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Събииррааййтте ле ляяттоо
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

Живот в хамак

Той е толкова хубав, че няма да ви омръзне. Избя-

гайте от града на вилата поне за три дни (но ги 

изберете слънчеви) и по цял ден четете книжки в 

хамака. Или просто гледайте небето и слушайте 

звуците, които издава природата. Ако ви стане 

горещо, вземете хладен душ и отново – в хамака. 

И да знаете, че на сянка се почернява!

Летен крюшон

За 10 чаши:  500 г малини  150 г захар  2 

бутилки газирана минерална вода (от 500 мл) 

или най-добре 1 бутилка шампанско  1/4 во-

дна чаша малинов сироп  750 мл сухо бяло вино 

Сложете измитите малини в стъклен съд, по-

ръсете ги със захар, добавете сиропа и ги ос-

тавете за 2 часа в хладилника. Извадете ги, 

залейте ги с бялото 

вино и пак оставете 

напитката да се ох-

лади в хладилника за 

още 2 часа. Преди да 

я сервирате, разбър-

кайте и охладеното 

шампанско в нея.

Фризби в сака

Ако сте се решили да тръгне-

те сами на почивка, задължително 

сложете в куфара с багажа и едно 

фризби. Първо, можете да го из-

ползвате като повод 

да заговорите някой 

мъж на плажа, предла-

гайки му да 

поиграете. 

И второ, 

играта на 

фризби разви-

ва ловкостта и ви 

помага по-бързо да из-

гаряте калории – за по-

ловин час ще стопите 

около 459 кал.

Летните активности ще 

ви помогнат да съберете 

повече лятно настроение и да 

изкарате с него през цялата 

скучна и сковаваща зима

Активна 
почивка

Старайте се 

колкото може 

повече време 

да прекарвате 

на въздух. Иг-

райте на фе-

дербал, карай-

те колело, раз-

хождайте по-

често домаш-

ните любимци...

Водна гимнастика 
за стегнати бедра

За да не залепите излишни 

тлъстини по бедрата през 

това лято (получава се от 

прекаляване със сладоле-

да!), всеки ден изпълнявай-

те специално упражнение, 

когато се къпете в морето 

или в басейна. Легнете по 

корем върху водата, разкра-

чете широко крака и раз-

творете ръце встрани. При 

издишване едновременно 

събирайте краката и при-

бирайте ръцете до тялото, 

а при вдишване се връщай-

те в изходно положение. 

3 серии по 15 повторения 

всеки ден правят чудеса с 

мускулите на бедрата.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Л
юш насам, люш натам. Вятър в косите, 
небе в очите, книжка в ръцете… Хубавият 
живот не омръзва, е казал народът. Но пък 
и бездействието уморява, бих добавила аз. 

Сигурно някой умник е измислил термина „активна 
почивка“, докато е търсил крехкия баланс между пра-
вене и нищонеправене. Да практикуваш антицелулит-
ни упражнения, докато се къпеш в морето, да оползо-
творяваш времето, прекарано на плажа, за дихателни 
упражнения, да играеш фризби с цел отслабване, до-
като събираш тен, и въобще да превърнеш отпуска-
та си в трамплин към самоусъвършенстване на духа 
и тялото… 
Ако се питате защо иронизирам ценните съвети, 

които ще прочетете по-нататък в този брой на 
БЕЛА, ще ви отговоря честно. Защото… паднах от 
хамака. И беше болезнено. Направих погрешно усърдно 
движение, за да се наместя уж по-удобно върху люл-
ката, и тупнах като круша на земята. Това ми по-
действа така, както ябълката – на Нютон. Открих 
неочаквано, че много често пасивността е за предпо-

читане пред активността. И че е полезно и разум-
но да хармонизираш деятелностите си с оздравител-
ния ритъм на битието, ако искаш да се радваш на 
добри резултати.
Люш насам, люш натам – ритъм плавен, бавен и спо-

коен до безметежност. Като да си в хамак за по-
стоянно.
В този люлеещ се рай живеят не точно безделници, 

а хора, които действат със съобразена активност – 
нещо като съобразена скорост, но не с условията на 
пътя, а с условията на ритъма, който съществуване-
то ни налага. 
Не се заблуждавайте, че животът на тези хора е за-

стинал в безсмислие, пустота и скука или пък е за-
тънал в лепкав хедонизъм. Просто в него липсват из-
лишни движения, а следователно и пропуснати ползи. 
Те никога не падат от хамака, защото използват 

инерцията на момента за засилка, а не се засилват 
срещу нея и срещу себе си. 

Мариана ЯНЕВА
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Американската авиокомпания 
„Пан Ам“ е основана през 60-
те години на миналия век, 
за да обслужва джет сет 
начина на живот на група 

космополити от богатите 
слоеве на обществото, 

които обичали да прекарват 
времето си в пътешествия 
на авиолайнери. Точно тази 
аеросуинг мода от 60-те 
отново се завръща това 

лято – с женствени линии, 
къси поли и бухнали рокли.

Бизнес 
класа 
тоалет
Синьо-бял ме-
ланжиран кос-
тюм, асемб-
лиран от ед-
норедно сако 
с тесни реве-
ри и впити 7/8 
панталони с 
висока талия.

Елегантна женственостБледожълта рокля 
на бяло хоризонтал-

но райе с характерно 
корсажно горнище и 

обемна пола „фуния“.

Силни 

цветове, 

ясни 

контрасти

Непретенциозна-

та бяла блуза с 

къс ръкав на оран-

жеви цветя идеал-

но се комбинира с 

претенциозните 

7/8 сигнално оран-

жеви панталони, 

тип цигара.

МОДАМОДАМОДА
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Червено, 
по-червено, 
най-червено
Коктейлната рокля 
(позната още като 
етуи рокля) от супер-
фин памук в типич-
на за 60-те години на 
миналия век кройка 
„молив“ е комбинирана 
с необичайно розово-
червена чанта.

Шик на ивици

Рокля с презрам-

ка през врата и гол 

гръб с авиоизлъчване 

заради синьо-бялата 

оптика на ивици.

Мечта от 

чиста коприна

Къса рокля с плътни 

презрамки, волан и пан-

делка на талията. За да 

не изглеждате прека-

лено миловидно, комби-

нирайте я със спиращи 

дъха бонбонено-розови 

обувки.

Като кукла
Ученическа якичка, бели гарнитури на та-лията и на ръкавите и момичешки десен на точки… Въпреки ку-кленските си детай-ли тази рокля стои из-ключително секси.

Бела, брой 7 (173), 2012 7



у р о ц и  п о  с т и л

К
олкото по-пъстри и едри са шарките вър-
ху банския ви костюм, толкова по-пълни ще 
изглеждате на плажа. И обратно – дреб-
ните графични принтове и преливащите се 

шарки „работят“ в полза на по-стройната фигура.
 XL цветя и други едри щампи са идеални за „повди-

гане“ на по-малките бюстове. 
 Миниромбовете или малките точки „стопяват“ 

рафинирано възглавничките около талията ви. 
 Ивиците ще ви направят по-слаби, ако са верти-

кални. Вертикалните ивици издължават силуета, зато-
ва са добро предложение и за дамите с по-къс торс. 
Ако искате бедрата ви да изглеждат по-сочни или пък 
нямате добре очертана талия, за вас по-подходящи са 
хоризонтално или диагонално разположените ивици.

ДА

СТОЙКАТА Е ВАЖНА

Умно избраният бански е само половината от тайна-
та за добре изглеждаща фигура. Внимавайте и как се 
движите и стоите на плажа. Походката ви трябва да 
е като на пантера. Пробвайте един стар трик вкъщи 
пред огледалото – разхождайте се с книга на глава-
та. Така ще свикнете тялото да се държи изправено.

ОТ ЗАГАРА ЗАВИСИ

Светлата кожа добавя няколко килограма на плажа. 
Затова в първите дни от почивката се нуждаете от 
автобронзант. Важно е също нюансът на тена ви да 

е в хармония с цвета на банския костюм и другите ви 
плажни дрехи. Внимавайте с бялото – то стои добре 
само ако сте почернели много и равномерно.

ПОСТАВЯЙТЕ АКЦЕНТИ

Приглушените цветове ви правят по-слаби, а ярки-
те привличат погледите към вас. Проблемните зони 
по тялото е добре да прикривате с по-тъмни дрехи, 
а предимствата си да изтъквате с по-яркоцветни или 
с плакатни десени. Целите бански с по-тъмни парче-
та от двете страни създават впечатление за издъл-
жен силует.

НЕ

НЕ ПЕСТЕТЕ ОТ БАНСКИ

Окръглените форми изглеждат още по-пищни, ако 
банският костюм не ви стои добре. Добрата кройка 
и висококачествената материя доста подобряват по-
ложението. 

НЕ СИ ПРАВЕТЕ ФАЛШИВИ КУМИРИ

Това, което стои идеално на Жизел Бюндхен, на вас 
за съжаление може и да не ви отива. Вместо да ко-
пирате другите, много по-добре е да откриете своя 
стил, който е подходящ за вашия тип фигура. 

ПО-ГОЛЯМ ВМЕСТО ТОЧЕН РАЗМЕР

Сланинките, които преливат от банския, са всичко 
друго, но не и секси. В този случай си купете бански 
костюм с един номер по-голям.

ПЛАЖНИЯ 
АУТФИТ

ДА НЕи
за

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ УМЕЛАТА ИГРА С 
ДЕСЕНИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ НА ГОРНИЩЕТО И 
ДОЛНИЩЕТО НА БАНСКИЯ ОПТИЧЕСКИ МОЖЕ 
ДА ПРОМЕНИ НАЧИНА, ПО КОЙТО ИЗГЛЕЖДА 
ФИГУРАТА ВИ. 
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Ц
яла година си мечтаем за 
лято, слънце и море. Зато-
ва не е зле, когато сбъд-
нем мечтите си, да извлечем 

максимална полза от почивката: да 
придобием бронзов загар, да отслаб-
нем, да се стегнем, като поплуваме 
в морето, и да включим повече по-
лезни плодове в хранителния си ре-
жим. За да се получи точно така, 
преди да тръгнете на море, вземе-
те с вас всичко необходимо за под-
държане на красотата във форма. 
И си направете списък с правилата 
за разкрасяване, за да не пропусне-
те нещо важно.

1. ВСИЧКО С МЯРКА
 През първите дни на плажа 

задължително използвайте средство 
за лице и тяло с по-висок слънце-
защитен фактор (не по-нисък от 
SPF 30). Специалистите са едино-
душни, че за придобиване на първо-
начален загар е достатъчно да сто-
ите на пряко слънце само по 15 ми-
нути на ден. Това е гаранция, че 
няма „да спите на закачалката“ и 
че след отпуската няма да ви се 
наложи да платите за процедури по 
овлажняване на кожата и коригира-
не на бръчките. 

 Не жалете слънцезащитния 

крем! Нанасяйте го половин час 
преди да легнете на плажа по след-
ната схема: 1 ч. л. – на лицето и 
шията; по 1 ч. л. на всяка част от 
тялото (тоест по 1 ч. л. на все-
ки крак и всяка ръка); 1 ч. л. – на 

гърдите и корема; 1 ч. л. – на гър-
ба. И не забравяйте да обновявате 
защитата на всеки 2–3 часа – пясъ-
кът и водата бързо свалят слънце-

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Използването на слънцезащитен 

крем не отменя основните грижи 

за кожата. Формулите на противо-

слънчевата козметика са съставе-

ни от химически и физически фил-

три, които възпрепятстват нега-

тивното въздействие на слънче-

вите лъчи. Но не подхранват и не 

се грижат за кожата в дълбочина. 

Затова винаги нанасяйте слънце-

защитното средство върху попи-

лия в кожата традиционен дневен 

крем.
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защитната козметика от кожата.
 Особено внимание обърнете 

на носа. Първо, той изгаря най-
бързо от всички други части на 
тялото. И второ, в този кожен 
участък се произвежда много се-
бум, който бързо стопява слънцеза-
щитните средства. Затова подно-
вявайте намазванията там на все-
ки 2 часа. И пудрете носа редовно 
– пудрата съдържа титаниев дву-
окис, който е слънцезащитен фил-
тър по своята същност.

 Вместо още първия ден с часо-
ве да лежите на слънце, надявайки 
се да се сдобиете с така мечта-
ния шоколадов загар веднага, прека-

райте на плажа максимум 1 час, 

а след това се преместете на 

сянка. На сянка също се почерня-
ва, но не се изгаря. Вечерта нане-
сете на тялото пудра със светло-
отразителни частици – никой няма 
да повярва, че сте пристигнали тук 
едва днес.

2. УДЪЛЖЕТЕ ЖИВОТА 
НА ЗАГАРА

 За да не се обелите веднага 

след като се върнете от отпус-

ка, преди да тръгнете, посетете 
хамам или парна баня. Те ще ви по-
могнат да елиминирате излишните 
мъртви рогови клетки. И така за-
гарът ще хване по-добре на глад-
ка кожа. 

 Ако вашата цел е шоколадов 

тен, всяка вечер използвайте сред-
ство за след слънце с ефект на 
усилване на загара.

 През последните дни на от-

пуската вместо крем използвайте 
плажно олио. Съвременните козме-
тични линии за плаж задължител-
но съдържат и плажно олио с SPF 
15. Когато кожата се адаптира към 
слънцето, този фактор є е напълно 
достатъчен, за да не изгори. 

3. SOS! ПРОБЛЕМ!
 Ако имате чувствителна 

кожа, даже и средствата с макси-
мален SPF не могат да ви гаранти-
рат 100% защита. Ако усетите, че 
кожата реагира с раздразнение, вед-
нага се скрийте на сянка. Ако не-
приятните симптоми не отшумя-
ват повече часове, обърнете се към 
дерматолог. 

 Ако имате склонност към об-

разуване на пъпки, старайте се 
да се печете на слънце само рано 
сутринта. Активното слънце сти-
мулира тяхната поява въпреки на-
ложеното обратно мнение.

4. ПО-БЕЗГРИЖЕН 
ПЕДИКЮР

 За да не вземете със себе си 
пълен набор от пилички, шпатулки, 
основи, топ лакове и средства за 
изтриване на лака, преди да тръг-
нете, си направете в някой салон 
покритие на ноктите на основата 
на лак и моделиращ гел, което из-
държа минимум 2 седмици (напри-
мер Shellac). 

 Задължително вземете със 

себе си пластири и средство 

против мазоли. Разходките по го-
рещия пясък за 2 часа могат да 
провокират най-малкото уплътнява-
не на кожата на ходилата. А и екс-
курзиите няма да са малко през по-
чивката ви, нали?! При ходене в го-
рещините стъпалата се потят по-

обилно. Да се справите с този про-
блем ще ви помогнат талкът и де-
зодорантът за крака. 

 Помнете, че заради открити-
те обувки през лятото се повиша-
ва опасността да хванете гъбички. 
Затова всекидневно използвайте 

кремове и спрейове с антимико-

тично действие.

внимание
Повишено

Розацея 

Ако носът и бузите ви са предразпо-

ложени към образуване на малки чер-

вени венички, знайте със сигурност, 

че слънчевата топлина ще ги размно-

жи. Ако доказано страдате от роза-

цея, избягвайте да излагате лицето 

си на слънце и винаги когато си по-

кажете носа навън, го намазвайте с 

доволно дебел защитен крем с фил-

тър за ултрачервените лъчи (те са 

тези, които са отговорни за слънче-

вата топлина). За да не остане все 

пак лицето ви бяло на фона на шоко-

ладовия тен на тялото, за него из-

ползвайте автобронзант или по-тъ-

мен фон дьо тен. 
Белези

Не бива да ги излагате на слънце, 

особено ако са съвсем скорошни. На-

насяйте върху тях продукт със спе-

циален защитен филм и подновявай-

те неколкократно нанасянето му 

през деня. Използвайте за тези учас-

тъци солидните слънцезащитни щи-

фтове, които не се повлияват от во-

дата и потта (пак waterproof).

БЕЗОПАСНОТО ВРЕМЕ

Цифрата след съкращението SPF 

(Sun Protection Factor – от англ., 

слънцезащитен фактор) означава 

времевият фактор, който забавя 

появата на изгаряне на кожата при 

стандартни условия (излагане на 

слънчеви UVA и UVB лъчи), ако сте 

използвали въпросния протективен 

продукт.

За да сметнете времето, за кое-

то продуктът ще защитава ва-

шата кожа ефективно, вземете за 

отправна точка количеството ми-

нути, в течение на които вашата 

кожа не изгаря на слънце без защи-

та (например 10 минути), и ги ум-

ножете по фактора на слънцеза-

щитния продукт (SPF 30). В този 

случай ще получите 300 минути – 

това е времето, през което може-

те да се чувствате защитени от 

ултравиолетовото излъчване при 

използване на този продукт.
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5. МОДНА ПРИЧЕСКА
Отпуската е време за прически с 
мокър ефект. Най-приятното е, че 
те не изискват много усилия от 
ваша страна!

 Нанесете на косата водоу-

стойчив спрей балсам и я среше-
те с четка с редки зъбци. Върху 
краищата нанесете водоустойчив 
крем – той ще предпази косата от 
чупливост и леко ще ги утежни, за 
да не хвърчат.

 Не взимайте със себе си пин-

цети, маша или ролки за коса. 
Дайте възможност на косата си да 
блесне със своята естественост. 
Косата на повечето жени се на-
чупва красиво от морската вода 
и влажния морски въздух. Но не е 
нужно да я изправяте със специал-
ни средства, защото това означава 
след слънцето и солената вода да я 
подложите на поредното агресивно 
въздействие.

 Слънцезащитните масла за 

коса са отличен начин за постига-
не на блясък.

 Мийте главата със специа-

лен шампоан и балсам за след 

слънце. Те най-добре отмиват ос-
татъците от морска сол и хлор 
(от водата в басейна). А и по-ин-
тензивно овлажняват косъма. 

6. ДА ПОЧЕРНЯВАТЕ 
И ДА ОТСЛАБВАТЕ
Вече няколко години козметичните 
компании пускат на пазара комбини-
рани продукти – със слънцезащитно 
и антицелулитно действие. Те рабо-
тят много по-ефективно обаче, ако 
не лежите с часове на плажа, а иг-
раете волейбол, бягате по брега или 
правите йога на плажа. Защото с 
движение се изгарят двойно повече 
калории за двойно по-кратко вре-
ме. Но ако планирате да прекара-
те целия ден в плажен волейбол, не 
забравяйте да подновявате редов-
но намазванията със слънцезащитно 
мляко за тяло и използвайте про-
дукт с максимален SPF. Старайте 
се също така да пиете много вода 
и да се храните здравословно – с 
повече плодове и зеленчуци. Лято-
то е идеалното време, за да се за-
пасите с витамини за предстояща-
та дълга зима.

7. ЛЕТЕН ГРИМ
Докато сте в отпуска, дайте въз-

можност на кожата да си почи-
не. А за да не изглежда лицето ви 
„голо“, се възползвайте от няколко 
лесни хитрини.

 На устните нанасяйте ов-

лажняващ балсам с SPF. Повече-

то балсами имат много лек розов 
или прасковен оттенък. Ако оби-
чате ярките цветове, използвайте 
блясък за устни с ягодов цвят. А 
червилото, даже и водоустойчиво-
то, оставете за вечерите – в же-
гите то би се разтекло и би се 
отложило в бръчките около устни-
те ви. И помнете – устните съх-
нат много на слънце, затова през 
нощта задължително ги обгрижвай-
те с подхранващ балсам. 

 За грима на очите е доста-

тъчна ярка очна линия, още пове-
че че сините, зелените и виолето-
вите моливи за очи са истински 
хит това лято. За финал нанесе-
те цветна водоустойчива спирала 
за мигли. 

 Тоналният крем не е добър 

вариант за плажа. Отлична него-
ва алтернатива е овлажняващият 
тонален крем с SPF. Него можете 
смело да го нанасяте върху слънце-
защитния продукт, защото гаран-
тира равен тен на лицето. Вземе-
те със себе си още и бронзираща 
пудра. Най-добре – палитра с някол-
ко оттенъка. Тази пудра отлично 
замества ружа и скрива перфектно 
зачервяванията от слънцето.

АКО НОКТИТЕ 
СЕ РАЗСЛОЯВАТ 

много жени отказват да ги поли-

рат и лакират, като си мислят, че 

по този начин им дават възмож-

ност да си починат и подишат и 

така да се самоизлекуват. Мне-

нието, че полирането изтънява но-

кътя, е погрешно. Всичко зависи 

от степента на абразивност на 

пилата, която използвате. Меките 

пили не вредят на нокътната плоч-

ка, а обратно – обират всичко из-

лишно и придават на ноктите кра-

сив огледален блясък. Лечебната 

прозрачна основа за нокти пред-

пазва от въздействието на агре-

сивните външни фактори (солена-

та вода например) и позволява на 

полезните микроелементи в със-

тава є да проникнат и подхранят 

разслоения нокът. Не забравяйте 

да използвате и масло за кожич-

ки, което ще подхрани зоната око-

ло ноктите и ще я предпази от из-

сушаване.

СКЪП НАБОР

Освен слънцезащитно средство 

задължително вземете със себе 

си хидратиращо. Ще ви трябва и 

подхранващо мляко за поддържане 

на загара, което съдържа витами-

ни А, С и Е. Те активно овлажняват 

и защитават кожата от прежде-

временно стареене и от вредното 

въздействие на околната среда и 

стимулират реакцията на епиде-

рмиса на въздействието на ултра-

виолетовите лъчи, което ви дава 

шанс да се сдобиете с красив за-

гар за кратък срок.
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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

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.



Beauty ритуали от 
„царството в средата“

Т
ака се е самоназовавал Ки-
тай още от древността 
– „царство в средата“ или 
Джунгуо. Китайските раз-

красяващи процедури завладяват все 
повече и повече „периферията“ – 
тоест Запада. Китайската фило-
софия за красотата е, че всичко 
тече и се уравновесява на принци-
па на ин и ян – в името на разху-
бавяването, блаженството и тони-
зирането.

Излющване и 
заглаждане 

„АКО ИМАШ НАМЕРЕНИЕ ДА 
СЕ ОБНОВЯВАШ, ПРАВИ ГО ВСЕ-
КИ ДЕН“ е казал Конфуций. Наша-
та кожа е толкова мъдра, че по ус-
ловие се придържа към този прин-
цип. Тя непрекъснато образува нови 
клетки, изтласквайки старите и 
използваните на повърхността. Тао 
разкрасяващите практики подпома-
гат този непрекъснат процес, хар-
монизирайки и обединявайки проти-
воположности като даване и получа-
ване, излющване и заглаждане на ко-
жата. В китайската традиция пи-
лингът и намазването с крем се 
схващат като една цялост: азиат-
ските активни съставки бамбук, бял 
лотос и зелен чай поддържат и два-
та процеса и затова се влагат в 
много пилинг продукти и кремове за 
тяло. И пилинг продуктът, и кре-
мът се нанасят с лек натиск и пог-
лаждащи вертикални движения вър-

ху ръцете. Върху гърба – хоризон-
тални поглаждащи движения, а вър-
ху стомаха – с кръгови движения 
около пъпа. След този своеобразен 
масаж кожата се чувства стимули-
рана и загладена по деликатен на-
чин, обмяната на веществата – ак-
тивизирана, а жизнената енергия чи 
започва да протича много по-лесно.

Почистване и 
тонизиране

„ЧОВЕК Е ОТГОВОРЕН НЕ САМО 
ЗА ТОВА, КОЕТО ПРАВИ, НО И ЗА 
ТОВА, КОЕТО НЕ ПРАВИ.“ Съзна-
нието за красота на китайката на-
пълно хармонира с тази крилата ми-
съл на Лаодзъ. Никога не бива да се 
отказвате от вечерното почист-
ване на лицето, защото чистата 
кожа е предпоставка за гладка кожа 
и равномерен тен. Почистващото 
мляко и почистващият тоник с екс-
тракти от коприна освобождават 
кожата от мръсотията, която се 
натрупва по нея от околната сре-
да и от грима. Дневните кремове 
със специфични китайски съставки 
задоволяват различните изисквания 
на различните типове кожа, като 
уравновесяват ин и ян енергията в 
нея. Дневният крем защитава и ак-
тивизира процесите в кожата, нощ-
ният успокоява и отпуска. Добре е 
всеки ден да използвате и овлажня-
ващ серум, който да нанасяте с по-
тупващи движения. Най-новото по-
коление китайски козметични серу-
ми съдържа подобно на хиалуронова-

Китайските 
потайности
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та киселина вещество, което се из-
влича от една китайска гъба.

Ядене и 
пиене

„ДОБРИЯТ ЛЕКАР ТРЯБВА ДА 
МОЖЕ ДА ГОТВИ“ е популяр-
на поговорка в Китай. В тради-
ционната китайска медицина пра-
вилно подбраните хранителни про-
дукти и тяхното правилно при-
готвяне са условия за поддържа-
не на добро здраве. Те се подразде-
лят според техния вкус (лютив, 
сладък, кисел, солен и горчив) и 
тяхното въздействие върху орга-
низма. Към сгряващите се числят 
например месото на скара и пикант-
ните подправки, задушеното пилеш-
ко и джинджифилът. Към охлажда-
щите – сготвените зеленчуци, са-
латите, зеленият чай, южните пло-
дове и минералната вода. Голяма 
част от храните, които консуми-
раме всеки ден, трябва да са неу-
трални, с уравновесяващ и усилващ 
ефект върху енергията чи, напри-
мер гъби, зърнени храни, картофи, 
моркови, ядки, телешко месо, краве 
мляко и черен чай. Тъй като една 
стара поговорка от манастира Ша-
олин гласи: „Това, което виждаш, е 
само външността, но цялата сила 

идва от хармонията на твоята въ-
трешност.“

Растеж и 
развитие

„КОСАТА Е КРАЯТ НА КРЪВТА“, 
което означава, че само върху здрав 
скалп с добра микроциркулация на 
кръвта всеки космен фоликул ще е 
добре снабден с кръв и следовател-
но ще израсте в силна, здрава и 
подхранена коса. Китайците поддър-
жат този процес с редовен масаж 
на скалпа сутрин и вечер. Има едно 
полезно упражнение, с което можете 
да изпращате повече енергия чи от 
гръбнака към скалпа: седнете на ни-
ска пейка, така че стъпалата ви да 
са плътно прилепнали към пода; об-
хванете глезените си с ръце; наве-
дете торса толкова силно напред, 
че косата ви да опре пода; след 
около половин минута се изправе-
те отново; изпълнете упражнение-
то пет пъти. И още един трик – 
водата, с която миете косата си, 
трябва да е с телесна температу-
ра. Горещата вода уврежда косъма, 
особено на сухите коси.

Отпускане и 
масажиране

„АКО СЕ ПОВДИГНЕТЕ НА ПРЪ-

СТИ, НЯМА ДА СЕ ЧУВСТВА-
ТЕ СТАБИЛНИ.“ Когато е казал 
това, Конфуций със сигурност не 
е имал предвид обувките с високи 
токчета. Но ако изпитвате болка, 
когато ходите на високи токчета, 
значи е време да се погрижите за 
краката си. Още повече ако ходи-
лата ви са се деформирали. Мърт-
вата кожа на петите се отстра-
нява перфектно с пилинг продукт, 
който съдържа частици бамбук и 
жожоба или пък с оризова пудра. Ус-
покояващо въздействие след дълъг 
уморителен ден, прекаран на ви-
соки токчета, има едно упражне-
ние: с поглаждащи движения и лек 
натиск разтрийте ходилата си с 
ръце, свити в юмруци (с кокалче-
тата на пръстите). Това ще осво-
боди блокираната енергия и ще 
стимулира кръвообращението. На-
мажете след това ходилата с ох-
лаждащ гел. А най-добре е да им 
направите компреси – намажете с 
дебел слой успокояващ гел за кра-
ка и увийте всяко ходило с напо-
ена с гореща вода хавлиена кърпа. 
Изчакайте 10 минути с вдигнати 
нависоко крака и „изключени“ нега-
тивни мисли, след което измийте 
краката с хладка вода.
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Т яло с гладка, еластична, сияйна кожа и изразителни, 
стегнати контури... Коя от нас не си мечтае за това? 
Особено сега, когато отново се подчиняваме на зако-

ните на лятната мода – отворени обувки, елегантни сандали, 
удобни чехли, леки, ефирни дрехи... За да бъде удоволстви-
ето пълно, ни се иска не просто да изглеждаме приемливо, 
а наистина добре. Стара истина е, че ние, от дамското войн-
ство, се чувстваме добре само когато изглеждаме добре. И 
правим всичко по силите си, за да го постигнем – храним се 
разумно, опитваме се да спортуваме редовно или п оне да 
се движим достатъчно. Наред с това търсим подходящите 
козметични продукти, с които да се погрижим за здравето и 
красотата на своята кожа. Искаме от тях да бъдат ефектив-
ни и приятни за ползване – с леки текстури, фини аромати, 
красиви опаковки. Държим на реномирания производител 
и разумната цена. И тъй като безопасността е основният ни 
приоритет, все повече се интересуваме от съдържанието на 
козметиката, която купуваме. 
Засиленият интерес на средния потребител в Европа и у 
нас към състава на козметичните продукти е характерна 
тенденция в последните години.  Все по-често се избират 

ПРОДУКТИ С ВИСОК ПРОЦЕНТ 
НАТУРАЛНИ СЪСТАВКИ 

по възможност от био (или т.  нар. органик) произход и с 
пълно отсъствие или минимално участие на петролни и 
други химически съединения.
В отговор на новите тенденции в потребителското търсене 
германската компания ASAM&Iris Cosmetic създаде 

НОВА СЕРИЯ ДУШ КРЕМОВЕ 
И СТЯГАЩИ ЛОСИОНИ ЗА ТЯЛО 

с активни съставки от контролирано биологично земеделие.
Новите артикули на фирмата от Бавария са част от най-ус-
пешната ù серия – KräuterhoF, много харесвана и на родния 
пазар. Активни съставки от сертифицирано биопроизвод-
ство, липса на парабени, минерални масла и изкуствени 
оцветители са част от безспорните предимства на тези коз-
метични продукти. 

ГОЛЕМИТЕ ОПАКОВКИ (400 МЛ), 
ПОДХОДЯЩИ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО 

както и повече от достъпната цена също не са за пренебрег-
ване. Всъщност приемливите цени не са никаква изненада, 
когато говорим за ASAM. Компанията придобива завид-
на слава със стремежа си да създава висококачествена и 
достъпна козметика – стремеж, който следва неотклонно 
вече половин век и който представлява простичката, но 
ефективна формула на нейния успех. Новите душ кремове и 
стягащи лосиони за тяло на ASAM глезят кожата с прецизно 
подбрани бионатурални съставки, приятни текстури и неж-
ни естествени аромати.
Душ кремовете отлично почистват кожата, като ù помагат 
да запази влагата и не я пресушават. Това е особено ценно в 
топлите летни месеци. Свежите ухания и меката кремообраз-
на пяна правят баналните хигиенни процедури наистина при-
ятно преживяване, което отпуска тялото и събужда сетивата.
Стягащите лосиони за тяло са обогатени с кофеин, който 
съвременната козметология смята за най-ефективния агент 
за редуциране на мастните депа. Силното липолитично дейст-
вие на природния стимулант се допълва от дрениращ ефект. 
Като извлича водата от мастните клетки, той намалява техния 
обем, което води до намаляване на обиколките и стягане на 
контурите – резултат, за който мечтае огромна част от по-кра-
сивата половина на човечеството.
Душ кремът и стягащият лосион за тяло с биомасло от 
маслина представляват луксозни композиции със завладя-
ващ свеж аромат на лимонова трева и оставят сухата изто-
щена кожа много по-гладка, еластична и плътна, неустоима 
с копринената си мекота.
Дуетът с био алое вера нежно се грижи за сухата и чувстви-
телна кожа. Дълбоко хидратирана, стегната и гладка, тя е от-
лично подготвена за предизвикателствата на горещото лято.
Душ кремът и стягащият лосион за тяло с биоаргано-
во масло и ший са с високоефективни формули, предназ-
начени за кожа със специални потребности. Успокояват, 
хидратират, стягат, подхранват и омекотяват дори най-сухи-
те кожни участъци. 

Ще откриете новите душ кремове и стягащи лосиони за тяло на ASAM  в аптеките 
и в сайта за електронна търговия на най-големия български здравен портал – framar.bg.
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Решение за лятото

ТОЛКОВА МАЛКО ТОЛКОВА МАЛКО 
Е НУЖНО, ЗА ДА Е НУЖНО, ЗА ДА 
СЕ ЧУВСТВАМЕ СЕ ЧУВСТВАМЕ 
ДОБРЕ В КОЖАТА СИДОБРЕ В КОЖАТА СИ





секси фигура
Могат ли ароматите, 
упражненията с пръсти (мудрите) 
и дори макароните да ни 
направят слаби? Да, няма ли да 
е прекрасно?! Представяме ви 
най-новите трикове за оформяне 
на тялото, както и продуктите, 
които ще бъдат ваши съюзници в 
борбата с килограмите. 

1. ДА УХАЕШ НА СЛАБА
Това, че ароматите влияят на настрое-
нието ни, всички го знаем. Наскоро учени 
разработиха и първия ароматен отслабващ 
продукт (Veld`s Prends Moi), който допъл-
нително съдържа карнитин (за топене на 
мазнините), екстракт от водораслите спи-
рулина и бета-фролин (Betaphroline) – рас-
тителен екстракт от Мадагаскар с от-
слабващо действие. 
Впръскан върху кожата, продуктът стиму-

лира отделянето на хормони на щастието – 
т. нар. бета-ендорфини. Това редуцира стре-
са с 40% и притъпява чувството за глад. 

2. ПИЛАТЕС СРЕЩУ 
ГЛАД ЗА СЛАДКО
Има едно упражнение, което гарантирано 

прогонва вълчия глад за шоколад и подобни 
сладости – при това за секунди! То е много 
лесно. Станете или седнете с изправен торс 
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и се опитайте да „глътнете“ пъпа си и да го изтег-
лите по-близко към гръбначния стълб. Задръжте напре-
жението на тази поза 20 секунди, след което почине-
те няколко секунди. След петия път гладът за сладко 
наистина ще ви е напуснал! 

3. ЛЮТОТО ЗАСИЩА ПО-БЪРЗО
Чили, черен пипер, уасаби, джинджифил – пикантните 

подправки надхитряват ума. Силно подлютените яс-
тия освобождават мозъка много по-бързо от неутрал-
ните на вкус. Не е за пренебрегване и действието на 
капсаицина в лютите чушки, който директно атакува 
и топи мастните клетки. 

