модел по 

времето на социализма Владина живее с 25-годишния 
си син и продължава да се занимава с интересни неща 
и да бъде полезна. Впрочем тя е рекламният директор 
на една от първите успешни телевизионни шоу про-
грами след 1989 г. – „Супершоу Невада“. Продуцент е 
на първото семейно телевизионно състезание „Фамилия 
топ шоу“ и на още няколко популярни предавания. Сега 
мечтае телевизията да стане по-духовна. По естест-
вен начин отсява хората около себе си и както сама 
казва – събира се с по-светли същества. 
Сигурна съм, че прилича на баба си, от която е на-

учила и получила много. 
„Баба ми беше много широко скроен човек, никой не я беше 

чувал да казва нещо лошо. Гледаше светло на нещата и ви-
наги викаше „Воля му“. Означава „Няма нищо“, „Карай на-
пред! Каквото и да ти се случи“. Счупил си нещо – „Воля му“ 
– „Карай да върви“.  
Накрая я попитах коя част от пътя є е хареса-

ла най-много. Тя ми отговори, че не дели пътя. Пъ-
тят е един и всеки го получава със самото си ражда-
не. „Просто го вървиш. Следваш го“ – пак повтаря тя. 
Това, че не слага „оттук-дотук“ и че пътят є про-

дължава, ми хареса много. Също и онова „Карай да 
върви“.
Благодаря ти за уроците, които сподели и с мен, 

Владина! 
Абсолютно съм убедена, че им върви само на тези 

хора, които вървят. 
Мирослава ИВАНОВА

Срещи и раздели по пътя

По Камино вървят хора от всякоя раса, пол, занятие...

„Ние изминахме Камино“
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С КОЛА ЗАД С КОЛА ЗАД 
ГРАНИЦАГРАНИЦА

Автомобилисти, притежава-

щи българско свидетелство 

за правоуправление, могат да шо-
фират с него в страните от ЕС 
(с цел туризъм или за срок до 1 
година на пребиваване в чуждата 
държава). Въпреки това е препоръ-
чително да имат и международна 
шофьорска книжка, предупреждават 
от СБА. Препоръката е отправе-
на въз основа на случаи с водачи, 
на които им е предявяван иск за 
международно свидетелство за уп-
равление. За всички останали дър-
жави е задължителна международ-
ната книжка. При издаване на меж-
дународно свидетелство за право-
управление на МПС СБА се основа-
ва на международните конвенции за 
движение по пътищата от 1949 г. 
(Женева) и от 1968 г. (Виена).

Стил на шофиране. Изучете 
особеностите на шофиране в 

страните, през които ще пътува-
те с кола. Най-добре от специализи-
раните форуми, където опитни шо-
фьори охотно описват своите пъ-
тешествия, както и казусите, кои-
то е трябвало да решават по пътя. 
В Европа българските туристи мно-
го често правят една и съща греш-

ка – превишават скоростта, щом 
не виждат на пътя полицай. Но за-
бравят, че в чужбина навсякъде има 
скрити видеокамери. И глобите за 
превишена скорост са стотици евро.
Заслужава ли си обаче да тръг-

нете със собствен автомобил зад 
граница? 

Ако сте опитни, точни и веж-

ливи шофьори, които спаз-

ват правилника за движение, 
тогава – да. Задължително направе-
те копие на документите на авто-
мобила и шофьорската си книжка и 
ги дръжте отделно от оригинали-
те. В случай на кражба полицията 
ще установи самоличността ви и 
вашата правоспособност, както и 
данните за автомобила от направе-
ните копия на документите. 

Ако се наложи, в някоя туристи-
ческа агенция си извадете виза 

и „Зелена карта“ за колата, коя-
то се явява и полица за задължи-
телната застраховка „Гражданска 
отговорност“, приета в десетки 
страни по света. От 1 януари 2007 
г. застраховката „Гражданска отго-
ворност“ на автомобилиста, освен 
че важи на територията на Бъл-
гария, покрива и рисковете, свърза-

ни с управлението на МПС на те-
риториите на всички страни в ев-
ропейското икономическо простран-
ство. А това са страните от ЕС 
плюс Исландия, Норвегия и Швейца-
рия. Всеки клиент по застраховка 
„Гражданска отговорност“ на МПС 
има право да получи сертификат 
„Зелена карта“, който задължител-
но се изисква в Албания, Андора, 
Босна и Херцеговина, Украйна, Хър-
ватска, Израел, Иран, Мароко, Мол-
дова, Македония, Тунис, Турция, Бе-
ларус, Сърбия и Черна гора. 

Как да действате при ПТП? 
Длъжни сте да засвидетел-

ствате произшествието при мест-
ните органи (пътна полиция, мит-
ническа служба) и да подпишете до-
кументи. Ако езикът на страната 
на пребиваване ви е непонятен, то-
гава е необходимо да отбележите 
този факт в документите. Вто-
рият отрязък на „Зелена карта“ 
трябва да се предостави на потър-
певшия. При връщането ви вкъщи 
е необходимо оперативно да инфор-
мирате застрахователната компа-
ния за произшествието ви в чуж-
бина и да предоставите доказващи-
те го документи.
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П
ътуването с автомобил об-
лекчава живота, но поняко-
га точно то става причина 
за проблеми и тревоги. Да 

ги избегнете категорично, не е въз-
можно, затова запомнете правилата 
за поведение в екстремни ситуации 
и се опитайте да запазите спокой-
ствие. Неочаквани тотални повре-
ди се случват рядко, по-често ста-
ват малки гафове, с които може да 
се справи дори една жена. 

БЕНЗИНЪТ Е СВЪРШИЛ

Забравили сте портмонето си, на 
бензиностанцията е нямало марката 
бензин, който използвате, и затова 
не сте се запасили предвидливо, по-
вредил се е датчикът, който показ-
ва нивото на горивото… Причини-
те, заради които сте се оказали без 
капка бензин на пътя, са много. Но 
всички те водят към една неприят-
на последица – колата ви тотално 
спира. Ако това се случи, докато 
сте в движение, първо ще реагират 
хидроусилвателят на волана и спи-
рачният усилвател: ще ви е много 

трудно да завъртите кормилото, а 
педалът на спирачките ще започне 
да работи на забавен режим. В тази 
ситуация автомобилът не спира из-
веднъж – малко преди да свърши на-
пълно бензинът, бензиновата помпа 
в резервоара започва да смуче бен-
зин и въздух едновременно, което 
се отразява на работата на двига-
теля, който ту заглъхва, ту зара-
ботва нормално (процес, подобен на 
този, когато пием безалкохолно със 
сламка и държим да изсмучем и по-
следните 20 грама от чашата). Мо-
торът може да работи така нерав-
номерно няколко километра, преди 
напълно да угасне.
Не се паникьосвайте обаче дори 

това наистина да се случи. Не из-
ключвайте от скорост, докато не 
забавите движението на автомоби-
ла чувствително, след което издър-
пайте скоростния лост в неутрал-
но положение, включете мигач и се 
престройте вдясно, близо до ръба 
на пътя. 
Следващата ви задача е да се 

снабдите с гориво. Ако се намира-
те в град или друго населено място, 
потърсете бензиностанция. Имайте 
предвид, че няма да ви налеят бен-
зина в пластмасова бутилка, зато-
ва е добре да вземете на заем или 
да си купите метална туба. Да из-
леете бензина от нея в резерво-
ара е много лесно – става с помо-
щта на „фуния“, направена от сря-
зана наполовина пластмасова бутил-
ка (ако нямате истинска). Пъхнете 
гърлото на пластмасовата бутил-
ка в резервоара и налейте горивото 
през тази импровизирана фуния. Тъй 
като всички съвременни автомоби-

ли имат защитен клапан в гърлови-
ната на резервоара, на около 20-ина 
сантиметра навътре, за да можете 
да налеете успешно бензина, пъхне-
те покрай фунията една дълга от-
вертка или просто добре почисте-
на пръчка, която да държи клапана 
отворен, докато наливате бензина. 
В противен случай ще излеете цяло-
то количество извън резервоара, ос-
вен ако фунията, с която разполага-
те, не е с достатъчно дълго гърло. 
А ако от мястото, на което 

сте спрели, до най-близката бензи-
ностанция има 10 км, помолете за 
бензин някой от колегите шофьо-
ри на пътя. Вярно е, че е рядкост 
да се случи някой да има в колата 
си шланг за преливане на бензин – 
затова махайте за помощ на вода-
чи на бусове и тирове. Те винаги 
са подготвени за форсмажорни об-
стоятелства на пътя.

Важно! Даже ако ви предлагат 
бензин, който вие не използвате, 
имайте предвид, че от 2–3 л на 
вашата кола нищо няма да є ста-
не. На най-близката бензиностанция 
ще долеете с обичайното гориво и 
даже ще си купите добавка, с коя-
то окончателно ще неутрализирате 
нежеланите примеси в резервоара.
 

СПАДНАЛА 
ИЛИ СПУКАНА ГУМА

Спадналата гума можете да на-
помпате с помпа (на пазара се про-
дават крачни помпи, с които дори 
една жена може да се справи), но 
ако е спукана, ще ви се наложи да 
се поизпотите. Трябва да имате 

Първа (авто)помощ
При форсмажорни обстоятелства на пътя понякога няма кой да 

ви помогне освен вие самите. Затова е добре да знаете някои 

азбучни правила за поправянето на автомобила.
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крик и кръстат гаечен ключ. Ако 
сте на оживен участък от пътя, е 
по-добре да потърсите помощ от 
някой шофьор мъж. Но ако наоколо 
няма никой, ще се наложи да смени-
те гумата сам-сама. 
Угасете автомобила, поставете 

скоростния лост в позиция „на ско-
рост“ и издърпайте ръчната спи-
рачка. След като сте обезопасили 
автомобила, поставете крика там, 
където точно е описано в инструк-
цията за експлоатацията на авто-
мобила, която е желателно да не 
изваждате от жабката. Разхлабе-
те закрепващите гайки с кръста-
тия гаечен ключ, повдигнете кола-
та с крика и се заловете за рабо-
та. Монтажът се извършва в об-
ратен ред.

Важно! Задължително заключе-
те колата, докато сменяте гума-
та, защото вещите, които сте ос-
тавили в купето, могат да привле-
кат крадци.

НЕ РАБОТЯТ ЧИСТАЧКИТЕ

Ако ви е свършил запасът от 
течност за чистачки и няма къде 
да го допълните, търсете алтерна-
тива! През лятото можете да на-
леете и минерална вода или вода 
от някой крайпътен водоем. А в 
по-студено време, когато са въз-
можни замръзвания, си купувайте 
готова, по-скъпа течност за чис-
тачките (включително и резервна 
бутилка!). Тя е ароматна, което си 
е бонус. Стъклото ви ще бъде не 
просто чисто, а стерилно. 

Ситуацията е по-сложна, ако ви 
се развалят чистачките. Няма с 
какво да ги смените освен с нови 
чистачки. Ако времето е сухо, мо-
жете да спрете и да почистите 
стъклото с гъба и да продължи-
те да се движите. Но ако вали, е 
добре да спрете и да изчакате да 
мине дъждът. 
Важно! Колкото може по-бързо си 

купете нови чистачки. Всеки про-
давач консултант в бензиностанция 
може да ви помогне с монтажа.

ЗАКЪСАЛИ СТЕ НА ПЪТЯ

В колата изведнъж се е чул ня-
какъв странен звук, двигателят 
е започнал да пуши или просто е 

спрял… Ако автомобилът ви може 
да се движи с бутане, избутайте 
го извън пътя. А ако е автомати-
чен, включете лоста в позиция „N“ 
– неутрална, след което избутай-
те автомобила извън пътя. Преди 
да извършите тази операция, вклю-
чете аварийните светлини и поста-
вете аварийния червен триъгълник 
според правилата. „Предупредител-
ният светлоотразителен триъгълник 
се поставя на разстояние не по-мал-
ко от 30 м от повреденото пътно пре-
возно средство, в пътната лента, за-
ета от него, и срещу посоката на дви-
жение на заобикалящите го пътни пре-
возни средства. На автомагистрали и 
пътища с разрешена скорост на дви-
жение над 100 км/ч предупредителни-
ят светлоотразителен триъгълник се 
поставя на разстояние не по-малко от 
100 м.“ (Чл. 94, ал. 4 от Правилника 
за движение по пътищата).
Помолете някой от водачите на 

пътя да ви помогне да отстрани-
те проблема. Има хора, които уме-
ят много неща, включително и да 
ремонтират автомобили. Или пък 
веднага се обадете на Пътна по-
мощ. 
Важно! Цените на фирмите за 

Пътна помощ зависят от место-
нахождението ви и сложността на 
повредата. 

Радослав МИТЕВ
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НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ И ВИЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕ РЕСТОРАНТИТЕ СА 
НОВИТЕ МУЗЕИ. НЕ СМЕ СИГУРНИ ДАЛИ И ВИЕ СТЕ СЕ 
ПИТАЛИ ЗАЩО АВТОРИТЕ НА ОНАЗИ КНИГА (И НА ФИЛМА) 
НЕ СА СЛОЖИЛИ МОЖЕ БИ ПО-ТОЧНОТО ЗАГЛАВИЕ... 
„ЯЖ, ЯЖ И ЯЖ“... 

А
ко планирате пътешествие, проучете отрано (с 
помощта на пътеводители или отзиви в интер-
нет) не само забележителностите, но и блюдата 
от местната кухня, които искате да опитате. 

Избирайте тези ресторанти с традиционна кухня, в 
които похапват и местните хора. Това е гаранция за 
прясна и добре приготвена храна. 
Когато се отправяме на път, променяме не само об-

становката и ритъма си на живот, но сменяме също 
храната, водата, състава на въздуха и почвата. За да 
не се помрачи отпуската ви, бъдете внимателни към 
това, с което се храните.

Хранителните отравяния 
и стомашните разстройства са на първо място в спи-
съка на нещата, които могат, ама наистина сериоз-

но, да провалят почивката ви. Особено през лятото, 
когато под въздействието на високите температу-
ри и слънчевата енергия бактериите се разпространя-
ват по-бързо, отколкото през хладните месеци на го-
дината. Когато попаднат в стомаха, те предизвикват 
мощна ответна реакция на организма. Тази реакция се 
засилва и от хроничната дисбактериоза (нарушение 
на количествения и на качествения състав на нормалната 
чревна микрофлора – бел. ред.), което е потвърдена при 
30% от градското население. 
Вслушайте се в нашите съвети, за да не се налага да 

минете на оздравяваща стомаха диета още през пър-
вите дни на отпуската си. 

1Избягвайте бързо развалящите се продукти и 
суровите храни. Съветът важи особено за храни-

те, които се приготвят от сурово месо и риба, на-
пример суши, карпачо и пр. Добре е да спазвате еле-
ментарните правила на хигиена – това поне е лесно 
изпълнимо. Следвайте стриктно този съвет, особе-
но ако се намирате зад граница, и още по-внимател-
ни, ако се намирате на друг континент. И не защото 
Азия или Африка са „по-мръсни“ от Европа, а защо-
то микрофлората на другите континенти е съвършено 
различна и към нея ние за разлика от местните жи-
тели нямаме имунитет. Именно тази неподготвеност 
на стомашно-чревния тракт за срещата със „задгра-
ничните“ бактерии предизвиква сериозни и продължи-
телни разстройства. Ако подобно отравяне ви се слу-
чи на родна земя – организмът ви ще се справи с него 
за не повече от няколко часа. 

2 Ако тръгвате на дълъг път, носете със себе си 
лимон. Може да слагате парченца лимон във вода-

та, която пиете. Точно този от цитрусовите плодо-
ве ще ви подейства освежаващо, а леко дезинфекцира-
щото му действие ще ви се притече на помощ, ако 
по време на пътуването ви атакуват планинска или 
морска болест. 

Гастроентерит

Жегата и сосовете никак не се понасят. Ако сте прека-

лили с майонезените дресинги дотолкова, че да се стиг-

не до стомашно разстройство, пробвайте едно изпита-

но средство срещу диария: разтворете във вода сока от 

1 лимон, сипете 1 ч. л. сода бикарбонат, щипка сол и щип-

ка захар. Добре е да се въздържате от твърда храна и 

да пиете бавно и на глътки – поне в рамките на 8 часа.

3 Пийте повече вода. Дозата е литър и половина, 
два на ден – това е необходимият минимум, осо-

бено ако сте се отправили на пътешествие в топло 
време. Естествено, водата е добре да е бутилирана и 
по възможност от марка, която сте изпитвали. Пи-
енето на хладка вода на всеки половин час (или поне 
на всеки час) ще помогне на организма ви да поддър-
жа нормална обмяна на веществата, заради която при 
смяната на часовия пояс и порциона могат да възник-
нат проблеми. 

© MARTINMARK | DREAMSTIME.COM
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А
ко вече 
сте пла-
тили биле-
тите за пъ-

туването и хотела си – 
остава да отделите пари 
за сувенири, музеи, ресторан-
ти... Стоп! В много страни 
възнаграждението на персона-
ла за работата му е задължи-
телен обичай, който тряб-
ва да спазвате. А бакши-
шът е неразделна част 
от сметката.

ЕВРОПА – 
ВСИЧКО ПО ПРА-

ВИЛАТА

В Европа бакшишът е 
ясно определен. Ако иска-
те да хапнете класическо 
фоа гра (пастет от гъши 
дроб по страсбургски в чер-
ни перигорски трюфели) във 
Франция или паеля в Испа-
ния, имайте предвид, че в 
сметката веднага ще бъдат 
включени от 10 до 15% бак-
шиш. Това е общовъзприета 
норма за повечето европей-
ски ресторанти. В реда на 
нещата е обаче да се да-
ват и допълнителни 5% на 
келнера. На камериерките 
в хотела бихте могли да 
оставите 1–2 евро за де-
нонощие. В Испания и Италия 
(както впрочем и у нас) е прието 
тези пари да се дават в ръката, 
а пък във Франция, Великобрита-
ния и Германия въпросните дребни 
се слагат върху леглото или нощно-
то шкафче. Все пак имайте пред-
вид, че в голяма част от европей-
ските хотели 10% за обслужване 
вече са били прибавени към цената, 
която сте платили. Ето защо дали 
да оставяте дребни на персонала, е 
единствено ваша преценка. 

АЗИЯ – ГОРДОСТ 
И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Благодарение на бурно-
то развитие на туризма 
в някои азиатски страни, 
като Тайланд и Малайзия, 

европейският обичай да се 
дава бакшиш в рамките 
на 10–15% от сметката 
вече е въведен. Но в Япо-
ния например това е не-
познато явление. Там бак-
шишът се приема за оби-
да. Ако обслужването мно-
го ви е харесало – пода-
рете на японския гид или 
на служителя нещо дреб-
но. Така хем ще изразите 
уважението си, хем няма 
да накърните достойн-
ството на персонала. 
Подобно е положение-

то и в Китай. Макар 
че там понякога – глав-

но в развитите туристиче-
ски центрове – никой не отказва 
5% бакшиш. 

НА ИЗТОК – 
„А НЕЩО ЗА МЕН?“

За  Изтока тази работа с бак-
шишите е много тънка. И ако сте 
решили да пътешествате из зага-
дъчните арабски страни, бъдете 
готови да опитате върху себе си 
всички странни (дори нелепи), но 
пък и романтични особености на 

арабската душа. В повечето ресто-
ранти там бакшишът не надвиша-
ва 10% от стойността на поръчка-
та. В хотелите в Турция и Египет 
е прието да се оставя по 1 евро в 
стаята. В замяна камериерката ще 
направи от хавлията ви невероят-
но „оригами“ или пък ще ви зарад-
ва с икебана. 
Бъдете готови и за неприятни из-

ненади обаче. Например разни псев-
догидове в Мароко могат насила да 
ви накарат да се възползвате от 
техните услуги, естествено, срещу 
възнаграждение. Изобщо на Изток 
често бихте могли да чуете въпро-
са „А нещо за мен?“. Този въпрос 
може да чуете от всекиго – носач 
на багаж, таксиметров шофьор или 
просто минувач, който ви е пока-
зал търсената от вас улица, мага-
зин или хотел.

