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Уроци и ппо о ввееттррооххооддссттввоо
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

Или няколко житейски съвета, 

защото пътешествието по море 

е метафора на жизненото пътешествие

Напред към нови хоризонти

В града нямаме възможност да видим хоризонта. Защо е 

толкова важно да открием гледката си към него, ще по-

питате вие. Защото всеки, който гледа хоризонта, въз-

приема по-добре перспективите на живота.
Без комплекси, моля 

Някои, съзнателно или не, свързват чувство-

то за собствената си (не)пълноценност със 

социалния си статус. И жените, и мъжете се 

стремят към тези предмети – от дрехи и би-

жута до домове и яхти, – които им изглеждат 

атрибути на онзи социален статус, който каз-

ва: „Изпълнил съм всичките си мечти! Всичко 

ми е наред!“ Всъщност този статус е свят на 

измамна стабилност и фалшиво щастие. Пом-

нете, че и най-скъпата яхта на света не би 

могла да ви избави от страданието, ако има-

те например понижена самооценка. Затова не 

купувайте яхта. Просто наемете! И прочете-

те пак внимателно нашите съвети.

„Всяко момче всъщност е бъдещ мъж, 
поет или моряк“ 

За всички „сухопътни“ хора образът на моряка е много 

привлекателен. Той символично отразява потребността 

ни да бъдем герои, лидери, да рискуваме и сами да взима-

ме решения. Е, поемете руля в ръце и станете капитан 

на живота си. Но помнете, че ще има и трудности. Точ-

но като в позната ни песен от филма „Васко да Гама от 

село Рупча“: „Всеки малък мъж мечтае миг поне да е си-

лен и сам, но моретата не са до колене – дори на голям...“

Теория и практика

Изглежда, че във всяка страна с излаз на море 

(освен у нас) умението да управляваш яхта 

съвсем не е изключително и не е запазено само 

за определен кръг ентусиасти. Ако не искате 

да бъдете пасивни зрители, които просто се 

возят безметежно по вълните – научете се да 

управлявате. Не е трудно. Хем е романтично, 

хем е пронизано от духа на приключението.

Яхтено пристанище

Умението да акостираш е едно от най-важните в уроци-

те по ветроходство... и по живот – също!

Хей, живот, здравей, здравей!

Управлявайки яхтата, ние се учим да казваме „да“ на жи-

вота. Това означава не само да го насочваме, но и да поз-

воляваме на различни неща да се случват свободно. Кога-

то съществуваме в съгласие с волята на вълните и те-

ченията, ние се чувстваме част от целия огромен свят. 

Управлението на яхтата ни приучава да бъдем изцяло тук 

и сега – с цялото си тяло, с цялото си същество.

© ALEXEY STIOP | DREAMSTIME.COM
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

ТТ ози израз е много по-бли-
зо до истината от изра-
за „любов от пръв поглед“. 

В гениалния си роман „Парфюмът“ 
Патрик Зюскинд описва чудовищна-
та власт на естествената мириз-
ма на човешкото тяло и способнос-
тта є да променя дори зрителните 
образи. Съвременният човек обаче 
високомерно и упорито отказва да 
приеме онова, на което всяка глупа-
ва улична котка или куче разчитат 
– а именно влиянието на природния 
мирис върху избора ни на партньор. 
Той е онова, което ни отблъсква 
или привлича. 
„Идвам – спирай да се миеш“ е 

кратката депеша, която Наполеон 
изпращал на любимата си Жозефи-
на след всяка своя победа. Доско-
ро си мислех, че това е просто ле-
генда. Но преди много години под-
слушах разговор между мои прияте-
ли войници, пуснати в градска от-
пуска. „Толкова отдавна не съм бил 
в цивилизацията, че съм забравил 
как мирише Е. под мишниците“ – 
изрази накратко нетърпението си 
да види своята приятелка единият. 
Наскоро пък друг мой приятел ми 
призна, че и либидото, и сексуална-

та му мощ зависели от това… как 
миришела жената, с която е. Попи-
тах го кой е любимият му парфюм, 
а той ми отвърна: „Неее, говоря 
за истинската миризма на жената.“
После се натъкнах и на научни 

твърдения, че натуралната мириз-
ма на кожата и на гениталиите 
събуждала у нас древния инстинкт 
за продължаване на рода. Защо оба-
че всичко това не може да ме от-
каже през лятото да взимам душ 
поне по два пъти денем и да се об-
ливам с литри дезодорант и пар-
фюми през всички сезони? Какво ми 
пречи да се доверя на изумителния 
ефект на моя „естествен парфюм“ 
– нещо, за което дори и пари не ми 
се налага да давам. Защо хората от 
древни времена „трият“ миризма-
та си с различни благовонни масла? 
Отговорът е един – страх. Страх 