4. СТОП НА СТРЕСА!
Когато сме притеснени или бързаме, тялото ни от-

деля хормона на стреса кортизол. Негативният ефект 
от него е, че мастните клетки се раздуват. И най-
вече мастните клетки около корема и кръста, което 
увеличава риска от сърдечносъдови заболявания. Мето-
дите за релаксация, като йогата или автогенния тре-
нинг, ще ви направят не само по-слаби, но и по-здрави.

5. ВОДАТА „ПОДГРЯВА“ 
ИЗГАРЯНЕТО НА МАЗНИНИ
Преди всяко хранене пийте по 2 чаши вода! Добри-

ят стар трик за отслабване функционираше и преди 
група учени от американския щат Вирджиния да дока-
же това. Техните опити установили, че ако в продъл-
жение на 12 седмици човек пие по половин литър вода 
преди всяко хранене, разгражда 44% повече мастни 
клетки, отколкото ако не пие вода. Учените конста-
тирали, че „напоените“ с вода мастни клетки изгарят 
по-бързо от „жадните“. Е, трябва паралелно с пиенето 
на вода да спазвате и нискокалорична диета все пак. 

6. ОТСЛАБВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СЪН
Съгласно изследване на учени от Колумбийския уни-

верситет в Ню Йорк хората, които спят по 4 часа 
в денонощие, са изложени на много по-висок риск от 
наднормено тегло в сравнение с хората, които редов-
но спят по 7–8 часа.

7. ОРИЗ ЗА ВТАЛЯВАНЕ
Ясно е, че хранителният режим, основан на малко 

въглехидрати, много белтъчини, зеленчуци и плодове, е 
най-добрият път да свалите няколко килограма. Но-
вост обаче е твърдението, че не е нужно да се от-
казвате съвсем от въглехидратите, а да ги хапвате 
в определени дни. Най-добре под формата на ориз или 
пица. Защото те помагат на обмяната на вещества-
та да рестартира и да забърза качественото изгаря-
не на мазнините. 

8. МИНИМУДРА С МАКСИЕФЕКТ
Казано опростено, мудрите са йога за пръстите на 

ръцете. Има едно упражнение, което балансира енерги-
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Light продуктите не съдържат мазнини, сок и нектар 
са едно и също, маргаринът е здравословен, колкото 
кравето масло… По темата хранене има толкова 
много манипулативни твърдения. Ще ви отворим 
очите за няколко.

1. От картофи се пълнее

Дори и да обичате спагети, те за съжаление не са най-

нискокалоричната гарнитура. Ако искате да отслабнете, 

е по-добре да ядете картофи вместо спагети. Те водят 

списъка на топ 10 в гарнитурите със 70 калории за 100 

грама, следвани от ориза (106 кал), спагетите (120 кал) 

и… чипса (290 кал). Нали разбрахте, че говорим за печени 

или варени картофи? 

2. Маргаринът е по-здравословен 

от кравето масло

Не съвсем. Ненаситените растителни мазнини в марга-

рина действително могат да бъдат таксувани за здраво-

словни. Но пък наситените мазнини в кравето масло дос-

тавят на организма енергия и не са чак толкова опасни за 

кръвообращението, за колкото се обвиняват. Затова хап-

вайте си и масло, когато пожелаете. Но не прекалявайте. 

С маргарина – също.

3. Между сок и нектар няма разлика

Дали? В нектара се съдържат само 25–50% от сока на 

плода. Но пък чистият сок често се разрежда с вода и 

много захар, което влошава качествата му.

4. Дали light храните са леки?

В превод – да, но когато говорим за хранене, нещата се 

променят. Хранителните стоки, на чиито етикети пише 

light, съдържат по-малко мазнини, но въпреки това могат 

да бъдат калорийни бомби. Дори и пицата я има в light 
версия. Вие обаче обръщайте внимание на хранителните 

стойности, обозначени върху опаковката, а не толкова на 

указанието light.
5. Солено без угризения на съвестта

Солта наистина обогатява вкуса, но не бива да играе 

главна роля в храненето ви. Не вярвайте на твърдения-

та, че прекаляването със солта е безобидно. Изследва-

ния са доказали, че при висока консумация на сол значи-

телно се увеличава рискът от инфаркт и сърдечносъдо-

ви заболявания.

5 ГОЛЕМИ ЛЪЖИ ЗА ХРАНЕНЕТО

ите на стомаха и на далака и регулира отделянето на 
инсулин от задстомашната жлеза. Натиснете с палец 
средния сегмент на средния пръст и задръжте нати-
ска 5 минути. При нужда изпълнявайте упражнението 
по 5 пъти на ден.

9. ЗВЕЗДИТЕ ПИЯТ ЗЕЛЕНО! 
Мача се нарича новата отслабваща напитка, която 

съдържа 15 пъти повече активни вещества от поб-
ратима си зеления чай. Впрочем мача е вид японски 
зелен чай на прах, с който се провеждат познатите 
японски чаени церемонии. Прави се от листа на япон-
ското чаено растение камелиа. За разлика от китай-
ския зелен чай, за който чаените листа се пекат, за 
мача листата на растението се задушават и изсуша-

ват. След това тези листа се стриват на фина пуд-
ра, смесват се с гореща (но не вряла) вода и се изпи-
чат върху бамбукова подложка.
Мача е идеално средство за поддържане на красива 

кожа, ефективен антиоксидант е и много помага за 
отслабване, тъй като стимулира топенето на мазнини.

10. МАГИИ С ЦИНК
Микроелементът цинк стимулира мозъчната дейност 

и „докладва“ на тялото при хранене „Аз съм сит“. 
Голямо количество цинк съдържат например сиренето 
ементал, овесените ядки, лещата и пълнозърнестите 
продукти. 

11. ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО
Високо в планината се отслабва по-лесно. Това са 

открили учени от Мюнхенския университет „Лудвиг 
Максимилиан“. Калориите, които се изразходват нави-
соко, са много повече. Но понеже организмът е кон-
центриран в изкачването, чувството за глад се при-
тъпява. И естествено, човек отслабва по естествен 
и лесен начин. 

12. МАГДАНОЗ СРЕЩУ ПОДУТ СТОМАХ
Ако често страдате от тежест в стомаха, дъвче-

те по-често пресен магданоз през деня. Това, освен че 
ще „спадне“ подутия ви стомах, ще освежи и дъха ви. 

13. КИСЕЛА РАДОСТ
Киселото ще ви направи по-весели, особено лимоно-

вият сок, защото съдържа специални ензими, които 
подпомагат по-доброто преработване на мазнините и 
стимулират храносмилането. Прясно изцеденият ли-
монов сок е идеален за старт преди закуска или след 
обилна вечеря. 

14. СЛЪНЧЕВА СТРАТЕГИЯ
Непреодолимият глад за сладко понякога означава де-

фицит на серотонин. Липсата на движение и стресът 
са причините този хормон на щастието да се про-
извежда от организма в по-малки количества. Отде-
лянето на серотонин обаче се стимулира не само от 
яденето на шоколад. Една разходка на чист въздух и 
консумацията на храни, съдържащи ненаситени мастни 
киселини омега-3 (сьомга, соя, рапично олио или орехи), 
също подпомагат неговото образуване.

15. ВНИМАНИЕ! ПОДСЛАДИТЕЛИ!
Пазете се от храните, които съдържат подсладите-

ли, ако искате да отслабнете. При споменаване на ду-
мата „сладко“ мозъкът очаква да го нахраните със за-
хар и остава много разочарован, когато му поднесете 
някакъв неин заместител. Затова реагира с вълчи апе-
тит или с икономии на енергия. По-добри в случая са 
по-здравословните алтернативи на захарта, като си-
роп от агаве или сладката трева стевия, които вече 
се предлагат и на българския пазар.
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ТРАЙНО ОТСЛАБВАНЕ! 

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ! 

Специален гост в Център по природна ме-

дицина и гладолечение е проф. Пан КУН-

ЦАЙ с уникална методика – акупунктура с 

игла-нож. Тя гарантира сигурен ефект при 

проблемно затлъстяване, високо кръвно 

налягане, диабет, костно-ставни пробле-

ми, проблеми на храносмилателната сис-

тема и др. 

Възползвайте се от груповите терапии в 

Банкя, като предварително се запишете за 

участие на посочените телефони.

Гарантирано отслабване!

Лечебно гладуване и захранване!

Лечебни и профилактични програми! 

Пречистване на целия организъм!

Антистрес- и релакстерапии!

Експресна диагностика 

и биорезонансна терапия!

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. 

С 
лечебно гладуване се постигат 

забележителни резултати при 

затлъстяване, диабет, сърдеч-

носъдови и храносмилателни неразпо-

ложения. Но и редица алергични и кож-

ни проблеми намират своето решение 

след провеждането на 10- до 15-дневна 

програма. Защо трябва да го направим 

точно през месеците юли и август? 

„В самата си същност лечебното гла-

дуване осигурява детоксикация на це-

лия организъм – обяснява д-р Верги-

ния ГЕОРГИЕВА, създател на Цен-

тър по природна медицина и гладоле-

чение. – При изключване на външния 

прием на храна (т. е. на екзогенното 

хранене) организмът ни се настройва 

на вътрешно (ендогенно) хранене, при 

което започва изчистване на  шлаки-

те и токсините. Необходимите гра-

дивни вещества той си набавя от из-

лишните мастни клетки. Знаем, че 

кожата реагира първа 

на прекаленото натрупване на токси-

ни в организма. Причините могат да 

бъдат различни – наследствена обре-

мененост, чувствителност, излагане 

на силно слънце, прием на храна с кон-

серванти, оцветители и някои алер-

гични реакции – дерматити, рини-

ти, бронхити. Официалната медици-

на предлага симптоматично лечение 

– мазане на определени кожни учас-

тъци с мехлеми, инхалации, противо-

кашлични средства, както и продъл-

жително лечение с антихистаминови 

препарати.“ 

Можем ли да се справим по-успешно с 

кожните проблеми чрез лечебно гладу-

ване? Да, защото то има

мощен очистващ ефект

върху целия организъм и най-вече върху 

черен и бял дроб, бъбреци, видими ли-

гавици и кожа. „Като най-големия ор-

ган в човешкото тяло кожата освен 

защитна и покривна има и детоксики-

раща функция – допълва д-р Георгиева. 

– През първите 7–8 дни от лечебното 

гладуване обаче обривите и евенту-

ално алергичната кашлица могат да 

се увеличат. Защото самият очист-

ващ процес е съпроводен с отделяне 

на храчки, болки в областта на бъбре-

ците и често уриниране. Съчетаване-

то на лечебното гладуване с дихател-

ни упражнения, йога или водни процеду-

ри (тангентор, подводна гимнастика) 

благоприятства отварянето на кож-

ните пори и подпомага елиминирането 

на токсините. След 15–20-дневна про-

грама ефектът е поразителен – 

кожата става мека, 
нежна, бебешка 

Отоците и сърбежите намаляват и 

даже изчезват. Тежки кожни проблеми 

като невродермити често са напълно 

повлияни. Алергичните реакции ста-

ват все по-редки до пълното им изчез-

ване“ – уверява д-р Георгиева.

Оказва се, че причини за алергичните 

реакции и тежки кожни поблеми мо-

гат да бъдат и паразити по храносми-

лателната система, жлъчните канали 

и черния дроб. Съвременният апарат 

„Бодискенер сензитив“, с който раз-

полага Центъра по природна медици-

на и гладолечение дава информация за 

липсата или наличието на паразити на 

различни нива в организма. „Освен ле-

чебното гладуване – разказва още д-р 

Георгиева – важно е храненето и наси-

щането на организма с витамини, ми-

кроелементи, течности. Захранване-

то след неколкодневната програма с 

плодове трябва да бъде със зеленчуци.“

За висички, които имат проблеми с 

кожата – обриви, тъмни петна около 

очите – сега е времето да направят 

неколкодневна пречистваща програма 

с череши, ягоди, кайсии, пъпеши и диня. 

Разговора води Софи ТОПАЛОВА

ПРОТИВ АЛЕРГИЧНИ И КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
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Н
е е невъзможно! Особено 
ако се възползвате от 
съветите и хитрините, 
които топ стилистът 

Марин Хубенов–МЪРФИ споде-
ли с нас под формата на от-
говори на въпросите на БЕЛА.

СПЛЪСТЯВА ЛИ СЕШОАРЪТ 

КОСАТА? 

Не толкова сешоарът, а не-
правилното боравене с 
температурата на въздуш-
ната струя уврежда косъма 
(особено ако се сушите често). Но 
ако регулирате правилно темпера-
турата на сушене и ако накрая из-
ползвате студена струя, не само че 
няма да навредите на косъма, но и 
ще го „полирате“. Изберете четка 
според дължината на косата, то-
ест колкото по-къса е тя, толкова 
по-тънка трябва да бъде четката. 
За да избегнете сплъстяване, пред-
почитайте четка с естествен ко-
съм за навиване на косата. И дви-
жете струята на сешоара в по-
сока от корените към краищата, 
за да загладите „разрошения“ рогов 
слой от застъпващи се люспици, 
от който се състои повърхността 
на всеки косъм. Нанесете и малко 
количество крем за блясък накрая, 
като предварително го разтъркате 

между дланите и после ги прокарай-
те по дължините на косата.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е КОСАТА ДА БЪДЕ 

ИЗСУШЕНА ПРОФЕСИОНАЛНО В 

ДОМАШНИ УСЛОВИЯ?

Естествено, че да! Просто се ста-
райте да сушите кичурите коса в 
обратната посока на тази, в коя-
то си представяте, че ще заста-
нат след изсушаване. Започнете с 
кичури коса от ляво на дясно. 
Ако сте оформили всички кичури 
коса на темето с кръгла четка, 
прекарайте пръсти през буклите 
отзад напред, изсушете още веднъж 
всички партии назад и чак тогава 
ги подредете в посоката, в която 
искате да стоят. Леко намачкайте 

косата след стилизирането. Ако тя 
е много тънка, завършете изсуша-
ването още на етапа на използва-
нето на кръглата четка. И помне-
те, че ако сте направили всичко 
правилно, след използване на се-
шоара косата трябва да е под-

вижна и въздушна. Фиксирайте я 
с малко количество лак за коса, за 
да не я утежните.

НЕ Е ЛИ ПО-ДОБРЕ КОСАТА НА 

ЕСТЕСТВЕНИ ВЪЛНИ ДА СЪХНЕ САМО 

НА ВЪЗДУХ? 

Не е наложително. Да остави-
те косата да се изсуши от 
само себе си понякога отнема 
много време. Освен това с ня-

колко трика буклите ви ще 
изглеждат по-фиксирани след 

изсушаване със сешоар. 
Важно е да срешите още 
влажната коса с едрозъ-

бест гребен, да разпредели-
те стилизиращ крем или пяна 

за къдрици по дължините є и да 
използвате дифузора при сушенето. 
За да не създадете прекалено мно-
го обем от двете страни, не при-
тискайте прекалено силно косата 
към темето с дифузора. Ако се-
шоарът ви няма такъв накрайник, 
мачкайте косата в дланите по вре-
ме на сушенето и задължително я 
сушете със слаба струя. Стреме-
те се струята да е насочена точ-
но към ръцете ви, за да не изглеж-
да след това прическата ви като 
проскубана.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДЪЛГАТА КОСА 
ДА ЗАПАЗИ ОБЕМА СИ В 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЯЛ ДЕН СЛЕД 
ИЗСУШАВАНЕ СЪС СЕШОАР?

Да, възможно е! Но ако използва-

Теория на правилното 
изсушаване
Две трети от българките 

твърдят, че нямат време да 

посещават фризьора си само за 

един сешоар. Време е да вземете 

косата си в свои ръце тогава 

и да се научите да я сушите 

професионално вкъщи...

© OLAOLA12 | DREAMSTIME.COM
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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

те правилната техника при суше-
не. Най-важното е да вкарате въз-
дух и обем в корените на косата. 
За тази цел нанесете по дължини-
те и краищата на още влажната 
коса пяна, а корените напръскай-
те със спрей за обем. Изсушете я 
хаотично със сешоара, след което 
офор мете партията на темето с 
помощта на кръгла четка по след-
ния начин: изтегляйте кичури коса 
под 90 градуса силно нагоре, нави-
вайте кичурите до средата с чет-
ката и фиксирайте струята на се-
шоара толкова дълго върху корена, 
колкото може да издържи кожата 
на главата, без да ви запари. След 
това охладете мястото със студе-
на струя. Накрая тупирайте леко 
в корените – пак кичур по кичур 
– и фиксирайте прическата с лак 
за коса.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е КОСАТА ДА СЕ 

ИЗГЛАДИ САМО СЪС СЕШОАР?

Зависи от това, колко е плътна 
косата ви. Във всеки случай из-
сушаването със сешоар е най-до-
брата подготовка за постигане на 
изгладена визия. Разпределете пър-
во изглаждащ флуид върху влаж-
ната коса и я изсушете хаотич-
но. След това є придайте форма с 
плоска четка. Можете да използ-
вате и кръгла четка за издърпва-
не и изсушаване на косата кичур 
по кичур. Но не бива да навивате 
прекалено силно и прекалено много 
коса на четката. Ето и подробно-
стите: плъзгайте четката в посо-
ка от корените към краищата с 
изтеглящи движения и паралелно с 
това движете въздушната струя 
на сешоара по кичура, сякаш го 
гладите с нея. Ще ви е от полза, 
ако имате специален накрайник за 
изправяне на косата – дюза, която 
фиксира въздушната струя точ-
но върху определено място. Ако и 
след тази операция косата ви не 
изглежда гладка, можете да я до-
оформите с преса за коса. Ако ви 
харесва, можете да извиете краи-
щата леко навън.

ИМА ЛИ АЛТЕРНАТИВА НА 

ПРИЧЕСКАТА „ХОЛИВУДСКИ ВЪЛНИ“?

Да, много е модерно да направи-
те косата си на т. нар. холивуд-
ски вълни, но е доста трудно за 
непрофесионалисти. Ето какво ста-
ва много по-лесно. Навийте цялата 
коса с маша и след това оформете 
с лак и ръце косата на големи ки-
чури. Докато е още топла, нежно 
я намачкайте с ръце и я разроше-
те в корените с пръсти. Напръс-
кайте малко лак за коса, и приче-
ската е готова. 

ОБЕМ – ДА, НО НЕ Е ЛИ ГРОЗНО 

ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПРЕКАЛЕНО 

МНОГО ОБЕМ В КОСАТА?

Ако искате да създадете по-леже-
рен обем, по-добре забравете за 
четката и пяната за коса по вре-
ме на сушенето. Работете само 
със сешоар и ръце. Преди това 
обаче нанесете равномерно спрей 
за обем, за да изглежда косата ви 
по-бухнала след изсушаването. Но 
не прекалявайте с количеството 
продукт, за да не утежните ко-
съма. При сушенето обърнете ко-
сата напред и насочете струята 
на сешоара към нея отдолу. Коса-
та, която излиза извън линията на 
шапката, изсушете със сешоара и 
в обратна посока. Накрая фикси-
райте с малко лак за коса за елас-
тичност.

ИЗСУШЕНИЯТ СЪС СЕШОАР БРЕТОН 

ИЗГЛЕЖДА ДОСТА СМЕШНО…

Зависи как сте го изсушили. И бре-
тонът се нуждае от обем, но на-
истина – прекалено многото обем 
разваля визията. Опънете корените 
на бретона с плоска скелетна чет-
ка под ъгъл 70 градуса и поддържай-
те този наклон, докато го сушите. 
Сушете кичурите коса, като реду-
вате посоките – надясно и наляво, 
а накрая задръжте кичура в пози-
цията, в която си представяте, че 
ще падне бретонът, и го изсушете 
и в тази посока.



ПРОБЛЕМ С ВЕНИТЕ

Обърнете внимание дали по краката ви освен синини има 

също така възелчета и т. нар. капилярни звезди. Ако е 

така, значи причината за синините ви се крие по-скоро в 

заболявания на малките вени. Важното в този случай е, 

че те се появяват не вследствие на удар, а от само себе 

си. И често имат форма на „паяк“ с червен или виолетов 

цвят. Ако това е вашият случай, трябва да се обърнете 

за съвет към флеболог и да си направите ултразвуково 

изследване на кръвоносните съдове на краката. По резул-

татите от него може да се определи дали тези капиляр-

ни „звезди“ са първите признаци за заболяване на дълбо-

ките и на повърхностните вени. Ако те сочат, че с вени-

те ви всичко е наред, но капилярните „звезди“, тежест-

та и отеклите крака продължават да ви притесняват, 

се налага да поносите за известно време стягащ трико-

таж. В аптеките и специализираните магазини има го-

лям избор от такива изделия. Но не е препоръчително да 

ги избирате сами, трябва преди това да се консултира-

те с лекар. В този случай имате шанс да си изберете 

идеалния за вас модел. Ако 

пък изследването установи 

заболяване на дълбоките и повърхностните вени, тога-

ва ще трябва да се подложите на по-сериозно лечение. То 

обикновено започва с прием на препарати, които пови-

шават тонуса на вените. Но в някои случаи може да се 

наложи и оперативно лечение. Често жените сами молят 

лекуващия им лекар да ги прати на склеротерапия. Това 

е манипулация, при която във вената през много тънка 

игла се вкарва специално вещество, което „слепва“ пора-

зения кръвоносен съд. Този метод е добър, но не решава 

проблема окончателно, а само козметично. Затова жени-

те го предпочитат толкова много – за да изглеждат кра-

ката им безупречно през лятото. 

Особено внимание заслужават синините при бременни-

те жени. Износването на детето се явява голямо нато-

варване на вените. Затова много често след раждане 

жената се оказва с… варикоза. За да се избегне това 

заболяване, трябва още от третия месец бременната 

да носи профилактично стягащ трикотаж.

ПРИЧИНА 2

ЧУПЛИВИ КАПИЛЯРИ

Чупливостта на капилярите е най-честата причина за 

появата на синини, особено през горещините. През лято-

то ние по принцип страдаме от дефицит на аскорбинова 

киселина. Затова не е зле да приемаме редовно витамин 

С или аскорутин. Но не постоянно, а само през този се-

зон. Защото прекалено високите дози аскорбинова кисе-

лина могат да провокират гастрит, панкреатит и жлъч-

нокаменна болест. Не забравяйте също така, че вита-

мин С е силен алерген, който можа да влоши състояние-

то на хората, страдащи от алергии.

Ако редовно приема-

те аскорбинова кисе-

лина в течен вид, след 

това е препоръчително 

да изплаквате устата си 

с обилно количество вода, 

защото киселината разру-

шава зъбния емайл. А за да 

не навредите на стомаха си, 

по-добре да пиете витамин 

С след хранене.

ПРИЧИНА 1

бо л н а  т е м а

БЕЗ СИНИНИ, 
КАПИЛЯРНИ 
„ЗВЕЗДИ“ И 
РАЗШИРЕНИ 
ВЕНИ
В СЕЗОНА НА КЪСИТЕ ПОЛИ И ШОРТИТЕ СИНИНИТЕ ПО ЖЕНСКИТЕ КРАКА СТАВАТ 
ПО-ЗАБЕЛЕЖИМИ И ПРЕДИЗВИКВАТ СМУТ. ОТКЪДЕ СЕ ПОЯВЯВАТ И МОЖЕМ ЛИ ДА 
СЕ ПРЕДПАЗИМ И ПРЕБОРИМ С ТЕЗИ НЕСИМПАТИЧНИ „УКРАШЕНИЯ“?
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СЛАБОСТТА НА СЪДОВЕТЕ 
НЕ Е САМО НАСЛЕДСТВЕНА

Напоследък все по-често варикозно разширени вени се 
забелязват и по краката на много млади жени, кои-
то са били подложени на физическо натоварване при 
раждане или са били изложени на хормонален стрес по 
време на бременността в резултат на приемането на 
противозачатъчни средства. След 45-годишна възраст 
обаче варикозната болест се явява следствие от на-
рушения оток на кръвта на долните крайници (от 
латинското varix — разширение) и засяга и мъжете. 
Така че към 70-годишна възраст броят на заболелите 
мъже и жени се изравнява.

ЗАЩО СЕ РАЗШИРЯВАТ 
ВЕНИТЕ НА КРАКАТА

По същата причина, поради която на ръцете те ни-
кога не се деформират. Отговорът е: защото не хо-
дим на ръцете си, а краката ни всекидневно издържат 
нашето тегло (често пъти нашето излишно тегло!). 
Наистина на кръвоносните съдове на краката се пада 
най-тежката работа – пробвайте да качите кръвта 
от стъпалата към слабините против земното прите-
гляне! Можете да си представите какво би станало, 
ако вените ви имат и слаби стени! Естествено, сте-
ните няма да издържат на налягането на кръвта и 
вените ще се разширят трайно. Слабостта на съеди-
нителната тъкан, от която са изградени стените на 
кръвоносните съдове, се предава обикновено по наслед-
ство или се получава в резултат на различни болести 
и непосилни за вените натоварвания.
На първо място, на кръвоносните съдове на крака-

та много вреди хиподинамията (липсата на двигател-
на активност). Тя отслабва кръвоносните съдове точно 
така, както отслабва и мускулите, защото провокира 
венозен застой на кръвта. В резултат даже незначител-
ни физически натоварвания се оказват прекалено големи 
за вените. А предвид това, че с развитие на цивилиза-
цията все повече хора стават по-малко подвижни, вари-
козната болест на краката се разпространява лавиноо-
бразно. Например в европейските страни, и в България 
в това число, количеството на заболелите е над 30%. 
При това повече от половината болни са хора в разцве-
та на силите си. А най-тревожното е, че днес варикоза 

се констатира даже и при учениците на 12–13 години!

КОЙ Е В ЗОНАТА НА РИСКА

Най-голям риск да заболеят от варикоза имат пред-
ставителите на „стоящите“ професии: готвач, фри-
зьор, продавач, хирург, стоматолог и др. В това чис-
ло и служителите в офис – счетоводители, програми-
сти, секретари. Ситуацията се влошава от постоян-
ното използване на автомобила и обществения транс-
порт. Да не говорим, че заради големите задръствания 
по пътищата на хората им се налага по-дълго време 
да прекарват в колите си.
Натоварването на краката и кръвоносните съдове 

там се усилва от наднорменото тегло. Своя лепта в 
развитието на варикозата има и носенето на обувки 
на висок ток, което нарушава правилната циркулация 

ЗАБОЛЯВАНЕ НА КРЪВТА

Това е най-рядко срещаната причина за синините по 

краката, но не бива да бъде игнорирана с лека ръка. 

Ако с вените всичко се е оказало наред и ако не е ус-

тановен дефицит от витамин С, а синините продъл-

жават да се появяват, и то не само по краката – това 

е повод да се обърнете за съвет към хематолог, спе-

циалист по заболявания на кръвта. Ще постъпите до-

бре, ако го направите и ако синините по краката са 

нещо като ваша „семейна черта“, тоест от същия 

проблем страдат и майка ви, и баба ви. Някои наслед-

ствени заболявания на кръвта могат да се проявят по 

подобен начин, но да установи това може единствено 

и само специалист.

ПРИЧИНА 3
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на кръвта в долните крайници. А навикът да седим с 
кръстосани крака води до „схващане“ на вените.

ОТ „ЗВЕЗДИЧКИТЕ“ ДО ТРОМБОВЕТЕ

Варикозната болест се развива постепенно. Симпто-
мите є могат да се забележат едва при появата на 
разширени вени. На нулев стадий заболяването възник-
ва като „синдром на тежките крака“, когато крака-
та бързо се уморяват от всякакво натоварване, а ве-
чер са отекли и болят.
В първия стадий варикозната болест може да се про-

яви чрез капилярни „звезди“, образувани от неголям 
брой разширени малки кръвоносни съдове. Но основни-
ят признак за варикоза са подутите, образуващи възли 
и видни през кожата разширени вени. За тях разбира-
те по отоците и болката и усещането за парене в кра-
ката, както и по крампите през нощта.
През втория стадий разширените вени и варикозни-

те възли стават все по-големи. Отоците и болката в 
краката – все по-изразени.
Когато по продължение на варикозно променените 

вени цветът на кожата е по-тъмен (понякога се поя-
вява и хиперпигментация), говорим за третия стадий 
на болестта. На този етап могат да възникнат нару-
шения на клапанния апарат на вените. Заради разши-
рението на вените клапаните във вените престават 

да се затварят плътно и се появява т. нар. рефлукс, 
или обратно протичане на кръвта.
През четвъртия, последен стадий към застоя на 

кръвта се прибавя възпалението на вените – тром-
бофлебит. Възникват и трофически язви по краката. 
В разширените възпалени вени растат и се възпаля-
ват тромби, което е много опасно, тъй като един 
откъснал се тромб, който се движи в кръвопотока, 
може да провокира тромбоемболия – запушване на бе-
лодробната артерия, което може да завърши с лета-
лен изход. Тежко усложнение се явява кръвотечението 
от варикозно разширените възли. Трофическите язви 
също допринасят за страданията на пациента и много 
трудно се поддават на лечение. Освен това, ако не ле-
кувате варикозата на повърхностните вени, процесът 
може да се развие към по-дълбоките вени и да доведе 
до още едно много опасно заболяване – тромбоза на 
дълбоките вени в долните крайници.
Ето как един в началото безобиден козметичен де-

фект с годините става практически нелечимо заболя-
ване. Доказано е, че без лечение всеки пети болен от 
варикоза след 11 години се превръща в инвалид висока 
степен заради образуването на трофически язви. За-
това още на ниво капилярни паяжини трябва да посе-
тите лекар, за да стабилизирате състоянието на кръ-
воносните съдове на долните крайници.

КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ УСЕЩАНЕТО ЗА УМОРЕНИ КРАКА
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 Яжте повече продукти, богати 

на фибри. Проблемите с храносмила-

нето оказват пряко влияние на рабо-

тата на кръвоносната система. Фи-

брите помагат за регулиране на ра-

ботата на стомаха. Особено богати 

на фибри са плодовете, зеленчуците, 

ядките, бобовите и зърнените проду-

кти.

 Пийте повече вода. Водата ели-

минира токсините от организма и по-

добрява дейността на много систе-

ми. Благодарение на нея се подобрява 

и циркулацията на кръвта.

 Краката горе! Докато си почива-

те вечер, вдигайте и опирайте кра-

ката си на стената. Това помага да 

се справите с умората и разтоварва 

вените.

 Носете удобни обувки и дрехи. 
Една от причините за умора в кра-

ката се явяват прекалено тесните 

обувки и дрехи. Избирайте дрехите 

според потребностите на вашия ор-

ганизъм, а не според робуването на 

модни тенденции.

 Физическо натоварване. Спор-

туването подобрява издръжливостта, 

повишава мускулния тонус, включител-

но и тонуса на стените на кръвонос-

ните съдове. Хората, които спорту-

ват редовно, значително по-рядко от 

другите се сблъскват с проблема умо-

рени крака. Освен това използвайте 

всяка възможност за движение – ходе-

те пеша по стълби, откажете се от 

използването на градски транспорт, 

ако времето навън е хубаво.

 Почивайте. Правилните и редов-

ни почивки също се явяват важна 

съставна част в борбата с пробле-

ма уморени крака. Давайте по-често 

възможност на мускулите да се от-

пуснат. Подлагайте се често на ма-

саж или просто отморявайте с книж-

ка в ръка на дивана. Масажирайте 

сами краката си – по желание използ-

вайте специални охлаждащи кремове, 

които бързо облекчават умората.

 Хладен душ. Хладката вода свива 

кръвоносните съдове, бързо отстра-

нявайки чувството на тежест и умо-

ра в краката. Ако трудно понасяте 

ниски температури, полейте с хладка 

вода само краката. Със същия ефект 

ще се сдобиете, ако подържите кра-

ката пет или десет минути в леген 

със студена вода или ги масажирате 

с кубчета лед. 

Бела, брой 7 (173), 201226





К
ога за последно бягахте боси? Сигурно в дет-
ството. Не е зле още сега да намерите някоя 
нагрята от слънцето полянка, да събуете обув-
ки и да стъпите върху тревата. Или пък по-

ходете боси поне вкъщи. Когато свикнете, няма да ви 
се иска да се обуете. 

Защо е полезно
Лекарите препоръчват по-често да ходите боси, за-

щото това калява организма и нервната система. Лю-
бителите на босото ходене изтъкват като големи 

негови предимства освобождаването от статичното 
електричество, масажирането на ходилата и предоста-
вянето на възможност на краката да си починат от 
обувките и да подишат.

Сама на себе си масажист
Не сте в състояние да се откажете от любимите 

си домашни пантофи? Тогава практикувайте всеки ден 
масаж на стъпалата. 

 За отпускане и прогонване на напрежението Сед-
нете удобно на дивана или на пода. Намажете ходилата 
с масажен крем. Завъртете ги така, че да ви е удоб-
но да ги масажирате с кръгови движения с двата па-
леца на двете ръце. Завършете масажа с поглаждания. 

  За облекчение на главоболието масажирайте въз-
главничките на палците на краката. 

 При болки в кръста разтривайте стъпалата в по-
сока от палците надолу, по вътрешните им краища. 
Първоначално движенията трябва да са леки и поглаж-
дащи, след което – все по-интензивни. Завършете ма-
сажа по начина, по който го започнахте.

Обществото на босоногите
Много европейци не носят чехли вкъщи и използват 

всяка възможност да походят без обувки. Англичани-
те даже са създали Общество на мръсните крака, кое-
то впрочем има международен статут. Любителите 
на разходките на босо са си построили специални пар-
кове (барфутс паркове), които се посещават от цели 
семейства босоноги.

TUPPERWARE – НАЙ-КУЛИНАРНОТО ШОУ
Една година след официалното стъпване на „Таперуер – Бълга-
рия“ на родния пазар компанията организира първото по рода 
си кулинарно шоу Tupperware. Събитието се състоя на 24 юни 
в the Big Apple Club в София.  120 любители на здравословната 
кухня имаха възможността да наблюдават и участват в при-
готвянето на 6 различни ястия в съдовете на „Таперуер“.  За 
доброто настроение на гостите се погрижиха професионални-
те готвачи Лора и Стоян от кулинарното предаване „Бон апе-
ти“ по Нова телевизия, които бяха и водещи на  събитието.  
Всеки присъстващ получи подаръци от продуктовия асортимент 
на компанията, а някои си тръгнаха и с допълнителни награди, 
раздадени с лотария. По време на краткото представяне на ком-

панията Юлия Григоро-
ва – управляващият ди-
ректор  на „Таперуер“ за 
България – разказа повече 
за марката, за продукти-
те и за възможностите, 
които те предлагат. 
След края на шоуто  
гостите обмениха впе-
чатления на чаша вино в 
неформална обстановка. 
Марката Tupperware присъства от повече от шестдесет го-
дини в над 100 страни. Научи повече на: www.tupperware.bg

ЗАБАВНО И ЗДРАВОСЛОВНО

Разходките по морския бряг понякога 

носят повече удоволствие от 

плуването в морето. Дребният пясък 

и камъчетата действат като пилинг 

продукт за стъпалата и не по-зле от 

професионален масажист

При извора на При извора на 

БОСОНОГАТАБОСОНОГАТА
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О
тпуската е подходящо време за промяна – сега 
е моментът да обърнете страницата и да за-
почнете нов живот. Какво да направите обаче, 
ако постоянният стрес и напрежение саботи-

рат постоянно тази промяна и ако работата и про-
блемите ви се въртят постоянно в главата ви? Скъ-
поценните дни за отдих бързо отминават, а вие из-
общо не можете да превключите на режим „почивка“. 