САЩ – КОЛКОТО 
ПО-ГОЛЯМ, ТОЛКОВА 

ПО ДОБРЕ

Хм, ако сте се отправили към 
САЩ, най-добре е да отделите по-
солидна сума за бакшиши. Тази „бла-
годарност“ там понякога стига до 
30% от поръчката. Според проуч-
ване за една година американците 
отделят за бакшиши 25 милиарда 
долара! В ресторантите е възприе-
то да се оставят 20–25% над су-
мата за сметката, а ако оставите 
по-малко от 10%, ще го таксуват 
като оскърбление. Дори в „Макдо-
налдс“ и други заведения за бързо 
хранене се оставят долар или два 
бакшиш. За такси пригответе 15–
20% към сметката плюс 10% за об-
служването.©
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ЗАДГРАНИЧЕН 

БАКШИШО

На кого се оставя бакшиш

В ресторанта: на сервитьора, бармана, сомелиера, гардеробиера. 

В хотела: на портиера, носача, камериерката.

В клубове и казина: на диджея, музикантите, танцьорите, крупието. 

А също и на масажиста, козметика, маникюриста...
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„Общуването 
като път към 
успеха“
Какво правим, как изглеждаме, 

какво казваме и как го казваме 

– ето по тези четири признака 

ни оценяват околните. Способ-

ността за водене на увлекате-

лен разговор е сред най-ценни-

те лични качества, които един 

мъж или жена може да прите-

жава. Тези, които могат да за-

интригуват с привлекателно-

то си говорене, имат едно ог-

ромно предимство пред онези, 

които, дори да имат какво да 

кажат, не умеят да го изразят 

с лекота. Благодарение на съ-

ветите на Дейл Карнеги и не-

говите сътрудници вие ще започнете да общувате по нов на-

чин, да печелите хората на своя страна и да постигате успехи. 

А също така да водите спор и да излизате победители от него.

„Малкият 
Николђ и 
приятелчетата“
Любимите автори Рьоне Го-

сини и Жан-Жак Семпе (съот-

ветно създали текста и илюс-

трациите) отново ни срещат 

с Никола и невероятните ге-

рои около него. Макар да е от 

класическите пет тома, тази 

книжка излиза за пръв път на 

български! В нея се съдържат 

побъркващо смешни разкази: 

„Клотер е с очила!“, „Глътка 

чист въздух“, „Шах“... Тук при-

ятелите на Никола говорят 

по радиото, тук се появява за 

пръв път едно от малкото момичета в поредицата, очаровател-

ната Мари-Едвиж, тук съучениците ще трябва да се оставят на 

едни доктори да ги флуорографират (а това не е шега работа). 

Време е да се покикотите адски щуро с Никола, който си остава 

едно от най-забавните деца в световната литература.

„Готвим в сач“
Сачът е глинена дебела плоча 

с ръбче, в която се готви поч-

ти без мазнина. Ако обзаве-

дете кухнята си с това чудо, 

сигурно ще започнете сами 

да си измисляте рецепти. Но 

може да заимствате и от 

тази книга – „Сач на кмета“, 

„Сач за сватове“, „Комитски 

сач“… Има още и още. Ако ще 

е сач с месо, използвайте ня-

колко вида, за да постигнете 

истинско съвършенство. За-

блуда е обаче да мислите, че 

в сач се приготвят само месо 

и зеленчуци. Тогава сигурно не 

сте опитвали чудесии като 

ямболските катми, еленските пърленки, капанските платеки… 

Истински пир за един ценител на вкусното хапване. Кулинарният 

туризъм набира почитатели напоследък, а тази книга е истинско 

гастрономическо пътуване на тема „сач“ из България.

„Докато просто-
смъртните спят“
Шестнадесетте разказа в този 

сборник излизат за първи път на 

английски през 2011 г. – няколко 

години след смъртта на авто-

ра. Те са писани преди „Котеш-

ка люлка“ и „Кланица 5“ за прес-

тижни вестници и списания, но 

истинският голям Вонегът вече 

присъства във всяка дума, всяка 

фраза. Изказът е стегнат, без 

никакви излишества, независимо 

дали става дума за цинични вес-

тникари, духа на Коледа, дебе-

лашки шеги, или за саможертва-

та на бременна вдовица. Авто-

рът демонстрира фина наблюда-

телност за света, в който живеем, и предимно за неговата ко-

мерсиална страна. Той ни описва опитите на героите си да из-

бягат от този свят, затваряйки се в свой вътрешен свят. Чув-

ството за хумор е неподражаемо.

„Разговори с Бога“
Авторът получава световно при-

знание със серията „Разговори 

с Бога“, преведена на повече от 

30 езика и задържала се в бест-

селъровата класация на „Ню Йорк 

таймс“ в продължение на години. 

Настоящата книга представлява 

пълното сборно издание на разго-

ворите, които Уолш провежда с 

Бога в рамките на почти цяло де-

сетилетие. Книгата се превръ-

ща в извор на утеха и вдъхнове-

ние за милиони хора по цял свят.

„Разговори с Бога“ е прекрасен 

дар за онези, които са поели в 

търсене на истината с всеотдайно сърце и отворено съзнание. 

Тя засяга всички въпроси, които някога сме си задавали. За живо-

та и любовта, целта и средствата, хората и взаимоотношени-

ята, доброто и злото, вината и греха, прошката и изкуплението, 

пътя към Бога и пътя към ада, секса, властта, парите, децата, 

брака, развода, житейското призвание, здравето...

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

Отличие за издателска къща 
„Хермес“ 

В навечерието на 24 май Асоциацията на индустриалния ка-

питал в България удостои издателска къща „Хермес“ с почет-

на грамота, статуетка и плакет за цялостни заслуги на изда-

телството и за активната политика на „Хермес“ в подкрепа 

на българските автори и българската книга.

Наградата беше връчена лично на г-н Стойо Вартоломеев – 

създател и собственик на ИК „Хермес“ – от председателя на 

УС на асоциацията  г-н Васил Велев.
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„Подземен свят: 
Пробуждане“
За четвъртата част на изключи-

телно успешния франчайз „Подзе-

мен свят“ продуцентите и създа-

телите поемат риска да възста-

новят и дадат нов живот на поре-

дицата в днешно време, добавяй-

ки възбудата от въздействието 

на 3D ефекта. 

Кейт Бекинсейл се завръща като 

смъртоносния вампирски воин Се-

лин в зашеметяващата нова част 

от епичната сага. Избягала от 

затвор, в който са я държали от 

години, тя попада в един променен 

свят, където хората са открили съществуването на вампирите 

и върколаците и са готови на тотална война, за да унищожат 

двата безсмъртни клана. Сега Селин трябва да се пребори с хо-

рата и с ужасяваща нова порода свръхвърколаци в името на оце-

ляването на дилърите на смърт.

„Сватбен обет“
Историята във филма може да 

звучи невероятно, но е базира-

на на истински случай. А в ро-

лята на двамата влюбени Лео 

и Пейдж, които ще се подложат 

на мъчителен опит да започнат 

всичко отначало след трагичен 

инцидент, са Чанинг Тейтъм и 

Рейчъл Макадамс. 

„Сватбен обет“ е приказка за 

любовта, която отказва да бъде 

забравена. Лео е съкрушен, след 

като в резултат на автомобил-

на катастрофа съпругата му 

Пейдж изпада в дълбока кома. 

Като по чудо тя се възстановя-

ва, но спомените за последните пет години от живота й са из-

чезнали. И Лео се оказва женен за непозната, която не го пом-

ни. Отчаян, той се опитва да пресъздаде моментите, вдъхнови-

ли тяхната любов.
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Веси Бонева с нов видеоклип и 
първи самостоятелен албум
Със стилна промоция и кратък концерт на живо в столичния клуб La 
Cubanita Веси представи новия си видеоклип „Свързани“ и първия си самос-

тоятелен албум Work Of Art. За да подкрепят младата певица, на офици-

алната премиера присъстваха Мария Илиева, Орлин Павлов, Рут, Big Sha, 

AV, B.O.Y.A.N, Йоанна, Георги Янев, Фахрадин Фахрадинов, Ивайло Колев и 

много други.

Видеоклипът „Свързани“ е история за детската любов, която минава през 

годините и въпреки че хората се разделят, тя оцелява. В свежото лятно 

ведео главни роли изпълняват популярните актьори Фахрадин Фахрадинов 

и носителката на „Икар“ Рая Пеева. В техните детски образи в лентата 

се превъплъщават сладурите Боян и Емили. Режисьор на видеото е Радо-

стин Събев–Шошо, оператор – Томислав Михайлов–Чочо.

Първият самостоятелен албум на Веси Бонева Work Of Art съдържа 11 нови 

песни, част от които са вече познати на музикалните фенове – If You Want 
To Touch me, New day и Work Of Art. В албума e включена и съвместната пе-

сен на Веси с Dee – One Of A Kind, както и ремиксите на „Свързани“ – If you 
want to touch me, Falling For You и New day (като бонус парчета). Композици-

ите в албума са изцяло по музика на Светлин Къслев. Текстописци са са-

мата Веси Бонева, Рейчъл Роу, Dee и Светльо Къслев.

Много голям TED
През 2012 г. ще се проведат общо 2500 TEDx събития по целия 

свят. В деня на TEDxSofia (12 май) са се провели други 16 такива 

събития. Най-близкото от тях е било в Солун. 

TEDx събитията не се състезават помежду си, не се и конкури-

рат. Може да се каже, че всяко TEDx събитие е хубаво. Трудно е 

и да се каже кое от тях е по-голямо и кое по-малко. Никой от ор-

ганизаторите на TEDx не притежава екслузивни права за подго-

товка на TEDx събитие. Единственото условие е, че при събития 

за над 100 души е необходимо човек от екипа да е бил на голяма 

TED конференция. Но събитията за над 100 души не са непремен-

но най-интересните. 

За да бъде наистина добър един TEDx, е важно участниците в 

него да не са едни и същи, подобно на участниците в български-

те сериали, където, както е известно, героите са различни, но 

актьорите са едни и същи. Организаторите на TEDxSofia бяха 

изпълнили това условие, поканили Деси Бошнакова, Михаил Сте-

фанов, Дилян Димитров, отец Иван, д-р Дрор Грийн, Ивайло Пен-

чев, Ивайло Христов, проф. Венко Бешков, Неделчо Богданов, Жак 

Латинов, Адел Закут, Любомир Стефанов, Елена Пенева. Малци-

на от тях сме виждали на друго TEDx събитие или пък на форум 

на „Горичка“.  

Презентаторите ни ха-

ресаха много. Всички бяха 

осъществили нещо. Своя 

талант, своята мечта 

или пък кауза, която освен 

работа иска и талант. С 

една дума всеки от тях ни 

показа, че е в своя „Еле-

мент“. Ако не разбирате 

какво точно имаме предвид – направете справка на ted.com или 

още по-добре – прочете издадената и на български книга „Еле-

ментът“ на Кен Робинсън.  

На 12 май се насладихме и на факта, че по отношение на умение-

то и културата на презентирането у нас вече наистина е на-

правено много.  

И накрая – ако чуете за TEDx събитие – отидете. Истина е, че 

„Х“ е сила – на това беше посветена първата презентация на 

TEDxSofia. А ни се стори, че дори кръстът на отеца се беше пре-

върнал на „Х“. Стори ни се и че сме не точно на голям TED, а че 

сме на... много голям TED.
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Живот по японски
БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

Интериорът в японски 
стил се характеризира 
с простота, хармония, 
практичност, елегантност 
и сдържаност. Но 
най-важното е, че в 
помещенията има много 
въздух, светлина и 
свободно пространство, в 
което отсъстват излишни 
детайли, предмети и 
мебели. Може да се каже, 
че това е екологичен 
интериор само защото е 
минималистичен!

В тази стая зоните на гостната, столовата и кухнята са обедине-

ни в огромно просторно помещение. Минималистичните мебели със 

строги форми не затрупват помещението и създават усещане за 

геометричен ред. Цветът на стените е неутрален и светъл, а про-

зорецът се закрива от леки прозрачни щори от органза, през които 

влиза по-малко светлина.

Цъфналата сакура (японска 

вишна) – символ на Япония, е 

изрисувана в стилизиран вид на 

стената. Черното и бялото са 

два цвята, които играят осо-

бена роля в източния интериор.

Работното пространство в 

кухнята е отделено от прос-

транството на столовата с 

помощта на осветление и зони-

ране на таваните (таваните са 

направени с различни височини).

СВЕТЛИНАТА 

В ЯПОНСКИЯ 

ДОМ 

Е МНОГО!
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Японците намират смисъл в детайлите, но и детайлите са изчистени като форма и 

цвят. И не се набиват на очи, а са по-скоро неделима част от целия интериор.

Диванът и възглавниците са в наситени 

цветове – малко отстъпление от тради-

ционния японски колорит, но пък за сметка 

на това се явяват ярък ефектен акцент.

Меко осветление – това е много важно за дома в 

японски стил. Отделете специално внимание на ес-

тественото и на изкуственото осветление и на тях-

ното смесване. На прозорците вместо обикновени 

щори сложете японски (вертикални рамки с опъната 

на тях полупрозрачна тъкан). С тях ще постигнете 

разсеяна, мека, дневна естествена светлина. За ве-

черното осветление подхождат лампи с матови аба-

жури, които в Япония се правят от рисувана хартия. 

Те създават уютна, ненатрапчива светлина. Много 

красиво се получава, когато няколко различни по раз-

мер, но еднакви по форма лампи се обединят в група.

НЕ СЕ СТАРАЙТЕ СТРОГО ДА СЕ 
ПРИДЪРЖАТЕ КЪМ ПРАВИЛАТА 

НА АСКЕТИЧНИЯ ЯПОНСКИ СТИЛ 
ПРИ ОБЗАВЕЖДАНЕТО. ДОСТАТЪЧНО 

Е ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА ГО РАЗБЕРЕТЕ 
И ДА ПОДЧИНИТЕ СВОЯ ДОМ 
НА ОБЩАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МИНИМАЛИЗЪМ И ПРОСТОР.
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Салати
вг р а д и н а т а

за всеки вкусСалати
Салатата е една от най-разпространените 
овощни култури. Познати са до 150 вида, но 
ние използваме основно седем.

„ЗА ДА 
СЕ ПРИГО

ТВИ МАРУЛЯТ
А, СА 

НУЖНИ: ЕДИН
 ПЕДАНТ,

 ЗА ДА Я
 ИЗМИЕ; ЕДИН

 

СКЪПЕР
НИК, ЗА 

ДА Я ПО
ЛЕЕ С ОЦ

ЕТ; ЕДИН
 

ПРАХОС
НИК, ЗА 

ДА Я ПО
ДПРАВИ

 СЪС ЗЕХ
ТИН; 

ЕДИН БЛА
ГОРАЗУ

МЕН ЧОВЕК
, ЗА ДА 

Я ПОСОЛИ
, 

И ЕДИН Л
УД, ЗА Д

А Я РАЗБ
ЪРКА.“

ДРЕВНА АРАБСКА ПОГОВОРКА

Срок на рас-

теж 20–25 дни

Вкус Ярък, ха-

рактерен, по-

добен на микс 

от горчица и 

орехи

Грижи Руколата е непретенци-

озна, изисква само редовно поливане. 

При обилно поливане листата є 

стават нежни и горчат по-мал-

ко. Можете да я засаждате 

от ранна пролет до края на 

лятото

Ястия Препоръчва се като гарнитура към месни и риб-

ни ястия. Идеално се комбинира със сирене и извара, 

мед и горчица. Добре е да консумирате салатата от 

рукола веднага след приготвянето є, без да я режете 

с нож

Срок на растеж 

2 месеца

Вкус Нежните 

сочни листа са 

маслени и сладни-

кави

Грижи Изисква повече светлина, влага и плодородна 

почва, но е устойчива на ниски температури

Срок на растеж 

40–45 дни

Вкус Кисел

Грижи Рязане на 

семенниците във 

восъчна зрелост. 

Разрохкване на 

почвата. След от-

рязване на листа-

та е желателно 

растението да бъде наторено

Ястия Яхнии, плънка за баници и печива, в салати

Срок на растеж 45 

дни

Вкус Приятен, нежен, 

с лека и приятна горчи-

вина

Грижи Обилно полива-

не. Може да се засаж-

да няколко пъти (40 см 

между редовете и 20 см между растенията)

Ястия Съчетава се с месо, други зеленчуци. Използва 

се и като подложка за блюда

Рукола

Кочанна маруля

Киселец
Салата Лоло роса

В руколата се съдържат 

много йод и витамин С
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Срок на растеж 48–80 

дни в зависимост от ус-

ловията за израстване

Вкус Нежен, сочен и 

хрупкав

Грижи Салатата е не-

претенциозна и подхо-

дяща за отглеждане на 

всякакви видове почви

Ястия Различни салати, гарнитура към меса, птици 

или за украса на ястия

Срок на растеж 20–30 дни

Вкус Много нежен и мек, поч-

ти неутрален

Грижи Преди засяване 

семената е желателно да 

се накиснат за 1 де-

нонощие във вода, 

като сменяте во-

дата 2–3 пъти

Ястия Спанакът е 

идеалната гарнитура 

и чудесен зеленчук за супи

Срок на растеж 

70–75 дни, а за ран-

ните сортове – 

40–45 дни

Вкус Хрупкав, мно-

го сочен

Грижи Почти не 

реагира на дълго 

засушаване и хлад-

но време. Устойчива е също на високи температури, на 

мана и на коренова въшка. Препоръчителна схема на за-

саждане: 1–1,2 м леха; 3–5 реда, 30 см в ред

Ястия За приготвяне на салати, като допълнение към 

сандвичи и в гарнитури

Фрилис

Спанак

Айсберг

Лидер по съдържание 

на белтъчини

КОМПЛЕКС ОТ ВИТАМИНИ

1Салатите съдържат калий, фосфор, калций, же-

лязо, цинк, магнезий, хром, фолиева киселина и ви-

тамините С, В1, В5, В6, РР, Е, А и т. н.

2 Консумацията на салата подобрява апетита, 

успокоява нервната система и повлиява благо-

приятно гастрит и захарен диабет. 

3 Лоло роса е лидер сред салатите по съдържание 

на калций и минерални соли. 

4Фрилисът подобрява работата на щитовидна-

та жлеза и сърдечносъдовата система.

5 В спанака витамините А и С се запазват даже и 

след топлинна обработка. 

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД

Според срока за узряване салатите се делят 

на пролетни, летни и есенни (ранно узряващи 

и късно узряващи). Ранните сортове израстват на 

открито за 35–40 дни, а по-късните – за 75–100. 

Ако сте избрали ранен сорт, ще получите ре-

колтата по-рано, но под жаркото слънце и в 

дългите светли летни дни салатите бързо дават 

цъфтящи издънки и стават негодни за ядене. 

Късно зреещите сортове са устойчиви към 

цъфтеж и тях можете по-дълго да използва-

те за храна. 

Салатите израстват или от разсад, или от 

семена, засети директно в почвата.
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ПОЧИСТВАНЕ ПОЧИСТВАНЕ 
отот  „„АА““  додо  „„ЯЯ““

© PIOTR MARCINSKI | DREAMSTIME.COM

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)

У ра! Дотук почистихте почти всичко вкъщи. Остават 

още няколко букви от азбуката. Но преди това си по-

чинете и изпийте чаша бяло вино с лед. 