от собствения ни мирис на човеци, 
който се подхранва и от факта, че 
не ни е дадено от природата да усе-
щаме своя си аромат. Той е пред-
назначен за разкодиране от другия. 
Криейки се зад изкуствени ухания 

обаче, ние постепенно губим свой-
ството си да различаваме естест-
вените миризми и понякога фатал-

но бъркаме при избора на партньор 
(грешка, която обикновено се уста-
новява чак на етапа на брачното 
битово съжителство). 
Какъв е изводът? Да не се увли-

чаме много, когато си слагаме пар-
фюм, и да не прекаляваме с къпане-
то, защото всичко това заглушава 
тънкия аромат на феромоните (ве-
щества, които правят миризмата 
ни уникална, както отпечатъците 
на пръстите ни). Това е ароматът 
на живота и любовта. 
А какъв е изходът? Ами, влюбе-

ните да отидат за седмица на па-
латка и да забравят за сапуна и за 
цялата парфюмерия и козметика на 
света. Притискайки се до чуждото 
мръсно тяло, те могат внимателно 
да определят за себе си: „Моя ли е 
тази некъпана „половинка“, или не?“ 
Впрочем твърди се, че женско-

то тяло излъчва по-силна мириз-
ма от мъжкото и че най-хубаво и 
силно миришели… глупавите жени. 
Очевидно природата компенсира със 
специални грижи към по-несъвърше-
ните си творения – за да не ос-
тане никой без внимание и любов-
но щастие.

Мариана ЯНЕВА
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Искате ли да 
повдигнете 
настроението си? 
Облечете дреха с 
ярък рисунък и веднага 
ще почувствате 
невероятен прилив на 
позитивна енергия! 
През това лято както 
никога преди това са 
популярни „сочните“ 
разцветки. А що се 
отнася до принтовете, 
се приветства всичко 
– от конструктивизма 
до сюрреализма. 

Ярък животКопринена прозрач-
на блуза на едри 

флорални мотиви се 
откроява идеално на 

белоснежния панта-
лон. Ярко и елегант-

но – безпогрешната 
комбинация.

В една гама

Това женствено 

манто с графичен 

рисунък се носи, без 

да се закопчава, за 

да демонстрирате 

елегантната рок-

ля със сложни щам-

пи отдолу. Един-

ственото условие е 

и двете дрехи да са 

от една и съща цве-

това гама.

МОДАМОДАМОДА

РазнокалибреностСмело съчетавайте едри-те с по-дребни щампи. Ва-жно е само стилистиката на щампите да е хармони-зирана по цвят и форма.

Разнокалиокалибреност
азнокалибр

Сммелелло оо о о съсъсъсъчечечеечетатататататататататататаатаавававваввававававававававвавававав ййййййтйтйтйтйтйтйтйтйтееее еее едедедедриририри----

С

тетететететететете ссссссс ппппппппппппппооооооооо-оо-о-о-о-о ддддрдрдрдрдрддрдрдребебеббебеббебебебнини щаааа

Бела, брой 8 (174), 20126



Урок по 
геометрия
Приятно е, когато 
дизайнерите пра-
вят всичко възмож-
но, за да изглежда-
ме елегантни. Рок-
ля в семпла крой-
ка, в която се съче-
тават няколко ге-
ометрични принта 
– и образът на не-
брежната елегант-
ност е постигнат. 
Остава да подбере-
те правилно аксесо-
арите.

Добра компания

Този жакет на едри цветя и 

ризата на дребно каре сякаш 

са създадени един за друг!

Трудно за съчетаване

Но пък изглежда добре. Различни-

те дрехи от този тоалет могат да 

бъдат обединени визуално от един 

цвят, присъстващ както в блузата, 

така и в полата.

Важен детайл
Ако не сте готови да облечете дрехи в ярки цветове, разнообра-зете тоалета с ак-сесоарите. Този сем-пъл тоалет се допъл-ва идеално от чанта и шал на принтове.
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

За всеки ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕПолезни beauty 

препоръки и съвети 
за всеки ден

Фигура мечта

Искате ли да знаете кои са най-ефективните методи за корекция 

на фигурата според козметолозите? Ето ги.

За борба с локалните мастни натрупвания има много начини: 

мезотерапия, масажи и различни физиотерапевтични неин-

вазивни процедури (кавитация, криолиполиза, електролиполи-

за). Въпреки привидната си безопасност всички тези процедури 

трябва да ви бъдат назначени от козметолог, който да вземе 

предвид всички противопоказания и евентуални съпътстващи па-

тологии. 