Напрежението ви е станало навик 
който не ви „пуска“. Ако не вземете мерки навреме, 
ще се окаже, че отпуската ви е минала, а вие така и 
не сте успели да си починете. 
Аклиматизацията през първите три дни е съвсем 

нормална и точно затова физио- и психотерапевтите 
препоръчват да си взимате не по-малко от 10 дни от-
пуска. А най-добре – 14 дни, за да имате време наис-

тина да си починете след задължителните първи три 
дни на адаптация.
Често обаче очакваната адаптация не настъпва даже 

и след първата седмица отпуска. По статистика все 
повече хора на възраст между 30 и 45 години имат 
проблеми с отпускането. Няма как да е иначе, след 
като цял живот се учим да работим „на педал“ и да 
сме максимално концентрирани. В някакъв момент се 
оказва, че 

тялото и умът ни 
са се отучили да почиват 

Тялото трупа умора през цялата година, в аварийни 
ситуации и наличие на проблеми отговаря със спазми и 
мускулна скованост. Именно тялото, и по-точно мус-
кулната система, позволява или не позволява на мозъ-
ка да се настрои на честотите на почивката. За да 
не си развалите сами отпуската заради натрупаното 
напрежение, трябва отрано да поработите за „прек-
валификацията“ на собственото си тяло. Като отно-
во откриете забравеното изкуство да се отпускате. 
Какво да направите? Медитирайте.

Какво е медитация
Казват, че е много по-трудно да обясниш принципите 

на медитацията, отколкото да се научиш да ги при-
лагаш на практика.
Медитацията – това е концентрация върху собст-

вените усещания, която ни помага да постигнем спо-
койствие и ни дава възможност да управляваме емо-
циите си. След медитативен сеанс човек се чувства 
като обновен. 
Няма правилни и неправилни начини за медитиране. 

Просто трябва да се научите да спирате вниманието 
си върху въображаеми природни картини, звуци, шу-
мове или върху дишането и да се съсредоточавате за 
известно време върху тях. Това не е толкова слож-
но. По-лесно е това да се постигне в група с учител, 
но се надяваме нашите указания и описания на прости 
техники да ви помогнат да започнете да медитирате 
и самостоятелно.

ду ш а  и  т я л о
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МЕДИТАЦИЯТА 
НЕ Е ТРУДНА

Както уверяват психолозите, истински 
щастливи могат да бъдат хората, 

способни да се наслаждават на настоящия 
момент, като живеят тук и сега. 

Това умение е неотделимо от умението 
да се отпуснеш – нещо, на което 

могат да ви научат съвременните 
техники за медитация.
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СЪВЕТИ ЗА НАЧИНАЕЩИ

Когато започнете да се занимавате с медитация, първо изключе-

те мобилния си телефон. Ако сте вкъщи, помолете близките ви да 

не ви безпокоят.

Лятото е подходящото време да медитирате сред природата. На-

пример на тихо уединено място – под дърво или на брега на мо-

рето.

Заемете максимално удобна поза. Така че практически да не усе-

щате тялото си.

Започнете от по-простото към по-сложното. Опитвайте се да 

практикувате медитация по няколко минути на ден. Постепенно 

удължете времето на заниманията до 20 минути. Първо започне-

те с медитация със свещ. 

Медитирайте редовно. За да постигнете желания ефект, практи-

ките по отпускане трябва да се правят ежедневно. (Не е задължи-

телно да ги правите по едно и също време, но не трябва да про-

пускате нито ден.)

Не се вълнувайте, ако не успявате да прогоните ненужните мисли. 

Не им се противете. Нека вашето тяло живее спокойно свой жи-

вот. Постепенно ще се научите да се концентрирате само върху 

физическите усещания и дишането.

Нека не ви смущават различните митове за това, колко е трудно 

да се овладее техниката на релаксация. Медитацията не е нещо 

сложно, но се усвоява търпеливо и постепенно. 

СПОКО!

1

2

3
4

5

6

7

В момент на нервно напрежение несъзнателно задържаме дъха 
си или дишаме учестено и повърхностно. По думите на специали-
стите равномерното дълбоко дишане е надежден и сигурен начин 
бързо да се отпуснем и да се успокоим. 

Концентрирайте се върху дишането. Вдишвайте и издишвайте 

бавно и ритмично, като броите до 5. 

Изпълнете това упражнение 10 пъти, като се стараете вдишва-

нията и издишванията да са с еднаква продължителност.

Леко вдишайте и издишайте. След това направете дълбоко и бав-

но вдишване през устата (или през носа – както ви е удобно). 

Почувствайте как въздухът изпълва целия ви гръден кош, а след 

това – и коремната кухина. Бавно издишайте и след това отно-

во направете не много дълбоки вдишване и издишване. Изпълнете 

това упражнение 5–6 пъти.

Сложете длан върху горната част на корема и вдишайте дълбоко. 

Почувствайте как дланта ви се повдига. След това бавно изди-

шайте и наблюдавайте как дланта ви се спуска. Съсредоточете 

се върху това движение. Затворете очи и бавно вдишвайте, пред-

ставяйки си как заедно с въздуха в тялото ви се вливат блажен-

ство и спокойствие. След това бавно издишайте, като си пред-

ставяте как с въздуха от вашето тяло излизат цялото напреже-

ние и стрес.

Започнете с 5 минути дихателни упражнения, като постепенно 

увеличавате времето за дихателна гимнастика до 20–25 мин на 

ден. Дори да не сте подложени на стрес, тренировките по равно-

мерно дишане ще ви помогнат да придобиете чувство за покой. 

5 МИНУТИ ОТПУСКАЩИ 
ДИХАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

Тази психофизическа загрявка 
ще ви помогне да посрещнете 
новия ден с добро настроение – 
хармонични и спокойни. След месец 
редовно практикуване на тази 
медитация ще почувствате много 
отчетливо ефекта.

Сутрин след събуждане се обърнете 

по гръб, краката са спокойни, ръцете 

са отпуснати край тялото. 

Вдишайте дълбоко, след което изди-

шайте много бавно, като изпускате 

на порции застоелия от през нощта 

въздух в тялото ви. Направете уп-

ражнението 3 пъти.

Размърдайте пръстите на десния 

крак: палеца леко повдигнете, а ос-

таналите пръсти отпуснете. Напра-

вете същото и с пръстите на левия 

крак.

Преминете към пръстите на ръцете 

и дланите. Леко размърдайте палеца 

на лявата ръка, а после – и на дясна-

та. Останалите пръсти трябва да 

останат неподвижни. 

Усмихнете се на себе си с пред-

чувствие за нещо много хубаво, кое-

то ще ви се случи през деня. 

Направете дълбоко вдишване, кое-

то да напълни дробовете ви, а после 

позволете на въздуха да изпълни и ко-

рема ви. Задръжте дъха си за някол-

ко секунди и после бавно издишайте, 

като мислено насочвате въздуха от 

корема към дробовете.

Продължавайте да дишате дълбоко, а 

преди издишване се усмихвайте. Да 

се получи нещо като дълбоко вдишва-

не–усмивка–издишване. Усмихвайте 

се така, че около очите ви да се об-

разуват бръчици.

Сега се усмихнете колкото се може 

по-широка и искрено. За да отпусне-

те областта около очите, си пред-

ставете, че гледате звездно небе.

Продължете да се усмихвате, като 

се опитвате мислено да виждате 

всичко, което ви заобикаля, в розов 

цвят (сякаш гледате през розови 

очила).

Представете си, че розов въздух из-

пълва вашето тяло. 

10-МИНУТНА 
МЕДИТАЦИЯ 
„ВЪТРЕШНА 
УСМИВКА“
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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

Тези лесни упражнения ще ви помогнат да се съсредоточите върху на-
стоящия момент.

Поставете пред себе си запалена свещ на нисък стол. Седнете на пода 

с кръстосани крака и с изправен гръб, така че свещта да бъде на ниво-

то на очите ви.

Отпуснете всички мускули от главата до пръстите на краката. Забаве-

те дишането, като вдишвате и издишвате дълбоко. 

Гледайте в пламъка на свещта в продължение на няколко минути, като 

се стараете да не мигате. Не се притеснявайте, ако от очите ви поте-

кат сълзи.

Затворете очи и мислено задръжте мигащото изображение на пламъка 

колкото се може по-дълго. 

Ако сте се разсеяли, просто отворете очи и повторете всичко отнача-

ло. Медитирайте, докато не ви омръзне. След това угасете свещта и 

си починете няколко минути. Веднага ще усетите прилив на енергия. 

3-МИНУТНА МЕДИТАЦИЯ СЪС 
ЗАПАЛЕНА СВЕЩ

Трудно ви е да намерите подходящо 
време и място? Пробвайте да комбинирате 
медитацията с ходенето.

Направете си разходка на места, където ще ви е по-

лесно да се изключите от суетата и проблемите (на-

пример по брега на някое езеро или в парка). Избягвай-

те шумните улици.

Движете се в умерено темпо – спокойно и леко от-

пуснато. 

Опитайте се да установите зоните на вашето на-

прежение и стрес. Дълбоко вдишайте и издишайте, 

като усетите как напрежението напуска тялото ви 

(започвайки да го напуска откъм главата и шията).

Ходете пеша минимум по 20 минути на ден. Концен-

трацията върху дишането ще ви помогне да прогони-

те тревожните мисли от главата си. 

20-МИНУТНА МЕДИТАЦИЯ ПО 
ВРЕМЕ НА ХОДЕНЕ

НАСТРОЙТЕ СЕ, УСПОКОЙТЕ СЕ И СЕ ОТПУСНЕТЕ

Повечето медитативни техники изискват тишина. Но някои експерти, на-

пример д-р Франк Липман, консултант на Гуинет Полтроу и Дона Каран, 

предлагат да използвате за медитация бавна ритмична музика. 

С този метод можете да стопите напрежението по пътя от работа към 

вкъщи или по друг път, като слушате спокойна музика. Тя забавя ритъма на 

сърцето и дишането и създава усещане за покой. Нормалният пулс в със-

тояние на покой е средно около 75 удара в минута. Изберете приятни му-

зикални парчета, като предварително прослушате началото на всяко със 

секундомер. Музиката в ритъм около 60 „удара“ в минута ще ви помогне да 

постигнете отпускане и така желаното спокойствие. 

МУЗИКАЛНА МЕДИТАЦИЯ



зд р а в н а  к у л т у р а

За да е безгрижно
Със съня шега не бива

Ако не спите до-

бре, това не е само 

неприятно прежи-

вяване. Неспокой-

ният сън може да 

бъде признак за 

развитие на мета-

болитен синдром 

(комплекс симпто-

ми, включващ 

трайни смущения в 

процесите на обмя-

на на веществата 

в организма), висо-

ко кръвно налягане, повишено ниво 

на захар в кръвта, наднормени кило-

грами (особено в зоната на корема). 

Освен това нарушенията в съня по-

вишават риска от сърдечносъдови 

заболявания. Най-нови изследвания 

констатират, че вероятността хо-

рата, страдащи от постоянни про-

блеми със съня, да развият метабо-

литен синдром в близките 3–4 годи-

ни, е 80%.

Безсънието може да доведе и до по-

вишаване на нивото на хормоните 

на стреса и глада. Така че дори про-

блемите с нарушението на съня да 

ви се виждат несериозни, непремен-

но се обърнете към лекар. Хората, 

страдащи от безсъние, трябва да 

се избавят от излишното тегло и 

да спазват определен вечерен риту-

ал, който ще им помогне да се на-

строят за сън. При необходимост 

може да взимат сънотворни, но 

само по лекарско предписание. Ос-

вен това е важно да контролират 

кръвното си налягане и нивото на 

холестерола.

„Мобилна“ алергия

Сърбежи и обриви в зоната на ухо-

то мога да са признак за т. нар. мо-

билен дерматит, който се появя-

ва вследствие на алергична реак-

ция спрямо никела в състава на по-

критието на бутоните или рамка-

та на тъч скрийна на мобилния те-

лефон. Дерматолозите отбелязват, 

че „мобилна“ алергия развиват 17% 

от жените.

Полезно е да знаете

 Специалистите предупреждават, 

че много от сайтовете, посветени 

на проблеми с диабета, съдържат 

невярна информация. Не бързайте 

да спазвате съветите на „вирту-

алните лекари“, винаги обсъждайте 

тези препоръки с вашия лекуващ ле-

кар.

 Стресът не намалява шансове-

те ви да забременеете по време на 

лечение от безплодие. Самият про-

цес на лечение от безплодие също 

е стрес.

Внимателно 
с лекарствата

Когато четете инструкция за при-

емане на лекарствени средства, е 

важно да вникнете в прочетеното. 

В САЩ е проведено изследване, при 

което са предложили на пациенти-

те да прочетат инструкциите на 

5 популярни препарата, продавани 

без рецепта. След това участници-

те в теста трябвало да отговорят 

на въпроса „Как ще приемате препа-

ратите?“. 46% от тях отговорили 

неправилно и били много затрудне-

ни при определяне на дозировката. В 

практическата медицина има тер-

мин „терапевтична доза“ – количе-

ството активно вещество, пости-

гащо лечебен ефект. Тази доза бива 

минимална, средна и максимална. 

Под минималната доза лекарство-

то не оказва лечебно въздействие. 

А самосиндикалното назначаване на 

по-високи дози от него може да до-

веде до сериозни увреждания на ор-

ганизма.

В ръцете на 
професионалиста

Лечебният масаж може да сътвори 

чудеса, но само ако се прави от про-

фесионалист. По сведения на орто-

педи около 15% от пациентите се 

нуждаят от възстановително лече-

ние след некачествен масаж заради 

увредени нерви и мускули. 

Дълбокият масаж въобще не е пре-

поръчителен за слабите хора зара-

ди риска от увреда на гръбнака. За-

това никога не поверявайте тялото 

си на масажист без специална ква-

лификация.

веде до сериозни увреждания на ор-

ганизма.
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лятото Здравни новини, препоръки, 
въпроси и отговори

Болестта на богатите

За последните 30 години броят на 

младите жени, поразени от меланом 

(рак на кожата), е нараснал 2 пъти. 

При това 70% от тях са състоятел-

ни жени, които често прекарват ва-

канциите си на тропиците или по-

сещават солариум.

Градска жега

Горещините се понасят особено 

тежко от тези, които прекарват 

лятото в града. Нашите съвети ще 

ви помогнат да преживеете по-ле-

ко жегата.

 Когато термометърът се покачи 

над 25 градуса, се обличайте само 

с дрехи от естествени материи. 

Идеалният дрескод за летните го-

рещини са облеклата, изработени 

от тънък памук или лен, които па-

дат свободно по тялото.

 С всеки излишен сантиметър на 

токчето натоварването на крака-

та нараства. В жегите и без това 

вените са разширени. Облекчете си 

живота, като изберете за лятото 

леки сандали с почти равни подмет-

ки. Веднага ще се почувствате по-

комфортно.  

 С покачването на показанията 

на термометъра хората, страда-

щи от сърдечносъдови заболява-

ния, трябва да бъдат много внима-

телни. Ако имате хипертония, заха-

рен диабет, болест на щитовидна-

та жлеза, наднормено тегло, онко-

логично заболяване или сте прежи-

вели инфаркт или инсулт, в никакъв 

случай не стойте в задушни поме-

щения или на открито, под пряко-

то слънце. Въобще физическата ак-

тивност лятно време е противопо-

казна за тези хора. Защото жегата 

натоварва сърцето и покачва кръв-

ното налягане. 

 В жегите и градинската работа 

е противопоказна. Особено за хора-

та с късогледство в средна и висо-

ка степен. От навеждането и вди-

гането на тежки предмети може да 

се получи кръвоизлив в ретината на 

очите и дори отлепване на ретина-

та. 

 В жегата бъдете внимателни и 

с климатиците в офиса – тялото е 

по-добре да се охлажда постепенно.

Лечебен сок

Ябълковият сок има изключителни 

целебни свойства: той е полезен за 

храносмилането, благоприятства 

кръвообразуването и намалява ни-

вото на лошия холестерол в кръв-

та. При приготвяне на ябълков сок 

е важно да спазвате някои правила:

 Използвайте само пресни, добре 

узрели плодове. 

 По-добре го пийте със сламка, за 

да не повредите зъбния емайл.  

 Отчитайте и противопоказания-

та, макар и те да не са много: не 

трябва да пиете ябълков сок, ако 

имате гастрит с повишена кисе-

линност или други сериозни заболя-

вания на стомашно-чревния тракт.

Витамини за бъдещи 
татковци

Мъжете, които приемат мултиви-

таминни препарати (особено таки-

ва, съдържащи антиоксидантните 

витамини С и Е) с добавка на цинк, 

повишават 4 пъти шанса на свои-

те партньорки да забременеят в 

сравнение с тези, които пият бира 

с пържени картофи на корем и не се 

грижат за здравето си.

Не престъпвайте 
границата

Чаша охладено бяло вино е приятно 

питие в летните жеги. Даже е и по-

лезно, ако виното е качествено. Но 

трябва да се направи уточнението 

– една чаша. „Терапевтичната“ доза 

червено или бяло вино е 1 чаша от 

140 мл.

Вкусно, но… 
убийствено вредно

Повечето хора определят като най-

вкусни мазните и сладките храни. 

Хората над средна възраст, кои-

то предпочитат мазните храни, не 

консумират достатъчно белтъчни 

продукти, плодове и зеленчуци. Рис-

кът от преждевременна смъртност 

при тях се повишава до 40% в срав-

нение с тези, които спазват здра-

вословна диета. В тази рискова гру-

па попадат и любителите на слад-

кото, които често злоупотребяват 

с количеството на десертите.

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

П
оддържаме активни отношения с различни хора, 
лансираме себе си и своите идеи, бързо взима-
ме решения, постоянно сме на показ и в няка-
къв контакт с някого… Много хора обаче не 

се чувстват уютно, когато се опитват да се придър-
жат към този ритъм на живот. Възможно ли е те да 
запазят хармоничната връзка със самите себе си, след 
като животът е толкова силен дразнител?

„От дете не обичам големите компании – признава 29-го-
дишната Поли. – След оперативки или преговори се чувст-
вам като изстискана, макар и отлично да разбирам, че в 
голяма степен кариерата ми зависи от това да бъда ак-
тивна фигура сред голям екип от хора.“ 
Тихомир пък недоумява защо приятелите му не го 

оставят на спокойствие. „Всички около мен са решили, 
че съм самотен, и много настоятелно се опитват да ми 
осигуряват развлечения. Наистина не можете да си пред-
ставите колко големи усилия ми коства непрекъснато да 
им обяснявам, че ми е приятно да прекарвам съботите и 
неделите сам вкъщи. Абсолютно сам! Напоследък измислих 
следния аргумент: „Не разбирате ли? – казвам на прияте-
лите си. – Аз съм Тихомир. Предпочитам да ми е „тихо“ и да 
ме оставите на „мира“. 
Времето, в което живеем, наистина е отлично за т. 

нар. екстроверти – хората, които са открити, ак-
тивни и които „се зареждат“ от общуването с окол-
ните. Те винаги изглеждат успешни, задават тона на 
разговорите и темпото на събитията. Постоянно иг-

раят на „всичко коз“. Интро-
вертите са незабележими, за-
щото са склонни да стоят в 
сянка и предпочитат да се 
отдадат на любимата си ком-
пания – а именно на самите 
себе си. 
Първият, описал тези два 

типа личности през 1921 г., 
е ученикът на Фройд – Карл 
Густав Юнг. Според него 
екстровертите определят 
своето „аз“ чрез своето об-
кръжение и чрез социалноак-
тивните си роли. Интровер-
тите пък осъзнават себе си 

Оставете гиОставете ги
НА МИРАНА МИРА

ИЛИ КАК ДА 
ОБЩУВАМЕ ПРАВИЛНО 
С ИНТРОВЕРТИТЕ

© BOWIE15 | DREAMSTIME.COM

Различни мозъци

Според невробиолозите 

поведението на интро-

вертите има физиологич-

ни причини. При тези хора 

се отчита постоянно ви-

соко ниво на електриче-

ска активност на мозъ-

ка, което води до силна 

възбуда в мозъчната кора 

както в състояние на по-

кой, така и при решаване 

на сложни задачи.

Именно по тази причина 

на интровертите им се 

налага да се защитават 

от големия брой външни 

дразнители – за да мо-

гат да поддържат опти-

мално нивото на възбуда. 

При екстровертите е об-

ратно. Те търсят допъл-

нителни дразнители, за 

да стимулират недоста-

тъчно високата си мо-

зъчна възбуда.

Впрочем най-голяма мо-

зъчна активност при ин-

тровертите се отчита 

в челния дял на мозъка 

(зоната, която отгова-

ря за дейностите, изис-

кващи висока концентра-

ция и самовглъбяване) и в 

центъра на Брок (с който 

се предполага, че може 

да е свързана склоннос-

тта човек да разговаря 

сам със себе си).

Бела, брой 7 (173), 201234



чрез своите собствени преживявания, мисли и мечти. 
Много психолози след Юнг продължават изследванията 
върху тези два типа личности. И стигат до извода, 
че ценностните им системи също са доста различни. 
Интровертите не се стремят постоянно да поддър-
жат позитивна настройка към света. Силните емо-
ции им пречат да чуват вътрешния си глас. Екстро-
вертите пък, точно обратното, нуждаят се от сил-
ни преживявания, шумен успех и участие в бурен об-
ществен живот. 

ЛИЧНОСТЕН ИЛИ КУЛТУРЕН КОД

Психолозите различават екстровертни вербални кул-
тури (каквато е тази в Америка) и интровертни вер-
бални култури (каквато е тази в Япония и в сканди-
навските страни). Американците са ориентирани към 
шумното постигане на успех. В Япония и скандинав-
ските страни хората също са ориентирани към успеха, 
но ценят повече мълчанието и сдържаността, а при 
говорене – паузите, мимиките и жестовете. 
За българите може да се каже, че са ориентира-

ни повече към екстровертния код на общуване заради 
продължителното доминиране на патриархата. Зато-
ва имаме и поговорка „По-добре да имаш сто прияте-
ли, отколкото сто жълтици“. Но забелязали ли сте, 
че българското кино, особено във времето на социали-
зма, предаваше много от емоциите на героя невербал-
но (за разлика например от американските или лати-
ноамериканските филми, които са изградени върху диа-
лог). Това пък се свързва с периода на наложено мълча-
ние, цензура и автоцензура през този период. Така че 
българската култура на общуване е двойствена – ту 
екстровертна, ту интровертна. 

КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ С ТЯХ

Екстровертите не могат да си представят, че фир-
меното парти или пътуването извън града с голяма 
компания не предизвикват ентусиазъм у всички. Ако 
вие сте по-скоро екстроверт, имайте предвид, че едва 
ли ще предизвикате щастлив възглас, ако кажете на 
интроверт: „Идвам у вас с момичетата от отдела.“ 
Помнете, че интровертът има остра нужда от усамо-
тение, което му е необходимо, за да възстанови пси-
хологическите си ресурси. Неочакваните гости го ли-
шават от тази възможност. 
Когато говорите с интроверт, не изисквайте от 

него незабавна реакция. На него му е нужно време, за 
да осмисли и формулира отговора си. Когато интро-
вертът започне да говори, не го прекъсвайте. Изобщо 
не се опитвайте „да спечелите“ интроверта на своя 
страна, предлагайки му да го приобщите към вашия 
експресивен начин на изразяване и живеене. Той, както 
и вие, има абсолютно право да използва собствения си 
начин за изразяване. 

НЕ МОГАТ ИЛИ НЕ ИСКАТ?
Интровертността често се обяснява със срамежли-

вост. И в единия, и в другия случай социалните връзки 
на човека са ограничени, но по различни причини. Сте-
снителните хора се стремят към контакти, но без-
успешно, защото изпитват трудности в общуването. 
Интровертите предпочитат усамотението просто за-
щото така се чувстват по-добре. Те са прекрасни съ-
беседници и имат близки приятели, но излишъкът от 
социални контакти ги изморява. Необходимостта да 
се впишат в днешната конкурентна работна среда, да 
поддържат динамичното темпо на живот предизвиква 
у интроверта стрес и го изтощава психически. Той е 
склонен да общува сам със себе си. Интровертите не 
трябва да се извиняват за нещо, което за тях е съв-
сем естествено. Ако някой ги принуждава да правят 
това – резултатът би бил още по-голямо отчуждение. 
Много от интровертите правят впечатление на безин-
тересни събеседници, но в действителност това въоб-
ще не е така. Ако сте интроверт, не бива да отказ-
вате на себе си това право и да оставате насаме със 
себе си плюс любимата ви музика или пък филм, или 
пък книга. Спокойно избирайте тази дистанция и този 
„обем“ на общуване, които подхождат точно на вас.  
Интровертът не е самотник, нито смотаняк. Оста-

вете го на мира.
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САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ

К
реативността е умението 
ни да творим. Тя се реали-
зира във вид на нови идеи 
и подходи в науката, култу-

рата, политиката и бизнеса, т. е. 
във всички динамични области на 
живота, в които има конкуренция. 
И точно това повишава ценността 
на творческите способности. 
Креативността определя занима-

нията и кръгозора, чертите на ли-
чността и мотивацията, средата, 
в която растем и живеем. Не по-
малко важни са интелектуалната 
гъвкавост и умението за мислене 
в различни посоки. Колкото повече 
различни варианти на решение на 
проблема можем да предложим, тол-
кова повече шансове имаме да се 
натъкнем на нещо оригинално. 
Едно от най-важните условия за 

креативността е 

собственото ни 
усъвършенстване

Усъвършенстването е духовна ра-
бота. Всяко творческо занимание ни 

помага да определим собствената си 
ценност, да намерим своя смисъл. А 
намирането на смисъла е важна ду-
ховна потребност, която ни отли-
чава от всички други живи съще-
ства. Почти всички хора днес са се 
насочили към изкарването на пари, 
но работата, с която ги изкарваме, 
невинаги ни дава възможност за са-
моизразяване. А реализацията и ува-
жението към себе си са едни от ос-
новните жизнени потребности. Ко-
гато не можем да ги удовлетворим, 

се чувстваме много зле. Ето защо е 
добре, че се увеличава броят на хо-
рата, които се занимават с твор-
чество в чист вид – танцуват, 
пеят или пък посещават курсове 
по грънчарство. Пробуждайки твор-
ческото начало у себе, ние се про-
меняме, променя се и животът ни. 
Този, който е направил творчески-
те стъпки, става по-уверен и ста-
билен житейски. Започва да вижда 
нови възможности за творчески из-
яви, включително и в работата си. 

© GUILU | DREAMSTIME.COM

Какво точно 

означава думата 

„креативност“, която 

сега е в устата на 

всички? И защо у нас 

креативните хора не 

си намират работа 

лесно? Четете и 

предавайте нататък 

– току-виж, и родните 

работодатели се 

научили да наемат 

креативни хора.

ВЪЗХОДЪТ НА КРЕАТИВНАТА КЛАСА 

През ХІІ век принципите на протестантската ет ика формирали основата на 

капитализма. В своята книга „Възходът на креативната класа“ американски-

ят психолог проф. Ричард Флорида твърди, че през ХХІ век те били заменени 

от критерия „креативност“. Хората, които са заети в креативни професии, 

съставят 30% от цялото население на развитите страни и формират осо-

бена креативна класа – най-влиятелната и перспективна днес. Изследване 

на навиците, начина на живот, възможностите и зоните на отговорност на 

нейните представители е предмет на книгата на Флорида. Издадена за пър-

ви път през 2002 г. (но май все още неиздадена у нас), тя е оказала огромно 

влияние върху съвременните представи и тенденции на развитие на светов-

ната икономика. 
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Или пък започва да си търси друга 
работа, където може да реализира 
креативността си. 

Креативен или творчески?
Креативност означава и умението 

да раждаш необикновени и находчи-
ви идеи. В този смисъл „креативен“ 
не означава точно и само творче-
ски. Същността на творчеството 
е да откриеш и създадеш нещо ка-
чествено ново, което е много цен-
но. Това могат да бъдат естетиче-
ски ценности, факти, закони и тех-
нически устройства. А думата „кре-
ативност“, „креатив“, се използва в 
областта на рекламата, маркетинга 
и управлението на персонал и озна-
чава нестандартен подход в изпъл-
нението на дадена задача, а също и 
„поточно производство на идеи“. 
Но не е достатъчно да умножава-

ме идеите си. Необходимо е да сме-
няме ъгъла, от който разглеждаме 
определен проблем, да сменяме „ъгъ-
ла на атаката“ към него, така да 
се каже. От гледна точка на не-
врофизиологията важна роля за кре-
ативността имат и двете мозъчни 
полукълба. Най-креативните хора се 
отличават от останалите и с ви-
соко ниво на съгласуваност и взаи-
модействие на полукълбата на глав-
ния мозък. При решаване на мате-
матически задачи например свръхна-
дарените деца задействат и двете 
половини на мозъка си, докато ос-
таналите работят основно с лява-

та половина. 

Изоставащите 
и спринтьорите

Творческите ни способности дос-
тигат своя пик на различна въз-
раст. Интересно е наблюдението 
на изследователя Дейвид Галенсон 
(David Galenson), който дефинира 
два типа личности, базирайки се на 
биографиите на знаменитостите на 
ХХ век. Едните, например Пикасо, 
проявяват своя блясък много рано. 
Други, като Сезан, съзряват твърде 
бавно и техните върховни пости-
жение идват през втората половина 
на живота им. Работата е там, че 
много хора изобщо не са готови да 
видят в себе си творчески талант 
и се възприемат като безнадеждно 
посредствени. Понякога 

творческият ресурс 
наистина е блокиран

Ако например в семейството или 
пък в училище детето наистина е 
било убедено, че не е способно за 
нищо, то дори и като възрастен 
ще вярва в същото. 
Погрешно се смята, че всички 

наши творчески способности са 
само вродени. Креативността се 
развива при обучение и занимание с 
творческа работа. Но главното е 
да имаме мотивация за това. Кре-
ативната личност усеща вътрешен 
подтик да твори. Любопитството 
ни, а не толкова знанието и възгле-

дите ни за света ни правят тези, 
които искаме да бъдем. Да бъдеш 
креативен по отношение на себе си 
означава да можеш да си предста-
виш за себе си нещо ново и мно-
го различно от това, което си си 
представял до момента и което е 
в момента. Независимо дали става 
дума за работа, семейството, или 
пък собствената ви външност. 
Как обаче да развием своята кре-

ативност? Ето ви две идеи, които 
бихте могли да приложите в раз-
лични области:

 Група хора обсъжда идея, като по-

следователно играят три различ-

ни роли: мечтател (фантазира иде-

ята), реалист (изяснява как ще се 

реализира идеята) и критик (оце-

нява дали идеята е осъществима и 

обозначава нейните слаби места). 

 При създаването на своите фил-

ми пък Уолт Дисни графично обозна-

чавал главния проблем в центъра 

на един голям лист. От него, като 

от ствола на дърво, рисувал клони, 

свързани с тази идея. И така това 

дърво на асоциациите се разраст-

вало дотолкова, доколкото било не-

обходимо, за да се реши задачата. 

Е, пожелаваме ви от сърце все по-
често да ви се случва да изричате 
„Имам идея“! Както и онова, друго-
то, което е по-сладко: „Аз го измис-
лих!“ Но това, второто, е сладко 
само ако идеята ви бъде реализирана.

„Да бъде“

Р
оманът на Ирина започва с цитат от Емили Дикинсън. Дали 
пък точно този цитат не предизвиква съдбата? Дикинсън е 
автор на около 1800 стихотворения, от които приживе са 
били публикувани едва десетина. Приятелите на американ-

ката знаели, че тя пише стихове, но мащабите на творчество-
то є стават известни едва след смъртта є. Днес Емили Дикин-
сън е утвърдена като една от най-въздействащите и влиятелни 
американски поетеси. 

или как един проект „издава“ книга

Бела, брой 7 (173), 2012 37



Но нека започна отначало. 

Ирина Папанчева написа роман
изпрати го на едно издателство, а оттам є отгово-
риха, че поради ниските продажби на предишната є 
книга няма да є издадат новата. От кореспонденция-
та между Ирина и представител на издателството 
става ясно, че всъщност никой не е прочел текста є. 
Сама по себе си тази история също може да бъде сю-
жет на роман. Какво става после ли? В „действието“ 
влиза Зорница Москова. Млада жена, която плува от-
лично в морето от комуникации и нови медии. Тя за-
едно с Ирина поставя началото на тримесечен проект 
– точно толкова трае лятото, разказано в романа на 
Ирина „Перо от пеликан“. Главният герой на „Перо от 
пеликан“ е едно 12-годишно момче, което иска да напи-
ше роман, независимо от това, че получава двойка по 
литература. Ирина пък иска да сбъдне романа си, неза-
висимо че получава „двойка“ от издателите си. Аз пък 
искам да ви разкажа какво са намислили Ирина и Зо-
рница, защото много ми харесва стремежът към това 
признанието за автора да идва приживе. В разговора, 
който имах с двете, те нито веднъж не споменаха 
името на издателството. Нещо повече – категорични 
са, че с този проект 

не искат да се противопоставят 
на издателите

нито пък да им показват, че могат и без тях. „На-
против. Ние имаме нужда от тях“ – уверяват ме те.   
„Няма ли някой да ви открадне ноу-хауто?“ – опа-

сявам се аз. И двете се смеят и казват, че вероят-

но създават някаква форма на живот на книги, която 
може и да бъде открадната, но по-важни са енергия-
та, която влагат и желанието, с което работят. А 
точно те са автентични и толкова силни, че не мо-
гат да бъдат копирани. 
Впрочем „Перо от пеликан“ вече вдъхновява други 

творци. Бургаският фотограф Борислав Пенков ще 
представя свои визии за някои от местата, на кои-
то се развива романовото действие, както и визии 
на всичко, с което го е провокирало творчески съдър-
жанието на книгата. Операторът, сценарист и ав-
тор Христо Димитров–Хиндо, който е и редактор на 
„Перо от пеликан“, пък ще направи трейлър на кни-
гата. Един от много любопитните елементи на про-
екта е 

конкурсът за есе или кратък разказ
в който могат да участват деца между 12- и 16-го-
дишна възраст. Крайният срок за участие в конкур-
са е 31 август 2012 г. От 29 юли до 3 август 2012 г. 
предстоят събития в Бургас, които ще се провеждат 
на местата, описани в книгата – плажа, местата с 
лугата и калта, езерото. 
Ирина и Зорница ви канят да се присъедините към 

тези събития, защото освен всичко друго те ще ви 
донесат изключителната възможност да се докосне-
те до 

книгата, преди да се роди
Повече информация за всичко, което са намислили две-

те, можете да откриете на  www.perootpelikan.net/
wordpress/. Търсете ги и във фейсбук и туитър. В края 
на проекта дискусията ще излезе от онлайн простран-
ството и ще се пренесе в реалното такова на кръгла 
маса в Бургас. Там ще бъдат поканени издатели, блогъ-
ри, журналисти, писатели и вероятно ще бъдат огла-
сени различни отговори на въпросите: защо напоследък 
все по-малко говорим за литература и все повече за 
тиражи, продажби и награди? Какво точно стои в ос-
новата на литературата днес? Маркетинговата стра-
тегия на издателството или пък талантът на автора? 
Разговорът ми с двете жени на кръглата маса в едно 

заведение беше точно разговор за съдби. Хареса ми, 
че авторът на все още неиздадената книга „Перо от 
пеликан“ и двигателят на едноименния проект отго-
варят на онзи стар класически литературен въпрос с 
„Да бъде“.