 

Ф урна. Ако фурната ви е с функция за самопочистване 

(изгаряне на остатъците при високи температури), 

следвайте инструкциите на производителя. Ако не, сме-

сете сода и вода, за да се получи гъста каша, нанесете 

я по стените и основата на фурната и изчакайте някол-

ко часа, а най-добре – цяла нощ. След това забършете с 

влажна кърпа. По-упоритите загорели петна поръсете със 

сода бикарбонат и след това капнете няколко капки оцет, 

за да се разпени содата. Избършете с мокра кърпа.

Х ладилник. Не използвайте силни почистващи сред-

ства, защото все пак там съхранявате хранителни 

продукти. По-добре смесете 2 ч. л. сода бикарбонат с 1 

до м а к и н я
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л топла вода и изтъркайте с този разтвор хладилни-

ка отвътре. За да прогоните неприятната миризма, 

сложете на една от полиците в открит съд разтвор 

от сода. В хладилната камера можете да сложите по-

ловин разрязан лимон. Ако в камерата се е образувал 

лед, задължително размразете хладилника с помощта 

на бутилка гореща вода, поставена там. След няколко 

часа ще постигнете желания резултат. 

Ц ветните моливи и флумастери са любимите „оръ-

дия“ за творчеството на вашите деца. Петната 

и чертите, оставени от тях по стените, можете да 

отстраните с помощта на паста за зъби. Следите от 

химикалки и маркери с лекота се отстраняват с мела-

минова гъба, която действа като ластик върху твър-

ди повърхности. 

Ч айник. Напластяванията отвътре се чистят с 

оцет и вода. Напълнете чайника с този разтвор, 

кипнете течността и я оставете да действа за една 

нощ. На сутринта излейте разтвора, изтъркайте чай-

ника с тел, налейте вода и я кипнете още веднъж, пре-

ди да използвате съда. 

Ш кафове и полици. От време на време е добре да 

ги почиствате и да ги подреждате. Не забравяй-

те да отстранявате прахта и от страничните сте-

ни на шкафа с влажен парцал. Там, където съхранявате 

разсипващи се продукти (пакети с брашно и сол напри-

мер), е добре да „тапицирате“ основата с домакинска 

хартия, за да ви е по-лесно почистването след това. 

Щ ипки за пране. Някои ги хвърлят, щом се измър-

сят. Но какво ви пречи да ги сложите в гевгир и 

да ги изплакнете под силно течаща топла вода? Ста-

ват като нови.

Ъ гли. Всякакви ъгли – на стаята и на шкафовете – 

се водят трудно достъпни повърхности. Най-до-

бре е да ги обработвате с ръчна малка прахосмукачка, 

снабдена със специален ъглов накрайник. Така ще бъде-

те сигурни, че прашинка няма да остане. 

Ютия. Ако по ютията ви случайно са полепнали 

власинки от дрехи, можете да почистите нале-

пите с обикновен оцет. Загрявате ютията, изключва-

те я и още топла я изтърквате с груба кърпа, напое-

на с оцет. Мирише малко неприятно, но иначе действа 

безотказно. 

Я годи. Сега дойде време да се наградите с купа 

сочни ягоди за свършената работа. Добре е да ги 

измиете много добре под течаща вода, като не ги пи-

пате много, за да не ги нараните. Изчакайте малко по-

вече – водата сама ще си свърши работата.  
(Край)
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вк у х н я т а

Песто!Песто!
Ако имате този зелен 
еликсир подръка, 
ще приготвите 
впечатляващи летни 
ястия.

С
осът песто е готов за 5 мин 

в хаванче (вж. карето по-до-
лу) и за 10 секунди в блендер! 

Идеална подправка е за паста, кар-

тофи, печено месо или зеленчуци. 

Родом от италианска Лигурия. Освен 

класическо, от босилек, има и различ-

ни други видове. Например от мента, 

магданоз и бадеми се получава осве-

жаващ сос за картофи или агнешко. 

От люта чушка, печен чесън и обик-

новена чушка можете да приготвите 

песто ромеско (вж. рецептата по-до-
лу) – екзотична подправка за печени 

на грил зеленчуци.

Най-важното е всички съставки да 

бъдат изключително пресни. Ако 

използвате прораснал и мек чесън, 

гранясали ядки или увехнали под-

правки, ще получите жалко подобие 

на песто.

Треска със сос песто

ЗА 4 ПОРЦИИ:  600 г филе от треска  100 г мариновани маслини  1 лимон (на ре-

зени)  сол и прясно смлян черен пипер  сос песто  2 с. л. олио  2 с. л. лимонов сок

ПРИГОТВЯНЕ:

1. Фурната се загрява на 200°. Рибата се подсушава и нарязва на парчета. Парче-

тата се намазват със сос песто от двете страни и се подреждат в тавичка, пред-

варително намазана с олио. В тавата се добавят и маслините и ястието се полива 

с лимонов сок. 2. Пече се до готовност 20–30 мин в предварително загрята фурна. 

Сервира се с парченца лимон и маслини.
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1. Чесънът се счуква в хаванче с 

малко сол и шепа кедрови ядки. Лис-

тата босилек се отделят от клон-

ките (добре е да не са много големи, 

иначе сосът може да стане влак-

нест).

2. Добавят се листата босилек, 

като хаванчето се завърта пери-

одично и се добавя по малко сол – 

така зеленината се претрива по 

добре. Залива се със зехтин, така 

че сосът да стане еднороден. 

3. Към готовия сос се добавя на-

стърган пармезан. Пестото се съх-

ранява в буркан (или в контейнер с 

капак), залято с тънък слой зехтин. 

Този сос трудно се разваля. Не се 

препоръчва да се замразява, защо-

то губи аромата си.

СТЪПКА ПО СТЪПКА

1

2

3

Зеленчуци на грил с моцарела 

ЗА 4–6 ПОРЦИИ:  1 голям патладжан   1–2 

тиквички  1–2 червени чушки  2 домата  1 

стрък праз лук  1 глава пресен чесън  3 с. л. 

зехтин  2 топки моцарела

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Чушките се 

почистват от семките и се нарязват по дъл-

жина на триъгълници. Тиквичките и патла-

джанът се нарязват на кръгчета, осоляват 

се и се оставят да престоят 10 мин, за да 

си пуснат горчилката. Доматите и чесънът 

се разрязват на половинки, стръкът праз – 

на 2–3 части (тъмнозелената част се отде-

ля). 2. Зеленчуците се изпичат на грил до го-

товност. Подреждат се в чиния за сервиране, 

като се редуват с кръгчета моцарела. Преди 

сервиране се декорират със сос песто.

Пресни картофи с 
песто със сирене

ЗА 4–6 ПОРЦИИ:  600 г 

пресни картофи  песто 

със сирене  пресен лук

НАЧИН НА ПРИГОТВЯ-

НЕ: 1. Картофите се из-

миват внимателно, по-ед-

рите от тях се нарязват. 

Сваряват се до готов-

ност в подсолена вода. 2. 

Към горещите картофи се 

добавят 2–3 с. л. песто 

със сирене и се разбърк-

ват. Сервират се, поръсе-

ни със ситно нарязан пре-

сен лук.
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1. КЛАСИЧЕСКО ПЕСТО

Продукти:  200 г листа пресен босилек  3 ски-

лидки чесън  1/3 ч. ч. кедрови ядки (запечени на ти-

ган за много кратко)  75 г настърган пармезан 

 1/2 ч. ч. зехтин  сол

Как се приготвя: Ако го приготвяте в саханче, 

вижте обясненията по-горе. Ако използвате блен-

дер, първо смелете кедровите ядки, после добавете 

чесъна, зехтина и босилека и накрая пармезана. До-

лива се зехтин, докато се получи гъст сос.

2. РОМЕСКО

Продукти:  1 червена чушка  1/2 ч. ч. зехтин 

 1/3 ч. ч. бадеми или кедрови ядки (запечени предва-

рително във фурна за кратко)  2 с. л. винен оцет  1 

скилидка чесън  1 люта чушка  сол и черен пипер

Как се приготвя: Чушките се изпичат, обелват 

се, почистват се от семената и се смилат в блен-

дер заедно с лютата чушка, бадемите и чесъна. 

Прибавят се зехтинът и оцетът и сместа се под-

правя със сол и черен пипер на вкус. Ако сосът ста-

не много гъст, се разрежда с 1 с. л. вода.

3. СЪС СИРЕНЕ

Вместо пармезан прибавете в пестото намачка-

но бяло саламурено сирене и сервирайте с варени 

картофи. 

Паста с песто, 
тиквички и чери домати

ЗА 6 ПОРЦИИ:  1 пакет фетучини 

 10 доматчета чери  сос песто  1 

тиквичка  1 с. л. зехтин  5–6 с. л. на-

стърган пармезан  сол

ПРИГОТВЯНЕ: 1. Фетучините се 

сваряват според инструкцията на па-

кета. Тиквичката се нарязва на тън-

ки дълги ленти (сърцевината и семе-

ната на се използват). 2. Сварената 

паста се отцеждат от водата, смес-

ва се с тиквичките и соса песто и се 

разбърква. 3. Чери доматите леко се 

запържват в зехтин. Фетучините се 

сервират, поръсени с пармезан и укра-

сени със запържените доматчета.

За всеки вкус

1

2

3
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Вкусно предложение
Dr. Oetker!

С Gelfix на Dr. Oetker ще опознаете
модерния начин за приготвяне на
мармалади, конфитюри и желета.

Сега това e за рекордно кратко време

без необходимост от стерилизация.

Очаквайте в следващия брой рецепта

за Ябълков конфитюр със сини сливи.

Още предложения на www.oetker.bg.

Продукти: 500 g ябълки, 300 g кайсии, 200 g тиквички,
1 пакетче Гелфикс Класик 1:1, 1150 g захар

Приготовление: Нарежете на ситно измитите и обелени ябълки и
претеглете точно 500 g от тях. Отстранете костилките от измитите
кайсии, нарежете ги на кубчета и претеглете точно 300 g. Измийте
тиквичките и ги настържете на едро, след което претеглете 200 g.
Поставете всички плодове в подходящ съд за варене. Смесете съ-
държанието на пакетчето Гелфикс Класик с 2 с.л. захар и го обър-
кайте добре в плодовата смес. Сложете сместа да заври при висока
температура, като разбърквате непрекъснато. След завиране при-
бавете останалата захар и разбъркайте добре. Конфитюрът трябва
да ври около 3-5 мин. при непрекъснато бъркане. По желание може
да отстраните пяната. Свалете конфитюра от огъня и веднага го раз-
пределете в предварително измитите и подсушени бурканчета. Зат-
ворете добре бурканчетата, обърнете ги с капачката надолу и ги
оставете така около 5 мин.

Кайсиев конфитюр с тиквички
Съвети: Препоръчително е да използвате капач-
ки на винт.  Ако предпочитате конфитюра по-жели-
ран, добавете едно пакетче лимонена киселина
Dr. Oetker. За по-фин вкус може да добавите 3 с.л.
бренди във вече сварения конфитюр.
Сервирайте конфитюра върху сирене Бри.



ГРАНИТЕ ОТ ЯГОДИ И МАЛИНИ

ЗА 10 ПОРЦИИ: 

 1 ч. ч. вода  1/2 ч. ч. захар  1–2 лимона  450 г ягоди 

(измити и почистени)  1/2 ч. ч. малини

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Пригответе захарен сироп 

от захарта и предварително кипналата вода. Разбъркай-

те, за да може захарта да се разтвори бързо и докрай. От-

странете от огъня и охладете за 5 мин. 2. Настържете 2 

ч. л. кора от лимон и изстискайте 1/4 ч. ч. сок. Малините и 

ягодите сложете в блендер и пригответе от тях пюре. 3. 

Добавете към пюрето сиропа, лимоновия сок и лимоновата 

кора. Разбъркайте и изсипете в плосък контейнер с капак. 

Сложете във фризера за 40 мин, извадете и разтрошете с 

вилица, за да се получат ледени „трохи“. Върнете във фризе-

ра. Повторете процедурата още 2 пъти през интервал от 

40 мин. Сервирайте в стъклени чаши.

Време за приготвяне: 20 мин + времето за замразяване

за  д е с е р т

ЯГОДОВА ТОРТА

ЗА 10 ПАРЧЕТА: 

 1 кг ягоди  3 готови пандишпанови блата (ако искате, 

можете и да си ги изпечете)  6 с. л. ягодово сладко или 

мармалад

За крема:  2 ч. ч. нискомаслено кисело мляко  150 мл пъл-

номаслена течна сметана  1/3 ч. ч. пудра захар  1/2 ч. 

л. ванилия

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Пригответе крема с миксер 

на висока скорост. Разбийте сметаната със захарта и ва-

нилията до образуване на гъста смес. Прибавете киселото 

мляко с внимателно бъркане, като се стараете сметанова-

та смес да не „слегне“ (да не намали обема си).

2. Идва ред на монтирането на тортата. Намажете еди-

ния от блатовете с 1/3 от крема, подредете разполовени 

ягоди и залейте с 3 с. л. сладко от ягоди. Сложете втория 

блат и направете същото. В средата на третия най-отго-

ре изсипете останалия крем, без да го размазвате, ограде-

те купчината с разполовени пресни ягоди и поръсете с пуд-

ра захар. 

Време за приготвяне: 50 мин
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5 р e ц е п т и  с . . .

1СПАГЕТИ Остържете измитите цукини с белачка за картофи или 

се възползвайте от едрото ренде, за да ги направите на „спаге-

ти“. Полейте „спагетите“ със сока от 1 лимон и ги задушете в тиган 

с малко краве масло. 

2САЛАТА Нарежете 2 не много големи цукини по дължина на тън-

ки филийки. Пасирайте скилидка чесън, смесете я с шипка морска 

сол, 1 ч. л. едрозърнеста горчица, 2 с. л. бял винен оцет, 2 с. л. зехтин, 

черен пипер и други подправки. Овкусете с тази смес нарязаните цу-

кини, оставете ги в хладилника за 1 час да се мариноват и след това 

ги сервирайте.

3ТАРТАЛЕТИ Нарежете цукините на ролки с дебелина 4–5 см. Из-

дълбайте всяко парче като тарталета и запечете всички издълба-

ни ролки за 15–20 мин във фурната. Напълнете вдлъбнатините с кай-

ма, поръсете с настърган кашкавал и запечете още малко до готов-

ност на каймата. 

4АРОМАТНА ГАРНИТУРА Нарежете цукините на колелца, поръсе-

те ги с черен пипер и мащерка. Полейте ги със зехтин и ги запе-

чете в тава във фурната, като добавите няколко необелени скилидки 

чесън за аромат.

5МАРИНОВАНИ Измийте цукините и ги разполовете по дължина. 

Отстранете с помощта на лъжица сърцевината на по-меките и 

узрелите. След това срежете всяка половина напречно и от нея отде-

лете надлъжно по 4–5 парчета. Мариновайте парчетата в 3-литров 

буркан, като добавите копър, чесън и листо от хрян. Залейте с хладка 

вода, а отгоре поръсете с 3 с. л. едра морска сол. Оставете да прес-

тоят 3 дни, след което кипнете разсола, отново залейте цукините и 

ги консервирайте.

…ЦУКИНИ…ЦУКИНИ
На пазарите младите тиквички се появяват още 

през ранна пролет, макар че истинският им урожай 

е през юли. Тиквичките растат невероятно бързо 

и много скоро вие сериозно ще се замислите какво 

да правите с тяхното изобилие. Предлагаме ви пет 

интересни варианта на ястия с тиквички.

Цукини е…

…разновидност на тиквичка с тъмнозелена кора. Разпростране-

на е в страните от Западна Европа и Средиземноморието. Из-

ключително диетични са – в 100 г цукини се съдържат само 16 

калории. Особено богат източник са на калий, баластни веще-

ства, фосфор и калций. Покриват в значителна степен нуждите 

на организма от витамините С и В.
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от 15 от 15 ЮНИЮНИ до 15 ЮЛИ до 15 ЮЛИ

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 ПЕРИОД ПО ДАТИ И ЧАСОВЕЛУННИЯТ ПЕРИОД ПО ДАТИ И ЧАСОВЕ

ОВЕНОВЕН

Стартирате нови проектиСтартирате нови проекти

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Вземате важни житейски решенияВземате важни житейски решения

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Галеното дете на зодиака стеГаленото дете на зодиака сте

РАКРАК

Ставате активни и концентрираниСтавате активни и концентрирани

ЛЪВЛЪВ

Повече яснота в личните отношенияПовече яснота в личните отношения

ДЕВАДЕВА

Не рискувайте с чувствата Не рискувайте с чувствата 
и паритеи парите

ВЕЗНИВЕЗНИ

Нова любов изневиделицаНова любов изневиделица

СКОРПИОНСКОРПИОН

Връщате си заемитеВръщате си заемите
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Прогноза за периода от 15 ЮНИ до 15 ЮЛИо в е н  ( 2 1 . 0 3  –  2 0 . 0 4 )

НЕТЪРПЕЛИВИ СТЕ ДА ЗАПОЧ-
НЕТЕ НОВИТЕ СИ ПРОЕКТИ от 15 

до 21 юни. Както и да свършите колкото се 
може повече работа и да накарате събити-
ята около вас сериозно да се раздвижат. В 
добра форма сте, защото още сте под све-
жото впечатление на събитията от втора-
та половина на май. Желанието ви за об-
щуване е голямо – намирате бързо под-
ходящите хора и обкръжение, които да 
спомогнат да осъществите плановете си. 
Най-успешните ви дни от първата част на 
периода са 19 и 20 юни. Подходящи са за 
сключване на договори, за предприемане 
на важни пътувания, за водене на важни 
разговори и за взимане на изпити. На 19 
юни ви се дава още един шанс да набавите 
знанията, които са ви необходими, или да 
довършите нещо започнато. 

АКЦЕНТ ВЪРХУ ПАРТ НЬОР СКИ-
ТЕ ОТНОШЕНИЯ На 3 юли Марс 

най-сетне се премества от Дева, където се 
задържа почти 8 месеца, във Везни. От 3 
до 15 юли партньорските ви отношения 
видимо ще се съживят. Обзема ви жела-
ние да полагате повече грижи за тяхното 
усъвършенстване. Но за жалост конфли-

ктите, конкуренцията и директните сблъ-
съци ще са чести явления. 

СТАВАТЕ ПО-НЕРВНИ, след като 
Слънцето мине на 21 юни дисхармо-

ничния за вас знак Рак. Привличате про-
блеми и домашни задължения. Ще се на-
ложи да се съобразявате с роднини и 
близки повече от обикновено. От 21 юни 
до 15 юли се постарайте да балансирате 
семейните и служебните ангажименти. 
Ще решавате важни въпроси, засягащи 
социалния ви статус. 

МНОГО НАПРЕГНАТ ДЕН е 24 
юни (първата квадратура на Уран и 

Плутон – ключов момент, когато две-
те планети с отношение към властта, па-
рите, политиката, частната инициати-
ва, държавните и финансови институции 
се намират в много труден аспект). Това 
е и един от аспектите на световната фи-
нансова криза, който ще засегне всич-

ки представители на зодиака в различ-
на степен. При вас влиянието ще е много 
силно, защото Уран се намира във вашия 
знак Овен, а Плутон – в конфликтния ви 
знак Козирог. Обърнете внимание на съ-
битията на 24 юни, както и на 25 и 29 юни 
и на 15 юли. Това също ще са ключови 
дати, когато трябва да взимате важни ре-
шения. В никакъв случай не рискувайте 
и не действайте в състояние на афект. И 
най-важното – не се обвързвайте финан-
сово, ако смятате, че интересите ви не са 
достатъчно добре защитени. Бъдете сто-
ици, защото точно в трудните моменти 
ще ви се даде шанс да израснете, да пое-
мете по нов път и да станете по-уверени и 
самостоятелни. 

БЪДЕТЕ СДЪРЖАНИ от 11 до 15 
юли включително. Не давайте воля 

на гнева си. Ще имате много енергия, коя-
то е добре да насочите към творчески 
дейности или спорт, а не да я „стоварва-
те“ върху главата на близки, приятели и 
подчинени. Много сте сприхави и нетър-
пеливи и всички, които са малко по-бав-
ни или предпазливи, ще ви дразнят. Цяло 
чудо ще бъде, ако успеете да преминете 
без усложнения и скандали през тези дни. 
Пазете се и от травми, особено когато бо-
равите с електричество. Внимавайте, като 
шофирате и пресичате улицата. 

СЕМЕЙНИТЕ ПРОБЛЕМИ на 15 
юли сериозно ще ви изнервят. Време 

е да подредите приоритетите си – не 
смесвайте вашите желания за развитие 
с роднинските и партньорските предста-
ви и изисквания към вас. Този път е ва-
жно да отвоювате личното си простран-
ство. На един Овен не му приляга да бъде 
ограничаван. Защитавайте личните си 
интереси и стремежи – така повече ще 
ви уважават. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 19 и 20 юни са добри дни за подпис-

ване на договори, пътувания и пре-
мествания. Започнете или довършете 
важно обучение.

 24 юни е важен ден за кариерата и 
бизнеса ви. Налага се да взимате ва-
жни решения.

 21 юни, както и 4, 5 и 14 юли са ва-
жни дни за усъвършенстване на лич-
ните ви връзки и приятелствата. 

 От 11 до 15 юли сте много напрег-
нати и нервни. Насочете енергията си 
към съзидателни дейности. Пазете се 
от травми.

НОВА „КАЛЕНДАРНА“ ГОДИНА 
ЗА ОВНИТЕ
С навлизането на Юпитер в Близнаци 
на 11 юни за вас настъпва едногоди-
шен успешен период, през който с ле-
кота ще изучавате и запомняте чужди 
езици и ще натрупвате важни прак-
тически умения. На новолунието в 
Близнаци на 19 юни е добре да стар-
тирате някакво обучение. През този 
период ще имате голям късмет. Още 
през май и юни ще ви се удаде въз-
можност на два пъти да си подберете 
нова подходящата среда. Очакват ви 
много пътувания, срещи и нови за-
познанства. Ключови дати за лични-
те ви отношения и приятелствата за 
периода са 21 юни, както и 4, 5 и 14 
юли. Възможно е да преоткриете ста-
ри приятели и да заздравите интим-
ната си връзка.

УМНИ ТЕЛЕВИЗОРИ

LG С НОВО ПОРТФОЛИО 
LG Electronics официално представи своята нова серия CINEMA 3D 
Smart телевизори за 2012 г. Моделите, които компанията анонсира 
на българския пазар – LM660S, LM670S, LM765 и LM860V, – са с из-
ключително тънка физическа рамка на екрана от 1 мм и дебелина 
на самия телевизор от 4 мм. CINEMA 3D Smart телевизорите имат 
подобрени 3D възможности, 3D звук и предлагат управление чрез 
жестове с дистанционното Magic Remote.
LG продължава да развива своите телевизори с достъп до интернет 
и уеб приложения. SMART TV платформата на LG предлага избор 
от над 1200 приложения, които са налични за сваляне. 
LG е подобрила и възможностите за сърфиране в мрежата директ-
но от телевизора. Компанията е използвала HTML5 и Flash, така че 

в момента телевизорите ù 
могат да работят като ин-
тернет браузър (точно като 
този на вашия компютър) с 
видеоподдръжка.
Функцията на LG Dual Play 
ще промени гейминг изжи-
вяването. Много от игрите, 
които позволяват забавлението на двама души едновременно, раз-
читат на разделянето на екрана, за да може всеки играч да вижда 
своята перспектива от играта. Dual Play обаче дава възможност на 
всеки играч да се наслаждава на картина в цял екран (в 2D) чрез два 
различни вида поляризирани очила. 

Бела, брой 6 (172), 201280



info

Прогноза за периода от 15 ЮНИ до 15 ЮЛИт е л е ц  ( 2 1 . 0 4  –  2 0 . 0 5 )

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАВЛАДЯВАНЕ 
НА ПЕЧЕЛИВШИ ТЕРИТОРИИ За-

почвате периода много ентусиазирано и 
енергично. На 15 и 16 юни Луната е във 
вашия знак и ви дава допълнителна увере-
ност и издръжливост. Една от най-важни-
те теми за Телеца – тази за неговата сигур-
ност и материална обезпеченост – сега от-
ново става актуална заради повторното 
новолуние в Близнаци. Съдбата ви дава 
втори шанс да стъпите на здрава почва и 
да завладеете печеливша територия, защо-
то точно новолунието в Близнаци ви сти-
мулира да заздравите настоящите си по-
зиции и да откриете нови, по-прогресив-
но мислещи делови партньори. Ще подо-
брите и материалното си състояние. 

ПРЕМИНАВАТЕ ПРЕЗ ТРУДЕН 
ПЕ РИОД на новолунието на 19 юни, 

но още преди то да настъпи – на 17 и 18 
юни, ще се почувствате изтощени, отег-
чени и затормозени. Вероятно ще ви об-
земат „черни“ мисли, ще имате временни 
проблеми с парите. В здравословно отно-
шение също няма да сте в най-добра фор-

ма, имунната ви система ще е разбалан-
сирана. Тези настроения ще се пренесат 
и на самия 19 юни, когато настъпва ново-
лунието и отново започва нов цикъл на 
Луната. Вечерта се усамотете и се опитай-
те да подредите приоритетите си. Много 
е важно да се прицелите в най-близката, 
практична и постижима цел, за да има-
те успех. Това новолуние засяга сферата 
на доходите и здравето ви, затова се фо-
кусирайте върху тези две теми. Само след 
2 седмици ще усетите първите резулта-
ти. Но трябва да сте направили първите 
стъпки, макар и символично, още на 20 и 
21 юни. 

КЪСМЕТЪТ МОЖЕ ДА КАЦНЕ 
НА РАМОТО ВИ С навлизането на 

Слънцето в Рак на 21 юни ще усетите, че 
имате повече енергия и желание за общу-
ване. Откриват се нови възможности за 
действие и поле за изява. Нужната ви ин-
формация сама идва при вас. Внимателно 
проследявайте целия информационен по-
ток около себе си, защото по много неви-
нен и дори незначителен повод ще полу-
чите шанс да установите връзка с подхо-
дящи за вас хора. Не бавете отговора на 
нито едно телефонно обаждане или имейл. 
Обръщайте внимание на всяка новина, 
дори в първия момент да ви се стори, че не 
ви касае. Ще комуникирате с лекота. 

ЛЕСНО ЩЕ ОБРАБОТВАТЕ ИН-
ФОР МАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ от 

21 до 25 юни включително. В този пери-
од фокусирайте вниманието си върху 
работата – ще вършите всичко с лекота. 
Чакайте вести и събития, които идват от-
далече и по някакъв начин засягат бизне-
са ви, личните ви отношения и най-вече 
вашето духовно и емоционално развитие. 

ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТЕ 
С ЧУЖДИ УСЛОВИЯ след 26 юни. 

Меркурий навлиза в конфликтния за вас 
знак Лъв и ще трябва да се съобразявате с 

чужди условия.
ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ Пълно лу ни-
ето в Козирог на 3 юли ще ви зарад-

ва с поне една реализирана идея. Ако все 
още учите или се занимавате с научна ра-
бота, ако работите в сферата на реклама-
та, съдебната система и правото, издател-
ския бизнес, туризма или образованието, 
навлизате в силен период. 
Най-сетне вашата управляваща планета 
Венера приключва своя ретрограден ход 
и тръгва в директна посока. Много скоро 
ще усетите това, защото ще приключите 
със стари финансови и емоционални дъл-
гове. Парите започват да текат към вас. 

НЕ ВЛИЗАЙТЕ В КОНФЛИКТИ на 
15 юли. Особено на работното мяс-

то. Ще останете неразбрани. Избягвайте 
също така споровете с децата си и с 
по-възрастните роднини, за които се 
грижите. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
  След 19 юни получавате шанс да 

повишите доходите си, да укрепите 
своето здраве.

 От 21 до 25 юни ще общувате с по-
голяма лекота. Обработвате бързо 
документи и информация.

  След 24 юни ви предстоят важни 
решения. Получавате вести от чуж-
бина, променяте досегашната си по-
сока на развитие.

 След 27 юни изплащате стари дъл-
гове и стабилизирате финансовото си 
положение. 

 На 3 юли виждате част от идеите си 
реализирани.

 На 4 и 14 юли сте много уверени в 
любовта.

ВЗИМАТЕ ЖИТЕЙСКИ 
РЕШЕНИЯ
На 24 юни ще се задвижат важни 
неща в живота ви, които няма да 
можете да контролирате напълно. 
Много от вас ще вземат кардинални 
решения за бъдещето си – като започ-
ване на обучение, работа в чужбина, 
емиграция или промяна на начина на 
живот. 
Тези, които ще пренебрегнат пътува-
нията извън граница, ще проявят ин-
терес към съвършено нови сфери на 
развитие. Някои от вас ще променят 
мирогледа си и подхода си към живо-
та. Да внимават Телците, които се за-
нимават с частен бизнес или са на ръ-
ководни постове. Не рискувайте, осо-
бено в областта на финансирането. 
Внимавайте с чуждестранните инвес-
тиции, защото е възможно да бъдете 
въвлечени в корупционни схеми.

EUROCUCINA 2012

INDESIT – КУХНЯТА НА 
БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ
Indesit Company за пореден 
път бе един от най-очаквани-
те герои в 19-ото издание на 

Eurocucina – най-значимото международно изложение в света за 
производството на кухни и кухненски уреди. Компанията предста-
ви новите линии уреди за вграждане с марките Indesit, Hotpoint и 
Scholtès. В центъра на вниманието беше серията Luce, изцяло нова 
колекция от уреди за вграждане.
Много важен дебют на това изложение направи зоната за иновации 
Hotpoint Innovation Area 2012 – проект на Indesit Company, разрабо-
тен с дизайнерите от carlorattiassociati, който демонстрира как вза-

имодействието и координацията ще оформят кухненските прос-
транства на бъдещето. Благодарението на интегрирана безжична 
връзка в уредите те постоянно ще бъдат свързани с интернет, за да 
обменят информация със своите потребители. Hotpoint Innovation 
Area изследва влиянието, което тази иновация би имала върху на-
шето ежедневие.
В близко бъдеще няма да ви се налага да търсите и инструкции-
те за употреба на уредите. Просто ще разчитате на един общ ин-
терфейс за контролиране на домакинските уреди дистанционно: 
всички данни от него моментално ще излизат на вашия таблет или 
смартфон. Посетителите на Eurocucina имаха възможност да видят 
как интерфейсът им позволява по всяко време да държат дома си 
под око, докато не са в него.
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Прогноза за периода от 15 ЮНИ до 15 ЮЛИл и з н а ц и  ( 2 1 . 0 5  –  2 1 . 0 6 )б

ГАЛЕНОТО ДЕТЕ НА ЗОДИАКА 
СТЕ за една година напред. От 15 до 

20 юни имате добро самочувствие, уве-
рени сте в действията си. Оптимизмът 
не ви напуска нито за минута. Отдавна 
не сте се чувствали в толкова добра фор-
ма! Подаръците на съдбата продължа-
ват да ви засипват – на 19 юни ви се дава 
втори шанс да стартирате важни начи-
нания в живота си, защото в рамките на 
30 дни преживявате второ новолуние в 
Близнаци. Новолунието е един много си-
лен и важен момент в астрологията. Ако 
се концентрирате, можете да накарате 
живота ви да тръгне в друга посока. Това 
новолуние е поредният силен за вас мо-
мент, особено сега, когато Юпитер е във 
вашия знак и ви носи късмет и закрила. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ С ВАЖЕН ЖИ-
ТЕЙ СКИ ПЕРИОД от 15 до 19 юни 

включително. Съветвам ви да довър-
шите всичко започнато през тези дни. 
Вечерта на 19 юни не си пилейте сили-
те и не се претоварвайте – времето е от-
редено за правене на планове. Възможни 

са прозрения. Моментът е магичен и не 
бива да го пропускате. Мнозина от вас 
ще почувстват импулс първо да променят 
нещо във външността си. Добре е още на 
20 юни да направите нещо в това отноше-
ние – купете си нова дреха или нещо дру-
го, което ритуално ще ви носи късмет и 
ще ви „качи“ на пътя на успеха.

ВЕНЕРА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ 
ДВИ ЖИ ВЪВ ВАШИЯ ЗНАК и до 27 

юни ще ви провокира да се върнете сим-
волично назад и да направите анализ на 
своите любовни и приятелски връзки. На 
21 юни имате възможността да направи-
те голям „пробив“ в любовния живот и да 
се справите със заплетени ситуации, кои-
то дълго време отлагате. С присъствие-
то на Венера в Близнаци през целия пе-
риод вие сте толкова обаятелни и магне-
тични, че човек трудно може да ви устои. 
Грешките също ще ви бъдат бързо опро-
щавани. Успешни нови връзки ще можете 
да осъществите едва след 27 юни. 

РЕШАВАТЕ МАТЕРИАЛНИ ПРО-
БЛЕМИ Слънцето навлиза в Рак на 

21 юни и отвлича вниманието ви в посока 
на материалните ви проблеми. Опитайте 
се да пречупите цялата еуфория досега 
през призмата на практичността. Време е 

да се замислите за ценностната си систе-
ма, за да установите, че много от нещата, 
които са били от значение за вас, сега вече 
са изгубили смисъла си. Още на 21 и 22 
юни ще разберете кои нови неща получа-
ват смисъл за вас. Сменяте приоритетите 
и предпочитанията си. 

ШАНС ДА ПРИДОБИЕТЕ ИМУ-
ЩЕСТВО, ПАРИ И ПРИЗНАНИЕ 

получавате на 24 юни. Но се пазете от 
евентуални клопки както на 24, така и 
25 юни. Критичен ден в това отношение 
е и 29 юни. На тези дати бъдете предпаз-
ливи, ако трябва да подписвате договори 
(особено за покупко-продажба). Не пра-
вете рисковани инвестиции, не догова-
ряйте заеми и не харчете необмислено. 

ВНИМАВАЙТЕ С ИНТИМНИЯ 
ПАР ТНЬОР на 29 юни. Не се доверя-

вайте на случайни, макар и много чаров-
ни хора. Пазете и здравето си. Не се нато-
варвайте и напрягайте. На този ден дори 
и малките притеснения ще доведат до го-
леми загуби на енергия. 

СЕРИОЗЕН ПРОБИВ В НАЧИНА 
НА ПЕЧЕЛЕНЕ НА ПАРИ прави-

те на 3 юли. Преодолявате нестабилно-
то си положение, ставате по-практични и 
успявате да „изтъргувате“ способностите 
си. Добре се споразумявате с партньори и 
съдружници и умело влагате спечелените 
средства. Представяте се добре на прего-
вори, постигате изгодни условия. Вече сте 
една крачка пред конкуренцията. 

МНОГО СТЕ СИЛНИ В ЕКИПНАТА 
РАБОТА на 4, 5 и 14 юли. С приятели 

и съмишленици можете да предприемете 
много успешни ходове и съвместни ини-
циативи. В тези дни успех ще имат всич-
ки, които се занимават с творчество, нау-
ка, посредничеството, консултантски ус-
луги и търговия. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 20 юни се намирате във ва-

жен трансформационен период.
 От 20 юни стартирате реализация-

та на новите си желания. Променете 
нещо във външността си, купете си 
талисман или нещо ново.

  От 21 юни се фокусирайте върху 
печеленето на пари. 

  След 27 юни ще създавате много 
добри връзки. Най-успешните дни за 
комуникация са 4, 5 и 14 юли. 

 На 24, 25 и 29 юни, както и на 15 
юли не подписвайте прибързано до-
говори и не правете инвестиции. Не 
харчете необмислено.

УСПЕШНИ ДНИ В ЛЮБОВТА
са 4, 5 и 14 юли. Тези дни са благопри-
ятни и за приятелските ви връзки. 
Дава ви се шанс да освежите брачния 
си живот. На 5 юли е много възможно 
да се влюбите от пръв поглед. Има го-
ляма вероятност чувствата да са вза-
имни. Ако искате да постигнете успе-
хи и в деловата сфера, използвайте 
този период – насрочете важните си 
срещи и разговори за някоя от датите 
4, 5 или 14 юли.

АВТО-МОТОСВЯТ

КАРАЙТЕ СЛЕД ТЯХ
Ръст на оборота 48 пъти, 28 пъти повече продадени автомобили, 216 пъти пове-
че служители, инвестиции в размер на 80 милиона лева и общ пазарен дял около 
12,5%. Това е само част от маркировката по пътя на 20-годишната история на една 
от най-големите компании в автомобилния бранш у нас. Фирмената група „Балкан 
стар“ предлага най-широката възможна гама продукти и услуги: продажба на нови 
и употребявани леки, лекотоварни, товарни, специализирани автомобили и автобуси, сервиз и оригинални резервни части, аксесоари, 
сервизни договори, удължена гаранция, финансиране, обратно изкупуване, застраховки. Предлаганите марки нови автомобили от група-
та на „Балкан стар“ са Dacia, Renault, Nissan, Jeep, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Fuso, Setra, Smart, а от 1 май – Fiat и Alfa Romeo. 
„За 20 години в България успяхме да натрупаме разнообразен опит – в динамично растящ пазар и в условия на криза, в често променящи 
се законови рамки… Работим с марки, носещи характеристиките на различни култури – европейска, американска, японска. Преживяхме 
много, научихме много и това ни дава увереност, че можем да предложим на всеки от клиентите си най-доброто индивидуално решение“ 
– обобщава историята на компанията г-н Пламен Митев, управител и председател на борда на директорите на „Балкан стар“. 
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НЕ ПЛАНИРАЙТЕ НИЩО ВАЖНО 
от 15 до 19 юни включително. 

Фокусирайте се само върху най-наложи-
телното. Сега сте в период, когато трябва 
да пазите силите си, защото ще ви липсва 
енергия. Дори и да искате да сте инициа-
тивни и активни, ще ви бъде много труд-
но да го направите. 

КОНТРОЛИРАЙТЕ ЗДРАВЕТО СИ 
от 15 до 19 юни. Вероятни са обостря-

ния на хронични заболявания, инфек-
ции, както и неясни симптоми от психо-
соматичен характер. Потърсете консулта-
ция с лекар, но не се вживявайте прекале-
но, защото много скоро притеснителните 
симптоми ще отзвучат. 

ИМА НЕЩА, ОТ КОИТО ТРЯБВА 
ДА СЕ ОСВОБОДИТЕ (включител-

но и от някои психоемоционални модели 
на поведение). Има и теми, които трябва 
да приключите и звездите ви дават шанс 
да го направите. Някои събития сами ще 
се случват, но други трябва да провокира-
те сами. 

СТАВАТЕ АКТИВНИ И КОН ЦЕН-
ТРИРАНИ с навлизането на Слънцето 

в Рак на 21 юни. Тогава получавате добри 
новини, изваждате бързо документи, да-
ват ви очаквани отдавна разрешителни… 

Това ви окуражава, че сте се освободили 
от дългия етап на приключване и изчак-
ване. Близки и приятели ще ви подкрепят, 
дори само с една добра дума на този ден. 
Време е да помислите повече за своето бъ-
деще както в личните, така и в професио-
налните отношения. Новостите ще се зад-
вижат към вас почти мълниеносно. Няма 
как да ги пропуснете. Някои Раци ще пре-
минат и през фазата на кризата, която съ-
пътства всяка по-голяма трансформация. 