Мирослава ИВАНОВА
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Ирина и Зорница край Бургаското езеро
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–80%
–20%

Възползвайте се! 

НИСКИ ЦЕНИ! 

ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА

С този талон получавате отстъпка от цената на 

дозатора за течен сапун KIMBERLY-CLARK. Той е 

със скрит механизъм за заключване и вместимост 

на пълнителя 1 литър.

С този талон получавате

СТАНДАРТНА ЦЕНА
18.59 лв. от цялата 

ценова листа
САМО  СЕГА за 3.72 лв.

Тоалетна хартия на пачки 

HOSTESS 8035 

250 листа в пачка

код: 8035

Течен сапун за ръце

KLEENEX 

1000 мл за 1000 измивания 

код: 6331 

Кърпи за ръце

SCOTT XTRA 

320 листа в пачка

код: 6677 

Кърпи за лице

KLEENEX 

100 кърпи в кутия

код: 8835 

Официален представител за България

„Би Ту Би“ ЕООД

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

Пазарувате ли изгодно?

Професионални  решения за хигиената



ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

С
тане ли въпрос за здрав 
български рок през по-
следните години, отгово-
рът неизменно е един – 

„БТР“. Трудно е да се изброят всич-
ките им хитове, вдъхновили фено-
вете у нас и разнесли славата им 
по световните сцени. Най-голямо-
то признание за групата е, че пе-
сните „Елмаз и стъкло“, „Спасение“ 
и „Цвете от луната“са включени в 
учебниците по музика. 
Като всяка група, и „БТР“ премина-

ва през различни промени в състава 
си, но повече от 15 години в нея са 
Кирил БОЖКОВ (китара), Славчо 
НИКОЛОВ (китара), Иван КАЛФОВ 
(бас) и Илиян ДИКОВ (ударни). Ес-
тествено, няма как да пропуснем и 
фронтмена Атанас ПЕНЕВ, който 

за всички си остава Наско от „БТР“. 
Наско винаги изпъква на преден план, 
но за останалите това не е про-
блем. „Ние му удържаме от хонора-
ра“ – шегуват се всички. По всичко 
личи, че не го ревнуват от слава-
та. Дори напротив, чувстват облек-
чение, че винаги Наско е най-търсен 
от медиите. Той пък се справя чу-
десно с тази огромна отговорност. 

– Давали сте толкова много 

интервюта… За какво не ви 

омръзва да говорите?

Наско: За посланията, които из-
пращаме с музиката си. Всъщност 
не ни омръзва да правим музика.

– А какво е посланието на 

„БТР“?

Наско: Рок музиката е бунтарска 
и винаги има какво ново да каже. 

Класика е обаче, защото говори за 
нещата от живота. С годините 
натрупахме много богат реперто-
ар и хитове, които хората разпоз-
нават: социални песни като „Хвани 
живота си в ръце“, „Златна рибка“ 
и красиви любовни песни като „Ел-
маз и стъкло“, „Няма връщане на-
зад“, „Море от любов“. Всеки нами-
ра в тях нещо за себе си.

– „Музикант къща не храни“ 

е популярна фраза. Наистина 

май с професия като вашата 

не се изкарват много пари. 

Славчо: Музикантът за разлика от 
хората с други професии започва да 
се труди от ранна детска възраст. 
Не спира да работи със завършване 
на консерваторията, не спира и с 
пенсионирането си. Ние започнахме 
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да правим музика обаче не за пари, 
а от любов към музиката. Парите 
дойдоха впоследствие. Мечтали сме 
си за тях, но не сме смеели да из-
речем тези мечти на глас. 

– А защо се заехте точно с 

рок?

Славчо: Това е любимата ни музи-
ка. Всеки има място в нея и може 
да се развива. Тя е динамична, бо-
гата, вечна. 

– Не отминава ли рок вълната 

в България, където на почит е 

чалгата?

Славчо: Напротив, и доказател-
ство за това са рок фестивалите 
у нас. Иначе вкъщи не съм блокирал 
каналите за попфолк и дъщеря ми, 
като ги гледа, се ужасява. В нейния 
клас има само едно дете, което слу-
ша попфолк покрай родителите си.
Наско: Децата трябва да имат пра-
во на избор. В България сме свикна-
ли, когато не разбираме нещо, да го 
отричаме тотално. Много радиа и 
телевизии у нас не въртят рок му-
зика, но успехът є и многобройни-
те є фенове говорят друго. Знаем, 
че когато една песен е истинска, 
тя остава. Колко песни в попфолка 
може да се мерят с нашето „Спа-
сение“ или „Клетва“ на „Щурците“? 
Въпреки че у нас повече се върти 
попфолк, хората искат да слушат 
хубава музика, сами се ориентират 
и не са чак толкова глупави.
Славчо: Поне хората, които нас ни 
интересуват. 

– А какво ще кажете за връз-

ката между рока и футбола?

Наско: Ние имаме пример от 1993 
г., след като бяхме записали първия 
си албум с френски продуцент. То-
гава бихме Франция и ги отстра-
нихме от световното първенство, 
а на следващия ден имахме концерт 
в Ница. Представиха ни, че сме от 
България, и се чуе едно мощно „ууу“, 
което после обаче премина в „йее“. 
Французите много ни аплодираха.
Иван: Като гледам мач, аз правя 
паралел между футбола и една рок 
група. Вратарят е барабанист, за-
щитникът е басистът, крилата са 
китаристите, а нападателят е во-
калът. Добрият футбол, както и 

добрият музикант си личат. Лошо-
то е, че трансферите са ни малко 
по-ниски като стойност. (Смее се.)

– Все пак доста от феновете 

на футбола са и рок фенове. 

Славчо: И много от играчите са 
запалени футболни маниаци. „Джу-
даст прийст“ са фенове на „Бир-
мингам“, „Деф Лепард“ – на „Ше-
филд“. Повечето английски банди 
са неразривно свързани с футбола. 
Роби Уилямс подкрепя „Манчестър 
юнайтед“. Страхотно се изкефих, 
като го видях с фланелка в подкре-
па на Стилиян Петров. Ние имаме 
трима големи футболисти, които 
прославят България. За съжаление 
те са към края на своите карие-
ри, но много се надявам да се поя-
ви ново поколение. То обаче няма да 
излезе от „Син сити“, а от „Ман-
честър сити“. (Смее се.) 

– А може ли да се говори за 

клубна култура у нас?

Славчо: Хората, които слушат рок, 
са интелигентни. Те знаят защо са 
дошли и очакват много от музи-
кантите, които подкрепят. 
Иван: Връзката с феновете е мно-
го силна, ние се зареждаме взаимно. 
Не бива да ги лъжем и никога няма 
да се случи да пеем на плейбек.

– Кое повече ви харесва – ин-

тимната обстановка в клубо-

вете или емоцията на големи-

те стадиони?

Славчо: Много е различно, но мно-
го е приятно и на двете места. 
През зимата свирим в клубовете. 
Тогава контактът с публиката е 
много близък. А през лятото – по 
фестивалите. Това лято ще свирим 
на „Джулай морнинг“ с нашия при-
ятел Джон Лоутън. После сме на 
„Каварна рок фест“.

– А кое е най-силното ви пре-

живяване на сцена?

Наско: Едното е първият ни самос-
тоятелен концерт като „БТР“ в 
Стара Загора. Тогава за първи път 
усетихме, че можем да правим ис-
тински концерти. Другото е в Лон-
дон, няма да забравя как след това 
имаше сълзи в очите на хората.
Славчо: Бих добавил и първото ни 
подгряване на „Айрън Мейдън“. Бя-

хме притеснени, но още с първия 
акорд усетихме енергията на публи-
ката и „Мейдън“ много ни харесаха. 
Не ми се слизаше от сцената. Ако 
ни бяха казали „Свирете 24 часа“, 
щяхме да го направим. 

– Има ли участие, което нико-

га няма да забравите?

Кирил: Най-паметни са тези с Глен 
Хюс от „Дийп пърпъл“. Имаме ня-
колко концерта с него, винаги с 
много заряд и настроение. Също и 
огромните стадиони в Китай и Ви-
етнам.
Музикантите казват, че турнетата 
им в Китай и Виетнам са екзотичната 
страна на пътуванията им. Все пак те 
са посрещнати като истински звезди 
при първото си гостуване в Китай през 
2001 г. Три години по-късно „БТР“ се за-
връщат тук, а освен това имат памет-
но участие в Сайгон, където още от ле-
тището са посрещнати с огромни бил-
бордове с техните ликове. По-късно 50 
милиона виетнамци гледат концерта 
им по националната им телевизия. 
Кирил: В Китай изживяването 
беше нечовешко. Самите китайци 
са непредубедени. Те приемат всич-
ко така, както го чувстват.
Славчо: Наско научи „Спасение“ на 
китайски и това за тях беше мно-
го голям жест. Но го учи в продъл-
жение на 40 дни, китайците имат 
седем интонационни нива.

– Покрай тези пътувания и 

участия остава ли ви време 

за почивки? И къде предпочи-

тате да почивате? 

Наско: Аз предпочитам Гърция, по-
неже е по-близо, но винаги комбини-
рам с нашето Черноморие.
Иван: Има много хубави места за 
почивки и у нас, по-важното е с 
кого почиваш.
Славчо: Винаги има възможност 
човек да намери време за почивка. 
Ето сега сме три дни на „Каварна 
фест“ – през деня сме на плаж, ве-
черта е време за концерти. 

– Догодина ще празнувате 

20-годишен юбилей. Мислили 

ли сте как ще го отбележите?

Славчо: Досега никога не сме праз-
нували юбилей, така че нямаме ня-
какви специални планове. Важното 
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е да работим с хъс и удоволствие, 
както и досега.
Наско: Мислим, че за юбилей ни 
е рано. Възнамеряваме да направим 
специален подарък изненада за наша-
та публика, която 20 години е за-
едно с нас. 

– Този подарък няма ли да е нов 

албум на „БТР“?

Славчо: Понеже сме си продуцен-
ти и издатели, всичко си правим 
сами, ще издадем нов албум, когато 
ни хареса записаният за него мате-
риал. Имаме вече няколко записани 
песни и няколко идеи, върху които 
работим в момента. 

– Това, че сте си продуценти, 

издатели и мениджъри, как ви 

се отразява?

Славчо: Перфектно. В началото, 
когато имахме издатели, все ни се 
искаше нещо да стане по-добре, но 
често това не зависеше от нас. 
Кирил: Сега ако се сърдим, че нещо 
не се е получило, ще се сърдим на 
себе си. 

– А не се ли сърдите, че по-мал-

ко се продава музика у нас, по-

вечето си я свалят от интер-

нет?

Илиян: Това не е проблем само у 
нас.
Славчо: Шапка є свалям на Лей-
ди Гага, която си пусна албума в 
iTunes и коментарите отдолу бяха: 
„Аз харесах албума є, ще я подкре-
пя и ще си го купя.“ Всички наши 
албуми ги има по торент сайтове-
те, никога не сме правили опити да 
ги свалим. Музиката е затова – да 
стигне до повече хора. 
Наско: Факт е, че сега се прода-
ват по-малко физически носители. 
Живеем в друга ера, в която всич-
ки сме зависими от интернет. От 
друга страна, много познати и при-
ятели ми се оплакват: „Искам да 
купя ваш диск, но никъде не мога 
да го намеря.“ Тези, които искат 
добро качество, ще продължат да 
си купуват дискове. Трябва да се 
спре с този лов на вещици. 

– А не смятате ли, че безплат-

ното теглене на песни ограб-

ва труда ви?

Илиян: Не ограбва нашия труд. В 

България от близо осем милиона на-
селение едва 10 процента са реални-
те потребители на музика, които 
биха си платили. Освен това у нас 
винаги се е печелило от живи учас-
тия. За нас по-важен е този вид 
контакт от това да гоним висо-
ки продажби. 
Славчо: Трябва да се прилага за-
конът спрямо ресторанти, хотели, 
клубове, които излъчват музика и 
печелят от нея. Те са големият 
проблем, не потребителят от вкъ-
щи. Освен това има големи радиа и 
телевизии, които също не плащат 
за музиката, която излъчват. 
Наско: Доказано е, че в един ма-
газин, ако няма музика, хората вли-
зат по-рядко. Това нещо трябва да 
се регламентира. 
След 4-годишно мълчание наскоро „БТР“ 
ни зарадваха с нова песен – „Защо“. С 
нея групата спечели първо място на 
конкурса „Златна пролет“. Не по-малко 
популярен е и нейният видеоклип. В него 
участва Асен Блатечки, който е съуче-
ник на Наско. Самият Наско казва със 
задоволство, че коментарите за песен-
та са, че са направили нещо различно, 
но отново в стил „БТР“.
Иначе наскоро ще видим групата и 
на… голям екран. „БТР“ има специално 
участие в новия български филм „Пъ-
зел“, в който главната роля изпълнява 
Асен Блатечки. Освен това музикан-
тите бяха специални гости на преми-
ерата на „Рок завинаги“. Те са особено 
вдъхновени от саундтрака на филма и 
споделят задоволството си от учас-
тието на Том Круз, който играе така, 
все едно 20 години е на рок сцената. 
„БТР“ откликнаха и на нашата пока-
на да бъдат партньори на инициати-
вата „Зелена ябълка“. 
Наско: „Много е похвално това, кое-
то правите. Всички говорим за еко-
логия, но тя е като една ефимерна 
дума. Това, което в „Бела“ правите, 
е пътят да накараме повече хора да 
се замислят за екологията, особено у 
нас, където пари за екология, както 
и за много други важни неща, няма“, 
казва Наско и ни поздравява с две 
песни на групата – „Зелена надежда“ 
и „Зелена светлина“.

Интервю на Петър ЗЛАТАНОВ

Наско Кирил

Иван

Славчо

Илиян
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

КРИСЧЪН БЕЙЛ VS. КРИСЧЪН БЕЙЛ VS. 
ТОМ ХАРДИТОМ ХАРДИ

ЗРЕЛИЩНИЯТ СБЛЪСЪК МЕЖДУ ДВАМАТА ПОСТАВЯ 
ФИНАЛНАТА ТОЧКА НА БАТМАН – ЕПОСА НА КРИСТОФЪР НОЛАН

А
ко още не сте разбрали, Кристофър Нолан е 
новият властелин на Холивуд. За последни-
те години талантливият режисьор ни под-
несе поредица от уникални филми, успя да 

ни представи в нова светлина един от иконичните су-
пергерои и последно ни зарадва с шедьовъра „Генезис“. 
Сега Нолан се цели още по-високо със своя трети и 
последен филм за Батман. Излишно е да се уточнява, 
че „Черният рицар: Възраждане“ е едно от най-очак-
ваните заглавия за лятото и въобще за тази година. 
Интересът към филма наистина е голям и ескалира до 

БАТМАНИЯ 
сравнима единствено с тази по „Титаник“ и „Ава-
тар“. Няма как и епичният завършек на сагата за ри-
царя на Готъм Сити да не поеме по техния път и да 
не се превърне в касов шампион. Все пак Нолан дока-
за с „Черният рицар“, че неизменно успява да спечели 
на своя страна и зрителите, и критиците. Осем го-
дини след събитията в този филм, белязан със смър-
тта на истеричния злодей Жокера и прокурора Хар-
ви Дент, Батман ще се изправи пред ново предизви-

кателство. Поел отговорност за престъпленията на 
Дент, защитникът на Готъм Сити е изпаднал в изо-
лация. Все пак комисар Джим Гордън отново се надява 
на неговата помощ. Свирепият злодей Бейн заплашва 
да разруши града. Междувременно Батман е предизви-
кан и от фаталната красавица Селина Кайл, извест-
на и като Жената-котка. Той няма друг избор, освен 
да се впусне в най-опасната си мисия, след която вече 
нищо няма да е същото.  
Заснет на три континента с бюджет над 250 ми-

лиона долара, „Черният рицар: Възраждане“ впечатля-
ва с невероятния си актьорски състав. Нолан отно-
во работи 

С ЛЮБИМЦИТЕ СИ ОТ „ГЕНЕЗИС“ 
Майкъл Кейн, Марион Котияр и Джоузеф Гордън-Ле-
вит. Големият въпрос е дали Ан Хатауей ще успее да 
изтрие от паметта ни превъплъщението на Мишел 
Пфайфър като Жената-котка. Според Нолан Хатау-
ей ще изненада всички с изпълнението си, а нейни до-
стойни партньори са двамата британци Крисчън Бейл 
и Том Харди.
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Идеята талантлив актьор да се 

снима в комерсиален хит неви-

наги дава добър резултат. Изборът 

на Крисчън Бейл предизвика доста 

негодувания, но се оказа съвсем то-

чен. Самият актьор пък въобще не е 

толкова очарован от идеята да играе 

един от най-популярните супергерои. 

Дори доста се колебал дали да приеме 

предложението на Кристофър Нолан, 

но се убедил, че е постъпил правил-

но, в деня на премиерата на „Батман 

в началото“. Докато пазарува в близ-

ка до дома му бакалия, Бейл привли-

ча погледа на едно малко момче. „То 

просто спря пред мен и ме прегърна. 

После ме погледна и каза: „Ти си моят 

герой!“ В този момент разбрах, че не 

само съм си свършил работата като 

актьор, но и че съм взел правилното 

решение. И никога повече не съжалих, 

че съм приел да играя Батман“, твър-

ди Крисчън. Покрай това той отбе-

лязва няколко рекорда – става 

първият неамериканец, 
изиграл Батман 

и най-младият актьор в ролята, как-

то и единственият, изиграл я в цели 

три филма. Освен това точно преди 

„Батман в началото“ Бейл отслабва 

с повече от 30 кг за ролята си в „Ме-

ханикът“ и впоследствие качва над 

40 кг, за да се превъплъти в образа 

на героя на Готъм Сити – абсолютен 

рекорд, с който никой друг актьор не 

може да се похвали! Това обяснява 

защо за Крисчън се изписват толко-

ва много суперлативи и авторитет-

ни кино списания го поставят на пър-

во място във всевъзможни класации. 

Освен това има 
чувство за хумор 

„Звуча интелигентно само ако наоко-

ло има добър сценарист“ е една от 

култовите му реплики. Все пак за по-

следните години малко актьори мо-

гат да се похвалят с неговите ус-

пехи, подплатени и с „Оскар“ за роля-

та му на вманиачения брат на Марк 

Уолбърг в боксьорската драма „Боец-

ът“. Бейл винаги се води от това да 

усети предизвикателството с вся-

ка нова роля. Затова не се страхува 

да експериментира и да се преобра-

зява физически с всеки следващ анга-

жимент. Вярно, че суровите и мрач-

ни образи много му отиват и Батман 

чудесно се вписа сред тях. По ирония 

на съдбата обаче 38-годишният ак-

тьор е 

заобиколен от жени 
през целия си живот 

Той има три по-големи сестри и дъ-

щеря, но твърди, че никога няма да 

му омръзне да се наслаждава на тях-

ната компания. „Жените в моето се-

мейство са по-силни, отколкото би-

хте предположили – казва Бейл. – Ни-

кой не може да се закача с тях. Те са 

много борбени, но аз съм им свикнал 

и това винаги ме е забавлявало.“ Раз-

бира се, не бива да пропускаме и съ-

пругата му Сиби Блажич. Бракът им 

минава за един от най-стабилните в 

Холивуд. Женят се през януари 2000 

г. и Крисчън казва, че решението му 

да є предложи е сред най-значими-

те в целия му живот. „Сиби е всичко 

за мен. Смятам, че не можеш да по-

стигнеш нищо без партньор до себе 

си. Работата в киното отнема мно-

го време, но не говоря само за сни-

мачния процес. Все пак аз живея като 

героя си през цялото време, включи-

телно и когато се прибирам вкъщи“, 

обяснява той. Така съпругата му е 

принудена да живее с толкова различ-

ни характери, но тя никога не се оп-

лаква. „Явно разнообразието є харес-

ва – допълва с усмивка Бейл. – Знам, 

че в нито един момент нямаше да се 

справя без Сиби. Тя е силна жена и на 

нея дължа всичко.“  

Разбира се, дължи много и на Кристо-

фър Нолан. Големият режисьор е мно-

го вдъхновен от 

неговия пословичен 
работохолизъм 

и го наложи като една от най-голе-

мите холивудски звезди, която ще 

покори нови върхове с „Черният ри-

цар: Възраждане“. Бейл изглежда убе-

ден, че това ще е последният му 

филм като Батман. „Всичко зависи от 

Крис. Още в началото говорихме, че 

ще работим по трилогия, но ако той 

реши да допълни историята, аз съм 

съгласен да се включа“, твърди ак-

тьорът. Феновете вече дискутират 

дали Бейл и Нолан няма да се събе-

рат отново за „Завръщането на Чер-

ния рицар“ – адаптация по комикса на 

Франк Милър за оттеглилия се 55-го-

дишен Брус Уейн, който се завръща за 

поредната си спасителна мисия в Го-

тъм Сити. „Тази идея не звучи никак 

лошо. Може и да го направим след 20 

години, но поне сега не виждам сми-

съл“, допълва Крисчън. 

СУПЕРГЕРОЯТ 
КРИСЧЪН БЕЙЛ
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Когато след всевъзможни спеку-

лации Кристофър Нолан обяви, че 

Бейн ще е злодеят в новия филм за Ба-

тман, основният въпрос беше дали ак-

тьорът, който получи ролята, ще е на 

нивото на покойния Хийт Леджър и не-

говото увенчано с „Оскар“ изпълнение 

като Жокера в „Черният рицар“. Е, Том 

Харди определено няма да разочарова 

никого. Изцяло преобразен физически и 

в допълнение „въоръжен“ със страхови-

та маска, неговият подсилен от стиму-

ланти Бейн вече бе сравнен от фенове-

те с господаря на мрака Дарт Вейдър.

Мнозина научиха името му покрай мал-

ката роля в „Генезис“, но 34-годишният 

Харди съвсем не е толкова непознат 

за специалисти и зрители. 

Той се изявява успешно 
в театъра 

а изпълнението му като печално из-

вестния затворник и убиец Чарлз 

Бронсън в „Бронсън“ му носи няколко на-

гради и разнася славата му до Холивуд. 

Следват запомнящи се роли в „Роке-

нрола“ на Гай Ричи, „Мария Антоанета“, 

„Дама, поп, асо, шпионин“ и последния 

хит с Рийз Уидърспун „Шпионски свал-

ки“. Малцина обаче знаят подробности 

за тъмното му минало. Например за да 

получи виза за работа в Холивуд, бри-

танският актьор, когото критиците 

вечно сравняват 
с младия Марлон Брандо 

трябвало да убеди американските вла-

сти, че съжалява за досегашните си 

издънки и че се е променил. „Ако чуете 

причините, поради които не ме приема-

ха в Америка, ще разберете колко далеч 

съм стигнал – казва Том. – Между 12- и 

19-годишна възраст бях едно лошо мом-

че.“ Лошо момче е някак си меко каза-

но. Изключен от началното училище за 

кражба, като тийнейджър той се при-

страстява към алкохола и наркотици-

те, периодично прекарва няколко нощи 

зад решетките за неприлично поведе-

ние, а веднъж е арестуван за 

кражба на кола 
и притежание на оръжие 

Харди твърди, че е избегнал затвора 

само защото негов съучастник в прес-

тъпленията е син на британски дипло-

мат. Изцепките му продължават с пъл-

на сила и той колабира в центъра на 

Сохо. Том казва, че има дни, които въоб-

ще не си спомня как и къде е прекарал. 

Когато обаче се събужда една сутрин… 

гол в леглото на друг мъж и с пистолет 

в ръка, той решава да сложи край. Под-

лага се на профилактично лечение и 

от 2003 г. вече 
е напълно чист 

Харди говори открито и не се срамува 

от миналото си. „Да, бях доста палав. 

Можеше вече да съм мъртъв, да попад-

на в затвора или в лудницата. Затова 

съм много щастлив, че преминах през 

този мрачен период“, изпада в откро-

вения той. 

Романтичният му живот също е див 

и непредсказуем. „Сменях гаджетата 

като носни кърпи – признава Том. – Ни-

кога не съм бил сам. Аз съм едно дете 

и винаги съм искал да бъда с компания. 

Но на жените никога не им е било лес-

но да бъдат с мен, защото искам по-

стоянно да ми се обръща много внима-

ние.“ Това обяснява 

бързия провал на брака му 

със Сара Уърд. Харди обаче намира сили 

да се справи и с пристрастеността си 

към полигамията. Той се заема да въз-

станови душевния си мир, започва да се 

осланя на хомеопатията и холистична-

та медицина и признава, че често ходи 

на психотерапия. „Продължавам да ходя 

и на групова терапия и правя всичко въз-

можно да съм здраво стъпил на земята и 

да имам качествена връзка“, казва Хар-

ди, който живее в Лондон със своята го-

деница, актрисата Шарлот Райли. Той 

има тригодишен син от своя бивша при-

ятелка. „Ще направя всичко възможно да 

стана по-добър актьор, по-добър баща и 

по-добър съпруг“, казва Том. 

Като типичното лошо момче 

татуировките са 
по цялото му тяло 

А това би било проблем, шегува се 

той, ако го поканят да играе Мойсей 

или крал Лир. „Първата татуировка на 

ръката си направих на 15-годишна въз-

раст и постепенно те непрекъснато 

се умножаваха. Всяка от тях отбеляз-

ва период от живота ми, приятел, ко-

гото съм изгубил или спечелил, ражда-

нето на сина ми... Когато постъпих в 

театрално училище, ме предупреди-

ха, че няма да си намеря работа, ако 

имам татуировки. Но не познаха“, каз-

ва с усмивка Харди. Факт е, че в мо-

мента го затрупват с предложения за 

роли. Предстои ни да го видим 

като Ал Капоне 

в нов филм за легендарния престъп-

ник, както и в новата версия на „Лу-

дият Макс“, заради която си е пуснал 

дълга брада. Том казва, че за всичко 

това „виновник“ е Кристофър Нолан. 

„Той ми повярва, даде ми шанс и извед-

нъж всички ме забелязаха. Нолан е ис-

тински гений и ако отново ме покани 

за участие в свой филм, ще приема без 

въобще да питам за какво става въ-

прос“, допълва Харди. 

ЛОШОТО МОМЧЕ 
ТОМ ХАРДИ

Текст Петър ЗЛАТАНОВ

С
Н
И
М
КИ

 W
AR

NE
R 

BR
OS

./„
АЛ

ЕК
СА

НД
РА

 Ф
ИЛ

М
С“

Бела, брой 7 (173), 201246



ли ц е т о  о т  к о р и ц а т а

ОЩЕ ЕДНА 
УКРАИНКА В ХОЛИВУД

КК огато идваш от бившия Съветски съюз, имаш шанс да 

пробиеш в Холивуд само ако си родена в Украйна брю-

нетка, която се казва... Мила. Е, оказа се, че освен за Мила 

Йовович тук има място и за още една красавица, по която 

през последните години полудяха и режисьори, и прочути ди-

зайнери. Мила Кунис всъщност отдавна е под светлината 

на прожекторите най-вече заради участието си в хитовия 

сериал „Шеметни години“. В него тя демонстрира чудесна 

комедийна форма 

но се оказа, 

ЧЕ Я БИВА И ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ 

След ролята є на прелъстителната съперница, която до-

веде до лудост героинята на Натали Портман в шедьовъ-

ра „Черен лебед“, изведнъж всички я видяха в нова светли-

на. Да, оказа се, че малкото неуверено момиче демонстри-

ра истинска зрялост и медиите със задоволство коменти-

раха, че то се е превърнало в истински лебед. Като доказа-

телство за това в началото на 2012 г. дойде новината, че 

Мила е избрана за рекламно лице на Dior. Тя казва, че всичко-

то това внимание напоследък є идва малко в повече. Но то 

ще продължава да расте, особено след участието є в една 

от най-предизвикателните комедии това лято.

Не е лесно да си евреин дори и в пределите на СССР. До-

казателство за това е детството на Милена Кунис. Тя е 

ПРИНУЖДАВАНА ДА КРИЕ 

ЕВРЕЙСКИЯ СИ ПРОИЗХОД 

в държава, в която по онова време е забранено да проявя-

ваш открито своите религиозни пристрастия. „Това беше 

страна, в която ние очевидно не бяхме желани“ – казва бъ-

дещата звезда. Тя е едва 7-годишна, когато семейството 

є решава да избяга в Америка. За малкото момиче първата 

година в Лос Анджелис е истински кошмар, защото тя не 

знае и дума на английски. Всъщност Мила не разбира нито 

хората, нито местните порядки и плаче всеки ден. Все пак 

тя успява да се адаптира благодарение на уроците по ак-

тьорско майсторство. Забелязват я и на 11 години Кунис 

дебютира в сериала „Дните на нашия живот“. Малко по-

късно идва 

ГОЛЕМИЯТ ПРОБИВ С „ШЕМЕТНИ ГОДИНИ“ 

с който започва своя път към върха и Аштън Къчър. Двама-

та с Мила са много добри приятели и често са спрягани за 

нещо повече от това. Всъщност голямата любов на млада-

та актриса е Маколи Кълкин. Двамата са заедно цели осем 

години и покрай това тя става близка приятелка и с Май-

къл Джексън, на чиито деца Кълкин е кръстник. Новината за 

раздялата на Мила и Маколи предизвиква буря от спекула-

ции в жълтата преса. Първоначално се смята, че виновник 

за разрива между двете звезди е Джъстин Тимбърлейк, с ко-

гото актрисата има доста горещи сцени в комедията „По 

приятелски“. В продължение на няколко месеца 

ДВАМАТА СЕ ПРАВЕХА НА МНОГО ВЛЮБЕНИ 

но това се оказа обикновен рекламен трик. След премиера-

та на филма Джъстин се върна при бившата си изгора Дже-

сика Бийл, а Мила отново бе засечена в компанията на своя 

стар приятел Аштън, който празнуваше с нея раздялата си 

с Деми Мур. Въпреки подмятанията Кунис твърди, че 

В МОМЕНТА НЯМА МЪЖ ДО СЕБЕ СИ 

и изтъква като причина за това постоянните си ангажи-

менти. Сега ще я видим с Марк Уолбърг, замесена в един лю-

бовен триъгълник, в който третата страна е… едно плю-

шено мече. За Мила ролята є в „Приятелю Тед“ е чудесен по-

вод да се позабавлява с един от любимите си партньори, с 

когото участва и в екшъна „Макс Пейн“. „Обожавам да рабо-

тя с Марк, защото и двамата имаме шантаво и доста из-

вратено чувство за хумор“, добавя с усмивка тя.  
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

М
асовият интерес към 
вярванията и обредите 
на американските ин-
дианци се запалва от 

американския писател, антрополог и 
етнограф Карлос Кастанеда. През 
1968 г. излиза любимата и настол-
на на хипи поколението книга на 
Кастанеда „Учението на дон Хуан“. 
Съвсем наскоро се надигна нова въл-
на на интерес към наследството на 
индианците, провокирана от книга-
та на дон Мигел Руис „Четирите 
споразумения“, публикувана за пръв 
път в САЩ през 1997 г. 
Зад Океана тези идеи са актив-

но разпространявани и от най-влия-
телната в страната си тв водеща 
Опра Уинфри. 