НОВОСТИ В РАБОТАТА очаквай-
те на 24 юни. Ще се наложи да реша-

вате назрели проблеми на работното мяс-
то, провокирани от смени по върховете, 
които ще засегнат и вас. Много Раци ще 
се замислят за самостоятелна кариера и 
бизнес, който да ги направи напълно не-
зависими. Вероятни са и проблеми с по-
възрастни роднини, както и с властни ин-

тимни партньори, началници или авто-
ритарни съдружници. Единственото, от 
което трябва да се пазите, са необмисле-
ни финансови инвестиции. Не действай-
те прибързано за нищо. Ще имате и дру-
ги шансове. 

БЪДЕТЕ ПО-СДЪРЖАНИ Не си 
позволявайте да нападате първи с 

думи. На 24 юни си взаимодействат две 
от най-важните планети, които симво-
лизират сегашната икономическа криза – 
Уран и Плутон. В този момент те са в тру-
ден аспект, от който ще бъдат засегнати 
всички от зодиака, но най-силно проме-
ните ще усетят Овните, Раците, Везните и 
Козирозите. Ако имате такива приближе-
ни или началници, пригответе се за кон-
фликти, които ще са почти неизбежни. 
Не се притеснявайте излишно и не дейст-
вайте хаотично. Ако са замесени хора от 
чужбина или чужди инвестиции, не им се 
доверявайте. Всичко, което ви се случва 
сега, след време ще го оцените като необ-
ходимо зло. 

ЩЕ СРЕЩНЕТЕ ГНЕВНАТА РЕА К-
ЦИЯ НА ВАШИ ПАРТНЬОРИ на 29 

юни. Те по всякакъв начин ще ви показ-
ват недоволството и несъгласието си и ще 
се опитат да ви манипулират. Внимавайте 
със съдружниците и с клиентите си. 

ВСИЧКИ ПУКНАТИНИ В ПАРТ-
НЬОРСТВАТА СТАВАТ ВИДИМИ 

на 3 юли (отнася се както за личните, така 
и за служебните партньорства). Това ще 
ви облечи, защото ще разберете ясно къде 
са различията. В този ден ще ви наблю-
дават и приятели, и неприятели. Бъдете 
максимално точни. 

ВЛИЗАТЕ В СТАБИЛЕН И ГРА ДИ-
ВЕН ПЕРИОД от 4 да 15 юли, когато 

вече с лекота можете да задвижите нови-
те си инициативи, без да се притеснявате 
от нови сътресения. Трудностите вече са 
зад гърба ви. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 19 юни приключвате със 

стари модели на поведение, освобож-
давате се от миналото.

 След 21 юни ставате по-енергични 
и навлизате в нов житейски етап.

  На 24 юни се задават промени в 
работата и социалния ви статус. Ще 
имате спречквания с авторитетни и 
властни личности.

 На 29 юни и на 3 юли се съобразя-
вайте с партньорите си.

 От 4 до 15 юли сте в стабилен и ху-
бав период. Действайте смело! 

ПОМОЩ ОТ НОВОЛУНИЕТО В 
БЛИЗНАЦИ
получавате на 19 юни вечерта. Това 
новолуние ще ви накара да преживее-
те отново и да се освободите от някои 
свои емоции и схващания. Трябва да 
се развивате, а не да стоите, вкопче-
ни в миналото, и да блуждаете в очак-
ване на неясното бъдеще. Научете 
се да бъдете тук и сега, за да живее-
те пълноценно живота си. Важен ден 
за осъзнаване на всичко постигнато 
до този момент е 20 юни. Тогава ще 
се почувствате ограничени и крити-
кувани от вашите партньори, с кои-
то ще се наложи да се съобразявате. 
Не насрочвайте важни срещи и раз-
говори за този ден. В работата няма 
да се справяте особено добре, ще бъ-
дете неуверени и страхливи. И по-
следно – ако е възможно, не подпис-
вайте договори, защото няма да са ус-
пешни за вас.

НЕЩО ПО-СПЕЦИАЛНО

НОВО ВИНО ENIRA ROSE 2011 
е подходящата напитка за горещите летни вечери. Виното с бонбонени оттенъци често е подценявано и пренебрегвано за 
сметка на своите „братя“ с плътен червен цвят. Съвсем незаслужено, защото заради специфичния си аромат и вкус розето е 
специално и по-изтънчено вино. То е за всички, които обичат да излизат на по питие с приятели след работа. За любители-
те на положителните емоции. 
Enira Rose 2011 е най-новият купаж от 50% пeти вердо и 50% сира. То е с бледорозов цвят, аромат на грейпфрут, портокалова 
кора и жълти цветя. Вкусът е плътен, освежаващ и балансиран. Прасковата допълва превъзходния послевкус. 
Enira Rose 2011 е отгледано в специални парцели от лозовите насаждения на Bessa Valley, предназначени единствено за него. 
Купажът е обработен чрез специфичен процес, по време на който всеки сорт се пресова отделно, след което виното отлежа-
ва 6 месеца, преди да бъде бутилирано. „Благодарение на внимателната екстракция на гроздовия сок и прецизно подбрано-
то време за гроздобер виното придоби привлекателния бледорозов цвят. Те допринесоха и за хармонията във вкуса, която 
търсим във всеки един купаж от нашите вина“ – обяснява тайната на виното от Долината на бесите Ивайло Антонов, гене-
рален мениджър на избата. Enira Rose е вече на пазара, а цената на една бутилка в магазинната мрежа е между 10 и 11 лева.
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ЗАОБИКОЛЕНИ СТЕ ОТ МНОГО 
СЪМИШЛЕНИЦИ от 15 до 19 юни. 

Контактни и изобретателни сте. Готови 
сте във всеки един момент да промените 
плановете и намеренията си. Духът ви е 
младежки. Закачливи и непримирими сте. 
Усещате как към вас се задават промени и 
сте в бойна готовност. Добре е да сте сред 
приятели през тези дни, за да черпите и 
обменяте идеи и информация. Ако вече 
работите по някой проект, опитайте се да 
го приключите до 19 юни. Старайте се да 
отхвърлите повече работа, защото съби-
тията, които предстоят, ще ви отведат в 
съвършено друга посока. 

НАЙ-АКТИВНАТА ЧАСТ НА ТРАН-
С    ФОРМАЦИОННИЯ ПЕ РИ ОД е от 

20 юни до пълнолунието в Козирог на 
3 юли, когато ще се наложи да обърнете 
внимание на текущата си работа, на отно-
шенията с колегите или подчинените си. 
Възможни са напрежения заради поти-
снати емоции и преглътнати обиди. Сега е 
моментът да преодолеете недоразумения-
та. Денят е чудесен за предаване на проект 
или работа, която дълго време сте изпип-

вали. Ще забележат усилията и старанията 
ви и ще ви поощрят заслужено. 

ФОКУСИРАНИ СТЕ ВЪРХУ КА-
РИ ЕРАТА СИ от 21 юни до 3 юли. 

Конкурентоспособни сте и можете да 
се преборите успешно с всичко и всич-
ки, във всякакви области на живота. 
Типично във ваш стил проявявате ще-
дрост към околните на 21 и 29 юни, как-
то и на 4, 5 и 14 юли. Помагате на прия-
тели и колеги, правите големи отстъпки. 

ПОВЕЧЕ ЯСНОТА В ЛИЧНИТЕ ОТ-
НОШЕНИЯ получавате след 27 юни. 

До този момент бяхте изкушавани да рес-
таврирате една стара любов и изпитвахте 
постоянни колебания. Сега тези колеба-
ния изчезват, защото след 27 юни Венера 
става директна и насочва чувствата ви в 
правилната посока. Венера е планетата не 
само на любовта, но и на изкуството, кра-
сотата и хармонията, затова творческата 
ви фантазия ще се развихри. 

В ТВОРЧЕСКИ ПЕРИОД СТЕ от 27 
юни до 15 юли. Всички с творчески 

професии ще имат успех.
В ЗДРАВОСЛОВНО ОТНОШЕНИЕ 
можете да се почувствате рязко зле, 

без енергия. Имате нужда от почив-
ка. Вероятни са проблеми с гръбначния 
стълб, кръста, както и с раменния пояс. 
От преумора имате склонност да задържа-
те негативните емоции в областта на пле-
щите, гърба и кръста. Сърдечносъдовата 
система също може да ви създава пробле-
ми. От 3 до 15 юли непременно обърне-
те внимание на здравето си, спортувай-
те и ходете повече пеша на чист въздух. 
Дори най-елементарни движения с ръце-
те, главата и врата, както и дихателните 
упражнения ще ви помогнат да преодоле-
ете схващанията в кръста и гърба. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТРАВМИ И НЕ 
ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ПЪТУВАНИЯ 

на 20, 24 и 29 юни, както и на 15 юли. 
Спазвайте всички правила на безопас-
ност и следете здравословното си състоя-
ние. През този период е препоръчител-
но да не се натоварвате с много работа, да 
сте по-сдържани и да подбирате хората, с 
които общувате. Намирате се в края на ва-
жен годишен цикъл, считано от минало-
годишния ви рожден ден, и трябва да си 
направите важна равносметка, да обмис-
ляте внимателно бъдещите си действия в 
очакване на следващ силен и активен пе-
риод, който ще настъпи след 21 юли. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 19 и 24 юни са дни на важни проме-

ни. Променяте генерално плановете и 
насоките си за развитие.

 На 21 и 29 юни, както и на 4, 5 и 
14 юли правите щедри жестове и по-
магате на приятели и близки, с които 
подобрявате отношенията си трайно.

 След 27 юни успявате да разберете 
какво искате в любовта. Ще имате до-
бри творчески изяви. 

  На 5 юли – щастливи срещи и 
влюбвания.

 От 3 до 15 юли почивайте повече и 
се грижете за здравето си. Направете 
си равносметка.

СЪВЪРШЕНО НОВ ЕТАП НА 
РАЗВИТИЕ
може да настъпи за вас след новолу-
нието в Близнаци на 19 юни. В рам-
ките на следващите 30 дни ви се дава 
шанс окончателно да се разделите със 
заниманията, които сте имали до-
сега, и със средата, в която в момен-
та се проявявате (особено пък ако тя 
не ви харесва!). Насочвате се в нова 
посока. Имате за съюзник планетата 
Юпитер, която подхранва творчески-
те ви фантазии и ви помага да прес-
кочите граници, които сами сте си 
поставяли. Това ще го усетите с пъл-
на сила от 20 юни до 3 юли включи-
телно. Творческият ви период оба-
че стартира още на 19 юни вечерта. 
Пълно развитие на промените оч-
аквайте около 24 юни, когато е ква-
дратурата на Уран и Плутон. И двете 
планети ще ви провокират към сме-
ли постъпки. Много от вас ще сменят 
и образованието си, интересите и ра-
ботата си или ще заминат зад грани-
ца. Приемете спокойно всички тези 
събития. Рядко се дава такава въз-
можност човек с лекота да преодолее 
инерцията на събитията.

ПЕРФЕКТНИ КОМБИНАЦИИ

НОВИ АКСЕСОАРИ ЗА ТАБЛЕТИ ОТ LOGITECH 
Журналистите бяха сред първите в България, които разгледаха 
продуктовото портфолио от аксесоари за таблети на Logitech. Всеки 
един аксесоар бе показан в съчетание с таблет и чрез демонстрация 
на още една интересна комбинация от други продукти. Уникалното 
устройство Logitech Mini Boombox например, което представлява 
компактна озвучителна система за музика, филми и разговори, бе 
представено като перфектния аксесоар за лятото и плажа заедно 
със слънчеви очила, бански и парео. 
Специален фокус беше отреден на клавиатурите за таблети на 
Logitech – Logitech Tablet Keyboard, Logitech Keyboard case, Logitech 
Fold-up Keyboard. Тези аксесоари са се превърнали в задължител-
ни за всички потребители на таблети, които искат бързо и лесно да 

свършат своя-
та работа – 
било то с писа-
не на имейли, изготвяне на оферти или ежедневна комуникация. 
„Съвременните таблети бързо намериха място в живота и сърца-
та ни заради уникалната комбинация от качества, които предлагат. 
Ние в Logitech вярваме, че можем да направим тези устройства още 
по-удобни и полезни“ – каза търговският директор на Logitech за 
България Стефана Здравкова. 
В демонстрацията на перфектните съчетания се включиха и спе-
циалистите от пекарната за кексчета Take a cake, които направиха 
демонстрация как може нещо обикновено да се превърне в изклю-
чително и специално с правилната добавка.
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КОЛЕБЛИВИ И НЕУДО ВЛЕ-
ТВО РЕНИ СТЕ от 15 до 19 юни. 

Прекалено самокритични сте и се това-
рите с повече работа, отколкото можете 
да свършите. Разсеяни сте и сте в твор-
чески застой. Искате да сте резултатни. 
Подлагате на анализ всичко, което сте 
постигнали в живота до момента. Имате 
потребност да се уверите в правилност-
та на своите действия. Чувствате порив 
да вложите повече творчество в работа-
та си, както и в ежедневието. Ако до този 
момент по някакъв начин са надделявали 
скромността и притеснителността ви, на-
последък се чувствате провокирани да из-
разявате себе си по-експресивно. 

ИЗЛИЗАТЕ ОТ ТВОРЧЕСКИЯ ЗА-
СТОЙ след 21 юни. От това състояние 

ви изваждат ваши приятели, симпатизан-
ти и поддръжници, които ви увличат в 
нов проект, намират ви нова или допъл-
нителна работа, която ще е поле за доказ-
ване на знанията и уменията ви. Ще бъ-
дете много силни в колективните изяви 
и работата в екип. Съветвам ви да ходи-
те по партита, но общувайте само с хора-

та, с които ви свързват общи идеи и инте-
реси. С тях взаимно ще си помагате и ще 
израствате. 

СИЛНИ И УСПЕШНИ СТЕ от 21 до 
24 юни. Установявате полезни контак-

ти. На този етап ви съветвам да се включ-
вате в нови проекти само с идеи, без да 
се обвързвате финансово и емоционал-
но. Изчакайте до 30 юни, когато ще мо-
жете по-правилно да се ориентирате в си-
туацията. Ако сега се включите активно в 
различни съвместни инициативи, бързо 
ще станете лидери. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ СЕРИОЗНИ ЕМО-
ЦИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ СЪ-

ТРЕ СЕНИЯ на 24 юни. Внимавайте как-
во казвате и обещавате, защото може да 
си навлечете сериозни проблеми. Най-
важното, което трябва да запомните, е да 
не рискувате с нищо! Най-уязвими сте по 
темите за парите и любовта. А ако тези 
две теми се преплетат, загубите ви са га-
рантирани. Затова се въздържайте от 
действия, независимо колко сте влюбени, 

въвлечени или ангажирани с някои съ-
бития. Взетите на 24 и на 29 юни реше-
ния определено няма да са най-добрите. 
Внимавайте и при случайни сексуални и 
емоционални контакти, не се сближавай-
те бързо с хора, които не познавате добре. 
Много сте наивни и напълно заслепени 
през тези дни, както и в дните около тях 
– от 23 до 30 юни включително – и пре-
ценките ви не са надеждни. Ако искате да 
заченете, това не са подходящи дни. Ако 
вече сте бременни, то тогава се пазете във 
всяко едно отношение. 

ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ИН ВЕС ТИ-
ЦИИ през целия споменат период от 

23 до 30 юни. Не взимайте заеми и не хар-
чете дори за дребни неща. 

ГОЛЯМО РАЗДВИЖВАНЕ очак-
вайте от 3 юли нататък. Най-вече 

в емоционалната сфера. Отношенията с 
децата ви ще претърпят промяна. На 3 
юли е пълнолунието в хармоничния ви 
знак Козирог, което щедро ще ви засипе 
с повече любов и разбиране от близки-
те ви. Успявате да заздравите любовни-
те си и приятелските връзки, както и да 
хармонизирате връзката си с децата си. 
Възраждате ваши стари увлечения, хоби-
та и интереси, преоткривате свои творче-
ски, позабравени идеи. Добре е да се опи-
тате да уловите този хармоничен импулс, 
изпълнен с доброта, любов и творчество. 
Денят е подходящ и за явяване на конкур-
си, събеседвания, представяния на твор-
чески проекти. Ако успеете правилно да 
се хармонизирате с тази енергия и да ù да-
дете правилен ход, от 3 до 14 юли ще има-
те силен и съзидателен период. 

НЕ СИ ПИЛЕЙТЕ СИЛИТЕ на 15 
юли. Внимателно избирайте с кого 

общувате, не си купувайте скъпи стоки. 
Отложете това за някой друг път. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 След 19 юни търсите нови начини 

за професионална изява.
  От 21 до 24 юни се включвате ак-

тивно в нови проекти. Съюзявате се 
с приятели. 

 От 23 до 30 юни и особено на 24 и 
29 юни сте много уязвими. Не риску-
вайте с чувствата и парите.

 След 3 юли хармонизирате любов-
ния си живот. Намирате общ език с 
децата и приятелите си. Възраждате 
хобитата и интересите си.

 От 3 до 14 юли периодът е съзида-
телен за вас във всяко едно отноше-
ние. Хрумват ви и интересни идеи.

СТАВАТЕ НАПОРИСТИ И 
ОБЩИТЕЛНИ
За втори път през последния месец ще 
преживеете новолуние в Близнаци, 
което ще окаже благотворно влияние 
върху социалната и професионална-
та ви реализация. Вече и Юпитер е в 
Близнаци и ви прави напористи, кара 
ви постоянно да се вглеждате в резул-
татите си и да си поставяте по-високи 
цели. Добре е вечерта на 19 юни, ко-
гато е новолунието, да си дадете смет-
ка дали това, което искате, е по сили-
те ви да го реализирате. И дали на-
истина се нуждаете от промяна, осо-
бено в професионално отношение. 
Отговаряте си на тези въпроси още 
на 20 и 21 юни.

СВАТБА С ПОЧЕРК

МИРЯНА И ИВАЙЛО 
СИ КАЗАХА „ДА“
На 5 май пред повече от 
120 гости популярният ар-
тист от сериала „Под при-
критие“ Ивайло Захариев 
се врече в любов на избра-

ницата си Миряна – мениджър-комуникации във Фондация за со-
циална промяна и включване. Паметното събитие се състоя в гра-
дината на хотел „Експо“, а кумове бяха Иво и Цветелина Орешкови. 
Церемонията се проведе по протестантска традиция, водена от 
пастор Калоян Курдоманов. Двамата младоженци съвсем като във 
филм си размениха обети за вярност и любов, за уважение и вза-

имна подкрепа.
Булката бе заложила на романтична рокля от лен, шифон и данте-
ла, изработена специално за нея от дизайнера Евгени Петков, с ко-
гото са приятели от детство. 
Подготовката на сватбата бе поверено на Мирена Тодорова от сват-
бена агенция „Екстра уединг“, приятелка на младоженците, която 
превърна сватбеното им тържество в мечта. 
Ивайло има възможност да демонстрира своя актьорски талант 
още на първия нетрадиционен сватбен танц, който младоженците 
бяха подготвили на фона на микс от техни любими музикални пар-
чета. Сред гостите очаквано бяха и известни имена от родния шо-
убизнес и колеги на Ивайло – Ирена Милянкова, Захари Бахаров, 
Мариан Вълев, Христо Мутафчиев и Венци Янков.
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В ПОЗИТИВЕН И ХАРМОНИЧЕН 
ПЕРИОД СТЕ от 15 до 19 юни вклю-

чително. Усещате силен подем и мотива-
ция да промените събитията около себе 
си и да започнете да се занимавате с нещо 
ново, което ще разшири хоризонтите ви и 
сферите ви на влияние. Запазете този ен-
тусиазъм за малко по-късно. Много сте 
енергични и продуктивни от 15 до 19 
юни. Насочете вниманието си към при-
ключване на вече започнати инициативи. 
Времето е отлично за предаване на про-
екти, взимане на изпити и зачоти, проуч-
вания за следване, както и за допълнител-
ни квалификации или заминаване в чуж-
бина. Непременно се отървете от работа-
та, която вече сте поели като отговорност. 
Не я оставяйте за по-късно, защото идва 
вълна на обновление – нови инициативи 
и трансформации – и около вас трябва да 
е достатъчно „разчистено и подредено“, за 
да тръгнете по новия път. 