За какви идеи става дума? Тол-
текските споразумения са ефекти-
вен инструмент за разрушаване на 
ограничения и предразсъдъци, които 
дремят в нас от детството, из-
кривяват реалността ни и ни ка-
рат да страдаме. По силата на 
възпитанието, което сме получили, 
и културните ни особености (пред-
ставите ни за това, какво е спра-
ведливо, правилно, красиво и грозно) 
и по силата на личностните проек-
ции („Трябва да бъда добър“, „Тряб-
ва да постигам успехи“) ние имаме 
погрешна представа за себе си и 
околния свят. 
Някои от идеите на Мигел Руис се 

доближават до християнските бо-
жии заповеди и до будизма. Не е 

случайно даже, че споразуменията са 
именно четири: в будизма четири са 
благородните истини, а в християн-
ството четирима са евангелистите. 
Въпросът е защо книгата „Че-

тирите споразумения“ ни привлича 
толкова много. Защото авторът 
талантливо и с думи прости ин-
терпретира тези четири „завета“ 
на индианците, давайки ни и кон-
кретни примери, за да ги разберем 
по-добре. Не е нужно да сте посве-
тени, за да ги реализирате на прак-
тика. Мигел Руис по свой начин ни 
вдъхва увереност, че ако някой е 
успял да усвои тези четири прин-
ципа на живеене, значи и ние ще 
можем да го направим. Значи всеки 
може да го направи.
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ЧЕТИРИТЕ 
СПОРАЗУМЕНИЯ 
НА ТОЛТЕКИТЕ

ТОВА СА ЧЕТИРИ ПРАВИЛА, 
КОИТО НИ ОБЕЩАВАТ „СВОБОДА, 
ЩАСТИЕ И ЛЮБОВ“, АКО УСПЕЕМ 

ДА ГИ ВЪПЛЪТИМ В ЖИВОТА СИ. 
КАКВО СА ТЕ? НОВА ПОПУЛЯРНА 

ФИЛОСОФИЯ ИЛИ ЕФЕКТИВЕН 
НАЧИН ДА СЕ ОПОЗНАЕМ ПО-

ДОБРЕ И ДА СЕ ОБИКНЕМ ПОВЕЧЕ? 
ОТГОВАРЯТ ТОЛТЕКИТЕ.
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ПЪРВО СПОРАЗУМЕНИЕ

„НЕКА ДУМИТЕ ВИ 
СА БЕЗУПРЕЧНИ“

„ГОВОРЕТЕ ПРЯМО И ЧЕСТНО – САМО 
ТОВА, КОЕТО НАИСТИНА МИСЛИТЕ. ИЗБЯГ-
ВАЙТЕ ДА ГОВОРИТЕ НЕЩА, КОИТО МОГАТ 
ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПРОТИВ ВАС, ИЛИ 

ДА СПЛЕТНИЧИТЕ СРЕЩУ ДРУГИ ХОРА. ИЗ-
ПОЛЗВАЙТЕ СИЛАТА НА СЛОВОТО, ЗА ДА 
СТИГНЕТЕ ДО ИСТИНАТА И ЛЮБОВТА.“

 „Мигел Руис намеква за власт-
та на словото над психиката – 
обяснява клиничният психолог Оли-
вие Перо. – Всеки от нас пази в 
паметта си болезнени родителски 
фрази.“ 
Ние често забравяме, че думите 
имат огромна тежест и могат да 
влияят на реалността. „Кажете на 
детето си, че е дебело, и то до 
края на живота си ще се чувства 
така“ – уверява Перо.
 „Лъжата разрушава човека и той 

престава да разбира кой е той са-
мият и кои са тези, които го зао-
бикалят – споделя семейният тера-
певт Екатерина Жорняк. – Лъжата 
разрушава бавно, но сигурно и от-
ношенията ни с най-близките. Тя е 
пагубна за тези отношения.“
КАК ДА ГО ПОСТИГНЕТЕ Спазвай-
те принципа на умереност, когато 
говорите. Не говорете нито прека-
лено много, нито прекалено бързо. 
Според Мигел Руис всичко започва 
от вътрешната реч, насочена към 
нас самите. Не само критикуване-
то и осъждането на другите, но и 
нашите безкрайни „Няма да ми се 
получи“, „За нищо не ме бива“ и 
„Изглеждам зле“ са негативни изре-
чения, които замърсяват нашия ум. 
Впрочем това са само проекции, об-
рази, които се появяват като от-
говори на представите ни, какво 
другите очакват от нас. 
„Трябва да направите пауза и да 
осъз наете какво именно се готвите 
да кажете и защо искате да каже-
те точно това“ – предлага Екате-
рина Жорняк. ИЗВОДЪТ: да гово-
рим по-малко, но по същество и да 
изтъкваме най-доброто – и в нас, 
и у другите.

ВТОРО СПОРАЗУМЕНИЕ

„НЕ ПРИЕМАЙТЕ 
НИЩО ЛИЧНО“

„ЧУЖДИТЕ ДЕЛА НЕ ВИ ЗАСЯГАТ. ВСИЧ-
КО, КОЕТО ХОРАТА ГОВОРЯТ ИЛИ ПРАВЯТ, Е 
ПРОЕКЦИЯ НА ТЯХНАТА СОБСТВЕНА РЕАЛ-
НОСТ. АКО ВИЕ СИ ИЗГРАДИТЕ ИМУНИТЕТ 
КЪМ ЧУЖДИТЕ МНЕНИЯ И ПОСТЪПКИ, ЩЕ 

ИЗБЕГНЕТЕ БЕЗПОЛЕЗНОТО СТРАДАНИЕ“.

 Наистина думите и действия-
та на другите не ни засягат пряко. 
„Защото те просто принадлежат 
на друг – твърди Оливие Перо. – 
Изразяват присъщи на друг човек 
убеждения. Те са представата за 
вас, създадена от някой друг, а не 
от вас самите.“
 Критикуват ви? Или ви хва-

лят? „Няма смисъл да се безпоко-
ите за това, което другите ми-
слят за вас“ – отбелязва Екатери-
на Жорняк. 
 Събитията, които ни се случват, 

невинаги са отговор на нашето по-
ведение. Според Мигел Руис е добре 
да се освободим от този егоцен-
тризъм, който ни кара да мислим, 
че всичко, което се случва наоколо, 
е следствие от нашата позиция към 
реалността. Нашето „аз“ ни вкарва 
в големи илюзии. И по този начин 

поддържа нашите страдания.
КАК ДА ГО ПОСТИГНЕТЕ Не тол-
кова чрез стоицизъм, а чрез от-
страняване, отдалечаване от дру-
гия. „Ако другият е уморен или 
в лошо настроение, не бива ведна-
га да приемате това лично, да се 
обиждате и да му хлопвате врата-
та под носа“ – съветва Екатери-
на Жорняк. Смисълът на това спо-
разумение е да оставите на дру-
гия цялата отговорност за думите, 
които е изрекъл, и за постъпките, 
които е направил. Тоест да не се 
месите. Често това е достатъч-
но, за да разреди напрежението по-
между ви.

ТРЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ

„НЕ ПРАВЕТЕ 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ“

„КОГАТО НЕ РАЗБИРАТЕ НЕЩО, 
НАМЕРЕТЕ В СЕБЕ СИ КУРАЖ ДА ПИТАТЕ. 

СТАРАЙТЕ СЕ ДА ИЗРАЗЯВАТЕ ВИНАГИ ТОЧ-
НО ТОВА, КОЕТО ИСКАТЕ ДА ИЗРАЗИТЕ. 

В ОБЩУВАНЕТО СЕ СТРЕМЕТЕ КЪМ МАКСИ-
МАЛНА ЯСНОТА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ 

НЕДОРАЗУМЕНИЯТА. НЕ СЕ РАЗСТРОЙВАЙТЕ 
И НЕ СТРАДАЙТЕ.“

 „Разпространена човешка слабост 
е да правим хипотези и да им вяр-
ваме“ – обяснява Оливие Перо. При-
ятел не ни е поздравил тази су-
трин и ние веднага се усъмняваме, 
че ни е обиден! 
 Мигел Руис нарича това „емоцио-

нална отрова“. За да се предпазим 
от действието є, той предлага да 
се научим да внасяме яснота в раз-
говора. Да се научим да изказваме 
на глас своите съмнения. 
 „За да разберем другите, трябва 

да умеем да задаваме въпроси и да 
имаме желание да изслушаме техни-
те отговори“ – отбелязва Екате-
рина Жорняк. 
КАК ДА ГО ПОСТИГНЕТЕ Трябва да 
осъ знаем, че нашите предположения 
са плод на ума ни. След като хи-
потезата ни стане и предмет на 
вярата ни („Той ми се сърди“), ние 
започваме да потискаме другия с 
нашето поведение („Аз също не го 
обичам повече“ или „Аз трябва да 

Мигел 
Руис

е роден през 

1952 г. В Мек-

сико, в семей-

ство на ле-

чители. Ра-

ботил е като 

неврохирург, 

но опитът му от преживяната 

през 1970 г. клинична смърт про-

меня живота му. След това той 

се обръща към мъдростта на 

своите предци толтеките, ста-

ва шаман и приема мисията да 

съобщи тези мъдрости на колко-

то може повече хора. След дъл-

ги години на преподаване и писа-

телска дейност през 2002 г. той 

предава щафетата на своя син 

Хосе Луис Руис. „Четирите спо-

разумения“ си остава неговата 

основна книга.
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го принудя да ме обикне отново“) 
и това става източник на трево-
ги и стрес.

ЧЕТВЪРТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

„СТАРАЙТЕ СЕ 
ДА ПРАВИТЕ ВСИЧКО 

ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН“
„ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НЕВИНАГИ СА 
ЕДНАКВИ: ЕДНО Е, КОГАТО СТЕ ЗДРАВИ, А 
ДРУГО – КОГАТО СТЕ БОЛНИ И РАЗСТРОЕ-
НИ. ПРИ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРОС-
ТО ПОЛАГАЙТЕ МАКСИМУМ УСИЛИЯ И СЪ-
ВЕСТТА НЯМА ДА ВИ ТОРМОЗИ. НЯМА ДА 

ВИ СЕ НАЛАГА ДА СЕ УПРЕКВАТЕ, ОСЪЖДА-
ТЕ ИЛИ САМОСЪЖАЛЯВАТЕ.“

 „Това споразумение произтича от 
трите предходни“ – констатира 
Оливие Перо. 
 „Ако се трудите над възмож-

ностите си, изтощавате енергията 

си и си вредите. Ако работите под 
възможностите си, тогава се обри-
чате на фрустрация, самосъжаление 
и чувство за вина – добавя Екате-
рина Жорняк. – Целта е да наме-
рите равновесието между двете.“ 
КАК ДА ГО ПОСТИГНЕТЕ Никога не 
е ясно какво означава „по най-до-
брия начин“, отнесено към вас в да-
ден момент. Според Мигел Руис по-
някога най-доброто за вас е да си 
останете в леглото. Във всеки слу-
чай, подчертава Екатерина Жорняк, 
„най-неприятният капан е перфек-
ционизмът, когато на преден план е 
не самата работа, а желанието да 
я свършите безупречно и постоян-
ното чувство, че направеното от 
вас е малко или лошо“. Един от на-
чините да избегнете това чувство 
е да замените „Аз съм длъжен да 
свърша това“ с „Аз мога да направя 

това“. Както твърди Оливие Перо, 
„така можете напълно да се при-
държате към поставената цел и да 
не се притеснявате за очакванията 
и съжденията на другите“.

Кои са толтеките

Войнстващото племе на толтеки-

те е живяло в Латинска Америка, 

на територията на предишно Мек-

сико, през 1000–1300 г. Ако съдим по 

легендите и разкопките, този на-

род е преуспявал в изкуствата и ар-

хитектурата и е стигнал до мъд-

рост, ключ за която се явяват зна-

менитите толтекски споразуме-

ния. Благодарение на гордите при-

емници на наследството на тол-

теките – ацтеките, толтекските 

знания и философия са стигнали и 

до наши дни.

Учредените през септември минала-

та година награди „Зелена ябълка“ 

бяха връчени в края на май тази годи-

на в парк „Мир и дружба“ в Студентски 

град. През 2012 година номинираните се 

състезаваха в шест категории. 

1. В категория „ЗЕЛЕНО ОБРАЗО-

ВАНИЕ“ призът бе връчен на творче-

ски отбор на Технически университет 

– София, с ръководител доц. Борислав 

Трайков за реализирания проект „ЕКО 1“ 

– градския автомобил на бъдещето. 

2. В категория „КОЗМЕТИЧНИ ПРО-

ДУКТИ“ „Зелена ябълка“ получи старо-

загорската фирма „Алтея органикс“ 

за козметични екопродукти, базирани 

на уникалното българско розово масло, 

произведено от собствените им розо-

ви градини.

3. В категория „ОСНОВНИ ХРАНИ“ 

журито бе единодушно да присъди при-

за на „Дивата ферма“ на Благовеста 

и Николай Василеви – единствените у 

нас сертифицирани производители на 

биомесо. 

4. В категорията „ЕКОСЕЛИЩА И 

ЕКОТУРИЗЪМ“ се състезаваха „Омая“ 

в планината Славянка, „Азарея“ в Троян-

ския Балкан и проектът „Новото тра-

кийско злато“ – в Източните Родопи. 

Наградата бе присъдена на Михаела 

Кирчева за „Новото тракийско злато“.

5. „Зелена ябълка“ в категория 

„МАЩАБЕН ЕКОПРОЕКТ“ получи 

„bTV медия груп“ за инициативата „Да 

изчистим България за един ден“.

6. „ЗЕЛЕНА ЯБЪЛКА“ ЗА ЕКОЖУР-

НАЛИСТИКА“ взе д-р Павлина Михай-

лова за книгата си „Голямото почист-

ване“.

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ОРГА-

НИЗАТОРИТЕ ЗА ЛИЧНОСТ, ПОСВЕ-

ТЕНА НА ЕКОКАУЗА, бе връчена лично 

от издателя на списание „Бела“ Весела 

Лечева на професор Венко Бешков, ди-

ректор на Института по инженерна 

химия към БАН, за новия метод за пре-

връщане на отпадъците в гориво и полу-

чаване на енергия от Черно море.

НА 17 СЕПТЕМВРИ ТАЗИ ГОДИНА 

ВСИЧКИ ПРИЗЬОРИ ЩЕ ЗАСАДЯТ 

ПО ЕДНА НОВА ФИДАНКА 

В ЯБЪЛКОВАТА ГРАДИНА НА „БЕЛА“.

БЕЛА връчи първите годишни награди „ЗЕЛЕНА ЯБЪЛКА“ 
за екология и стил на живот

Г-жа Весела Лечева връчва специалната 
награда на организаторите за личност, 
посветена на екокауза, на проф. Венко Бешков

Малко преди да завали, участници, гости и 
наградени си направиха слънчева снимка за 
спомен

Бела, брой 7 (173), 201250





ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

П
омните ли онази приказка, 
която завършваше с „и зажи-
вели щастливи и влюбени до 
края на дните си“? Аз съм 

жена. И също чаках принца, който 
да сбъдне мечтите ми. Исках да 
принадлежа на някого. Да инвести-
рам време – часове внимание, за да 
съм с този, който прилича на мен 
и споделя всичко, което обичам... 
Всички ние очакваме толкова мно-
го от общуването, което прераст-
ва в интимност! Какъв е пътят, 
който трябва да извървим обаче, 
за да заживеем интимния живот, 
за който мечтаем? Как семейните 
отношения ни формират като лич-
ности, способни да обичат и да бъ-
дат обичани? Към отговорите ни 
води семейният консултант Мая 
МАНЕВА в книгата си „Любовта 
в семейството“. В нея тя събира 
всички изводи от практиката си и 
ни поднася някои в аванс.

– Г-жо Манева, от деца мечта-
ем за принца (или принцесата), с 
когото да се преселим в царство-
то на вечната любов. Кое сла-
га преждевременен край на тази 
„приказка“ в реалността?

– В живота си като възрастни 
влизаме с много мечти, но и с мо-
дели на мислене и поведение, които 
ни ограничават. Когато осъществя-
ваме идеите си на практика, се из-
правяме както пред нашето несъ-
вършенство като личности, така и 
пред зависимостта си от другите, 
от техните желания и воля. Хо-
рата около нас също искат да ре-
ализират своите идеи по свой на-
чин. Неумението ни да съвместим 
различните идеи и пътища за осъ-

ществяването им, и това, че не 
можем да приемем несъвършенство-
то си, ни водят към разочарования.

– Откъде трябва да тръгнем 
към любовта? Може би от попу-
лярното „обичай себе си“?

– Има различни разбирания за лю-
бовта. Някои смятат, че щом рев-
нуват, значи обичат. Други правят 
онова, което те мислят за добро, 
без да се съобразяват с желанията 
и потребностите на любимия си. 
Любовта обаче е противоположна 
на страха, който е в основата на 
ревността, както и на желанието 
да наложим нашите възгледи за до-
бро и лошо. Любовта винаги възви-
сява, защото, когато обичаме, ние 
не преценяваме любимия според на-
шите очаквания, а подкрепяме не-
говите мечти, даваме му свобода 
да избира своя път и начина, по 
който да го извърви. Това е въз-
можно само ако обичаме и уважа-
ваме себе си. Не бихме наранявали, 
а и не бихме се чувствали наране-
ни, ако се ценим.

Един от основните страхове, с 
който израстваме, е страхът, че 
не сме достатъчно добри, за да бъ-
дем обичани. Затова очакваме до-
казателства, че заслужаваме любов. 
Преценяваме партньора си според 
това, дали е отговорил на нашите 
очаквания, а не заради това, което 
е той самият. Всичко това ни пре-
чи да даваме любов. А в любовта 
балансът между даване и получава-
не е много важен.

– Семейният модел на родители-
те често се пренася в бъдещите 
интимни отношения на децата. 
Кои са индикациите, че трябва да 
променим нещо от този модел?

– В голяма част от българските 
семейства наистина продължават 
да битуват остарели правила и се 
създават условия за конфликти и 
отчуждение. Най-често жената е 
отговорна за грижите, свързани с 
дома и децата, а мъжът само по-
мага. Тази неравнопоставеност в 
течение на годините води до нат-
рупване на недоволство у жена-

(НЕ)ВЪЗМОЖНАТА 
СЕМЕЙНА ЛЮБОВ
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та, което намира израз в нейната 
критичност и потиснатост. Ко-
гато партньорите не са развили 
умения да се изслушват и да спо-
делят, те поемат по пътя на съ-
ревнованието. Всеки изтъква своя 
принос, без да оценява това, кое-
то другият прави за семейство-
то. Конфликтите зачестяват и 
отношенията се влошават. Ако 
мислим, че можем да нараним дру-
гия, без да нараним себе си и де-
цата ни, сме на грешния път.

– Кои са най-трудно преодолими-
те различия във възгледите на 
мъжа и на жената за любовта? 

– Мъжете залагат повече на това, 
което правят за жените си, а не 
толкова на общуването с тях. Же-
ните пък имат нужда да общуват 
и искат да участват в живота на 
мъжа. Обикновено и двамата не за-
читат това, което е важно за дру-
гия, и не могат до оценят оно-
ва, което партньорът им прави за 
тях. Така се натрупва недоволство 
и се стига до отчуждение.

– Фредерик Бекбеде беше напи-
сал и доказал в една своя книга, 
че любовта трае три години... 

– Това, което си отива, е страст-
та. Ние я изпитваме заради наша-
та потребност да бъдем харесва-
ни и обичани. И когато сме не-
доволни от това, което получава-
ме, страстта си отива. Докато 
сме търсещи в отношенията, ние 
не обичаме. Любовта идва, когато 
надскочим себе си, своите желания 
и очаквания и независимо от тях 
изпитваме интерес към другия и 
желание да го подкрепяме. За тази 
цел е необходимо да го познаваме, а 
за това се изискват време и дълбо-
чина в общуването. Повечето двой-
ки не стигат до такова ниво на 
връзка дори да са заедно много го-
дини, защото си говорят предимно 
за ежедневни неща. Не можеш да 
обичаш някого, ако не знаеш какво 
преживява, към какво се стреми и 
не му помагаш да реализира най-до-
брото от себе си.

– Предстои да излезе книгата 
ви „Любовта в семейството“. 
Кой е основният извод, до кой-
то стигнахте – възможно ли е 
да бъдем семейни и влюбени за-
винаги?

– Когато имаме проблеми във връз-
ката, сме склонни да търсим при-
чините в несходството на харак-
терите ни и в затихналите чув-
ства. Приемаме себе си като даде-
ност: „Такъв съм, какъвто съм, ка-
къвто са ме възпитали.“ Но от нас 
зависи какви качества ще развием 
и какво поведение ще имаме. Прие-
маме и чувствата си като незави-
сещи от нас, а възникващи в зави-
симост от това, дали си пасваме с 
другия и как той се държи с нас. 
Но те също не се случват от само 
себе си, а са плод на нашите жела-
ния и усилия. За да ги има, е важно 
да поддържаме интереса си един 
към друг. Необходимо е да споделя-
ме живота си, а не само жилище-
то – да се интересуваме и зачи-
таме преживяванията и потребно-
стите на партньора, да развиваме 
и себе си, за да има какво да дадем 
във връзката си.

– Какво показва вашата прак-
тика – кое най-често помрачава 
семейното щастие и как да раз-
виваме отношенията си?

– За да се чувстваме удовлетво-
рени от връзката си, най-важна е 
емоционалната близост. Най-често 
партньорите пречупват това, кое-
то чуват и виждат, през това, 

дали им харесва, или не, и така ос-
тават чужди един на друг. За да 
развиваме отношенията си, е ва-
жно да приемем, че те са процес. 
За да вървим напред, от значение е 
да гледаме на слабостите и греш-
ките си не като на поводи да во-
юваме и да се разделяме, а да се 
учим от тях и да подобряваме себе 
си и отношенията си. Конфликти-
те не означават, че не сме един за 
друг. Те са показател за разминава-
нето между това, което се случва, 
и това, което бихме искали да се 
случва в нашия живот.

– Как могат да се върнат дове-
рието и хармонията след изне-
вяра?

– Верността има своите корени в 
нашите възгледи и в предварител-
ното ни решение, какво поведение 
ще имаме в ситуации, в които се 
създават условия за изневяра. Кога-
то сме оставени на случайността 
и на настроенията си, вероятност-
та да направим тази крачка е го-
ляма. Немалка част от изневерите 
се случват в моменти на криза. Не-
удовлетвореността от развитието 
ни, скуката в отношенията и спа-
дът на интереса ни към живота на 
партньора са почва за отчуждение. 
Ако вече сме допуснали изневярата 
да се случи, пътят към възвръщане 
на доверието минава през изкарва-
не наяве на всички пренебрегнати, 
но важни за всеки партньор въпро-
си. Ако умеем да се учим от греш-
ките си, вместо взаимно да се об-
виняваме, можем да изградим и по-
добра връзка, отколкото сме имали. 
Факт е, че голяма част от хора-
та, които изневеряват, съжаляват 
впоследствие. Затова е важно да си 
даваме шанс, вместо да продължа-
ваме да се нараняваме.

– В какво се крие силата на се-
мейната любов?

– Да открива и стимулира най-до-
брото във всеки член на семейство-
то, да му помага да се изправя и 
продължава и след неуспехи, запаз-
вайки увереността в себе си и в 
това, че заслужава да бъде обичан!

Интервю на Софи ТОПАЛОВА

Мая Манева е 

семеен консул-

тант. Тя рабо-

ти индивидуал-

но и със семей-

ства за преодо-

Визитка

ляване на кризите в живота им. 

В практиката си стига до ва-

жни изводи за влиянието на се-

мейните отношения върху фор-

мирането ни като личности и за 

пътя, който е необходимо да из-

вървим, за да живеем живота, за 

който мечтаем. Тези свои изво-

ди тя разкрива в книгата си „Лю-

бовта в семейството“.
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Надпис на табелата: 
ул. „Много лесна“ № 21

А тази самобитна табела можете да 

направите, ако сте поканили гости и 

се притеснявате, че ще намерят мно-

го трудно вилата ви. Сменете само 

номера…

БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

са

р

Идеи за КОПИРАНЕ

Морски работи

За да направите подложки за чаши или 

чинийки за закуска в морски стил, ку-

пете обикновени стъклени чинийки 

(или от прозрачна пластмаса). След 

това намерете от списания картин-

ки с морска тематика. Изрежете ги, 

като използвате дъното на чинийка-

та за шаблон. С помощта на прозрач-

но лепило залепете кръгчетата с то-

чен размер към съдовете (с картинка-

та нагоре, разбира се!).

Ярко решение

Дали не ви е позната ситуацията, ко-

гато пристигнете на вилата с връзка 

ключове в ръка и мъчително дълго тър-

сите онзи, който ви е необходим точно в 

момента? За да си спестите тези нер-

ви, боядисайте горната част на ключо-

вете с лак за нокти в различни цветове. 

Ако ключовете са прекалено много и вие 

не бихте запомнили кой за къде е въпре-

ки боядисването им, поставете и пър-

вата буква на помещението с лак за но-

кти върху самия ключ.

Висящи кашпи

Добрите стари мрежи за пазар ще ви свър-

шат чудесна работа, за да украсите гради-

ната пред вилата или балкона си вкъщи. Не 

е нужно да ви обясняваме какво трябва да 

направите. На картинката се вижда ясно…

Цветни пръстени 
за салфетки

Можете да ги изработите 

от плътна цветна хартия 

или от филц. Изрежете иви-

ци с размер 14 х 5 см. С по-

мощта на фигурни ножици 

оформете краищата им на 

вълни, а с помощта на пер-

форатор или маникюрни но-

жици изрежете цветчета-

та. От едната страна на-

правете и разрез над цвете-

то, за да закрепите в него 

другия край на пръстена.
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до м а к и н я

Петната нямат шансПетната нямат шанс
Ягоди, трева, сладолед и козметика – БЕЛА има „гума“ за всяко петно

Трева

Докато още петното не е засъ-

хнало, капнете върху него няколко 

капки оцет или сок от лимон. След 

това изперете дрехата на макси-

мално допустима температура.

Кетчуп 
или горчица

Петната от горчица 

или кетчуп ще „паднат“ 

по-лесно, ако накисне-

те дрехата в хладка 

вода за 2–3 часа, като 

преди това добре сте 

натъркали петното 

с домашен сапун.

Дезодорант

Понякога той оставя 

неприятни петна върху 

тъмните дрехи. Ако ин-

струкцията за пране на 

дрехата позволява, изпе-

рете я с избелващо сред-

ство, а ако нямате – из-

ползвайте оцет.

Сладолед

От плодов или шокола-

дов сладолед са петна-

та, няма значение за ско-

ростта, с която могат 

да ви развалят настро-

ението. Натъркайте ги 

с мека тъкан, напоена в 

смес от оцет и амоняк 

(1:1). После изперете дре-

хата с топла вода.

Дъвка

Залепнала за ризата на детето ви 

дъвка не е никакъв 

проблем! Сложете 

ризата във фри-

зера за час, след 

което внимател-

но отлепете зам-

ръзналата дъвка. 

И изперете дреха-

та в пералнята.

Слънцезащитен 
крем

Ако козметичното средство, 

което сте нанесли на ко-

жата, е изцапало дре-

хата ви, почистете го, 

както чистите обикно-

вени мазни петна – на-

търкайте го с домашен 

сапун, а след това го 

изперете на ръка.Ягоди

Петната от ягоди, боровинки и дру-

ги червени плодове изчезват, ако се 

натъркат със смес от равни части 

оцет и лимонов сок. След това 

изперете дрехата по обичай-

ния начин.

Масло от ве-
ригата на 
велосипеда

Петната от ве-

ригата на коле-

лото се чистят 

много лесно – намаз-

ват се с парченце краве 

масло или маргарин и дре-

хата се пъха в пералната 

машина.
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вг р а д и н а т а

П
ълзящите растения са много 
подходящи за градината, за-
щото растат енергично, не-
претенциозни са и предпочи-

тат слънчеви места и добре от-
цеждащи се почви. Засаждат се 
обикновено около беседка, перголи 
или покрай стената на къщата или 
оградата.

Най-подходящото време за за-

саждане е през пролетта. Из-
ползва се градинска пръст с малко 
тор. На младите растения задъл-
жително се поставят подпори. 

През лятото се поливат обил-

но поне веднъж в седмицата. 
През зимата поливането се свежда 
до минимум. 

Традиционни увивни растения 

са жасминът, вистерията, 

глицинията. Повечето пълзящи са 
с вечнозелени стъбла, отрупани с 
нежни, най-често бели, бледолилави 
или розови уханни цветове.

От декоративна гледна точка 
пълзящите растения са най-лес-

ният начин за разделяне на прос-

транството. Когато са подбра-
ни и разположени правилно, те по-
магат за оформяне на благоуханни 
усамотени зони за отдих на балко-
на или в градината.

Ето няколко екзотични увив-

ни растения с техните основни 
характеристики:

МАДАГАСКАРСКИ ЖАСМИН 
(STEPHANOTIS FLORIBUNDA) 

Родината му е Мадагаскар. При-
тежава бели, ухаещи на жасмин 

цветове, които контрастират на 
тъмнозелените му и плътни листа. 
Растението обаче е много чувстви-
телно. Не е подходящо за съвмест-
но отглеждане с други растения, 
тъй като „държи“ да расте сво-
бодно и изисква много чист въздух. 
Нуждае се от много светлина, но 
и да е защитено от преките слън-
чеви лъчи.
Достига височина 3,5–5 метра. 

ЗВЕЗДЕН ЖАСМИН 
(TRACHELOSPERMUM)

Листата на звездния жасмин са 
дебели и месести, съдържащи от-
ровен млечен сок. Цъфти продължи-
телно – от началото на пролетта 
до края на лятото. Цветовете му 
са малки и бели, под формата на 
звезди, откъдето идва и името му.

АМЕРИКАНСКА ВИСТЕРИЯ (WISTERIA 
FRUTESCENS) 

Всички части на растението са 
отровни при поглъщане. Подрязвай-
те растението често. Американска-
та вистерия достига височина от 
2,40 до 6 метра. Расте на слънчево 
място или полусянка и цъфти в си-
ньо-лилаво в средата на пролетта.

ТРАХИЛОСПЕРМУМ 
(TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES) 

Всички части на растението са 
отровни при поглъщане. Някои от 
тях дори е възможно да предиз-
викат алергична реакция. Расте-
нието достига височина 4,5–12 ме-
тра. Расте на слънце или полусянка. 
Стъблата му са вечнозелени. Цъф-
ти от средата на пролетта до ля-
тото с нежни бели цветове.

КЛЕМАТИС АРМАНДИ 
(CLEMATIS ARMANDII)

Наричат клематиса „кралица на 
пълзящите растения“. Достига ви-
сочина 3–12 метра. Клематисът 
има грациозни цветове, които цъф-
тят рано напролет или късно през 
лятото и в началото на есента.
При правилно засаждане, доста-

тъчно грижи и търпение клема-
тисът ще ви възнагради с много 
стъбла, отрупани с бели, сини, вио-
летови или пурпурни цветове. 

С пълзенеС пълзене
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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 Домашен сос песто.

Още предложения на www.oetker.bg.

Продукти: 500 g ябълки, 500 g сини сливи,
1 пакетче Гелфикс Екстра 2:1, 500 g захар,
сока от половин лимон, 2 бр. пръчици канела, 2 с.л. ром

Приготовление: Измийте ябълките и сините сливи, оставете ги да
се отцедят и ги почистете от дръжките, семките и костилките. Обе-
лете ябълките и ги полейте с изстискания половин лимон, за да не
покафенеят. Претеглете точно 500 g ябълки и 500 g сини сливи. 
Смелете сливите на пюре, а ябълките нарежете на дребни парченца.
Смесете плодовете в подходящ съд за варене. Объркайте съдържа-
нието на пакетчето Гелфикс Екстра 2:1 с 2 с.л. захар и го прибавете
към плодовата смес. Добавете пръчиците канела и рома. Сложете
сместа да заври при средна температура, като разбърквате непре-
къснато. След завиране прибавете останалата захар и разбъркайте
добре. Конфитюрът трябва да ври около 3 – 5 мин. при непрекъснато

Ябълков конфитюр със сини сливи 
бъркане. По желание може да отстраните пяната. 
След това веднага го разпределете в предвари-
телно измитите и подсушени бурканчета, като от-
страните пръчките канела. Затворете добре
бурканчетата, обърнете ги с капачката надолу и ги
оставете така около 5 мин.



вк у х н я т а

ВРЕМЕ ЗА ОБЯД 
ЗА 1 ХЛЯБ:  1 домат  1 тиквичка  1 мор-

ков  1 глава лук  суха мая  2 ч. ч. брашно  2 

яйца + 2 жълтъка  150 г твърдо сирене, наря-

зано на кубчета  1 1/2 ч. ч. маслини без кос-

тилки  2 с. л. зехтин  100 г краве масло  по 

1 ч. л. семена от кимион и от копър  слънчог-

ледови семки  сол и захар 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Доматът се попарва в гореща вода и се 

обелва. Почиства се от семките и се нарязва 

на кубчета. 2. Лукът се нарязва и се запърж-

ва в зехтин 5 мин. Добавят се и нарязаните на 

кубчета моркови и тиквичката. Зеленчуците 

се задушават, докато омекнат. 3. Размекна-

тото краве масло се смесва със зехтина, до-

бавят се подправките, яйцата и жълтъците и 

всичко се разбърква добре. 4. Слага се преся-

тото брашно (заедно със сухата мая и щипка 

захар) и се замесва тесто. 5. Маслините, зе-

ленчуците и сиренето се добавят в тестото 

и то се омесва отново. 6. Оформеният хляб 

се слага в намазана с масло правоъгълна та-

вичка и се оставя да престои в хладилника 40 

мин. Пече се около час в предварително загря-

та на 180 градуса фурна. Може да се сервира 

както топъл, така и студен.

ЗА 5–6 ПОРЦИИ:  3 с. л. зехтин  2 глави 

лук (ситно нарязан)  4 неголеми картофа (на-

рязани на кубчета)  2 скилидки чесън (паси-

ран)  около 300 г спанак  1/3 ч. ч. накълца-

ни на ситно пресни зелени подправки по избор 

(копър и магданоз например)  250 г почисте-

ни скариди  5–6 яйца  3–4 с. л. настъргано 

твърдо сирене  сол и прясно смлян черен пи-

пер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Лукът и картофите се запържват на уме-

рен огън 12–15 мин, докато добият златист 

цвят. 2. Добавят се чесънът, спанакът, ска-

ридите. Разбърква се и ястието се готви още 

няколко минути. 3. Яйцата леко се разбиват 

с нарязаните на дребно зелени подправки и се 

изсипват в тигана със зеленчуците. Омлетът 

се готви на слаб огън под капак (или във фур-

ната). Преди сервиране се поръсва с настър-

ган пармезан. 

Хляб със зеленчуци

Омлет със спанак и скариди
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ПРОДУКТИ:  300 г дребни пресни кар-

тофи (сварени)  200 г неголеми печурки 

(измити и подсушени)  2 червени чушки 

 3 с. л. олио  200 г сирене халуми (наря-

зано на кубчета)  1 глава червен лук За 
зеления сос:  50 мл зехтин  1 с. л. ди-

жонска горчица  1 скилидка чесън (па-

сиран)  2 с. л. лимонов сок  сол и черен 

пипер  1 връзка зелени подправки (маг-

даноз, копър, босилек)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Олиото се изсипва в купа, в която се 

слагат и разполовените картофи, пар-

четата чушка, лукът и гъбите. Проду-

ктите се разбъркват, за да се покри-

ят добре с олио. 2. Зеленчуците се на-

низват на дървени шишове, като се ре-

дуват. Пекат се на открит грил или на 

фурна. 3. Съставките за соса се паси-

рат в блендер. Шишчетата се серви-

рат полети със зеления сос.

НА ВИЛАТА

ЗА 4 ПОРЦИИ:  250 г сирене фета 

(нарязано на кубчета)  1 люта 

чушка (ситно нарязана)  1 скилид-

ка чесън  100 мл зехтин  1 мал-

ка диня  200 г маслини без костил-

ки  сокът и настърганата кора от 

1 лайм  2 краставици  сол, черен 

пипер  рукола или мента за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. В дълбока купа се смесват люта-

та чушка, чесънът, зехтинът, сол-

та и черният пипер и се разбърк-

ват. 2. В купата се изсипват пар-

ченцата сирене и всичко пак вни-

мателно се разбърква. Купата се 

захлупва и сиренето се оставя да 

престои в маринатата 30 мин. 3. 