ДЕЙСТВАЙТЕ С ПОВИШЕНО 
ВНИ МАНИЕ на 21 юни, когато 

Слънцето навлиза в нехармоничния ви 
знак Рак. Обикновено по това време на 
година ви се налага да се справяте с на-
лежащи проблеми, не се чувствате спо-
койни и хармонични. И този път се зада-
ват напрегнати и трансформиращи съби-
тия, които ще засегнат сферата на вашите 
партньорства. 

ТРУДЕН ДЕН е 24 юни. Освен с дело-
вите партньори очаквайте напреже-

ние и вкъщи с най-близките ви. Много е 
вероятно да отхвърлят вашите решения и 
намерения, да не се съгласят с ваш избор. 
В споровете ще се прокраднат и темите 
за пари, имоти, наследства и отговорно-
сти. Другият ви напрегнат ден е 29 юни, 
когато ще ви се наложи да избирате меж-
ду семейството и кариерата. Ще ви е мно-

го трудно, защото сте емоционално неста-
билни. Постарайте се да отложите тежки-
те разговори и важните решения за други 
дни, когато емоциите ви са по-спокойни. 

КЪСМЕТЪТ ВИ СПОХОЖДА едва 
след 27 юни, когато вашата управля-

ваща планета Венера най-сетне тръгва в 
директна посока. Това до известна степен 
ще ви помогне да се справите с напреже-
нията на 29 юни, защото благодарение на 
хубавите принципи, които носи Венера – 
хармонични отношения, дипломатичност 
и възможност за правилен избор, – ще ус-
пеете да туширате трудните събития. 

ДЕЙСТВАЙТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА ПЛАНОВЕТЕ СИ Дано да не сте 

забравили за хубавите си намерения и но-
вите желания, които си набелязахте на но-
волунието на 19 юни. От 4 до 14 юли пе-
риодът е максимално подходящ за дейст-
вия по реализацията им. Моментът е до-
бър и за внасяне на хармония в личния ви 
живот. Получавате нови предложения за 
бъдещето, привличате позитивни хора в 
обкръжението си, които ще ви помогнат 
да реализирате желанията си. 

ЧАКАЙТЕ ДОБРИ ВЕСТИ ОТ ЧУ-
Ж БИНА на 5 юли. И още – нови при-

ятелства, а за някои от вас и нова любов, 
която ще ви връхлети като светкавица 
– неочаквано. 

УСПЯВАТЕ ДА НАПРАВИТЕ НЕ-
ВЪЗ МОЖНОТО ВЪЗМОЖНО на 14 

юли. Постигате споразумение с всекиго, 
тъй както само една Везна умее. Трябва да 
научите и другите зодиакални знаци как 
да го правят. 

БЪДЕТЕ ПО-УВЕРЕНИ В СЕБЕ СИ 
на 15 юли. Не се самосаботирайте, 

забравете за колебанията и ниското само-
чувствие. Денят обаче не е добър за общу-
ване с началници. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
  От 15 до 19 юни ви съветвам 

да приключите с всички поети 
ангажименти.

  На 19 юни вечерта си направете 
планове за бъдещето, но не избърз-
вайте с действия по реализирането 
им.

 От 19 до 26 юни ще изпитвате труд-
ности в комуникацията. 

 На 20 юни все още не стартирайте 
новите си инициативи.

 24 и 29 юни са трудни дни за ваши-
те лични отношения. Не бързайте да 
правите избор и да давате отговор.

 От 4 до 14 юли стартирайте реали-
зацията на желанията си.

 На 15 юли не се самоограничавай-
те, имайте повече вяра в силите си. 

ВАЖЕН ДЕН ЗА ВАС
е 19 юни, когато е новолунието в хар-
моничния ви знак Близнаци. Това е 
великолепен шанс за Везните, осо-
бено ако на предходното новолуние 
през май не са успели да се органи-
зират и да положат началото на нови 
инициативи. Характерното за това 
новолуние е, че трябва да си измис-
лите желания и да си направите строг 
план за реализирането им. В никакъв 
случай обаче не се впускайте в дейст-
вие още на следващия ден, 20 юни, за-
щото тогава има странични факто-
ри, които ще ви спъват. На 20 юни и 
общуването, и деловата ви работа ще 
ви се удават трудно. В момента пла-
нетата на общуването и търговията 
Меркурий е в нехармоничния ви знак 
Рак и до 26 юни ще ви бъде трудно да 
намерите общ език с административ-
ните структури и с началниците. Но 
не се отчайвайте, спомнете си за пла-
новете и намеренията си в по-подхо-
дящ по-късен момент.

ЗВЕЗДНА ЦЕРЕМОНИЯ

МАРИЯ ГРОЗДЕВА СЛОЖИ ЗЛАТЕН ПОДПИС във Famous 
Алея на славата 
В елегантен тоалет най-успялата българка в историята на 
Олимпийските игри стъпи на червения килим под аплодисменти-
те на журналисти, почитатели, приятели и на нейния съпруг и тре-
ньор Валери Григоров. Гост на церемонията беше и Ники Кънчев. 
Специално за откриването на звездата на прославената ни спор-
тистка дойде и човекът, който преди седем години застана зад ини-
циативата в България да се създаде Famous Алея на известните бъл-
гари – Стюарт Макрей, директор за Европа на Th e Famous Grouse 
Scotch Whisky. Той връчи на Мария Гроздева почетния плакет и не 
скри вълнението си от това, че за пръв път се среща със спортист с 
пет олимпийски титли. 

Мария Гроздева получи 
като подарък и бутилка 
от любимото уиски на 
Шотландия, чийто ети-
кет беше уникален – Th e 
Famous Maria, – и малка 
златна 24-каратова звез-
да, която организаторите се надяват да ù донесе късмет и тя да се за-
върне в България с шеста олимпийска титла. 
Пред журналистите Мария Гроздева сподели, че конкуренцията за 
олимпиадата в Лондон е жестока, но целта е към финал и медал. 
Звездата на Мария Гроздева на Famous Алеята на славата е поред-
ното заслужено признание за нейните постижения. 

Бела, брой 6 (172), 201286



info
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ОГРАНИЧИЛИ СТЕ КОНТАКТИТЕ 
СИ ДО КРИТИЧНИЯ МИНИМУМ 

Прекалено много сте се вторачили в това, 
което ви липсва, и не успявате да види-
те всичко останало, което имате на раз-
положение в изобилие. От 15 до 19 юни 
сте затормозени заради големите проме-
ни, които ви се случват. Оптимизмът ви е 
чужд сега. Дните не са от най-хармонич-
ните, но вие сте решени да приключите с 
досегашните си проблеми, които, както 
подобава на един Скорпион, първо са от 
емоционално-сексуален и второ, от фи-
нансов характер. Това е така, защото ва-
шата лична управляваща планета Плутон 
отговаря за тези теми и те са сякаш „де-
журни“ в живота ви. До 19 юни времето 
е подходящо да се разделите със страхо-
вете и с емоционалните си зависимости. 
Постарайте се да си върнете дълговете.

ПРЕКЪСВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯ 
На 19 юни до обяд успешно можете 

да се разделите с онези делови партньори, 
които ви тежат на шията и ви огранича-
ват. Същото важи и за личните ви връз-
ки – ако се чувствате в безизходица, не 
виждате перспектива, а дори напротив, 
сякаш нещо ви тегли назад в развитието 
ви, най-доброто средство е прекъсване на 
отношенията. 

НЕЩО СЕ ПРОВАЛЯ На 20 юни 
може да не получите очакваните от 

вас покани, одобрения, визи, билети или 

зачоти. Вестите отдалеч няма да са удо-
влетворителни. Ако имате бизнес с чуж-
дестранни партньори или правите с тях 
научни изследвания и проучвания, се 
пригответе нещо да не е така, както сте го 
очаквали. 

НАВЛИЗАТЕ В БЛАГОПРИЯТЕН 
ПЕ РИОД на 21 юни – Слънцето е вече 

в хармоничния ви знак Рак, което авто-
матично облекчава вашите емоционални 
напрежения. Решавате благоприятно фи-
нансови въпроси, получавате заработе-
ното, успявате да се разплатите с креди-
тори. Някой ви прави голяма отстъпка и 
получавате по-голяма част от очаквани-
те от вас пари. Ако в този ден ви напра-
вят предложение за нова работа, веднага 
приемете, дори и в първия момент да ви 
се струва, че няма да се справите. 

ТЕМАТА ЗА РАБОТАТА СТАВА АК-
ТУАЛНА на 24 юни. Вероятни са пре-

назначения, преподписване на догово-
ри и споразумения, които по някакъв на-
чин ще нарушат досегашните ви условия 
за работа. Но по-големият проблем е, че 

могат да възникнат сериозни напрежения 
в общуването на работното място, особе-
но ако имате подчинени. С колегите ви ще 
се наложи да намирате отново „общ език“. 
Възможно е да се обострят отношенията 
ви с близки и роднини (братя, сестри и 
братовчеди) или с по-възрастни родите-
ли, за които се грижите. От реакцията ви 
зависи дали ще това ще е временен про-
блем, или ще се задълбочи. 

НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ПЪТУ ВА-
НИЯ на 29 юни, защото има риск да 

се осуетят в последния момент. Днес не 
оформяйте никакви документи и догово-
ри, не водете преговори. Учащите да не се 
явяват на изпити, ако е възможно! А за 
преписване не си и помисляйте. 

СЛАГАТЕ В РЕД ЕМОЦИОНАЛНИЯ 
И СЕКСУАЛНИЯ СИ ЖИВОТ Най-

сетне! Благодарение на Венера, която след 
27 юни тръгва в директна посока. Ако до 
този момент сте се опитвали да задържи-
те и да реставрирате стари връзки и парт-
ньорства, то сега вече сте настроени по-
революционно и не ви се правят отстъпки 
и компромиси. Вече сте си взели необхо-
димите поуки, натрупали сте опит и сега 
обръщате поглед в нова посока. Имате чу-
десни шансове за нови интимни връзки, 
както и за делови партньорства на 4, 5 и 
14 юли. Чудесни дни, в които можете да 
намерите сродна душа не само в любовта, 
но и в приятелството. Откривате съмиш-
леници, които скоро ще ви станат колеги. 

ОТНОВО ТРУДНОСТИ ПРИ ПЪ-
ТУ ВАНИЯ И ОБЩУВАНЕ очаквайте 

на 15 юли. На този ден ще комуникирате 
трудно с хора и институции от чужбина. 
Ако ще пътувате, бъдете много бдителни 
за парите и багажа си. Имате някакви за-
дръжки на тема чужбина и точно днес ще 
си изясните какви са те. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 До 19 юни сте в трансформационен 

период – преодолявате страховете си. 
Някои от вас погасяват дълговете си.

 На 24 и 29 юни очаквайте напреже-
ние на работното място.

 На 4, 5 и 14 юли ще имате късмет 
в любовните и приятелските отноше-
ния. Намирате сродна душа.

ДОБРИ ПРЕДЧУВСТВИЯ ЗА 
БЪДЕЩЕТО
Вечерта на 19 юни вече трябва да сте 
с бистро съзнание и в очакване на нов 
период и нови възможности. Тогава 
настъпва новолуние, чудесен шанс да 
започнете нещо отначало, а защо не и 
всичко отначало? Дори и да не се на-
прягате много като останалите зодиа-
кални знаци да си намисляте желания 
и да си правите планове за предсто-
ящото новолуние, новите идеи сами 
ще ви връхлетят и ще ви намерят. 
Още вечерта ще се почувствате заре-
дени с добро настроение, обземат ви 
добри предчувствия и очаквания за 
бъдещето. 

САМО ЗА МЪЖЕ

HEAD & SHOULDERS FRESH 
AND CLEAN за още по-чиста 
коса 
Според едно проучване на head & 
shoulders сред мъже от цяла Европа, 
Близкия изток и Африка чистата 
коса и дълготрайната свежест след 
взимането на душ играят ключо-
ва роля за мъжкото самочувствие. 

Анкетата, озаглавена „Свеж като след душ“, проведена от head & 
shoulders, разкри, че чувството на току-що изкъпани най-силно се 
усеща откъм… косата. Току-що измитата коса кара много мъже да 
се чувстват по-щастливи с външния си вид и по-уверени. 

Повече чувство за свежест в косата се крие в серията head & shoulders 
Fresh and Clean, която използва най-новата Pro Clean технология с 
подобрено почистващо действие. Новият head & schoulders Fresh 
and Clean премахва ефикасно себума, който се свързва със замърся-
ванията и причинява неприятна миризма на косата. В допълнение 
формулата с Pro Clean технология доставя ZPT – най-високоефек-
тивния Zinc scalp active от head & shoulders, който е най-добрата ата-
ка срещу гъбичката Malassezia Globos. А всички знаем, че тя е най-
големият виновник за появата на пърхота. 
Всеки аромат от серията Fresh and Clean има върхови, средни и ба-
зови нотки – структура, подобна на тази на най-изтънчените пар-
фюми. Резултатът е многопластово ухание, специално създадено да 
запази усещането за чистота и свежест по-дълго време.
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БЪДЕТЕ АКТИВНИ, участвайте в 
различни обществени и публични 

изяви и мероприятия от 15 до 20 юни 
включително. Това ще увеличи вашата 
популярност и ще ви помогне да устано-
вите нови полезни връзки. Възможно е да 
се наложи да възстановявате стари лич-
ни, приятелски и делови отношения. Но 
за съжаление това ще е временно, защото 
много скоро ще разберете, че сте се разви-
ли в друга, по-добра посока и че тези от-
ношения вече са неизгодни за вас. „Ретро“ 
периодът във връзките ще продължи е 
след 20 юни обаче – чак до 27 юни, когато 
най-сетне планетата на любовта Венера 
ще започне своя директен ход. Ще има 
моменти в общуването от 15 до 27 юни, 
когато ще ви е много трудно, защото, от 
една страна, сте ориентирани към новото 
и бъдещето си, но от друга, много здрави 
емоционални, енергийни и в някои слу-
чаи и финансови взаимоотношения ще се 
възраждат и спонтанно ще се завръщат в 
живота ви. Добрата новина е, както вече 
знаете, че вашата лична планета Юпитер 
от 11 юни вече се намира в сектора точно 

на вашите връзки и контакти и това ще ви 
помага бързо да се ориентирате кои от тях 
са полезни за вас и имат потенциал да се 
развиват в бъдеще. 

НАВЛИЗАТЕ В СЕРИОЗЕН ПЕ-
РИ ОД НА ПРОМЕНИ след 21 юни. 

Особено динамичен ще бъде този период 
за онези Стрелци, които имат частен биз-
нес или работят свободна професия. 

ТЕМАТА ЗА ПАРИТЕ, тяхното пе-
челене и правилно разпределение ще 

бъде водеща от 21 юни до 15 юли. Пазете 
се от големи загуби на 24 и 29 юни. 

ЗДРАВЕТО също е тема, която стои 
доста деликатно на дневен ред от 21 

юни до 15 юли. Внимавайте най-вече на 
24 и 29 юни. Особено ако нямате навика 
да водите здравословен начин на живот и 
злоупотребявате с „добрината“ и издръж-
ливостта на тялото си. Дошло е времето 
да започнете да живеете малко по-зелено. 
Поспрете се за момент и осъзнайте как-

во си причинявате. Дайте отпор на стре-
са. Критичен ден за здравето ви е 29 юни. 
Проблеми могат да се появят както във 
финансовите, така и в любовните и при-
ятелските ви отношения. Най-трудно ще 
бъде за онези Стрелци, които са обвърза-
ни с любов, бизнес и пари едновременно. 
Предпазвайте се от резки решения, из-
блици на гняв и демонстративно наказа-
телно поведение, защото накрая може да 
се окаже, че губещите все пак сте вие. 

МНОГО ВНИМАВАЙТЕ ВЪВ ФИ-
НАНСОВО ОТНОШЕНИЕ на 24 и 

29 юни. Твърде е възможно да се заблуди-
те и да загубите средства, ако точно сега 
направите някакви операции с пари и 
покупко-продажби. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПРИЯТЕЛИ, КОИ-
ТО МОГАТ ДА ВИ ПОДВЕДАТ на 

24 юни. Не защото имат лоши наме-
рения към вас, а най-вероятно поради 
неосведоменост. 

ЗАТВЪРЖДАВАТЕ ВАЖНИ ПО-
ЗИЦИИ на 3 юли. Получавате и шанс 

да увеличите доходите си, както и само-
чувствието си. През този ден правите 
правилен избор и стъпвате здраво на зе-
мята. Вследствие на бурните събития до-
тук ще има много неща да намествате и 
хармонизирате. Но това ще стане бързо и 
безболезнено от 4 до 14 юли. 

СИЛНИ И АРГУМЕНТИРАНИ СТЕ 
от 4 до 14 юли. Решенията ви са спо-

лучливи. Попадате на отлични условия да 
установите нови контакти, особено в об-
ластта на вашата работа. Най-успешните 
ви дни в това отношение са 4, 5 и 14 юли, 
тогава можете да привлечете добри парт-
ньори, финансиране, изгодни условия за 
личния ви живот. Ще успеете поне в ня-
какво отношение да направите живота си 
по-лек и комфортен. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 На 19 юни не се натоварвайте, из-

бягвайте затормозяващите общува-
ния, не водете преговори, дела, не 
подписвайте договори.

 От 15 до 27 юни ще имате труднос-
ти в общуването. Трябва да направи-
те избор между старото и новото.

 След 21 юни се погрижете за здра-
вето си. Освободете се от стреса и 
вредните навици.

 На 24 и 29 юни се пазете! Дните са 
критични за здравето, любовния жи-
вот и бизнеса.

 От 4 до 14 юли сте в благоприятен 
период. Решавате стари проблеми.

ЧУВСТВАТЕ СЕ ИЗТОЩЕНИ ОТ 
ОБ ЩУВАНЕ 
на 19 юни. Сигурно защото сте об-
щували с хора, които не са на ваше-
то ниво (някои от тях са на много по 
ниско от вашето, а други – на мно-
го по-високо). И в двата случая няма 
смисъл да се насилвате да контакту-
вате. Запомнете, че най-много сили 
и късмет губите, когато се замесвате 
в неравностойни връзки. Пазете се 
от това от 15 до 27 юни. Сега няма-
те нито сила, нито достатъчно воля 
да се занимавате дори с онова, кое-
то друг път сте вършили с радост. По 
това време от годината Слънцето се 
намира в Близнаци (противополож-
ния на вашия знак) и този факт от-
далечава сякаш нужната ви жизнена 
енергия от вас.