Динята се нарязва на едри кубчета, 

почиства се от семките и се под-

режда в салатиера. Добавят се фе-

тата и маслините. 4. Салатата се 

полива със зехтинената марината, 

със сока от лайм и се поръсва с на-

стърганата кора от лайма. Украся-

ва се с рукола или мента.

Салата с диня и сирене фета

Зеленчукови шишчета
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1. Сос за топене със спанак 

Загрейте фурната до 220 градуса. В кухненски комбайн миксирай-

те до еднородна маса 450 г сметана, 280 г замразен и наряз-

ан на ситно спанак (отцедете го предварително от течност-

та), 1/2 ч. ч. настърган пармезан, скилидка чесън, сол и че-

рен пипер на вкус. Прелейте соса в съд, кипне-

те го и го гответе на бавен огън 10 мину-

ти, като непрекъснато го бъркате. Сер-

вирайте го охладен.

2. Ягодов десерт 

Пригответе в блендер пюре от 450 г 

ягоди (без дръжките) и 1/2 ч. ч. захар. 

Разбийте с миксер 1 ч. ч. течна смета-

на, 1 ч. ч. пълномаслена квасена смета-

на и 2 с. л. захар до плътна консистен-

ция. Внимателно смесете с плодовото 

пюре, разпределете по купички и ги ос-

тавете в хладилника за 2 часа, за да стег-

не десертът.

3. Пикантен сос с хрян 

Смесете 1/3 ч. ч. течна сметана и малко настърган пресен корен 

от хрян (или 2 с. л. консервирана паста от хрян), посолете на вкус и серви-

райте соса към месо или риба на грил.

4. Канапе с пушена пъстърва 

Почистете пъстървата от кости, накъсайте я на едри парчета, които подредете вър-

ху нарязани и запечени във фурната филийки от франзела (за предпочитане от пълнозърнесто 

брашно). Използвайте готова пълномаслена квасена сметана за украса, която предварително сте 

смесили с пресни, нарязани на дребно зелени подправки и малко див лук. Можете да шприцовате сметана-

та със сладкарски пош за по-естетично. 

5. Кремсупа от авокадо 

Сложете в блендера 1 обелено и почистено от костилката меко авокадо, връзка магданоз, връзка копър, 1 ч. ч. течна сме-

тана, сол на вкус и 1 ч. ч. вряла вода. Разбийте до еднородна смес и оставете в хладилника да се охлади. При сервиране 

украсете със сурови тиквени семки и листа магданоз.

5 р e ц е п т и  с . . .
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От този доста разпространен 

продукт можете да приготвите крем 

за някой десерт, топла закуска и поне 

още три неща…
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за  д е с е р т

За спасение от летните жеги няма нищо по-подходящо 

от гореща компания или студен домашен сладолед. 

А най-добре да им се наслаждавате едновременно. 

Сладоледено парфе с плодове

ЗА 6 ПОРЦИИ:  5 жълтъка  100 г пудра захар  2 с. л. 

мед  500 мл сметана (30% масленост)  1/4 ч. л. смлян кар-

дамон  шепа боровинки  шепа ягоди, нарязани на четвър-

тинки (ягодите, както и боровинките могат да се заменят 

с други меки плодове според сезона) 

СТЪПКА ПО СТЪПКА: 1. В дълбока купа се разбиват жъл-

тъците, пудрата захар и медът. Когато масата се сгъсти 

и придобие по-светъл цвят, към нея постепенно се приба-

вят сметаната и кардамонът. Разбърква се. 2. Сместа се 

прелива в дълбока правоъгълна форма (8 х 22 см), застла-

на с пергаментова хартия, и се оставя да престои в каме-

рата на хладилника за една нощ. 3. Преди сервиране сладо-

леденото парфе се изважда от камерата и се разделя на 

6 части. Плодовете се подреждат в чинии за сервиране и 

върху тях се разпределят порциите парфе. 

Сладолед с манго и маракуя   

ЗА 8–10 ПОРЦИИ:  800 г манго (4 плода)  200 

г захар  4 ч. л. царевично брашно  2 с. л. ликьор 

„Коантро“  500 г кисело мляко  1 консерва мара-

куя в сироп (170 г)

СТЪПКА ПО СТЪПКА: 1. Мангото, захарта и 

брашното се разбиват (с миксер) с 200 мл вода. 

Сместа се прелива в тенджера и се кипва. 2. 

Вари се 2–3 мин на слаб огън, при непрекъсна-

то бъркане. Сваля се от котлона и се изчаква да 

изстине. Добавя се ликьорът и се разбърква. 3. 

Сместа се разделя в две купи. В едната се сла-

га и 350 г кисело мляко, а в другата – останало-

то количество. И двете смеси се разбиват до ед-

нородност. 4. Правоъгълна керамична тава (22 х 

8 см) се застила с пергаментова хартия и в нея 

се излива съдържанието на първата купа. Отгоре 

с лъжица равномерно се разстила консервата си-

роп от маракуя. Оставя се да престои за час в ка-

мерата на хладилника. 5. Когато сместа започне 

да се втвърдява, отгоре се излива съдържанието 

от другата купа и се разпределя равномерно. Ос-

тавя се да престои в камерата на хладилника за 

една нощ. 6. Четвърт час преди сервиране сладо-

ледът се изважда от формата, след това се на-

рязва на филийки.
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от 15 от 15 ЮЛИЮЛИ до 15 АВГУСТ до 15 АВГУСТ

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
Важен трансформационен периодВажен трансформационен период

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Неочаквано добро предложениеНеочаквано добро предложение

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Нови възможностиНови възможности

РАКРАК
Вълшебен, но и труден моментВълшебен, но и труден момент

ЛЪВЛЪВ
Отговаряте си на въпроса Отговаряте си на въпроса 

„Кой съм аз?“„Кой съм аз?“

ДЕВАДЕВА
Голямото „прочистване“Голямото „прочистване“

ВЕЗНИВЕЗНИ
Пазете се от сплетни и кавгиПазете се от сплетни и кавги

СКОРПИОНСКОРПИОН
Хармония и любовХармония и любов

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Трудности от интимен Трудности от интимен 

и финансов характери финансов характер

КОЗИРОГКОЗИРОГ
Под напрежение стеПод напрежение сте

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Нова работа?!Нова работа?!

РИБИРИБИ
Намирате половинката сиНамирате половинката си
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info

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

ВАЖЕН ТРАНСФОРМАЦИОНЕН 
ПЕ  РИОД настъпва за вас от 15 до 19 

юли. Ще ви бъде трудно. Натоварени сте 
с работа и грижи. Проблемите и задъл-
женията ще ви засипват постоянно както 
в семейството, така и в работата. Трябва 
да се „примирите“ и да доведете нещата, 
които зависят от вас, докрай. Особено в 
семейството. Ще ви се налага да баланси-
рате между старото и младото поколение. 
Този угрижен и затормозен период ще 
бъде придружен и от здравословни не-
разположения при вас. Най-вече ще стра-
дате от липса на енергия, колкото и нео-
бичайно да е това за един Овен. Не е из-
ключено постоянно да сте раздразнени и 
да имате чувството, че нищо радостно не 
ви се случва. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТРАВМИ И АВАРИИ 
в дните между 15 и 19 юли. Критични 

в това отношение са също 17 и 19 юли. 
Разхождайте се сред природата, спорту-
вайте, медитирайте. Отдайте се на любими 
свои занимания, които ще ви разтоварят 
от безпричинното безпокойство и черног-

ледство. Пазете се и от претоварване с не-
посилни за вас физически или интелекту-
ални дейности, защото са вероятни и про-
блеми с кръвоносната система и кръвооб-
ращението. Стабилизиране в здравослов-
но и енергийно отношение очаквайте след 
22 юли, когато навлизате в един много по-
приятен и оптимистичен период. 

ТРУДЕН ДЕН ще бъде 15 юли. 
Очакват ви непредвидени усложне-

ния и ограничения, създадени от делови 
партньори или приятели. Не е изключено 
да се наложи временно да отложите реа-
лизирането на свои намерения. 

НЕ ВЛИЗАЙТЕ В КОНФЛИКТИ на 
17 юли и не се опитвайте точно тога-

ва да изглаждате недоразумения с рабо-
тодатели или институции. Вашата отдаде-
ност на деловата сфера ще наруши и се-
мейния мир. 

НЕ СТАРТИРАЙТЕ НИЩО НОВО 
от 15 юли до 8 август, когато пла-

нетата на общуването, интелектуална-
та дейност, пътуванията и търговията 
Меркурий е в ретроградна. Това пред-
полага довършване на започната рабо-
та и освобождаване от поети ангажимен-
ти. Въпросното специфично движение на 
Меркурий ще ви подтикне „да подреди-
те“ емоционалното пространството око-
ло себе. 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАТЕ СТА-
РИ ПРОЕКТИ на пълнолунието на 

2 август. Бъдете активни и търсете кон-
такти днес. Рекламирайте се. Не се ко-
лебайте да се представяте в най-добра-
та си светлина. Общувайте повече с де-
цата си. Припомнете си хубавите момен-
ти в живота си и се опитайте да ги съжи-
вите. Това ще се отрази благоприятно на 
личния ви живот, особено от 15 юли до 
7 август. Възможно е да събудите инте-
реса си към стара любовна връзка или 
приятелство. 

НА ДИНАМИЧЕН И ПОЛЗО ТВО-
РЕН ПЕРИОД ще се радвате от 8 до 

15 август. С лекота се справяте с работа-
та си. Безпроблемно ще можете да реали-
зирате идеите, които трябваше все да от-
лагате. Давайте смело напред. 

УЯЗВИМИ ЛЮБОВНИ ОТНО ШЕ-
НИЯ се очертават след 7 август. 

Тогава планетата на любовта Венера на-
влиза в конфликтния ви знак Рак и отно-
шенията ви с противоположния пол осе-
заемо ще се обострят. Ставате ревниви, 
мнителни и избухливи и трудно ще може 
да се намери общ език с вас. 

ТРУДЕН В ЛИЧЕН ПЛАН е 15 ав-
густ. Причината може да бъде влас-

тен родител или възрастен роднина. 
Никой не ви е предал! Само така ви се 
струва. Опитайте да бъдете сговорчиви. 
В професионален план също са възмож-
ни трудности.  

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 19 юли сте в нехармони-

чен период. Не се преуморявайте, 
обърнете внимание на здравето си, 
спортувайте.

 На 15 юли се пазете от конфликти, а 
на 17 и 19 юли – от травми.

 От 15 юли до 8 август отложете но-
вите начинания. Довършете започна-
тото, обърнете внимание на децата 
си. Възможно е да обърнете внима-
ние на една стара любов или пък на 
стар приятел.

 От 7 до 15 август общувате трудно. 
Ставате мнителни и ревниви.

 15 август е критичен ден за личните 
ви отношения. Опитайте се да туши-
рате недоразуменията.

ХАРМОНИЯ В ЛЮБОВТА
Дните са благоприятни за хармони-
зиране на любовния живот, както и 
на отношенията с приятелите и деца-
та. Най-подходящи за това са 1 и 2 ав-
густ. Периодът обаче не е подходящ 
за нови начинания, особено в сферата 
на бизнеса, обучението, пътуванията. 
Нов източник на вдъхновение сега ще 
открият Овните с творчески профе-
сии. Идеите ще ви хрумват една след 
друга. От всички други зодии вие 
най-лесно ще преживеете периода на 
ретрограден Меркурий, защото той 
засяга приятни сфери от живота ви. 
Връщате си интуитивния начин на 
мислене и получавате шанс да се зае-
мете с неща, които ви носят удоволст-
вие. Възобновявате интереса си към 
стари хобита – градинарство, рисува-
не или пък... кулинарно творчество.

СЛЪНЧЕВА ИНИЦИАТИВА

ВИТА ИН ВИТРО ЦЕНТЪР 
с подкрепата на сдружение „ЗАЧАТИЕ“
стартира кампания с безплатни прегледи и консултации „Слънчице 
и в твоя дом“. Кампанията е насочена към двойки с репродуктивни 
проблеми. Когато приключи, една от двойките, участвали в нея, ще 
спечели безплатна ин витро процедура.
Кампанията се осъществява с подкрепата на сдружение „Зачатие“ – 
първата неправителствена организация на пациентите с репродук-
тивни проблеми в България.
„Слънчице и в твоя дом“ включва ежеседмично провеждане на раз-
делени на два времеви модула безплатни прегледи и консултации за 
всички двойки с репродуктивни проблеми: 

Модул 1: 15 юни – 15 юли.
Модул 2: 1–30 септември.
Консултациите ще се провеждат 2 пъти седмично между 14.00 и 
16.00 ч. във Вита ин витро център. Графикът за посещения ще бъде 
обновяван на уебсайта на Вита ин витро център www.invitro.vita.bg. 
Всички желаещи двойки могат да се запишат за прегледи и консул-
тации на тел.: 02/960-49-50 или 02/960-49-90.
Всички посетители на безплатните прегледи и консултации имат 
възможност да участват в томбола за спечелването на безплатна ин 
витро процедура от Вита ин витро център. Непосредствено след 
приключването на кампанията специална комисия ще изтегли пе-
челившата двойка.
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info

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

НАПРЕЖЕНИЕ НА РАБОТНОТО 
МЯСТО Имате тонус и желание за ра-

бота от самото начало на периода, но за 
съжаление ще забележите, че сякаш бук-
сувате на едно място. На 15 юли няма да 
сте удовлетворени от постигнатите ре-
зултати в работата. Напрегнати отноше-
ния с колеги ще ви развалят настроение-
то. Трудно ще намирате общ език с окол-
ните – приятели, братя, сестри и близки, 
за които полагате грижи, ще ви създават  
проблеми. На 17 юли бъдете бдителни на 
работното си място. Възможно е времен-
на липса на тонус и мотивация да ви от-
далечи много от желанията ви. Недостиг 
на информация или липса на образовате-
лен ценз може да ви възпрепятстват да си 
свършите работата. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-
ВЕТО СИ на 19 юли. Променете 

дневния си режим. Започнете да живе-
ете по-здравословно, ако продължавате 
да не обръщате внимание на здравето си, 
можете да си докарате психози и наруше-

ние на съня. 
ПЕРИОД ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА 
ИЗО  СТАНАЛА РАБОТА От 15 до 

22 юли се налага да се справяте с много те-
куща делова работа, да провеждате разго-
вори, да събирате нужна информация, но 
всичко ще върви със забавено темпо, кое-
то ще ви изнервя. От 15 юли до 8 август 
планетата на комуникацията Меркурий е 
ретроградна, но периодът е много подхо-
дящ за довършване на изостанала работа. 
Както и е ползотворен за въвеждане на 
ред в документацията и в кореспонден-
циите ви. За учащите това е отлично вре-
ме да си наваксат пропуснатия материал и 
да си вземат отложени изпити. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ Ако все 
пак ви се налага да пътувате, неза-

висимо на кратки или по-дълги разсто-
яния, непременно проверете парите, би-
летите и багажа си. Както и дали колата 
ви е в пълна изправност, за да не си на-
влечете главоболия – Меркурий обича да 
се „шегува“. 

ОГРАНИЧЕТЕ РАЗХОДИТЕ СИ Все 
още трябва да полагате усилия, за да 

стабилизирате финансовото си състоя-
ние, защото вашата управляваща планета 
Венера ще ви „подсеща“ да сте по-прак-
тични и внимателни в материалната сфе-

ра. От 15 юли до 7 август се постарайте 
да не правите големи и необмислени хар-
чове (особено за луксозни скъпи стоки). 
Няма да се чувствате удовлетворени от 
покупките, а и парите ще ви потрябват за 
по-практични неща. 

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ СЕ-
МЕЙ НИТЕ ОТНОШЕНИЯ след 22 

юли. Не отлагайте ремонти, наложителни 
покупки за дома, почиствания и подреж-
дане на вещите вкъщи. За покупките е по-
добре да изчакате след 8 август. Но всич-
ко останало, което се отнася до домашен 
уют и комфорт, както и до подобряване на 
отношенията с близките, не трябва пове-
че да се отлага. 

БЪДЕТЕ В „ПЪЛНА БОЙНА ГО-
ТОВ НОСТ“ В дните преди и по вре-

ме на пълнолунието във Водолей – 1 и 2 
август – бъдете много внимателни на ра-
ботното място. Дори и да сте в отпуска, не 
изпускайте задачите си от контрол. Това 
са дни на проверка и провокация от стра-
на на хора, от които зависите. 

НУЖНА ВИ Е ПОЧИВКА От 15 юли 
до 8 август се постарайте да намери-

те спокойствие и уединение. През този 
период можете сериозно да преосмисли-
те развитието на личните ви отношения, 
брака, както и начина, по-който отглеж-
дате децата си. Периодът е подходящ за 
работа със себе си, защото ще можете да 
осъществите връзка с вашето подсъзна-
ние. Ако имате някакви психологически 
проблеми, които ви тежат, сега е момен-
тът да ги преодолеете, като четете психо-
логическа литература. Потърсете помощ 
от психоаналитик, ако се налага.

ПОВЕЧЕ БДИТЕЛНОСТ На 15 ав-
густ внимавайте, когато пътувате и 

особено ако шофирате. Бъдете бдител-
ни и при работа с документи и инфор-
мация, както и при взимане на изпити и 
събеседване. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
  От 15 юли до 8 август се намира-

те в период на застой в деловата сфе-
ра. Подредете документите си, довър-
шете отдавна отлагана работа и си 
набавете пропуснати знания. Най-
напрегнато ще ви бъде от 15 до 22 
юли. 

  След 22 юли навлизате в нов 
напрег нат период. Концентрирайте 
вниманието си върху семейните от-
ношения, погрижете се за домашния 
уют. 

 На 1 и 2 август бъдете внимателни 
– конкуренцията на работното място 
се засилва. Шефовете ще провокират 
агресивното ви поведение.  

 От 8 до 15 август получавате адек-
ватна подкрепа и разбиране.

НЕОЧАКВАНО ДОБРО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 19 юли, новолуние, ще получите 
интересно предложение. Общувайте 
с приятели и съмишленици. Ще има-
те възможност да се запознаете с 
нови хора, които ще се окажат полез-
ни за бъдещето ви. Опитайте се да за-
пазите контактите и не забравяйте за 
предложенията, за да се възползвате 
качествено от тях едва след 8 август, 
когато ще има повече продуктивност 
в новите начинания.

ТЪНКА ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ

„АРОМА“ ОСИНОВИ ГОРА
На 5 юни – Световния ден за опазване на 
околната среда – козметичната компания 
„Арома“ официално обяви осиновяване-
то на 52 декара стара естествена българ-
ска гора за срок от 25 години. Началото 
на проекта е поставено преди 3 годи-
ни със създаването на натуралната коз-
метична серия Aroma Greenline и фонда 

Green България, в който се набират средства за опазването на ес-
тествените български гори. Набирането на средства във фонда ста-
ва, като 5% от себестойността на всеки закупен продукт от серия-
та Greenline са отделят за опазването на горите. Компанията пред-

стави не само резултатите от кампанията за осиновяване на стари 
български гори, но и резултатите от социално отговорната си по-
литика през годините и посоките на своето развитие. Сред учас-
тниците в събитието бяха г-н Димитър Луканов, изпълнителен ди-
ректор на „Арома“ АД, г-жа Ива Икономова, маркетинг директор 
в компанията, и г-жа Веселина Кавръкова, програмен ръководител 
на WWF България, които са партньор на „Арома“ в реализирането 
на инициативите, свързани с фонда Green България. Водещ на съ-
битието бе писателката Ваня Щерева, която има изявено природо-
съобразно поведение.
Гостите успяха да видят и специално заснет филм „Един ден в гора-
та на „Арома“, който представи в детайли осиновената гора и ней-
ната роля в запазването на биоразнообразието. 
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Прогноза за периода от 15 ЮЛИ до 15 АВГУСТл и з н а ц и  ( 2 1 . 0 5  –  2 1 . 0 6 )б

ЗАЕТИ СТЕ С МИСЛИ ЗА УВЕ-
ЛИЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ СИ от 

15 до 22 юли. Периодът е силен и позити-
вен за кариерата ви. Но има и недостатък 
– събитията няма да се случват толкова 
бързо, колкото сте свикнали. Постоянно 
ще ви изненадват неприятно забавяния, 
независещи от вас. От 15 до 22 юли е до-
бре да се възползвате от стари предло-
жения за увеличаване на вашите дохо-
ди, както и предложения за допълнител-
на работа. 

В РЕТРО ПЕРИОД СТЕ от 15 юли до 
8 август, защото Меркурий е ретрог-

раден. Това означава, че в живота ви за-
почват да се повтарят ситуации и пробле-
ми и да се връщат хора и събития от близ-
кото ви минало. Вие сте много чувстви-
телни към тази планета, защото тя упра-
влява Близнаците. За повечето от вас пе-
риодите на ретроградност на Меркурий 
са наситени с много работа. Очаквайте 
да ви затрупат дребни и в повечето слу-
чаи досадни ангажименти, които на пръв 
поглед ще ви се струват непреодолими. 
Съветвам ви да им обърнете екстра вни-
мание, за да не си навлечете неприятно-
сти от разсеяност. 
Колкото и да се стараете да сте из-

рядни, всичко около вас ще се бави. 
Информацията ще тече изкривена към 
вас, като в старата детска игра на раз-
вален телефон. Не е изключено дори и в 
буквален смисъл да ви се развалят теле-
фоните или да телефонирате по невни-
мание на погрешни хора. Много вни-
мавайте и когато изпращате имейли 
или текстови съобщения, защото е въз-
можно да объркате получателя. Не е из-
ключено да допуснете и фактологична 
грешка при подписване на документи. 
Ретроградното движение на Меркурий 
през посочения период ще доведе до 

обърквания и задръжки, особено ако ис-
кате да придвижите стари  нещата напред 
и да се заемете с нещо ново. Препоръката 
ми е да изчакате (особено с деловите пъ-
тувания, преговорите, подписването на 
важни договори, публичните изяви и из-
насянето на лекции) до 8 август, когато 
звездите ще са по-благосклонни. Добри 
новини за всички учещи и обучаващи се 
в момента – всички те могат да допълнят 
пропуските в знанията си, да вземат за-
лежали изпити или да довършат писмена 
работа. Непременно се възползвайте от 
тези положителни влияния през периода 
от 15 юли до 8 август. 

ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД От 22 
юли до 8 август ще ви се удаде въз-

можност да си припомните чужди езици, 
които сте учили, и да възстановите ста-
ри свои умения, навици и знания. Ако за 
другите зодиакални знаци светът сякаш 
„спира“, когато Меркурий е ретрограден, 
при вас е точно обратното. Привличате 
толкова много стари приятели, отдавна 
търсена информация. Лошото е, че ви за-
трупват стари недовършени ангажимен-
ти, които изискват незабавната ви наме-
са. През първата седмица на август ва-
шите партньори ще изиграят много поло-
жителна и поддържаща роля в живота ви. 
Особено след 8 август. 

ПЛАНИРАЙТЕ ПЪТУВАНИЯТА И 
ВАЖНИТЕ СИ РАЗГОВОРИ за пе-

риода от 9 до 15 август. Тогава трябва да 
сте успели да свършите повечето належа-
ща работа. Ще имате много енергия. 

ТРУДЕН ДЕН за вас ще е 15 август. 
Не влизайте в конфликти с приятели 

и интимни партньори, защото може да се 
стигне до окончателна раздяла. Не пред-
приемайте нищо, свързано с финанси. 
Може да се окаже голям капан.

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
  От 15 юли до 8 август живейте с 

повишено внимание. Възможни са 
грешки и забавяния от ваша страна.

  От 22 юли до 8 август периодът е 
подходящ за припомняне на стари 
знания, чужди езици и добри навици.

  На 17, 22, 24, 25 и 28 юли, както 
и на 2 август ще имате отлични въз-
можности. Срещате влиятелни хора.

  На 15 август не прекъсвайте ин-
тимните си отношения. Много вни-
мавайте с харченето на пари.

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
се откриват пред вас след новолуние-
то на 19 юли. Особено такива, свър-
зани с темата за финансите. Добре е 
да щадите силите си на 18 и 19 юли, 
когато имунната ви система е много 
слаба. Не се натоварвайте с много ра-
бота, а най-вече – с отрицателни емо-
ции. Ставате мнителни и черногледи 
през тези два дни и не вярвате в себе 
си. Не издавайте слабостта си пред 
околните. Добрата новина е, че на 17 
и 22 юли има голяма вероятност да 
срещнете влиятелни и прогресивни 
личности, които да окажат решител-
на роля в живота ви. Не пропускайте 
тези полезни срещи и контакти и на 
24, 25 и 28 юли, както и на 2 август. 
Събитията през тези дни ще трасират 
бъдещето ви, но ще се развият реално 
едва след 8 август. Дотогава се пос-
тарайте да не финализирате никак-
ви преговори и разговори. Не давай-
те окончателни отговори, но в ника-
къв случай не пропускайте благопри-
ятните възможности, които ви дават 
шанс да направите положителни про-
мени след 8 август.

ПО-МАЛКИ И ПО-ЛЕКИ

„V“ като VAIO
На специално събитие в София маркетинг мениджърът на VAIO Йоши Фуджиока и предста-
вители на Sony – България, представиха 4-те нови серии VAIO лаптопи, подходящи за летния 
сезон.  VAIO E серия 14 P e стилен лаптоп за ежедневна мултимедийна работа с компютър. 
Отличава се с нов wrap дизайн с цветни акценти.   Това лято популярната серия VAIO E включ-
ва и модели с по-големи екрани – 39,5 см (15,5“) и 43,8 см (17,3“). Със своя отличителен wrap 
дизайн с кант и изящно заоблени ъгли, VAIO сериите E 15 и E 17 са идеални за всички, които 
желаят да се насладят на безпроблемна и лесна работа с мултимедиен компютър.  Първият 
Ultrabook™ от Sony – VAIO T13 (33,7 см (13,3“), е тънък, лек и изключително здрав, с корпус, изработен от алуминиева и магнезиева сплав. 
Той е готов за действие за секунди благодарение на функцията „Бързо събуждане“ и работи до 7 часа работа без зареждане. Предлага бърз 
достъп до данни с твърд диск, хибрид между HDD и SSD кеш памет и разполага с всички необходими интерфейси за по-лесна свързаност 
и качествен звук с xLOUD™.  Новите модели от VAIO S – S 13 и S 15 са елегантно изработени от здрави и олекотени материали като магне-
зий и алуминий. Снабдени са с нова платформа Intel® Core™, клавиатура с подсветка и голям тъчпад и вградено оптично устройство тип slot. 
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Прогноза за периода от 15 ЮЛИ до 15 АВГУСТа к  ( 2 2 . 0 6  –  2 1 . 0 7 )р

ВСЕ ОЩЕ СТЕ НА ГРЕБЕНА НА 
ЕНЕР ГИЙНАТА ВЪЛНА. Слънцето 

се намира в Рак до 22 юли и ви дава сили 
и настроение. Придвижвате напред по-
вечето актуални теми в ежедневието си. 
Важно за вас е да успеете да се възполз-
вате от един от най-динамичните и поло-
жителни периоди в годината, в който се 
намирате все още. Позволете на жизне-
ната енергия да ви изпълни и да придо-
биете повече самочувствие. Но на фона 
на общата добра картина за вас ще се по-
явяват и някои изпитания, с които тряб-
ва бързо да се справите. Точно такъв ден, 
пълен с напрежение, е 15 юли. Действайте 
с повишено внимание тогава. Някои съ-
бития ще ви се сторят твърде огранича-
ващи и дразнещи. Временно ще трябва да 
отстъпите. Другият предизвикателен ден 
е 17 юли, когато са много вероятни сери-
озни семейни проблеми. Но точно в този 
ден ще получите и добра вест отдалеч. И 
още нещо хубаво – можете да разчита-

те на нечия деликатна, но в същото вре-
ме силна подкрепа. За едни подкрепата ще 
бъде емоционална, за други – материална. 

НЕ Е ВРЕМЕ ЗА НИЩО НОВО Не 
забравяйте, че от 15 юли до 8 ав-

густ, когато Меркурий е ретрограден, не 
е подходящо да се захващате с нови дела. 
Причината е, че след това ще ви се нало-
жи да поправяте всичко, което сте напра-
вили. Нещата няма да се развиват според 
плановете и очакванията ви. Възможно 
е даже напълно да се откажете от някои 
свои планове. 

ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ е 
твърде вероятно през периода от 22 

юли до 8 август. Отваря ви се възмож-

ност да извлечете финансова полза от 
знанията и уменията си, както и от стари-
те си познати и връзки. Тези дни са ви да-
дени и за да се освободите от всички не-
гативно настроени хора в обкръжението 
си. Сега с успех ще проведете лечение и 
ще се освободите от стари проблеми и бо-
лежки, които вече са започнали да стават 
хронични. Най-благоприятните дати за 
изброените неща – увеличаване на дохо-
дите, пестене на енергия и укрепване на 
здравето – са 22, 24, 25 и 28 юли. 

РАБОТАТА Е НА ДНЕВЕН РЕД след 
8 август. Вече можете спокойно да 

подписвате договори и да активирате 
своите нови начинания, които имат всич-
ки шансове за успех. 

ПРИВЛЕКАТЕЛНИ И ХАРИЗ МА-
ТИЧ НИ СТЕ На 7 август плане-

тата на хармонията, любовта и взаи-
моотношенията Венера навлиза в зна-
ка Рак и ви прави просто неустоими. 
Романтичният ви живот става доста ди-
намичен. Започвате да мислите повече за 
любов и нови връзки. Най-любовният ви 
ден е 9 август. Възможно е много необ-
вързани Раци да намерят своята половин-
ка, влюбвайки се от пръв поглед. 

НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОДИ ЗА РЕВ-
НОСТ на 15 август. Бъдете внима-

телни и не флиртувайте просто ей така. 
Това може да ви донесе беди и да накара 
някого, който ви обича, истински да стра-
да. В този ден партньорите в живота и 
бизнеса ще са много критични и изисква-
щи към вас. В дома си и сред роднините 
очаквайте напрежения и неизречени (или 
пък изречени) недоволства. Запомнете 
тази дата, защото тя не е добра за сделки с 
недвижими имоти и уреждане на въпро-
си, свързани с наследства.  

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
  От 15 до 22 юли сте в подем. 

Възползвайте се максимално от ситу-
ацията, за да подобрите самочувстви-
ето си.

 На 15, 17 и 19 юли ще имате труд-
ности и напрежения, които ще ви по-
могнат да направите бързо големи 
промени в живота си.

  19 юли е ден за взимане на реше-
ния. Слушайте сърцето си и мисле-
те за себе си, за да направите правил-
ния избор.

 От 22 юли до 8 август увеличавате 
доходите си. Намирате алтернативни 
решения.

 След 8 август се активизирате както 
в деловата работа, така и в любовта.

ВЪЛШЕБЕН, НО И ТРУДЕН 
МОМЕНТ
Най-вълшебният момент от година-
та за вас настъпва на 19 юли, когато 
е новолунието в Рак – времето за из-
ричане на съкровени желания и взи-
мане на важни решения. Започвате 
напълно нов период на развитие. Не 
пропускайте да си пожелаете нещо. 
През тази година новолунието съв-
пада с ретроградния Меркурий, кое-
то, от една страна, ще ви възпира от 
активни действия, но от друга – ще 
си припомните стари свои желания. 
Денят 19 юли ще бъде напрегнат и 
невротичен. Цялото ви внимание ще 
бъде погълнато от бурни събития 
вкъщи и в службата. Днес е много ва-
жно какъв избор ще направите, за-
щото от него ще зависи бъдещото ви 
израстване в кариерата. Въпреки на-
прегната ситуация не забравяйте за 
себе си. Да угаждате на началниците 
си само за да има мир, е една от най-
големите грешки, които бихте могли 
да направите. 

БОГИНЯТА В ТЕБ

GILLETTE VENUS PROSKIN Е ВЕЧЕ И В БЪЛГАРИЯ
за да помогне на всяка жена да се почувства като богиня на плажа – със своята гладка и перфект-
на кожа. Серията се състои от система самобръсначка с 5 ножчета ProSkin Sensitive, еднократна са-
мобръсначка с 3 остриета ProSkin MoistureRich и гел за бръснене Venus Satin Care Sensitive за чувст-
вителна кожа. 
Дженифър Лопес, международният посланик на Gillette Venus, споделя: „Красивата кожа се нуждае 
от защита.“ Няма значение колко е заета, Дженифър винаги намира време да се поглези в домаш-
на обстановка. Една от нейните любими процедури е дълбоко почистващата маска за крака, а след 

това – релаксираща вана, където тя използва самобръсначката Venus ProSkin Sensitive, за да направи кожата на краката си гладка и мека. 
Експертите по красотата на Gillette Venus са се погрижили и за дамите с чувствителна кожа. С петте си близки едно до друго остриета и 
подобрената формула на лубрикантната лента за овлажняване, е специално проектирана да намали усещането за дразнене и натиска при 
бръснене. Самобръсначката MoistureRich пък е идеална за жените, които страдат от особено суха кожа. Тя е с 3 остриета с вградени овлаж-
няващи ленти, които отделят екстракт от авокадо и други две масла за по-гладко бръснене и по-добро плъзгане. 
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Прогноза за периода от 15 ЮЛИ до 15 АВГУСТъ в  ( 2 2 . 0 7  –  2 2 . 0 8 )л

ПРИКЛЮЧВАТЕ СТАР ПЕРИОД 
От 15 до 22 юли сте доста незабеле-

жими за един Лъв. Ще се чувствате умо-
рени и отегчени, без енергия и ентусиа-
зъм – особено на 15 юли, когато и общу-
ването ще ви бъде трудно. Намирате се в 
символичния край на голям едногодишен 
период. Непрекъснато ще намирате по-
твърждения и знаци за това. Такива зна-
кови дни ще са 15, 17 и 19 юли. Ще се раз-
делите с някои събития и хора (наисти-
на се налага да приключите активни от-
ношения с някого!). Приключете и с по-
етите ангажименти и работа, особено ако 
тя вече ви е била заплатена. Ако усетите 
липса на желание да свършите нещо, на-
право се откажете да го вършите. Щом до 
този момент не сте го направили, това оз-
начава, че работата не е за вас и няма мяс-
то във вашия свят. Доказано е, че една от 
причините човек да се чувства хронич-
но уморен, затормозен и нервен, е имен-
но постоянното отлагане на куп несвър-

шена работа. Сега имате възможност или 
да я свършите, или окончателно да се от-
кажете от нея. 