ТОЛЕРАНТНА КОЗМЕТИКА

AVENE – ПЪЛНА СТЕРИЛНОСТ
Създадена от дерматологични лаборатории 
Avene стерилна козметика позволява да се 
избегне влагането на консерванти, пара-
бени, ароматизатори и алкохол. Стерилни 
още от създаването си, кремовете за нето-
лерантна кожа остават такива през целия 
период на употреба благодарение на пер-
фектната система за херметично затваря-
не D.E.F.I. Те са допълнително обогатени с 
парсерин – нова патентована активна със-
тавка, която намалява кожната реактив-
ност и ефикасно и дълготрайно възстано-

вява увредения хидролипиден филм. 
Какво е нетолерантна кожа? Тази, която 
отговаря с бурна реакция на агресивни-
те фактори (климатични условия, ирити-
раща козметика, неподходящо почиства-
не). В резултат кожата е възпалена, усеща-
те я опъната и сърби. Хидролипидният ù 
филм е увреден, наблюдават се зачервява-
ния, дори и лющене.
Ако това ви е познато, потърсете своя ве-
рен съюзник в борбата срещу тези симпто-
ми – новата серия на Avene за свръхчувст-
вителна и раздразнена кожа. 
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РАБОТА И САМО РАБОТА Главните 
събития в началото на периода както 

винаги при вас ще са свързани с работ-
ната ви среда. Работата сама ще ви зада-
ва своето темпо. Старайте се да не изоста-
вате от него, защото на 19 юни се задават 
за пореден път новости на работното ви 
място. В известен смисъл ситуацията се 
повтаря от предходния месец. Защото и 
тогава бяхте провокирани да вземете ре-
шение в сферата на работата, взаимоот-
ношенията с колеги и близки роднини. Но 
този път подсещането от страна на звез-
дите ще бъде по-ясно. И ако първия път 
не сте се справили достатъчно добре, сега 
ще имате възможност за „поправителен 
изпит“. Дните от 15 до 19 юни включи-
телно ще са важни за вас – утвърждава-
те позициите си. Непременно завършете 
обещаното и вече започнатото, особено 
ако вече са ви платили за това. Тези дни 
са важни, защото от качеството и коли-
чеството на свършената работа ще зави-

сят събитията след 19 юни. А Козирозите, 
които не работят, ще свършат нещо по-
лезно за семейството и близките си, кои-
то точно сега имат голяма нужда от вас. 

АКО ИСКАТЕ ДА СМЕНИТЕ РА-
БОТАТА СИ и вече имате предло-

жение, направете го от 20 юни до 23 
юни. Или изчакайте след 4 юли. От 24 
до 29 юни включително дните са труд-
ни за личните и деловите ви отношения. 
Започват много важни промени в живота 
ви и сега трябва да решите с кого и как да 
продължите в бъдещето. Може да остане-
те предадени и излъгани от делови парт-
ньори. На 24 и 29 юни не се доверявай-
те на никого, не подписвайте важни до-
кументи, не правете финансови трансфе-
ри. В личните ви отношения също се за-
дават бури, защото напрежението тлее от 
отдавна и сега партньорът ще ви постави 
сериозни изисквания и условия. 

ЩЕ БЪДЕТЕ ПОСТАВЕНИ ПРЕД 
СВЪРШЕН ФАКТ на 29 юни. Нещата 

всъщност ще се диктуват от вашия парт-
ньор поне засега. Най-трудно ще ви бъде, 

ако работите заедно. Няма да може да се 
измъкнете, без да минете през сериозна 
криза както в личните, така и в служеб-
ните отношения. Защото проблемите сис-
темно са преливали от работата вкъщи и 
обратно. Сега просто ще трябва да фина-
лизирате този процес, като вземете важни 
решения, как да продължите в бъдеще. 
Само един съвет – не се опитвайте да за-
държате нещо, което очевидно не е полез-
но за вас. Преодолейте страха си от про-
мените и ги пуснете да се случат. 

НЕ ПРИБЪРЗВАЙТЕ С НОВИ ИНИ-
ЦИАТИВИ от 24 до 29 юни включи-

телно. Не показвайте слабост, защото пе-
риодът е много нестабилен. Дори у вас и в 
работата ви нещата да изглеждат стабил-
ни, събития в живота на ваши близки и 
партньори ще ви се отразят зле.

БУРЯТА Е ОТМИНАЛА и от 1 юли 
се успокоявате. Сега трябва отново да 

сте на линия и да се опитате да продължи-
те след настъпилите промени. 

ВАЖЕН ДЕН за вас е 3 юли, когато е 
пълнолунието в Козирог. Можете да 

направите своите предложения и презен-
тации. Ще имате успешни публични изя-
ви. Ако искате да ви забележат, не пропус-
кайте това пълнолуние. Денят ще е добър 
да поставите начало на нещо, което иска-
те да се развива добре в бъдещето, особе-
но ако е свързано с вашата кариера или 
някоя друга лична тема. 

НАВЛИЗАТЕ В СТАБИЛЕН ПЕ-
РИОД от 4 до 14 юли. Вече сте в оби-

чайното си непоколебимо настроение. 
Само на 15 юли не предприемайте ва-
жни стъпки, особено пред институции 
или авторитетни среди, защото няма да 
ви приемат добре. Пречат ви задръжките. 
Изправяте се и пред дребни пречки. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 19 юни бъдете всеотдайни 

и концентрирани както в работа, така 
и в семейните си ангажименти.

  От 20 до 23 юни се появява въз-
можност за нова или допълнителна 
работа.

  На 24 и 29 юни се задават важни 
трансформации в бизнеса и лични-
те отношения. Започват необратими 
процеси на промяна.

  От 4 до 14 юли успявате да се 
справите с финансовите проблеми. 
Намирате нови източници на доходи.

 3 юли е подходящ ден да направите 
своите предложения и презентации.

 На 15 юли не предприемайте нови 
инициативи. Ще имате спънки и ад-
министративни ограничения. 

ВАЖНИ ДНИ И ЗА ЗДРАВЕТО ВИ
О 15 до 19 юни успешно приключвате 
с вече започнато лечение. На 19 юни 
е новолунието в Близнаци, което ще 
ви помогне много по тази тема. Най-
ценното е, че взимате важно реше-
ние за освобождаване от вредни на-
вици. Ако имате тревоги за здравето 
на близки хора, за които се грижите, 
след това новолуние можете да очак-
вате подобрение в състоянието им и 
намиране на по-качествено и адек-
ватно лечение за тях. Вечерта на 19 
юни е възможно да вземете оконча-
телно решение да изкорените нещо, 
което не харесвате в характера си. 

ЗАЕДНО КЪМ ПРОМЯНА

АУТИЗМЪТ Е ПОБЕДИМ
За първи път в България през май в болница „Токуда“ се проведе международна обучителна конференция за представяне на наложе-
ни терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи децата с аутизъм. Доказани професионалисти от САЩ 
и Франция споделиха своя богат практически и научен опит с 200 български специалисти, ангажирани с проблема, като ги въведоха в 
основите на Occupational Th erapy и приложния поведенчески анализ (ABA). Терапиите, които бяха представени, са разработени специ-
ално за деца с разстройство от аутистичния спектър и са доказали своята ефективност на световно ниво. В България няма специали-
сти, подготвени да работят по тези програми, и затова конференцията даде уникален шанс на заинтересуваните (психолози, педагози, 
логопеди и работещи с деца с аутизъм в системата на държавното образование в цялата страна) да надградят своите знания. 
Събитието бе осъществено от фондация „Фонд за терапии“ с партньорството на болница „Токуда“ – София, и „Рефан България“ ООД.
Аутизмът засяга деца от всички етнически и социални групи, във всички краища по света. То е най-бързо нарастващото разстройство 
в развитието. Тази година с аутизъм ще бъдат диагностицирани повече деца, отколкото с диабет, рак и СПИН, взети заедно. Ранната 
диагностика и ранната интервенция са от ключово значение, за да може детето с аутизъм да има шанс да израсне успешен и самосто-
ятелен възрастен човек. 
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Прогноза за периода от 15 ЮНИ до 15 ЮЛИо д о л е й  ( 2 1 . 0 1  –  1 9 . 0 2 )в

В ДИНАМИЧЕН ПЕРИОД СТЕ. Той 
е наситен с различни събития, кои-

то ви помагат да изразите вашата нестан-
дартна и творческа природа. В типично за 
вас състояние сте – общувате непринуде-
но, споделяте своите знания и умения с 
приятели, щастливи сте, че можете да по-
могнете с това, което можете. От 15 до 19 
юни включително поддържате отличен 
емоционален тонус. Дните са подходящи 
да анализирате приятелствата и любов-
ните си връзки и да нанесете необходими 
корекции. Същото се отнася и за отноше-
нията ви с децата, ако вече ги имате. 

АНАЛИЗИРАТЕ МИНАЛОТО СИ 
от 15 до 27 юни под влиянието на 

ретроградната Венера. Преосмисляте 
предишните си интимни връзки и прави-

те своеобразно „прочистване“ на ментал-
но ниво. Ще прецените какво и къде в от-
ношенията си с близките хора трябва да 
коригирате. През този период ви се дава 
шанс да възстановите стари приятелски 
връзки и дори да възкресите стара любов. 
Времето обаче не е подходящо за започва-
не на нови любовни отношения, нито за 
сключване на брак. Някои от вас спонтан-
но се връщат към старо свое хоби, меч-
та или замразен творчески проект на 20, 
21 или 22 юни. Върху вас ретроградната 
Венера има само положително влияние, 
защото се намира в хармоничния ви знак 
Близнаци. 

МИСЛИТЕ САМО ЗА РАБОТА С на-
влизането на Слънцето в Рак на 21 

юни все повече се фокусирате върху еже-
дневните си работни задачи. 

БЪДЕТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ПРИ-
ЛЕЖНИ В РАБОТАТА СИ от 20 до 

30 юни, защото има опасност от сплетни 
и недоразумения от страна на колегите, 
особено в работата. 

НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ДЪЛГИ ПЪ-
ТУВАНИЯ, особено зад граница, на 

24 юни. Дори не ги уточнявайте и уго-
варяйте. Внимавайте и в общуването с 
чужденци днес, особено ако е по рабо-
та и трябва да договаряте стоки и пари. 
Възможни са измами и загуби. Днес сте 
много уязвими, привличате сплетни и не-
справедливи клевети. Пазете се от тайни 
врагове и завистливи хора. Има риск да 
ви изненадат неприятно. Не споделяйте 
дори и с най-близките си хора на този ден. 

БЪДЕТЕ ПРЕЦИЗНИ В ОБЩУ-
ВА НЕТО от 26 юни до 15 юли. 

Подбирайте хората, с които контактувате, 
както и темите за обсъждане. Внимавайте, 
защото сега сте като магнит за конфликти 
и спорове. Хората ще предявяват всякак-
ви изисквания към вас, с които ще трябва 
да се съобразявате. 

КРИЗА В РАБОТАТА се задава на 
29 юни. Пред колегите и клиентите 

не засягайте теми, по които самите вие се 
чувствате неподготвени. Вероятни са раз-
трогване на договори, оттегляне на устни 
договорки и големи скандали на работно-
то място (дори по незначителен повод). 
Толкова може да се афектирате, че да ре-
шите да напуснете работа! Запазете са-
мообладание, не действайте прибързано, 
особено ако не сте си подсигурили ново 
място. Този ден е и травматичен за здра-
вето ви. Бъдете бдителни при шофиране и 
пресичане на улици. 

НАБЛЕГНЕТЕ НА РУТИННИТЕ 
ЗА ДАЧИ от 1 до 14 юли. Обърнете 

повече внимание на близките си, особе-
но ако ви молят за помощ. Погрижете се 
и за здравето си, ако имате здравословен 
проблем. Започнете лечение, защото има 
опасност да стане хроничен. 

ПРИВЛИЧАТЕ ПОЛЕЗНИ ХОРА 
в обкръжението си на 4, 5 и 14 юли. 

Дните са добри за нови контакти и пуб-
лични изяви. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 19 юни сте в отлична кон-

диция. Общувате с лекота и сте мно-
го креативни.

 На новолунието на 19 юни Юпитер 
ви носи късмет, оптимизъм и творче-
ски идеи. Лесно зачеване.

 От 15 до 27 юни получавате шанс да 
си върнете стара любов, да възкреси-
те мечтите си и да „размразите“ стари 
творчески проекти.

  На 20 юни не подавайте докумен-
ти, не установявайте контакти и не 
пътувайте (особено в чужбина), за-
щото ще се сблъскате с неочаквани 
трудности.

  На 24 юни се пазете от клевети, 
подмолни действия и резки обра-
ти в общуването. Не пътувайте по 
възможност.

  На 29 юни са вероятни скандали 
и недоразумения на работното мяс-
то или разваляне на договори. Не на-
пускайте прибързано настоящата си 
работа!

ВЪЗМОЖНО Е ДА ЗАЧЕНЕТЕ
Точно сега много от Водолеите от 
женски пол ще решат да имат деца. 
Темата за зачеването е актуална за 
вас още от предишния месец, когато 
слънчевото затъмнение я активира. 
Този път тенденцията се възобновя-
ва и дори ще бъде трайна в продълже-
ние на 1 година напред. Това е така, 
защото планетата на късмета и щас-
тието Юпитер се намира в сектора на 
творчеството и децата (тенденция-
та важи за всички Водолеи). Юпитер 
има това свойство да „насища“ още 
повече темите, които се управляват 
от астрологичния дом, в който той се 
намира в момента.

ХАЙДЕ НА ЛАГЕР

PROCTER & GAMBLE ОБЯВЯВА 
„СПОРТЕН ЛАГЕР ЗА ТВОЕТО ДЕТЕ“
Инициативата за спортните лагери е част от глобалното партньор-
ство на P&G с МОК. „Спортен лагер за твоето дете“ ще даде въз-
можност на 100 български деца да се включат в лагера за 1 седми-
ца, където български спортисти ще ги запознаят с тайните на хар-
моничното физическо възпитание и ценностите на Олимпийските 
игри.
Според проучване, направено от P&G в началото на годината, 57% 
от децата в България не практикуват никакъв спорт. Спортните 
лагери са част от кампанията на P&G „Благодаря ти, мамо!“ (под-
робности за нея и за P&G „Спортен лагер за твоето дете“ можете 
да откриете на www.facebook.com/PG.Bulgaria).

Стоте деца, които ще 
участват в спортни-
те лагери, ще бъдат 
избрани чрез промо-
цията на P&G, коя-
то в момента e ак-
тивна с марките на 
компанията: Ariel®, 
Tide®, Bonux®, Lenor®, 
Mr. Proper®, ACE®, 
Always®, Discreet®, Naturella®, Pampers®, Pantene®, Head&Shoulders®, 
Wash & Go®, Gillette®, Venus®, Blend a Med®, Oral B®, Wella®, Londa®, 
Duracell®, Braun®, Camay®, Ambi Pur®, Safeguard®, Gillette®. 

В края на събитието по обявяването на 
инициативата деца от детско-юношеска школа към 

спортен клуб „Септември“ – София, направиха де-
монстрации по атлетика и футбол
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Прогноза за периода от 15 ЮНИ до 15 ЮЛИи б и  ( 2 0 . 0 2  –  2 0 . 0 3 )р

ГЛЕДАТЕ ИЗБИРАТЕЛНО НА СВЕ-
ТА Виждате само онова, което ви ха-

ресва напоследък. Всичко останало игно-
рирате. От 15 до 19 юни в е по-добре да 
не давате израз на истинските си чувства 
и недоволства, за да си спестите непри-
ятности и напрежения. До 19 юни вклю-
чително се намирате в сериозен енер-
гиен дефицит. Чувствате се отпаднали. 
Вниманието ви е фокусирано върху до-
машните дела и семейните отношения, 
защото знаете, че ако там се появи дис-
хармония, ще се почувствате много зле. 
В дните от 15 до 19 юни няма да може-
те да разполагате пълноценно с времето 
си, непрекъснато ще ви изниква работа, 
налагана от странични обстоятелства. В 
този период Слънцето все още се намира 
в конфликтно разположените спрямо ва-
шата зодия Близнаци. 

ОЧАКВАЙТЕ ГОСТИ (най-вероят-
но роднини) през периода от 15 до 

27 юни. Тези дни са много подходящи да 
възобновите стари мили отношения и да 
възстановите позабравени семейни тра-
диции. Твърде е възможно да намери-

те стари семейни вещи и реликви, кои-
то имат висока емоционална стойност за 
вас, или пък важни документи. Направете 
нещо, за да подобрите обстановката в 
дома си и да хармонизирате отношения-
та си с близки и роднини. Отделете време 
и за себе си обаче. Препоръчително за вас 
сега е да се усамотите от 15 до 27 юни, за-
щото само така ще успеете да се успокоите 
и да намерите отговори на въпроси, които 
отдавна ви притесняват. 

НАПРЕГНАТ ДЕН за вас е 24 юни, 
когато има риск да ви въвлекат в об-

ществени, служебни и дори обществе-
но-политически скандали на тема пари 
и собственост. Точно днес не финанси-
райте никакви съвместни проекти, дори 
и ако става дума за ваши близки прияте-
ли. Вероятността да загубите пари е мно-
го голяма. Разговаряйте предпазливо, не 
давайте обещания и не се доверявайте, 
за да не останете ощетени финансово. Не 
упълномощавайте никого да разглежда и 
документацията ви. Същите препоръки 
важат и за 29 юни. Тогава не е желателно 

да представяте творчески проекти, нито 
да кандидатствате за финансиране на нов 
– вероятността да получите пари е малка, 
а да загубите – голяма. 

В СТАБИЛНО ЕМОЦИОНАЛНО 
СЪС ТОЯНИЕ СТЕ от 1 до 15 юли, 

когато Слънцето в Рак ви позволява да 
покажете най-хубавите качества от ха-
рактера си. Използвайте всяка възмож-
ност да общувате. Не се самоизолирайте. 
Периодът е много подходящ за забавле-
ния с приятели, пътувания и общуване с 
децата. Не губете връзка с тях, независи-
мо колко са големи. 

НА ПЪЛНОЛУНИЕТО В КОЗИРОГ 
на 3 юли е препоръчително да устано-

вите контакти с приятели и съмишлени-
ци. Всякаква обществена дейност и изя-
ва на този ден ще ви се отрази много бла-
гоприятно. Успявате да установите ценни 
контакти. Можете да направите презента-
ция на идея или проект и да привлечете 
интерес към себе си. Точно на 3 юли пла-
нетата на действието и личната инициа-
тива Марс навлиза във Везни и ви прави 
хазартно настроени. Желанието ви за ус-
пех и конкуренция се засилва. Започвате 
по-успешно да се справяте и с печелене-
то на пари. 

ИЗЯВИ В РАБОТАТА На 4, 5 и 14 
юли сте аргументирани и убедителни. 

Създавате добро впечатление и изглеж-
дате авторитетни в очите на останалите. 
Това сега е добре дошло, защото с леко-
та успявате да се справите с трудностите 
на работа. Сработвате се отлично с коле-
гите си. 

ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ РАЗО ЧА РО-
ВАТЕ ОТ БЛИЗЪК ЧОВЕК на 15 юли. 

Или дори да прекъснете любовни и сексу-
ални отношения. Бягайте от скандалите и 
изясняването на отношения днес, за да не 
си навлечете сами неприятностите. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 19 юни се въздържайте от 

емоционални анализи. В застой сте. 
Бъдете по-сдържани.

 От 15 до 27 юни подобрявате обста-
новката в дома си. Намирате ценни 
вещи и документи. Посрещате гости.

  На 24 юни харчете по-разумно, 
особено служебните пари.

  На 29 юни приятели могат да ви 
подведат. Пазете се от материални 
загуби.

 На 4, 5 и 14 юли преодолявате ус-
ложнения в работата.

 На 15 юли може да имате сериозни 
разочарования в любовта и охлажда-
не на отношенията.