РАЗТЪРСВАЩ ПЕРИОД От целия 
зодиак вие след Близнаците и Девите 

ще почувствате периода на ретрограден 
Меркурий много разтърсващо, защото 
Меркурий минава през вашия знак. Ще 
решавате важни въпроси, свързани с ва-
шата индивидуалност и самоутвържда-
ване. Ще си припомните стари инициа-
тиви и желания, които сега ще можете да 
завършите успешно. От 15 юли до 8 ав-
густ под различна форма можете да си 
отговорите на философския въпрос „Кой 
съм аз?“. В първия момент е възмож-
но да не ви харесат тенденциите, с кои-
то ще се сблъскате и които ще изискват 
от вас голяма концентрация, но след 8 
август ще осъзнаете огромната полза от 
преживяното. 

ОПТИМИСТИЧНИ БЛАГО ПРИ-
ЯТ НИ ДНИ На 22 юли Слънцето на-

влиза в Лъв и за вас настъпва активен 
жизнен период, въпреки че до 8 август 
някои събития постоянно ще ви връщат 
в миналото. Не се напрягайте да започ-
вате нищо ново преди 8 август, може-
те само да проучвате нови възможнос-
ти и предложения, без да давате окон-
чателен отговор. На 22 юли приятели и 
съмишленици ще ви се притекат на по-
мощ, ще ви направят жестове и подаръ-
ци. На този ден ще научите за бъдещи 
благоприятни тенденции, ще ви поканят 
за съвместно участие, може да получите 
добра вест или предложение от чужбина. 
Най-силни дни за периода са 22, 24, 25, 
28 юли, 2 август. 

ПРИВЛИЧАТЕ КЪСМЕТ На 28 юли 
не пропускайте да сте на гребена на 

вълната от събитията. Не се изолирай-
те точно днес. Привличате късмет и нови 
възможности. Същото важи и за 2 ав-
густ – ситуация, която дълго време сте 
очаквали, сега се решава във ваша пол-
за. Срещате много полезни и инициатив-
ни хора, привличате възможности за ма-
териално благополучие в бъдеще. 

СЪРЦЕТО ВИ ЩЕ ЗАТРЕПТИ ОТ 
ЛЮБОВ на 9 август, когато ще сте 

склонни към нови флиртове и връз-
ки, някои от които ще бъдат тайни, но 
ще ви „наградят“ с голям заряд от енер-
гия и щастие. Задава се нова любов – това 
е ясно. За някои от вас тя може да е зад 
граница. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ на 15 ав-
густ, защото е напрегнат и противо-

речив ден за вас. Не предприемайте пъ-
тувания, защото можете да се сблъскате с 
непредвидени трудности. Денят не е под-
ходящ и за разговори, събеседвания, из-
дирване на информация, оформяне на до-
кументи и явяване на изпити. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 22 юли е препоръчително 

да довършите недовършената работа.
 15, 17 и 19 юли са напрегнати за вас 

дни. 
  След 19 юли ще се освободите от 

отколешни задръжки и страхове.
  От 15 юли до 8 август е време да 

анализирате инициативността си и да 
направите преценка за себе си, отго-
варяйки си на въпроса „Кой съм аз?“.

  От 22 юли навлизате в жизнера-
достен и динамичен период. Най-
благоприятните дни за периода от 22 
юли до 15 август са 22, 24, 25, 28 юли 
и 2 август. 

 На 15 август не предприемайте пъ-
туване, не се явявайте на изпити, па-
зете се от сплетни и клюки на работ-
ното място.

ПРЕЛОМЕН МОМЕНТ 
НА ПРЕЧИСТВАНЕ 
19 юли, когато е и новолунието в 
Рак, ще е момент на пречистване на 
емоционално, духовно и ментално 
ниво. На повърхността изплуват дъл-
боко скривани проблеми и страхо-
ве. Помощ ще ви окаже ретроград-
ният Меркурий в Лъв (от 15 юли 
до 8 август), който ще ви провоки-
ра да се гмурнете дълбоко в подсъз-
нанието си и да се освободите от не-
осъзнавани до този момент задръж-
ки. Меркурий е богът, който слиза и 
в подземното царство. Затова, кога-
то той е ретрограден, ние също сим-
волично „се гмурваме“ в нашето под-
съзнание (символ на подземното цар-
ство). Силни дни на прелом ще са 15, 
17, 18 и 19 юли, както и 9 август.

СБЪДНАТА МЕЧТА

4-ИМА БЪЛГАРИ НА ФИНАЛА НА 
INDESIT FOOTBALL TALENTS
Двама от тя тях – в отбора победител
Избраните финалисти от конкурса Indesit Football Talents се събраха 
в Лондон за финалите на първенството.
Благодарение на „Индезит“ Валентин Петров, Стоян Огнянов, 
Тихомир Маринов и Ивайло Георгиев облякоха фланелките на 
своите отбори фаворити и се състезаваха заедно с други фенове. Те 
взеха участие в истински футболен лагер, тренираха наравно с фут-
болни легенди и играха на стадион „Емирейтс“ – сцена на важни 
победи във футболната история.
Набирането на кандидатурите за пътуване до Лондон започна в 
края на февруари чрез сайта на конкурса football.indesit.com, където 

участниците бяха оце-
нявани от по четирима 
състезатели от отбора, 
в който кандидатът бе 
пожелал да се включи 
– „Арсенал“, „Милан“, 
„Пари Сен-Жермен“ 
или „Шахтьор Донецк“. 
След повече от 7000 за-
явки за участие онлайн 
гласуване определи победителите, които после преминаха през си-
тото на професионалистите.
След разпределянето по отбори дойде и голямата изненада за 

„Милан“ след победата
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МЕРКУРИЙ ВИ ПРАЩА ПОСЛА-
НИЕ в началото на периода. От 15 юли 

до 8 август планетата е ретроградна, т. 
е. сякаш се движи назад на небосклона. 
Сега вие, Близнаците и Лъвовете ще усети-
те най-отчетливо влиянието на ретроград-
ния Меркурий. Ако около вас имате хора 
от зодиите Близнаци или Лъв, да знаете, 
че те ще изиграят важна роля за развитие-
то ви. Ще запомните целия период от 15 
юли до 15 август като времето на голямо-
то „прочистване“, приключване и анализи-
ране. Този период ще ви се отрази благот-
ворно – след това ще се почувствате като 
новородени, защото ще сте се отървали от 
многото ненужни преживявания, безпо-
лезни връзки и непродуктивни идеи. 

ВСЛУШВАЙТЕ СЕ В ИНТУИЦИЯТА 
СИ и следете знаците, които ви дава 

съдбата от 15 до 22 юли. На 15 юли мо-
жете да изпитате финансови затруднения. 
Има вероятност да не можете да получите 
полагащи ви се пари. 

ДНИТЕ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА 
ВАЖ  НА РАБОТА са от 15 до 19 юли. 

Не изоставайте със сроковете и спазвайте 
обещанията си. 

ДОБРИ ФИНАНСОВИ ПЕРС ПЕК-
ТИВИ На 17 юли получавате успява-

те да набавите нужните ви средства. Пред 
вас дори се отварят възможности за бъ-
дещи добри приходи. Само внимавайте да 
не пропилеете спечеленото. 

ОПАСНОСТ ОТ КОНФЛИКТИ С 
ИН ТИМНИЯ ПАРТНЬОР ИЛИ С 

ДЕЦАТА има на 19 юли. Скандалите, ес-
тествено, ще са на тема пари. Не бъдете 
много резки, защото, с когото се скарате 
днес, няма да можете да се сдобрите лесно. 
На 19 юли е и новолунието в Рак. Това ще 
е важен вододел за вас. Завършвате важен 
етап от живота си. Възможно е да напус-
нете работа и да приключите взаимоотно-
шения с някого. Днес може и да осъзнае-
те, че това, с което сте се занимавали до-
сега, не ви е вече интересно, и да потърси-
те нова цел. А защо не и нови приятели?! 

ВАЖЕН ДЕН ЗА КАРИЕРАТА ВИ е 
22 юли, когато има шанс да получи-

те добро предложение от авторитетни и 

инициативни хора. Обръщайте внимание 
на всички предложения, но дайте оконча-
телен отговор едва след 8 август. 

ТЪРСИТЕ УСАМОТЕНИЕ с навлиза-
нето на Слънцето в Лъв след 22 юли. Не 

ви се общува, нито ви се появява в шумни 
компании. Ако е възможно, вземете си по-
чивка от 22 юли до 15 август, защото така 
най-добре ще минете през този тежък пери-
од на анализи и приключване със старото. 
Има нужда да осмислите цялата предход-
на година. Намирате се преди рождения си 
ден – в периода на извличане на поуки. А 
той обикновено не протича лесно. Добре е 
повече да почивате и да се грижите за здра-
вето си, защото традиционно в тази част на 
годината сте с намалени защитни сили. 

ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ ПЕ-
РИОДА СА 22, 24, 25 и 28 юли, как-

то и 2 август. С каквото и да се захване-
те тогава, ще усещате вътрешен прилив на 
мотивация и сили. 

ДОВЪРШЕТЕ СПЕШНАТА РАБОТА 
след 8 август и стартирайте някои ва-

жни инициативи. Проведете важните си 
срещи и телефонни обаждания днес. Но 
не бързайте с действията си – все още ня-
мате сили за кардинални промени. 

ПОМОЩ ИЛИ ДОБЪР СЪВЕТ 
от някого очаквайте на 9 август. 

Установявате важни връзки, които ще 
бъдат много сърдечни и ще се развиват с 
любов. 

НЕ СИ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА РЕ ВНУ-
ВАТЕ на 15 август. Нито да манипу-

лирате любимите си хора и децата. Това не 
е добър ден за харчене на пари. Ако очак-
вате плащане, то най-вероятно ще се заба-
ви или няма да бъде в размера, в който сте 
очаквали. В здравословно и енергийно от-
ношение сте много уязвими, почивайте си 
и се пазете от лоши мисли. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 22 юли приключете с ва-

жната и належаща работа. Предавате 
готов проект.

  На 17 юли не харчете за излишни 
неща. 

  На 19 юли е възможно да проме-
ните досегашното си обкръжение. 
Приключвате етап от развитието си. 

 22, 24, 25 и 28 юли, както и 2 и 9 ав-
густ са хубавите ви дни през периода.

  На 15 август не харчете пари, не 
ревнувайте и не манипулирайте дру-
гите. Пазете здравето си. Почивайте и 
мислете позитивно.

ОБЪРКВАНИЯ И ЗАБАВЯНИЯ
От 15 юли до 8 август не бива да се 
учудвате защо информацията идва 
при вас бавно и защо стават обърква-
ния с имейлите и есемесите ви. Това 
е характерно за периода на ретрог-
раден Меркурий. Добре ще бъде да 
отложите деловите си пътувания за 
друго време. Ако искате да пътувате 
на почивка или като турист сега, не-
пременно отивайте много по-рано 
на аерогарата или гарата, много вни-
мателно проверявайте документите, 
билетите и парите си. Сега хората са 
много объркани и разсеяни и стават 
големи грешки. Не забравяйте да за-
ключите дома си, наглеждайте багажа 
си и всички лични вещи, защото сега 
кражбите са често явление.

участниците – тех-
ните треньори бяха 
Робърт Пирес, Даниеле 
Масаро, Джанфранко 
Дзола и Жан-Пиер 
Папен. Треньорите раз-
пределиха постове-
те и раздадоха фланел-
ките със съответни-
те номера. В отбора на 

„Милан“ Ивайло Георгиев беше защитник, а Валентин Петров иг-
раеше в средата на терена. Стоян Огнянов се състезаваше за „Пари 
Сен Жермен“ отново в средата на терена, а Тихомир Маринов беше 

нападател за „Шахтьор Донецк“.
След общо четири мача, на финала се срещнаха „Милан“ и 
„Шахтьор“, като победителят бе „Милан“ а „Пари Сен Жермен“ и 
„Арсенал“ играха за трето и четвърто място. „С увереност можем 
да кажем, че двата дни на турнира са прекрасен финал на Indesit 
Football Talents и това се дължи не само на големия брой участници, 
но и на емоциите по време на финала“ – сподели Марко Рота, ди-
ректор „Бранд и потребителски маркетинг“ в Indesit Company. 
СТАТИСТИКАТА НА КАМПАНИЯТА

  Над 7  000 записани участника на специалния сайт   Повече от 
160 000 фена на фейсбук страницата  Над 570 000 гледания на кли-
повете в YouTube канала на конкурса  Над 18 000 души дискути-
рат клиповете и страницата във фейсбук и оставят 2 450 коментара.
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Прогноза за периода от 15 ЮЛИ до 15 АВГУСТе з н и  ( 2 3 . 0 9 – 2 2 . 1 0 )в

ВРЕМЕ ЗА ИЗПИТАНИЕ Ще ви 
трябват много сили, за да се справи-

те с трудния и изпитателен период от 15 
до 22 юли. Първо ще трябва да преодоле-
ете своите вътрешни съпротиви и съм-
нения, а след това и проблемите, създа-
дени от вашите партньори, работодатели 
и преки началници. В това число ще се 
включат и родителите ви, с които тряб-
ва да намирате общ език и да изглаждате 
недоразумения. Напрежението от този 
период ще се прехвърли и след 22 юли. 
В момента във вашия зодиакален знак 
все още се намира планетата на карма-
та и изпитанията Сатурн, която ви под-
лага на постоянни проверки. Ще го усе-
тите още на 15 юли, когато ще изпитате 
ограничения и „стягащо“ душата ви въз-
действие на дадени събития и хора, кои-
то ще засягат пряко близкото ви бъдеще. 
От голямо значение е какъв избор ще на-
правите, защото пътят, който сега избе-
рете, ще се окаже решаващ. 

КОНТРОЛИРАЙТЕ СЕ! Още една 
планета се намира във Везни – Марс. 

И тя ви прави напористи и активни, но и 
нервни и избухливи. Това не е характер-
но за вас – всички са свикнали с милия ви 
и дипломатичен характер. На 17 и 19 юли 

сте като магнит за неприятности, кавги 
и ожесточени спорове. Не си изпускайте 
нервите, не позволявайте ситуацията да 
излезе от контрол, особено на 19 юли. В 
този ден има новолуние в конфликтния 
ви знак Рак.  

ПРИКЛЮЧВАТЕ СТАР ПЕРИОД 
От 15 юли до 8 август – периода на 

ретроградния Меркурий, е време за при-
ключване на стара и натрупала се рабо-
та. Ще премислите решения, които сте 
взели през последните месеци, както и 
ще преразгледате отношението си по ня-
кои важни въпроси. Меркурий ще ви 
провокира да правите и реални, и сим-
волични връщания назад във времето. 
Приключвате със стари инициативи и ра-
бота, а също със стари приятелства и ду-
ховни интереси. Ще прецените дали си за-
служава да продължавате да се развивате 
в същата среда. 
Ако до този момент сте принадлежали 
към определена социална или духовна 
група, партия, организация или клуб по 
интереси, е много вероятно в периода на 
ретроградност на Меркурий да прозрете 
някои истини, които да ви отдалечат за-
винаги от тази общност. 

ХАРМОНИЯ И ТВОРЧЕСТВО. ПО-
РИВ ЗА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ От 22 

юли обстановката се успокоява, успявате 
да съберете мислите си и да се балансира-
те. На 22 и 24 юли сте в много добра фор-
ма за публични изяви. Творческите нату-
ри ще бъдат споходени от вдъхновение. 
Можете да разчитате на приятели и парт-
ньори, особено ако работите съвместно. 

ХУБАВИ ДНИ са 25 и 28 юли, кога-
то ще се чувствате много по-сигурни 

и ще ви бъде комфортно. Тогава сте сил-
ни и в екипната работа. Можете успешно 
да завършите съвместни проекти и да фи-
нализирате важна работа, за която дълго 

време сте полагали усилия. 
СЛУШАЙТЕ ИНТУИЦИЯТА СИ 
На 25 и 28 юли интуицията ви е мно-

го силна, получавате верни прозрения. 
Хрумват ви много полезни идеи. 

ПРИЛИВ НА СИЛИ И УВЕРЕНОСТ 
получавате в дните по пълнолуние – 

на 1 и 2 август. Контактни сте и устано-
вявате благоприятни връзки. В тези два 
дни изглаждате и някои любовни недо-
разумения. Възстановявате си приятел-
ски връзки. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ СПЛЕТНИ И КОН-
ФЛИКТИ На 7 август вашата упра-

вляваща планета Венера минава в кон-
фликтния ви знак Рак, което ви носи на-
прежение в емоционалната сфера и вло-
шава самочувствието ви. Ставате по-ра-
ними, мнителни и обидчиви. Внимавайте 
на работното място, конкуренцията се за-
силва. Не се забърквайте в сплетни и кон-
фликти, защото ще се пренесат и вкъщи. 
Бъдете деликатни и с хората от проти-
воположния пол. Неприятен и конфлик-
тен ден е 15 август. На полето на парт-
ньорствата се задава „захлаждане“ на 
отношенията. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 22 юли периодът ще е тру-

ден. Ще имате проблеми с партньори, 
началници, родители и работодатели.

 На 15, 17 и 19 юли внимавайте как-
ви решения взимате и какъв избор 
правите.

  Новолунието в Рак на 19 юли ще 
ви стимулира да потърсите нова про-
фесионална реализация.

 На 22 и 24 юли се представяте до-
бре пред публика.

 На 25 и 28 юли ще имате верни про-
зрения. Хрумват ви оригинални идеи.

НОВО НАЧАЛО
Това новолуние ще ви даде шанс за 
ново начало, особено в сферата на 
професионалната ви реализация. 
Много скоро след новолунието има 
вероятност да получите нови предло-
жения за работа или за делово парт-
ньорство. Някои от вас дори ще взе-
мат решение да стартират самосто-
ятелен бизнес. Постарайте се за из-
вестно време да задържите същин-
ската работа за реализирането на 
тези нови инициативи. Стартирайте 
ги едва след 8 август, когато шансо-
вете за траен успех са по-големи.

БЕБЕТА ШАМПИОНИ

В Шампионат за пеленачета на Pampers
30 бебета станаха шампиони и бяха наградени на специална церемония. Състезанието 
се проведе във фейсбук страницата „Светът на мама“ от 16 април до 13 май и стоти-
ци майки се присъединиха към трите отбора. През четирите седмици на състезание-
то Румяна Нейкова, Екатерина Дафовска и Павлина Филипова помагаха на майките 
да печелят награди, които са ценни за техните малки шампиони: всяка седмица диги-
тална фоторамка или едно от 30-те места в отбора на звездите на Pampers. 
Като всеки уважаван атлет и бебето се нуждае от специална екипировка, която да му 
позволява свобода на движенията. Pampers Active Baby му дава тази, за да може то да 
играе безгрижно и да расте здраво и щастливо. 
Защото за малчуганите играта е по-сложна дейност, отколкото изглежда! Но всяка минута в игри може да означава урок от истинския жи-
вот. Усилията, които бебетата полагат, за да преодолеят ежедневните предизвикателства, са на олимпийско ниво. С Pampers Active Baby 
това е постижимо!
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Прогноза за периода от 15 ЮЛИ до 15 АВГУСТк о р п и о н  ( 2 3 . 1 0  –  2 2 . 1 1 )с

ЧУВСТВАТЕ СЕ ПОТИСНАТИ 
И УГНЕТЕНИ от 15 до 22 юли. 

Хубавото е, че всъщност нямате основа-
телна причина за лошото настроение. На 
15 юли ще се наложи да се преборите с 
трудности и ограничения, най-вече ако 
работата или личните ви отношения са 
обвързани с чужбина. Точно в този ден 
не тръгвайте зад граница за продължи-
телно пребиваване. Събитията няма да 
могат да се развият бързо и безпроблем-
но. Вместо да се втурвате с големи очак-
вания, проверете условията за пътува-
нето много внимателно, особено ако ще 
пътувате за пръв път до определена дес-
тинация. Събитията придобиват благо-
приятен обрат след 19 юли. Тогава би-
хте могли да заздравите личните и слу-
жебните си контактите зад граница. 
Разрешителни, покани и визи – получа-
вате ги с лекота. 

ПОНЕ ЕДНО ХУБАВО НАЧАЛО ще 
настъпи в живота ви заедно с новолу-

нието в хармоничния ви знак Рак на 19 
юли. Много Скорпиони ще изявят жела-
ние да повишат квалификацията си. След 

тази дата е благоприятно да започнете 
изучаване на чужд език, както и да раз-
ширите сферата на интересите си. За дру-
ги от представителите на знака е важна 
датата 15 юли. Осъзнавате вътрешните 
си задръжки и страхове, които ви дър-
жат настрана от щастливия живот, който 
желаете. Давате си сметка, че ако не вър-
вите напред, то е, защото просто не си го 
позволявате.  

ФОКУС ВЪРХУ РАБОТАТА В РАЗ-
ГАРА НА ЛЯТОТО От 22 юли ви 

затрупват спешни задачи. От 15 юли 
до 8 август е сериозен период за ваша-
та кариера и професионалното ви раз-
витие. Ще имате възможност да прера-
згледате ценностите си. Това е период-
ът на ретроградност на Меркурий, кой-
то ще ви помогне да се потопите дълбо-
ко под фалшивата действителност и като 
едни истински Скорпиони да намерите 
същността и смисъла. Възможно е точ-
но през този период на ретроградност да 
имате спънки и ограничения на работно-
то място, особено в общуването с рабо-
тодатели. Това ще ви подейства като сти-
мул и ще ви пренасочи към истински же-
ланата работа или начин на реализация 
и живот. Но може да настъпи и напъл-
но парадоксална реакция от ваша стра-
на. Така както до този момент сте него-
дували от работата си, от началници-
те и условията за реализация, така точ-
но в този период можете да осъзнаете, че 
всъщност това е най-доброто място за 
вас сега. 

СЕРИОЗЕН НАПРЕДЪК постигате 
на 22, 24, 25 и 28 юли. Постигнатото 

ще дължите на знанията и уменията си. 
НАПЪЛНО ЗАСЛУЖЕНА ПОД КРЕ-
ПА получавате на 2 август – както 

морална, така и материална. Ще имат ус-
пех и всички занимаващи се с частен биз-
нес или свободни професии. Реализирате 

стари намерения, нямате ограничения, 
достатъчно е да действайте с повече само-
чувствие и увереност. 

СЕМЕЙНИ ПРОБЛЕМИ са възмож-
ни на 1 и 2 август. Постарайте се да 

внесете хармония в отношенията си с 
близките и да изпълните дълга си към 
близки и роднини, за да не ви вменяват 
чувство за вина. 

НЕ БЪДЕТЕ РЕВНИВИ на 15 август. 
Освободете се от желанието да обсеб-

вате. Каквото и да се случва в личните ви, 
любовните или приятелските отношения, 
няма да е чак толкова „страшно“, че да си 
причинявате страдания. Точно днес няма 
да преодолеете различията и да получите 
вниманието, от което се нуждаете. Затова 
погледнете на нещата „философски“, нали 
знаете, че и това ще отмине? В този ден 
няма да е подходящо да представяте свои-
те идеи или да се явявате на изпити. Не 
правете и финансови отчети. Ще допусне-
те грешки.  

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
  На 15 юли осъзнавате своите стра-

хове и задръжки, бъдете предпаз-
ливи с връзките си и пътуванията в 
чужбина.

  На 17 и 19 юли се пазете от тайни 
врагове и недоброжелатели.

  От 15 юли до 8 август ще довърш-
вате изостанала работа и ще пре-
осмисляте професионалната си 
реализация.

  На 22, 24, 25 и 28 юли, както и на 
2 август се справяте отлично с рабо-
тата (или с частния бизнес, ако има-
те такъв). 

 От 7 до 15 август периодът ви е от-
реден за почивка, любов и радост. 

ХАРМОНИЯ И ЛЮБОВ
След 7 август навлизате в хубав пе-
риод. Най-после си отдъхвате от ра-
бота и грижи. Пътувайте и почи-
вайте! Насладете се на „подаръците“, 
които ще ви донесе планетата на лю-
бовта и хармонията Венера. До 15 ав-
густ ще можете да се отпуснете и да 
усетите хубавата страна на живота. 
Запомнете датите 9 и 10 август, ко-
гато можете да срещнете нова любов, 
да освежите настоящата си връзка 
или да укрепите личните си и семей-
ните отношения. В тези два дни парт-
ньорите в живота ви ще са като ваше 
огледало – това, което вие излъчвате 
към тях, ще се отразява и се връща 
към вас. Изпращайте любов и хармо-
ния и ще получите същото в замяна. 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ВТОРИ БАЛКАНСКИ 
ОФТАЛМОЛОГИЧЕН WET LAB КУРС
се проведе от 26 до 30 юни 2012 г. в София
Участието в него е една от стъпките да ста-
неш офталмохирург. Конференцията беше 
организирана от очна клиника „Ресбиомед“ 
– София, с медицински директор д-р 

Александър Ангелов, от офталмологична корпорация VISSUM с ме-
дицински директор проф. Хорхе Алио и от MTS Wet Lab Company с 
генерален мениджър г-н Карл Хайнц Ханиг. Университетът „Мигел 
Ернандес“ е академичното звено, което акредитира събитието, под-
крепено и от фармацевтичната индустрия.
Специален гост лектор бе проф. д-р Дан Райнщайн от London 

Vision Clinic, който представи лазерни корекции при пациенти със 
старческо далекогледство – лейзер блендит вижън. 
„Опитът от Първия балкански офталмологичен Web Lab курс ни 
окуражи да организираме събитието тази година с обогатена про-
грама. Нашите нови курсове са по рефрактивна хирургия за на-
преднали. Убедени сме, че на края на курса ще намерите разлика-
та във вашите хирургични умения и ще имате по-голяма сигурност 
и увереност в способностите ви като офталмохирурзи“ – споделиха 
от очна клиника „Ресбиомед“.
Курсът включи: 1. Фако хирургия; 2. Витректомия; 3. Рефрактивна 
хирургия; 4. Рефрактивна хирургия за напреднали.
Курсът беше воден от известни лектори и оператори от чужбина и 
от страната. 
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ТРУДНОСТИ ОТ ИНТИМЕН И 
ФИНАНСОВ ХАРАКТЕР Фи нан-

со вите проблеми ще са свързани със за-
дължителните ви плащания и ще се по-
явят в началото на периода. От 15 до 19 
юли има опасност вашата контактност и 
откритост да се обърнат срещу вас. На 
15 юли ще се разочаровате, защото няма 
да получите подкрепата, на която сте се 
надявали. Някой се оттегля от съвмес-
тен проект или дейност, а може дори и 
от приятелство с вас. Ще трябва сами да 
понесете отговорности и тежести от вся-
какъв характер. Ще се справите блестя-
що, макар и трудно, защото сте надежд-
ни и организирани. На 15 юли е възмож-
но да вземете внезапното решение да пре-
къснете една сексуална връзка, защото ще 
се почувствате манипулирани. От 15 до 
22 юли много от вас ще преосмислят из-
цяло интимните си контакти и подхода 
си към секса. А след 19 юли могат да сме-
нят и своите сексуални партньори. След 
19 юли се увеличават шансовете ви за за-
чатие. Напрежението и разочарование-
то както в интимния, така и във финан-
совия живот ще ви споходят и на 17 и 19 
юли. На 17 юли внимавайте много на кого 
поверявате парите си. Може да се окаже, 
че сте попаднали на финансова пирами-

да. Не взимайте заеми сега. Или ако се на-
лага, внимателно помислете колко пари и 
за какво ви трябват.

СВЕЖ ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ ще 
почувствате при навлизането на 

Слънцето в Лъв на 22 юли. Бързо за-
гърбвате тежките финансови пробле-
ми. Настъпва благоприятно време за сре-
щи и важни мероприятия, които дълго 
сте отлагали. Не започвайте обаче нищо 
ново от 15 юли до 8 август, защото тога-
ва Меркурий е ретрограден и няма да по-
стигнете трайни резултати. За сметка на 
това обаче ще имате възможността да до-
вършите всичко отлагано и забавяно до 
момента. Най-хубавите ви дни за юли, ко-
гато ще имате личен успех, голяма актив-
ност и много енергия, са 22, 24, 25 и 28 

юли, както и 2 август. Тогава ще си зада-
дете важни въпроси за миналото и бъде-
щето си и почти веднага ще си отговори-
те правилно. Събитията около вас, уж слу-
чайни обаждания от приятели и познати, 
както и информацията, която ще ви попа-
да, непрекъснато ще ви водят в правилна-
та посока и ще ви показват кои са верните 
стъпки. През тези дни ще бъдете и в плен 
на емоциите и любовта. Най-продуктивни 
ще са Стрелците със свободни професии. 

ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ НЯКОИ СВОИ 
ЖЕЛАНИЯ И ИДЕИ от 15 юли 

до 8 август – периода на ретрограден 
Меркурий. Ако имате занемарени изпи-
ти, сега е времето да ги вземете с леко-
та. Възможно е да възобновите интереса 
си към пътувания в чужди страни и към 
изучаване на чужди култури. Ако имате 
желание да тръгнете по духовен път, сега 
можете да откриете своя духовен учител. 

ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ПОЛЕЗНИ 
КОН ТАКТИ на 1 и 2 август. В жи-

вота ви се връщат хора от близкото ми-
нало, откривате загубени документи и 
намирате информация, която дълго ви е 
убягвала. 

ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА след 7 
август. Не се замесвайте със случай-

ни и непроверени хора. На 9 август е ве-
роятно да срещнете магнетична личност 
и почти мигновено да се влюбите. Но бъ-
дете разумни и не избързвайте, ако иска-
те да избегнете неприятностите в бъде-
ще. Във финансово отношение пак става-
те много уязвими. 

РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ ПРИЯТЕЛ 
ви заплашва на 15 август. Днес па-

зете здравето си, не изневерявайте, изби-
райте внимателно сексуалните си парт-
ньори (има опасност и от болести, преда-
вани по полов път), не взимайте и не да-
вайте пари на заем.

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 15, 17 и 19 юли са напрегнати дни – 

ще трябва да се справяте със спешни 
финансови въпроси.

 От 15 юли до 8 август можете да въ-
зобновите интереса си към някакво 
обучение и пътешествията. Намирате 
си духовен водач.

 На 22, 24, 25 и 28 юли, както и на 
2 август сте много жизнени и про-
дуктивни. Подхождате с вдъхновение 
към всяка задача.

ПРИКЛЮЧВАТЕ ЛЮБОВНИ 
И ПРИЯТЕЛСКИ ВРЪЗКИ
Трудно ще се справите с разочарова-
нието от 19 юли и дори е възможно 
да приключите приятелски или лю-
бовни връзки, защото ще осъзнае-
те, че отношенията вече са безвъз-
вратно влошени и че другите сис-
темно постъпват нелоялно към вас. 
Внимавайте да не влошите отноше-
нията си с децата си, не бъдете твър-
де резки с тях, постепенно трябва да 
свикнете, че те са самостоятелни лич-
ности. На 19 юли, когато е новолу-
ние, има риск да загубите някой свой 
партньор или приятел, но почти вед-
нага ще получите знак, че можете да 
започнете нови отношения. Това но-
волуние ще ви помогне да преодоле-
ете трайно проблема с парите и дъл-
говете. Ще направите сериозни про-
мени в разпределянето на семейните 
финанси и дяловете във фирмата, в 
която работите.

НEОЧАКВАНА АРТКОЛЕКЦИЯ

НАПЪЛНО НЕОБХОДИМИ НЕЩА  
През юни галерия „Ракурси“ в София представи колекци-
ята „Напълно необходими неща за приятели и авантюри-
сти“ на известния пловдивски артистичен тандем художника 
Атанас Хранов, създател на картините и предметите, и писателя 
Александър Секулов, който разказва техните истории в думи, из-
речения, по-дълги изречения и пестеливи мълчания. Колекция, 
която застава зад версията, че текст и предмет са общ, тайнствен 
ключ към нещо друго и непознато. 
Двамата творци, известни с общи проекти като „Наско Х.“, 
„Истории с ром и джинджифил, стафиди и мед“, „Плаващият град 
и мъжете от черен пипер“ и други, отскоро са свързани с колек-
ционерска къща „Пушкин & Плюшкин“ за напълно необходими 

неща – www.pushkin-plyushkin.com. 
Според тях тези напълно необходими 
неща са единственият начин да имаш 
времето и спомена едновременно. 
Колекцията изобилства от предмети, 
без които нито един пътешественик 
и авантюрист не може да си позволи 
да се отправи на път. Всяка вещ от нея 
има история на появата и изчезването 
ù в живота на скитници, авантюристи 
или обикновени влюбени. Сред въл-
шебните предмети има от уреди, преобразуващи времето, до паве 
със стихове и новогодишно чукче за пържоли.  

Шкафче за въздишки с 
двойно дъно
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Прогноза за периода от 15 ЮЛИ до 15 АВГУСТо з и р о г  ( 2 2 . 1 2  –  2 0 . 0 1 )к

ПОД НАПРЕЖЕНИЕ СТЕ и това 
ще продължи от 15 до 22 юли. Ще 

ви се струва, че не сте в собствената си 
кожа, ще страдате от постоянна лип-
са на енергия и постоянно ще трябва да 
се съобразявате с обстановката около 
вас, както и с вашите лични и служеб-
ни партньори. Точно такъв ден на труд-
ности е 15 юли, когато лични и служеб-
ни неприятности ще се съчетаят в един 
проблем за вас. Днес не се насилвайте 
да водите битки и да доказвате какво-
то и да било, защото само ще си изхаби-
те силите. Това е ден на проверка, дали 
сте научили уроците на партнирането. 
Най-неприятното е, че ще изпитвате по-
требност да давате воля на всичките си 
вътрешни противоречия през целия пе-
риод, докато Слънцето се намира все 
още в Рак – до 22 юли. Най-рисков в 
това отношение е 17 юли, когато много 
прецизно трябва да се справяте с про-
фесионалните си задължения.

РЕТРОГРАДНИЯТ МЕРКУРИЙ за-
дава бавно темпо на събитията от 15 

юли до 8 август и ви връща, символич-
но или не, в близкото ни минало. Този 
период е неподходящ за подписване на 
договори и за стартиране на нови ини-
циативи, които искате да се развиват 
благоприятно в бъдещето. Меркурий 
спира вниманието на всички Козирози 
върху финансите. Ще ви се наложи да 
правите спешни разплащания, да връ-
щате дългове и да погасявате кредити. 
Добрата новина е, че ако на вас ви дъл-
жат пари, то шансът да ви ги изплатят в 
този период е голям. 