НАЙ-УМОРЕНИ, ЗАТОРМОЗЕНИ 
И ОБЪРКАНИ 
ще се почувствате на 19 юни вечер-
та, когато е точната фаза на ново-
лунието в Близнаци и жизнената ви 
енергия е най-слаба. Пазете се от не-
гативни хора и ситуации и не се зах-
ващайте с никаква работа, която не 
ви е по силите и за която не сте добре 
подготвени и осведомени. Не бър-
зайте да се притеснявате с жилищ-
ни проблеми, премествания, ремон-
ти или управление на селскостопан-
ски земи и имоти. След това новолу-
ние ще се създаде нова възможност и 
всички привидно заплетени пробле-
ми по тези теми ще се решат благо-
приятно за вас през следващия месец.

УХАНИЕ НА МУЗИКА

ЕНЕРГИЯТА НА НОВИЯ АРОМАТ НА БИОНСЕ
пулсира и наелектризира. Пригответе се да усетите 
силата на Beyoncé Pulse, който ще накара пулса ви 
да се ускори. Свежите нотки на парфюма Beyoncé 
Pulse се смесват в неповторима комбинация от 
цитрус и орхидея – любимото цвете на певицата. 
„Парфюмът Beyoncé Pulse е изключително нова-
торски – обяснява създателят му, парфюмеристът 
Бруно Йованович. – Различаващата се структура е 
подчертана от искряща цитрусова бленда на върха 
и топла, дълбока и чувствена смесица от ванилия 
в основата. Крайният резултат е аромат, зареден с 
много енергия и наситен с екстремна чувственост.“

В сърцевината на новия парфюм Beyoncé Pulse е 
уханието на синя орхидея. Мистериозното цвете 
досега никога не е присъствало в някой аромат. То 
е емблемата на перфектния нов парфюм – Beyoncé 
Pulse.
Спиращият дъха аромат изисква и главозамайваща 
визия на шишенцето, което прилича на искрящ син 
кристал – пазител на уханната енергия.
„Хромовата на цвят капачка е вдъхновена от сце-
ничните ми костюми, които обожавам, защото въ-
плъщават модата в цялостния дизайн. А аз наис-
тина обичам модата!“ – споделя и самата Бионсе 
Ноулс.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15–19 юни, 
както и 4–15 юли 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще уско-
рите отслабването, ако спортувате повече. 9, 10 и 11 юли са препоръчителни дати за занимания с 
фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 15, 16 юни, както и 4, 12 и 13 юли са датите за скулптиране 
и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 7 и 
8 юли се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен са-
момасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задър-
жаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 17, 18, 19 юни, както 
и 5, 6, 14 и 15 юли са дните за дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин 
дневно) и аеробика.

19 юни, 18.03 ч., 
Луната е 
в БЛИЗНАЦИ 
НОВОЛУНИЕ

 През тази година Близнаците имат голямото предимство да преживеят на два пъти новолу-
ние! Това е уникален шанс за обновление както в здравословно отношение, така и в личния жи-
вот. За всички останали знаци остават препоръките от предходния месец: на този ден да спазват зе-
ленчукова диета и да се движат повече, за да могат да елиминират токсините от организма си. Най-
добре се отразява еднодневното лечебно гладуване, макар че не всички могат да го издържат. Не за-
бравяйте да пиете повече течности, като поне 4 чаши от тях са вода. Днес намалете кафето 
и в никакъв случай не пийте алкохол. Това важи за всички, не само за тези, които гладуват.  Дви-
жението в светлата част на деня, както и чистият въздух ще ви помогнат да прочистите не само тя-
лото, но и душата си.  За вашата лунна магия по новолуние в БЛИЗНАЦИ препоръките остават 
същите като за предходния месец: активирайте желанията и намеренията си, свързани с обучение 
и усвояване на нови знания и информация; движете се повече и общувайте по-активно. Днес е въз-
можно да се справите с излишното суетене. Подобрявате отношенията си с братя, сестри, съседи и 
съученици. Успешно започвате ново лечение на ръцете, раменния пояс, белите дробове, нервната 
система и на едно много разпространено заболяване – сенната хрема.

20 юни – 3 юли 
НАРАСТВАЩА 
ЛУНА

Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не е под-
ходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, се хранете разделно. Изредени-
те по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще разгражда 
калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете. Белтъчините (от 
мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 22 и 23 юни, 
както и на 1 и 2 юли. Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се 
преработват най-добре на 24, 25 и 26 юни, както и на 3 юли. Мазните храни, както и различ-
ните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 27 и 28 юни. Въглехидратите (всич-
ки тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 20, 21, 29 и 30 юни.

3 юли, 21.53 ч., 
Луната е 
в КОЗИРОГ 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 На пълнолуние винаги трябва да ограничавате количествата на храната и да внимавате какво 
консумирате, защото днес всичко ви въздейства особено силно. Избягвайте пържените, солените и 
трудно смилаемите храни, месото и алкохола. Може да ви се прииска да хапнете нещо солено, но 
се ограничавайте, защото това ще ви „докара“ излишни килограми заради задържаната в ор-
ганизма вода.  Точно на този ден диетите се провеждат с успех, защото при Луна в Козирог апе-
титът не е силен. Подходящи са всички храни, съдържащи повече белтъчини и по-малко мазни-
ни. Отличните продукти за този ден са обезмаслената извара, както и нискомаслените прясно и 
кисело мляко. Кореноплодните зеленчуци също са полезни. Направете си картофи, моркови или 
ряпа на пара или ги сварете в малко вода и ги подправете с пресни зелени подправки.

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

Бела, брой 6 (172), 201292



ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ от 15 ЮНИ до 15 ЮЛИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 20, 21 юни; 7, 8, 9 юли
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 

омазнява по-бързо.

22 юни – 3 юли – Ако искате косата ви да расте бързо.

15–19 юни; 10–15 юли – Ако боядисвате косата си и не искате корените ù да израстват бързо.

15, 16 юни; 12, 13, 14 юли –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. Направете 

си маска в корените.

15, 16, 17, 23, 26, 29 юни; 
1, 2, 10, 11, 12, 15 юли

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще 

привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще 
бъдат добри към вас.

К
ъд

ре
не

– 20, 21 юни, 7, 8, 9 юли –

15, 16, 25, 26, 27, 28 юни; 
12, 13 юли 

– Къдренето ще е най-безвредно при фини и деликатни коси.

22, 23, 24 юни; 
4, 5, 6 юли

–
Най-трайно ще е при силни, здрави коси, които трудно се поддават на 

манипулации. Прическата ще ви стои добре.

Б
оя

ди
св

ан
е – 20, 21 юни; 7, 8, 9 юли –

15, 16, 25, 26, 27, 28 юни; 
12, 13 юли

–
Деликатните и изтощени коси днес няма да изгубят блясъка си при 

боядисване.

22, 23, 24 юни; 4, 5, 6 юли – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Еп
ил

ац
ия

 и
 о

ф
ор

м
ян

е 
на

 в
еж

ди – 20, 21 юни; 3, 7, 8, 9 юли
Датите са неподходящи за скубане на вежди и епилация. Новопоникналите 

косми ще растат рошави.

15–18 юни; 
4–6, както и 10–15 юли

–
Подходящи са 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

)

15–19 юни; 
4–15 юли

– –

Парна баня
– 20 юни – 3 юли Има опасност да ви останат белези.

15–19 юни; 4–15 юли – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с п
ло

до
ви

 к
и-

се
ли

ни 22, 23 юни; 
10, 11 юли

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

15, 16, 24, 25, 26 юни; 
3, 4, 12, 13 юли

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

20 юни – 3 юли –
Най-ефективни ще са процедурите на 22, 23 и 24 юни, 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

20 юни – 3 юли – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 15 юни; 20 юни – 3 юли; 6, 13 юли – –

Оформяне 
и лакиране

15, 16, 22, 23, 25, 27, 28, 29 юни; 
5, 6, 10, 12, 13 юли

– –

М
А

С
А

Ж
И

Л
еч

еб
ни

, 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

–  20 юни – 3 юли –

15–19 юни; 4–15 юли – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 15–19 юни; 4–15 юли –

20 юни – 3 юли – –

С
А

У
Н

А

15–19 юни; 4–15 юли – Ефектът ще е максимален на 7 и 8 юли.

Бела, брой 6 (172), 2012 93



ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА НА

10, 11 юли
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадич-
ка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия гръб-
начен стълб

15,16 юни; 1
2, 13, 14 юли

Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, 
гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

17, 18, 19 юни; 
15 юли

Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

20, 21 юни
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 
жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

22,23, 24 юни Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, орга-
ни, свързани с нарушения на кръвното налягане

25, 26 юни
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомаш-
на жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната 
нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

27, 28 юни
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и 
на целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна ку-
хина, зъби

29, 30 юни
Яйчници, външни полови органи, матка, пикоч-
ни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

1, 2 юли Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

3, 4 юли Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур

5, 6 юли
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна 
система, органи, свързани с нарушения на кръвно-
то налягане

Сърце, слезка (далак)

7, 8 юли Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, че-
рен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

Забележка Най-успешно протичат операциите, проведени при намаляваща Луна! През този период Луната е намаляваща от 15 до 19 юни, 
както и от 4 до 15 юли. 

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ от 15 ЮНИ до 15 ЮЛИ
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 19 юни (новолуние), когато няма достатъчно лунна 
eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 3 юли 
(пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ 
В ПЕРИОДА ОТ 

15 ЮНИ ДО 15 ЮЛИ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да 
искате се „допитвате“ до нея. Почистване-
то на прахта, прането и миенето на про-
зорци ще ви се удават много бързо и лес-
но, ако ги правите в периода на намаля-
ваща Луна. Вярно е, че през периода тези 
дни са твърде недостатъчни, за да поддър-
жате дома си изряден, но поне по-голяма-
та част от домакинската работа ви съвет-
вам да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: 15–19 юни; 4–15 
юли.
Пране, химическо чистене и миене на 
прозорци: не пропускайте датите 20, 21, 
29, 30 юни; 7, 8, 9 юли. Това са т. нар. дни 
на водата. Всички замърсявания и петна 
ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозор-
ци: 17, 18, 19, 27, 28 юни; 5, 6, 15 юли. То-
гава по стъклата след избърсване ще ос-
тават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО 
ПАЗАРУВАНЕ

За да е празник шопингът, възползвайте 
се от датите, които ви препоръчвам за по-
купка на съответните вещи. Те са съобра-
зени с „настроението“ на Луната за пери-
ода от 15 юни до 15 юли.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ 
НА:
Модни дрехи, произведения на изкуство-
то, парфюмерия и козметика, музикал-
ни инструменти и аудиозаписи: 15, 16, 
22, 23, 27, 28 юни; 7, 8, 12, 13 юли.
Недвижими имоти, мебели: 15, 16, 20, 21 
юни; 3, 4 12, 13 юли.

Автомобил, мотор или колело: 17, 18, 19 
юни; 1, 2, 10, 11,14, 15 юли.
Текстилни и метални изделия, предме-
ти за бита: 15, 16, 20, 21 юни; 10, 11 12, 
13 юли.
Канцеларски материали и книги: 17, 18, 
19, 24, 25, 26 юни; 1, 2, 14, 15 юли.
Спортни стоки: 22, 23 юни; 1, 2, 10, 11 
юли.
Бяла и черна техника, електроника, 
компютри и мобилни апарати: 17, 18, 
19 юни; 5, 6, 15 юли.
Обувки и дрехи: 15, 16, 22, 23, 27, 28 юни; 
3, 4, 12, 13 14 юли.
Бижута, злато, луксозни вещи: 22, 23 
юни.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много чувст-
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15.06 (от 2.56 ч.), както и 15.07. (от 2.46 ч.) – 26-и ЛД Въздър-
жайте се от покупки и общуване. Постете. Критичен ден – има 
опасност да изхабите енергията си напразно. 
16.06 (от 3.29 ч.) – 27-и ЛД Ден за прекратяване на контакти с 
лоши хора. Мислете за нещо възвишено. Ще имате прозрения. 
17.06 (от 4.06 ч.) – 28-и ЛД Един от най-благоприятните дни 
през лунния месец. Ден за ремонти и купуване на жилище.
18.06 (от 4.49 ч.) – 29-и ЛД Опасен, сатанински ден. Не общу-
вайте с досадници. Не планирайте и не започвайте нищо ново. 
Не пийте и капка алкохол.
19.06 (от 5.58 ч.) – 30-и ЛД Ден на хармония, любов, покая-
ние и прошка. Завършете започнатото, но не започвайте нищо 
ново! Не правете и планове. Изчакайте до първия лунен ден. 
Освободете се от всичко ненужно! Най-добрият ден за почив-
ка и съзерцание.
19.06 (от 18.03 ч.) – 1-ви ЛД Чист и светъл ден. Ще ви осенят 
творчески идеи. Не е подходящ за колективна работа. Внима-
вайте какво си мислите, планираното днес ще се реализира.
20.06 (от 6.32 ч.) – 2-ри ЛД Не се гневете, сдържайте емоциите 
си. Упражнявайте се в щедрост. 
21.06 (от 7.31 ч.) – 3-ти ЛД Енергетиката на този ден изисква 
да сте активни. Пасивността е противопоказна и опасна. Жела-
телно е да се натоварите физически.
22.06 (от 8.32 ч.) – 4-ти ЛД Не взимайте прибързани решения. 
Усамотете се по възможност вкъщи. Или се разходете сред 
природата. Екипната работа няма да ви спори.
23.06 (от 9.36 ч.) – 5-и ЛД Делови ден. Подходящ е за пътува-
ния, определяне на целите и генерални промени. Работете кон-
центрирано. Не преяждайте.
24.06 (от 10.11 ч.) – 6-и ЛД Смирете се. Дайте прошка. Не изра-
зявайте недоволството си на глас. Ден за гадаене и пророчест-
ва. Ако работите със словото, ще е успешен.
25.06 (от 11.47 ч.) – 7-и ЛД Сбъдват се желания. Ако не умее-
те да говорите, по-добре мълчете. Вселената откликва на всяка 
ваша произнесена на глас дума.
26.06 (от 12.55 ч.) – 8-и ЛД Добре е да се гладува, за да прочис-
тите тялото. Не оставайте вкъщи, пътувайте.
27.06 (от 14.04 ч.) – 9-и ЛД Опасен ден. Склонни сте към само-
заблуди и илюзии. Изправяте се пред страховете си. Добре е да 
дадете прошка.
28.06 (от 15.16 ч.) – 10-и ЛД Денят е подходящ за започване на 

строеж на нов дом, както и за помирителни срещи с роднини. 
29.06 (от 16.29 ч.) – 11-и ЛД Много мощен ден. Активира се 
вселенската жизнена енергия кундалини. Не бъдете пасивни. 
Действайте! Внимавайте с режещи инструменти.
30.06 (от 17.41 ч.) – 12-и ЛД Направете добро. Не се карайте с 
никого, защото помирението после ще е трудно. Молитвите се 
чуват, но не предприемайте нищо ново.
1.07 (от 18.50 ч.) – 13-и ЛД Ден за активни контакти, работа с 
информация и учене. Не преяждайте. Освободете се от това-
ра на миналото.
2.07 (от 19.53 ч.) – 14-и ЛД Много подходящ за започване на 
нови дела, за работа с нова информация, командировки и пъ-
тувания както и за физическо натоварване. Прочистете стома-
ха си.
3.07 (от 20.46 ч.) – 15-и ЛД Сънищата са верни. Лош ден за 
секс. Сатанински ден, у нас се пробуждат зли изкушения (зато-
ва не яжте ябълки!). Проявете аскетизъм.
4.07 (от 21.31 ч.) – 16-и ЛД Ден за постигане на вътрешна хар-
мония. Не се гневете. Вършете само добри дела.
5.07 (от 22.08 ч.) – 17-и ЛД Подходящ е за удоволствия, общу-
ване и физически натоварвания. И за брак по любов.
6.07 (от 22.40 ч.) – 18-и ЛД Изгонете лошите мисли. Внимавай-
те да не бъдете въвлечени в интриги.
7.07 (от 23.09 ч.) – 19-и ЛД Запалете повече свещи у дома, на-
правете анализ на постъпките си. Успявате да се отървете от 
чуждо влияние.
8.07 (от 23.26 ч.) – 20-и ЛД, както и 9.07 (през целия ден) 
Всичко, започнато днес, ще има успех. Не проявявайте гордост!
10.07 (от 0.02 ч.) – 21-ви ЛД Много активен творчески ден. От-
личен е за започване на нова работа, спортуване и пътешест-
вия.
11.07 (от 0.29 ч.) – 22-ри ЛД Ден на мъдростта. Предайте на 
другиго своите знания. Посетете астролог.
12.07 (от 0.58 ч.) – 23-ти ЛД Този ден е символ на саможертвата 
– простете на другите, разкайте се. Добре е да се пости. Не пра-
вете секс. Почистете дома си.
13.07 (от 1.29 ч.) – 24-ти ЛД Активен, творчески ден. Използ-
вайте го за укрепване на духа и тялото. Ден за нов строеж.
14.07 (от 2.05 ч.) – 25-и ЛД Всичко на този ден става с леко-
та, с вътрешен порив. Но не бързайте! Следете какви знаци ви 
дава съдбата!

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ ПЕРИОД от 15 ЮНИ до 15 ЮЛИ
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.

вителни към лунните ритми. Те успяват 
да усвоят водата най-добре само в опреде-
лени дни от месеца, когато Луната минава 
през водните знаци. Ако ги полеете в не-
подходящо време, само ще им навредите. 
А и хранителните вещества няма да стиг-
нат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 
20, 21, 29, 30 юни; 7, 8, 9 юли.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 17, 18, 19, 27, 28 юни; 5, 6, 15 юли. 
На тези дни с поливането има опасност 
да провокирате появата на листни въшки 

или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-
НЕ: 20, 21 юни.

КОГА ДА ПОСЕТИМ 
ЗЪБОЛЕКАРЯ

Ваденето на зъби, оперативните интер-
венции на зъбите и венците, както и по-
ставянето на коронки и мостове могат да 
се окажат много мъчителни, ако не сте 
улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не 
е спешен и е възможно сами да си избе-
рете датата, най-добре посетете зъболека-
ря на 17 и 18 юни; от 4 до 8 юни, както и 
на 15 юли.
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУ-
ЛАЦИИ от 19 юни до 3 юли. И в ника-
къв случай (освен в спешен!) не ходете 
на зъболекар на 19 юни (новолуние), за-
щото съпротивителните ви сили са сла-
би и организмът е по-уязвим, както и на 3 
юли (пълнолуние), защото кръвозагубата 
и болките ще са по-силни от обикновено.
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ГОЛЯМОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА

ГОЛЯМОТО 

С  „ФЕНДЕР“ ВМЕСТО С „КАЛАШНИК“ФФФФФФФФ ““ К “ФФФФ ““ К “
ВАСКО КРЪПКАТАВАСКО КРЪПКАТА

Възрастта на
ХОРМОНИТЕХОРМОНИТЕ

Виктор Франкъл:Виктор Франкъл:
„ЗАЩО НЕ СЕ 
САМОУБИЕТЕ?!“САМОУБИЕТЕ?!“

ЧУВСТВЕНАТА 
ПАМЕТ НА 
ТЯЛОТОТЯЛОТО

ГЛАДОЛЕЧЕНИЕТО

 Гъделът на истинското отпускане

 Момичето, което говори с морето… самї 

 (Ку)фар – Всеки си носи… кръста 

 Карай да върви по пътя Камино 

 Първа (авто)помощ 

 Шишо Задграничен Бакшишо

М Е Д И Ц И Н А Т А  Н А  Б Ъ Д Е Щ Е Т О

БЕЛА ПОЧИВКА
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