ПО-СИЛНИ И МОТИВИРАНИ ще 
се почувствате с навлизането на 

Слънцето в Лъв от 22 юли. Увереността 

ви се завръща и погледът ви става по-
ясен. От 22 юли до 8 август ще внесете 
промени в сексуалния си живот. Ще се за-
мислите за сегашните си връзки и подхо-
да ви към секса. Много е вероятно някои 
стари сексуални отношения да се възо-
бновят или да намерите нова мотивация 
да продължите настоящите. През същия 
период не е препоръчително да започвате 
нови интимни отношения, защото няма 
да са трайни. На 1 и 2 август ще се по-
чувствате много мотивирани и ще успее-
те да овладеете всички притеснителни си-
туации. Това са добри дни за вашите пе-
чалби и за създаване на сигурност за бъ-
дещето ви не само от материален, но и от 
морален характер. 

НЕПРИЯТНОСТИ В ЛЮБОВТА На 
7 август Венера навлиза в конфлик-

тния ви знак Рак и създава напрежения 
в любовния ви живот, както и в емоцио-
налните ви и приятелските отношения. 
Отново ще сте поставени на изпитание 
във връзките и партнирането. Трудно ще 
намирате общ език с околните и трябва 
много да се съобразявате с тях. 

ПАЗЕТЕ СЕ ДА НЕ ИЗПАДНЕТЕ В 
ДЕПРЕСИЯ от 7 до 15 август и да 

не изгубите самочувствието си. В ника-
къв случай не се подценявайте! Грижете 
се за себе си и избягвайте хората, кои-
то не ви ценят достатъчно. Много вни-
мавайте с началниците на 15 август. 
Бъдете максимално точни и коректни и 
не заобикаляйте закона. Точно днес не 
отказвайте, ако ви натоварват с работа и 
задачи, защото можете да си прекъснете 
връзките и възможностите за изява в бъ-
деще. Дори да ви е трудно да се справите 
в настоящия момент, приемете работата. 
Това ще затвърди позициите ви и ще раз-
шири влиянието ви.

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 До 22 юли ще изпитвате трудности, 

свързани с професионалното ви ут-
върждаване и умението ви да си пар-
тнирате. Най-трудните ви дни в това 
отношение са 15, 17 и 19 юли.

  На 19 юли, когато е новолунието 
в Рак, се задават позитивни промени 
в партньорските ви отношения. Не 
правете ремонти и не купувайте жи-
лище сега.

  От 15 юли до 8 август е време да 
се справите с финансовите въпроси. 
Получавате пари, които ви дължат.

 След 7 август се задават любовни и 
емоционални проблеми. Трудно на-
мирате общ език с останалите.

ДЕН НА СИЛНИ СТЪЛКНОВЕ-
НИЯ И ВНЕЗАПНИ ОБРАТИ
е 19 юли. Не планирайте нищо за този 
ден – нито в работата, нито в любо-
вта. Денят не е подходящ за воде-
не на съдебни дела и публични изя-
ви, защото резултатите са непредви-
дими. Днес не е добра идея да експе-
риментирате с ремонти на дома си. 
Вероятни са обърквания, несъвпа-
дения с технически характеристики, 
които ще доведат до шумни и бурни 
обсъждания и тревоги в семейство-
то. На 19 юли е възможно да изгуби-
те стар партньор или да вземете ре-
шение за раздяла с хора, с които дъл-
го време сте общували и работили и 
дори живели заедно. В същото време 
обаче денят носи и заряда на новото, 
защото има новолуние в Рак, което 
активира зоната на вашите партньор-
ства и създава условия за изграждане 
на нови връзки и партньорства. Това 
няма да стане толкова бързо, разбира 
се, а ще се развива в следващия лунен 
месец (в рамките на 29–30 дни от да-
тата на новолунието).

HI-TECH

СЛЕДВАЙТЕ СВОЯ 
СОБСТВЕН СТИЛ 
с Logitech Global 
Graffi  ti Collection 
Новата колекция от 
компютърни аксесо-
ари на Logitech включ-
ва продукти с цветове 

и мотиви, които смесват глобалните тенденции с местни влияния. 
Така че можете да изберете специална комбинация, изразяваща ва-
шата индивидуалност пред света, както и да получите десктоп сис-
тема, която отговаря на индивидуалния ви стил и креативност.
Колекцията е изпълнена в живи, натурални цветове и текстури, 

смесени със сюрреалистични мотиви. Всеки дизайн се отличава от 
другите и същевременно е част от едно цяло, така че получавате 
нещо, което дава усещане за уникална индивидуалност и същевре-
менно за глобална свързаност.
В колекцията има много цветове и мотиви, но всеки от тях прите-
жава смел, колективен стил, който позволява лесно комбиниране 
на аксесоарите. Някои от артикулите са в ограничени серии – така 
че изберете мишката с желания от вас мотив сега и я съчетайте с 
подходящи аксесоари от колекцията, за да създадете ваш уника-
лен набор.
Logitech Global Graffi  ti Collection предлага индивидуален стил на дос-
тъпна цена, стартирайки от 39 и стигайки до 59 лева в зависимост от 
продукта. За повече информация посетете www.logitech.com.
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Прогноза за периода от 15 ЮЛИ до 15 АВГУСТо д о л е й  ( 2 1 . 0 1  –  1 9 . 0 2 )в

РАБОТА И СЕМЕЙНИ АНГА ЖИ-
МЕНТИ ще ви натоварят през първа-

та седмица на периода. Някои от вас дори 
сериозно ще търсят нова или поне допъл-

нителна работа. На 15 юли няма да ви 
върви. Ще срещате неодобрение и крити-
ка от другите. Събитията сякаш ще ви от-
клоняват от набелязаната от вас цел. От 
15 до 19 юли е добре да вършите работа-
та си стегнато и мобилизирано. Ако се на-
лага, помогнете и на колегите си, нищо 
че това не влиза в преките ви задълже-
ния. Така ще се почувствате поне малко 
по-добре и ще внесете поне малко хармо-
ния и баланс в ситуацията на работното 
си място. 

ЗДРАВЕТО ВИ Е УЯЗВИМО от 15 
до 22 юли, но най-вече на 19 юли, ко-

гато ще бъдете много нервни от събити-
ята, които ви се случват, но няма да има-
те сили и мотивация да се справите с тях. 
След 19 юли очаквайте благоприятно 
стечение на обстоятелствата. Намирате 
адекватно решение на здравословен про-
блем. Разчитайте на добър лекарски съ-
вет. Ако се грижите за болен възрастен 
роднина, след тази дата ще се радвате на 
трайно подобрение на състоянието му. 
Подходящият ден да промените някои от 
своите навици е 19 юли. Моментът е от-
личен да откажете цигарите, алкохола или 
да спрете с преяждането. Новолунието е 
мощен природен феномен, който стиму-
лира нови събития в живота. Сега то е в 
знака Рак и ще отключи у вас желание за 
тези промени както на работно ви мяс-
то, така и в здравословните ви навици. 
На евентуалната покана за нова работа, 
която ви отправят днес, е добре да отго-
ворите едва след 8 август. Сега не сте в 
състояние. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 
от 15 юли до 8 август. Това е пери-

одът на ретрограден Меркурий, който е 
подходящ само за довършване на вече за-
почната работа. През всеки такъв пери-
од в живота на човек се завръщат стари 
теми, проблеми и хора от близкото мина-

ло. При вас ще бъде засегната темата за 
партньорствата. Пригответе се за завръ-
щане на стари партньорски връзки, кои-
то сте мислили вече за приключени. От 
22 юли до 8 август е времето, когато ви 
се дава шанс да опитате отново да възоб-
новите както лични, така и служебни ста-
ри партньорства. Някои съдебни споро-
ве или дела е възможно отново да се въ-
зобновят или преразгледат. Може да си 
възвърнете предишно публично влияние 
или стари клиенти. Много ще сте зависи-
ми от хората, които стоят най-близко до 
вас, в дните от 22 юли до 15 август – то-
гава трябва да сте много предпазливи, за-
щото трудно ще взимате решения сами. 
Налага се да се съобразявате с мнението 
на околните. 

БЛАГОПРИЯТНИ ПАРТ НЬОР-
СТВА МОЖЕТЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ 

на 22, 24, 25 и 28 юли. Тогава очаквайте 
адекватна помощ и разбиране от страна 
на околните. 

ПОЗДРАВЯВАТЕ СЕ С ГОЛЯМА 
ПО БЕДА на 2 август – нещо, кое-

то сте желали силно, най-сетне се случва. 
Срещате спонсори и благодетели, с които 
ще продължите напред. В дните около 9 
август ще се радвате на успехи на работ-
ното място. Здравето ви се подобрява и 
вече имате отличен тонус. 

РЕАЛИЗИРАТЕ ВСИЧКИ ИЗ ГОД-
НИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, които сте по-

лучили, от 10 до 15 август.
ДЕН НА СПЪНКИ И ТРУДНОСТИ 
Единствено 15 август е денят, в който 

почти всички от зодия Водолей ще имат 
някакви неприятности. Проекти, свър-
зани с пътуване или обучение (особено в 
чужбина), е твърде вероятно да се прова-
лят. Но положението е временно. Не уни-
вайте. Много скоро ще ви се удаде да ги 
реализирате. Всяко зло – за добро, както 
е казал народът. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 19 юли наблегнете на ра-

ботата, както и на грижата за здраве-
то си.

  На 15, 17 и 19 юли ще имате из-
питания и трудности. Не влизайте в 
конфликти, избягвайте да пътувате и 
да се явявате на конкурси и изпити, 
особено на 19 юли.

 На новолунието в Рак (19 юли) мо-
жете да се откажете от вредни нави-
ци. Обмисляте да смените работата 
си.

  От 22 юли до 8 август можете да 
поправите пропуски в общуването, 
да възстановите стари партньорства. 

  На 2 август демонстрирате най-
добрите качества на характера си. 
Привличате на своя страна симпати-
ята на околните. Заявете желанията 
си на глас. 

ДЕЙСТВАЙТЕ С ПОВИШЕНО 
ВНИМАНИЕ 
на 15, 17 и 19 юли. Това са най-на-
прегнатите и конфликтни дни, които 
ще опънат нервите ви. Ще имате усе-
щането, че в нищо не ви върви. Има 
голяма опасност да влошите отноше-
нията си с приятели, близки и коле-
ги. Вътрешната ви неудовлетворе-
ност ще излезе наяве. Гледайте да не 
се скарате с някого на 19 юли, защо-
то може да се стигне до реално при-
ключване на отношенията. Денят не е 
добър за пътувания, явяване на изпи-
ти и конкурси. Ако е наложително да 
пътувате в чужбина, бъдете бдител-
ни. Възможни са големи усложнения.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДУХ

„ЖИВЕЙ АКТИВНО“ ЗА СЕДМИ ПОРЕДЕН ПЪТ
На 24 юни „Живей активно!“ отново обедини най-големите звез-
ди в българския спорт, които застанаха рамо до рамо с кмета на 
София Йорданка Фандъкова и хилядите участници в инициатива-
та. Легендата на българската гимнастика Йордан Йовчев, олимпий-
ската и световна шампионка Тереза Маринова, любимият баскет-
болен треньор Тити Папазов, емблематичният волейболист Евгени 
Иванов–Пушката и световната шампионка по художествена гим-
настика Симона Пейчева бяха само част от звездите, които взеха 
участие в мащабната инициатива. „Живей активно!“ по традиция 
се провежда под патронажа на Столична община и лично на кме-
та на София. 
Звездите на българския спорт показаха на всички, присъедини-

ли се към спортния 
празник, колко прият-
но може да прекарват 
времето си с баланси-
рано хранене и акти-
вен начин на живот. 
Седмото поредно из-
дание на „Живей ак-
тивно!“ стартира с 3 различни похода, които имат за цел да пока-
жат на софиянци алтернативни начини за придвижване в столица-
та. А за всички фенове на спортуването в Южния парк бяха орга-
низирани турнири и уроци, водени от видните ни спортисти и от 
фитнес инструктори. 
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Прогноза за периода от 15 ЮЛИ до 15 АВГУСТи б и  ( 2 0 . 0 2  –  2 0 . 0 3 )р

В СИЛЕН ПЕРИОД СТЕ от 15 до 22 
юли. Настроени сте творчески. В плен 

сте на емоциите и секса. Дотолкова сте ув-
лечени в личните си отношения и прия-
телски връзки, че трудно може да бъдете 
разконцентрирани от тях. Всички Риби, 
които пряко или косвено имат отношение 
към творчеството, психологията и лечи-
телството, както и тези, които се занима-
ват с деца или имат свободна професия, 
ще се радват на добро развитие, което ще 
стартира с идването на новолунието в 
Рак на 19 юли. Самотните Риби ще наме-
рят своята половинка след тази дата, оп-
ределено ще има раздвижване в приятел-
ския и в любовния ви живот. 

ФИНАНСОВИ ТЕГОБИ Само на 15 
юли е възможно да се сблъскате с лю-

бовно разочарование и с липса на пари. 
Не харчете необмислено и не инвестирай-
те днес. Труден и рискован ден от финан-
сова гледна точка е и 17 юли. Може да се 
окаже дори разрушителен, ако не действа-
те обмислено. Не взимайте заеми и не се 
забърквайте със съмнителни личности от 
подземния свят. Рисков в същото отноше-

ние е и 19 юли. 
ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ЗА ЗАЧА-
ТИЕ И ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ има 

от 19 до 22 юли. Ще запомните дните от 
15 до 22 юли като приятни емоционални 
дни, когато ще правите това, което ви е по 
сърце. Успявате да покажете всичките си 
таланти. 

ЗАПИСВАЙТЕ ВСИЧКИ СВОИ 
ИДЕИ след 19 юли. Вдъхновението ви 

е силно, но жалко, че няма да можете вед-
нага да реализирате хрумванията си, за-
щото в момента звездите ви „молят“ за 
отсрочка на действията. 

МЕРКУРИЙ СТАВА РЕТРО ГРА-
ДЕН от 15 юли до 8 август. Ако за-

почнете новите си проекти в този про-
междутък, след това е много вероят-
но да се откажете от тях поради липса 
на сили и мотивация да ги продължите. 
Анализирайте всяко ново събитие в жи-
вота си, но оставете оформянето на до-
кументите, както и важните и окончател-
ни преговори и действия по него за след 
8 август. Тогава резултатите за вас ще 
бъдат по-благоприятни. 

БЪДЕТЕ ПО-КОНЦЕНТРИРАНИ В 
ПРЯКАТА СИ РАБОТА с навлиза-

нето на Слънцето в Лъв. Налага се да сте 
прилежни и последователни, за да може 
да постигнете добри резултати в работа-
та. От 22 юли до 8 август е възможно 
дори да ви затрупа много належаща, но 
изоставена работа. Повече не отлагайте 
нищо и не се опитвайте да се измъкнете 
от неприятните ангажименти, защото си-
туацията ще се усложни. Използвайте ху-
бавите дати за този период 22, 24, 25, 28 
юли и 2 август, за да приключите с нале-
жащата работа. 

ЕМОЦИОНАЛНАТА СТА БИЛ-
НОСТ, от която толкова се нужда-

ехте, идва при вас на 7 август, когато 
Венера навлиза в хармоничния ви знак 
Рак. От 7 до 15 август привлечете мно-
го ценни и полезни приятели в живо-
та си, обновявате изцяло приятелския си 
кръг. През този период сте изключител-
но романтично настроени и влюбчиви. 
Особено на 9 август, когато не е изклю-
чено да се влюбите от пръв поглед. От 
7 до 15 август ще успеете да разгърнете 
своите многостранни умения и интере-
си и ако правилно определите посоката, в 
която да се развивате, може да постигнете 
отлични резултати. 

ИМА ОПАСНОСТ ДА БЪДЕТЕ 
ПОДВЕДЕНИ, ПРЕДАДЕНИ от при-

ятели на 15 август. Внимавайте и с рис-
кованите сексуални отношения на този 
ден. Има риск да прекъснете завинаги ин-
тимни и емоционални връзки. 

СЪБИРАЙТЕ ЗНАНИЯ от 22 юли до 
15 август, защото ще ви бъдат нужни 

за пряката работа. Вие сте много любо-
знателни и възприемчиви. Ориентирайте 
се към усвояване на нови умения или зат-
върдете и упражнете това, което вече сте 
овладели. Ако направите това, което сте 
пропуснали или дълго сте отлагали, мно-
го бързо ще получите ефектен резултат. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 22 юли сте в отлична емо-

ционална форма.
 На 17 и 19 юли бъдете предпазливи 

с харченето на пари и за имущество-
то си.

  След 19 юли привличате любов и 
нови приятели. Хрумват ви интерес-
ни идеи. Вдъхновението ви е много 
силно.

 От 22 юли  до 8 август наблегнете 
на работата. 

  След 8 август стартирайте новите 
си инициативи.

 От 8 до 15 август сте в силен период. 
Внимавайте само на 15 август, когато 
има голям риск да се разочаровате.

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ПОВЕЧЕ И 
ЗАЛИЧЕТЕ ЛОШИТЕ НАВИЦИ
Добре е да положите повече стара-
ние от необходимото, защото това, 
което сега вършите, е чудесна инвес-
тиция за бъдещето. Още повече че 
ще направите нужното впечатление 
и това ще ви отвори врати занапред. 
Непременно обърнете внимание и на 
здравето си от 22 юли до 8 август, 
особено ако имате някакви стари и 
хронични болежки – сега ще може-
те с лекота да ликвидирате проблема. 
Тези дни са отлични да се справите и 
с лошите си навици, да си наложите 
по-здравословен начин на живот.

BG ЗДРАВЕ

ПАЦИЕНТИТЕ – ВЪВ ФОКУСА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Асоциацията за репродуктивно здраве, бременност и грижа за де-
цата „Усмихни се“ и националното сдружение за профилактика на 
рака на маточната шийка – HPV, съвместно с българското сдруже-
ние по иновативна медицина бяха домакини на третия семинар 
от инициативата „Пациентите – във фокуса на здравеопазването“, 
стартирала в началото на 2011 г.
В рамките на събитието пациенти, медицински специалисти, пси-
холози, медийни експерти и медии дискутираха заедно ролята и ви-
зията за изпълнение на националната програма за първична про-
филактика на рака на маточната шийка и механизмите за ефекти-
вен достъп до ваксината. На семинара бяха засегнати и теми, свър-
зани с комуникацията между родител и тийнейджър за полово пре-

даваните болести и мето-
дите за превенция,  с ко-
муникацията лекар–паци-
ент и др. 
Лектори на събитието бяха 
доц. Никола Василев, пред-
седател на Българската асо-
циация по онкогинеколо-
гия, доц. д-р Андрей Галев, 
председател на Българското сдружение по превантивна медицина, 
д-р Валери Цеков, председател на Българското сдружение по ино-
вативна медицина, д-р Любомир Киров, председател на национал-
ното сдружение на общопрактукиващите лекари в България, и др. 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15–19 юли, 
както и 3–15 
август 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 19 юли, както и 6 и 7 август са препоръчителни дати 
за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 8, 9 и 10 август са датите за скулптиране и 
оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 17 и 
18 юли, както и на 4, 5, 13, 14 и 15 август се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, 
акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лес-
но да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане 
на целулита. 15, 16 юли, както и 3, 11 и 12 август са дните на дихателните упражнения, разходки-
те на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

19 юли, 7.25 ч., 
Луната е в РАК 
НОВОЛУНИЕ

 Денят е подходящ за разтоварваща диета. Ще отслабвате с лекота. Дайте почивка на организма, за 
да се разтовари от токсините.  За разлика от друг път сега не се препоръчва пълен глад, защото 
при Луна в Рак стомахът е много чувствителен. Подбирайте храната си и я разпределяйте на мал-
ки приеми – така няма да изпитвате неприятно чувство на глад и няма да преяждате.  Днес въгле-
хидратните храни се преработват с лекота, но само ако са приети в малки количества. Много 
подходящи са и всички млечни продукти, както и типично „бебешките“ храни – меките, неж-
ни и с гладка текстура пюрета и млечни каши. Можете да се поглезите и с малко сладолед – това 
ще повдигне тонуса ви и ще ви припомни детството.  Зодиакалният знак Рак се свързва с майчин-
ството, децата и прехраната. Затова бъдете деликатни в храненето си и не злоупотребявайте със 
стомаха си – не го мъчете с глад, алкохол и цигари.  За вашата лунна магия по новолуние в РАК е 
време да стартирате всичко, което засяга вашето семейство (особено майката), дома ви и чувството 
ви за сигурност и уют. С успех можете да преодолеете несигурността и предпазливото си поведение, 
граничещо със страх. Както и хроничната липса на цели. Можете да започнете успешно лечение или 
профилактика на гръдния кош, стомаха и панкреаса, както и лечение на тумори.

20 юли – 2 август 
НАРАСТВАЩА 
ЛУНА

Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не е 
подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да се храни-
те разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава орга-
низмът ще разгражда калориите в тях много по-бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напъл-
неете. Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват 
оптимално на 20, 21, 28 и 29 юли. Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и соле-
ните храни ще се преработват най-добре на 22, 23, 30 и 31 юли. Мазните храни, както и раз-
личните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 24, 25 юли, както и на 1 и 2 август. 

Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) ще се усвояват най-добре на 26 и 27 юли.

2 август, 6.29 ч., 
Луната е 
във ВОДОЛЕЙ 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 Това е най-нестандартният знак от зодиака, който ще ви тласне или в зоната на вълчия апетит, 
или точно обратното – в зоната на пълното отричане на храната. Най-опасно е да преяждате днес, 
защото гарантирано ще напълнеете! Пазете се от обилни количества трудносмилаема храна, ка-
тегорично избягвайте месото, както и всякаква храна, която е била консервирана или е претърпяла 
дълга топлинна обработка.  Днес много добре се усвояват мазнините. Набавете си ги от зехти-
на, ореховото и слънчогледовото масло. Без мазнини тялото ви не може да усвоява витамините. 
Освен това при отсъствието на мазнини ендокринните жлези не работят добре. Днес хапнете поне 
малко ядки (за предпочитане – сурови). Бадеми, лешници или орехи в малко количество ще се от-
разят чудесно на обмяната на веществата.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

Вталяването ви е гарантирано, когато дните на намаляваща 
Луна (проверете кои са те в горната таблица!) съвпаднат с 
периодите от 1-ви до 7-и или от 18-и до 21-ви ден, отбеля-

зани във вашия менструален календар.

Ето и някои уточнения:
 1–7 ден от менструалния цикъл – най-благоприятният за отслаб-

ване период. Задържаната в организма вода се елиминира лесно, об-
мяната на веществата се забързва.

  18–21 ден от менструалния цикъл – отново настъпва период, 
подходящ за спазване на диети. Много бързо и лесно ще свалите 
килограми.

ВНИМАНИЕ! ТРУДНО ОТСЛАБВАНЕ! Най-трудно ще успеете 
да се справите със стопяването на излишните килограми в случа-
ите, когато отбелязаните в календара ви периоди 15–17 ден (усеща-
те вълчи глад, апетитът ви е неутолим) и 24–28 ден (организмът за-
държа вода, коремът и краката са подути) съвпадат с фазата на на-
растваща Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира задър-
жането на течности в организма, както и увеличаването на апетита 
и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази конфигурация, ви съвет-
вам да не се мъчите и насилвате с диети и ограничения, защото мно-
го ще се изнервите. Стремете се през тези периоди да приемате по-
вече диуретични чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не 
яжте солени храни!

лу н а т а  с ъ в е т в а
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ от 15 ЮЛИ до 15 АВГУСТ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 17, 18, 19 юли; 3, 4, 5, 13, 14, 15 август
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

20 юли – 2 август – Ако искате косата ви да расте бързо.

15, 16 юли; 6–12 август – Ако боядисвате косата си и не искате корените ù да израстват бързо.

8, 9, 10 август –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. 
Направете си маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

15, 16, 23, 26, 29, 31 юли; 
1, 6, 8, 9, 10, 11 август

–
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

– 17, 18, 19 юли; 3, 4, 5, 13, 14, 15 август –

22, 23, 24, 25 юли; 8, 9, 10 август – Къдренето ще е най-безвредно при фини и деликатни коси.

20, 21, 30, 31 юли; 1, 2 август –
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 – 17, 18, 19 юли; 3, 4, 5, 13, 14, 15 август –

15, 16, 22, 23, 24, 25 юли; 9, 10, 11, 
12 август

–
Деликатните и изтощени коси днес няма да изгубят блясъка си 

при боядисване.

20, 21, 30, 31 юли; 1, 2, 6, 7 август – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Еп
ил

ац
ия

 и
 о

ф
ор

м
ян

е 
на

 в
еж

ди – 17, 18, 19 юли; 3, 4, 5, 13, 14, 15 август Датите са неподходящи за скубане на вежди и епилация.

15, 16 юли; 6–12 август –
Тези дати са подходящи за оформяне на вежди, механична, химична 

и фотоепилация. Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

15–19 юли; 3–15 август – –

Парна баня
– 20 юли – 2 август Има опасност да ви останат белези.

15–19 юли; 3–15 август – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с п
ло

до
ви

 
ки

се
ли

ни

20, 21, 28, 29 юли; 6, 7 август – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

22, 23, 30, 31 юли; 9, 10 август – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

20 юли – 2 август –
Най-ефективни ще са процедурите на 20, 21, 28 и 29 юли, 

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 юли – 2 август – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 22–31 юли; 3, 10 август – –

Оформяне 
и лакиране

20–25, както и 27, 30 и 31 юли; 3, 
както и 7–10 август

– –

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 юли – 2 август –

15–19 юли; 3–15 август – –

Релаксиращи, 
регенериращи

–  15–19 юли; 3–15 август –

20 юли – 2 август – –

С
А

У
Н

А

15–19 юли; 3–15 август – Ефектът ще е максимален на 17 и 18 юли, както и на 4 и 5 август.
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ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА НА

6, 7, 8 август
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 
брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 
гръбначен стълб

9, 10 август
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, 
гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

15, 16 юли; 11, 
12, 13 август

Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

17, 18, 19 юли; 
14, 15 август

Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 
жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

20, 21 юли Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

22, 23 юли
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 
задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 
вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

24, 25 юли
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и 
на целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 
устна кухина, зъби

26, 27 юли
Яйчници, външни полови органи, матка, 
пикочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

28, 29 юли Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

30, 31 юли Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур

1, 2, 3 август
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна 
система, органи, свързани с нарушения на 
кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

4, 5 август Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен 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 юли, 
както и от 3 до 15 август. 

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ от 15 ЮЛИ до 15 АВГУСТ
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 юли (новолуние), когато няма достатъчно лунна eнер-
гия и жизнените функции са по-забавени, както и на 2 август (пъл-
нолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ 
ДОМА СИ В ПЕРИОДА 

ОТ 15 ЮЛИ ДО 15 АВГУСТ

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 юли; 3–15 
август.
Пране, химическо чистене и миене на 
прозорци: не пропускайте датите 17, 18, 
26 и 27 юли, както и 4, 5, 13, 14 и 15 ав-
густ. Това са т. нар. дни на водата. Всич-
ки замърсявания и петна ще се отстраня-

ват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозор-
ци: 15, 16, 24 и 25 юли, както и 1, 2, 3, 11 и 
12 август. Тогава по стъклата след избърс-
ване ще остават 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 юли до 15 август.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ 
НА:
Модни дрехи, произведения на изку-
ството, парфюмерия и козметика, му-
зикални инструменти и аудиозаписи: 
24, 25 юли; 4, 5, 8, 9, 10 август.
Недвижими имоти, мебели: 17, 18, 30, 31 
юли; 8, 9, 10, 13, 14, 15 август.

Автомобил, мотор или колело: 15, 16, 
28, 29 юли; 6, 7, 11, 12 август.
Текстилни и метални изделия, предме-
ти за бита: 17, 18 юли; 6, 7, 13, 14, 15 ав-
густ.
Канцеларски материали и книги: 15, 16, 
22, 23 юли; 11, 12 август.
Спортни стоки: 20, 21, 28, 29 юли; 6, 7 
август.
Бяла и черна техника, електроника, 
компютри и мобилни апарати: 1, 2, 3 
август.
Обувки и дрехи: 24, 25, 30, 31 юли; 8, 9, 
10 август
Бижута, злато, луксозни вещи: 19, 20, 
21 юли.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много чувст-
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15.07 (от 2.46 ч.), както и 14.08. (от 3.11 ч.) – 26-и ЛД Въздържайте 
се от покупки и общуване. Постете. Критичен ден – има опасност да 
изхабите енергията си напразно. 
16.07 (от 3.32 ч.), както и 15.08 (от 4.10 ч.) – 27-и ЛД Ден за прекра-
тяване на контакти с лоши хора. Мислете за нещо възвишено. Ще 
имате прозрения.
17.07 (от 4.24 ч.) – 28-и ЛД Eдин от най-благоприятните дни през 
лунния месец! Ден за покупка на жилище или ремонт.
18.07 (от 5.22 ч.) – 29-и ЛД Опасен, сатанински ден. Не общувайте 
с досадници. Не планирайте и не започвайте нищо ново. Не пийте 
и капка алкохол.
19.07 (от 6.23 ч.) – 30-и ЛД Ден на хармония, любов, покаяние 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 почивка и съзерцание.
19.07 (от 7.25 ч.) – 1-ви ЛД Чист и светъл ден. Ще ви осенят творче-
ски идеи. Не е подходящ за колективна работа. Внимавайте какво си 
мислите, планираното днес ще се реализира.
20.07 (от 7.27 ч.) – 2-ри ЛД Не се гневете, сдържайте емоциите си. 
Упражнявайте се в щедрост. 
21.07 (от 8.33 ч.) – 3-ти ЛД Енергетиката на този ден изисква да сте 
активни. Пасивността е противопоказна и опасна. Желателно е да се 
натоварите физически.
22.07 (от 9.39 ч.) – 4-ти ЛД Не взимайте прибързани решения. Уса-
мотете се по възможност вкъщи. Или се разходете сред природата. 
Екипната работа няма да ви спори.
23.07 (от 10.47 ч.) – 5-и ЛД Делови ден. Подходящ е за пътувания, 
определяне на целите и генерални промени. Работете концентрира-
но. Не преяждайте.
24.07 (от 11.56 ч.) – 6-и ЛД Смирете се. Дайте прошка. Не изразя-
вайте недоволството си на глас. Ден за гадаене и пророчества. Ако 
работите със словото, ще е успешен.
25.07 (от 13.06 ч.) – 7-и ЛД Сбъдват се желания. Ако не умеете да го-
ворите, по-добре мълчете. Вселената откликва на всяка ваша произ-
несена на глас дума.
26.07 (от 14.17 ч.) – 8-и ЛД Добре е да се гладува, за да прочистите 
тялото. Не оставайте вкъщи, пътувайте.
27.07 (от 15.28 ч.) – 9-и ЛД Опасен ден. Склонни сте към самоза-
блуди и илюзии. Изправяте се пред страховете си. Добре е да даде-
те прошка.

28.07 (от 16.36 ч.) – 10-и ЛД Денят е подходящ за започване на стро-
еж на нов дом, както и за помирителни срещи с роднини.
29.07 (от 17.39 ч.) – 11-и ЛД Много мощен ден. Активира се вселен-
ската жизнена енергия кундалини. Не бъдете пасивни. Действайте! 
Внимавайте с режещи инструменти.
30.07 (от 18.35 ч.) – 12-и ЛД Направете добро. Не се карайте с нико-
го, защото помирението после ще е трудно. Молитвите се чуват, но 
не предприемайте нищо ново.
31.07 (от 19.23 ч.) – 13-и ЛД Ден за активни контакти, работа с ин-
формация и учене. Не преяждайте. Освободете се от товара на ми-
налото.
1.08 (от 20.03 ч.) – 14-и ЛД Много подходящ за започване на нови 
дела, за работа с нова информация, командировки и пътувания как-
то и за физическо натоварване. Прочистете стомаха си.
2.08 (от 20.38 ч.) – 15-и ЛД Сънищата са верни. Лош ден за секс. Са-
танински ден, у нас се пробуждат зли изкушения (затова не яжте 
ябълки!). Проявете аскетизъм.
3.08 (от 21.08 ч.) – 16-и ЛД Ден за постигане на вътрешна хармония. 
Не се гневете. Вършете само добри дела.
4.08 (от 21.37 ч.) – 17-и ЛД Подходящ е за удоволствия, общуване и 
физически натоварвания. И за брак по любов.
5.08 (от 22.04 ч.) – 18-и ЛД Изгонете лошите мисли. Внимавайте да 
не бъдете въвлечени в интриги.
6.08 (от 22.31 ч.) – 19-и ЛД Запалете повече свещи у дома, направете 
анализ на постъпките си. Успявате да се отървете от чуждо влияние.
7.08 (от 22.59 ч.) – 20-и ЛД Всичко, започнато днес, ще има успех. Не 
проявявайте гордост!
8.08 (от 23.30 ч.), както и 9.08 (през целия ден) – 21-ви ЛД Мно-
го активен творчески ден. Отличен е за започване на нова работа, 
спортуване и пътешествия.
10.08 (от 0.04 ч.) – 22-ри ЛД Ден на мъдростта. Предайте на другиго 
своите знания. Посетете астролог.
11.08 (от 0.42 ч.) – 23-ти ЛД Този ден е символ на саможертвата – 
простете на другите, разкайте се. Добре е да се пости. Не правете 
секс. Почистете дома си.
12.08 (от 1.26 ч.) – 24-ти ЛД  Активен, творчески ден. Използвайте 
го за укрепване на духа и тялото. Ден за нов строеж.
13.08 (от 2.16 ч.)  – 25-и ЛД Всичко на този ден става с лекота, с въ-
трешен порив. Спонтанно могат да се появят телепатия и ясновид-
ство. Днес не бързайте!

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ ПЕРИОД от 15 ЮЛИ до 15 АВГУСТ
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: 
17, 18, 26, 27 юли; 4, 5, 13, 14, 15 август.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 15, 16, 24, 25 юли; 1, 2, 3, 11, 12 ав-
густ. На тези дни с поливането има опас-
ност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 
17, 18, 26, 27 юли; 4, 5, 13, 14, 15 август.

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

Ваденето на зъби, оперативните интер-
венции на зъбите и венците, както и по-
ставянето на коронки и мостове могат да 
се окажат много мъчителни, ако не сте 
улучили подходящия лунен момент. 
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не 

е спешен и е възможно сами да си избере-
те датата, най-добре посетете зъболекаря 
от 15 до 18 юли, както и от 3 до 5 или от 
11 до 15 август.
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУ-
ЛАЦИИ: от 19 юли до 2 август, както и 
от 6 до 10 август. И в никакъв случай (ос-
вен в спешен!) не ходете на зъболекар на 
19 юли (новолуние), защото съпротиви-
телните ви сили са слаби и организмът е 
по-уязвим, както и на 2 август (пълнолу-
ние), защото кръвозагубата и болките ще 
са по-силни от обикновено.
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