Най-популярна си остава мезотерапията, при която се използ-

ват различни липолитични препарати, стимулиращи цирку-

лацията и лимфния дренаж в дадена зона. Много ефективни са 

продуктите на основата на соли на жлъчната киселина, които да-

ват много бърз резултат, но пък имат и много противопоказания 

(основно свързани с нарушение на функциите на черния дроб и за-

болявания на стомашно-чревния тракт). Съществуват и препа-

рати на растителна основа, както и хомеопатични, с които не се 

постига толкова бърз ефект, но затова пък са по-безопасни. Пре-

ди процедурата лекарят прави на пациента алергоанамнеза, за да 

не се стигне до алергични реакции. 

Озонотерапията е един от популярните видове мезотерапия, 

който повлиява добре не само зоните с мастни натрупвания, но 

и структурата на кожата (прави я значително по-гладка). Мину-

сите на този метод са изразената болезненост по време и след 

процедурите, които следва да бъдат 2–3 седмично, а също така 

и многото противопоказания (обструктивни заболявания на бе-

лите дробове в анамнезата, заболявания на щитовидната жлеза, 

доброкачествени тумори и др.). 

От физическите методи най-популярен е кавитацията, който 

в същността си представлява ултразвукова липосукция. Плю-

совете тук са липса на болка по време на процедурите и по-мал-

ко количество процедури, с които се постига добър ефект. По 

ефект кавитацията е съпоставима с 2–3 сеанса мезотерапия, но 

струва доста по-скъпо. 

Да направите кожата си по-гладка ще ви помогнат LPG ма-

сажът, душът на Шарко и компресите със специални веще-

ства. Добре е да съчетаете всички методи, ако искате бърз и 

видим ефект. 

И помнете – правилното хранене и спортът никому не са на-

вредили. Те не се отменят!

© MIRCEA BEZERGHEANU | DREAMSTIME.COM
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Лятно разписание

През лятото трябва да преразгледате и процедури-

те за кожата, които правите в козметичния салон и вкъщи. 

 Заради увеличената слънчева активност трябва да прекратите 

дълбоките химически пилинги и апаратните процедури, които излющ-

ват най-горния слой на епидермиса (например fraxel лазер) заради опасност-

та от пигментации. В жегите отдайте предпочитание на овлажняващите ам-

пули, масажите на лице и атравматичното почистване на кожата с микроток. 

 За овлажняването пък ще ви помогне биоревитализацията. Хиалуроновата кисели-

на активно насища кожата с влага, от което лицето изглежда по-свежо. Единствена-

та препоръка е да направите тези инжекции (особено контурната пластика) две седми-

ци преди почивката. 

  За домашно ползване са препоръчителни овлажняващите средства с лека текстура. 

Емулсии и кремове – за суха кожа, гелове и 

тоалетни млека – за мазна и комбинирана. 

Картофена маска за 
околоочния контур

В картофите се съдържа ферментът катехол, който 

се използва често в избелващите козметични продукти. 

За да си направите маска за около очите, настържете на сит-

но ренде малък картоф, разпределете кашицата върху две марли и 

увийте марлите като пакетчета. Покрийте очите с тях и изчакай-

те в легнало положение 10–15 мин. 

Тази маска ще изтрие бързо следите от умора по кожата и ще направи 

погледа ви по-искрящ и изразителен.

© MAKSIM TOOME | DREAMSTIME.COM

Срещу омразната 
пигментация   

Пигментацията на кожата се опреде-

ля от наследствени генетични факто-

ри и от расовата принадлежност. Здра-

вословната пигментация на кожата е в 

пряка връзка от адекватното съдържа-

ние на витамини от групата В, желязо, 

мед, цинк, биотин и пантотенова кисели-

на в организма.

Пигментните петна са следствие от на-

личието на прекалено много пигмент в ко-

жата. Те са различни по форма, но с глад-

ка повърхност и контрастни граници.

Причините за появата им са разнообраз-

ни: вътрешни заболявания, бременност, 

наследствени фактори, възрастови изме-

нения, злоупотреба с някои лекарства, а 

също и прекаляване със солариума и слън-

чевите бани. 

За лечение на хиперпигментацията е не-

обходим комплексен подход. Вътрешно – 

прием на големи дози витамин С, поливи-

тамини и метонин. Външно – избелващи 

и пилинг маски, които можете да си при-

готвите вкъщи.

Етеричните масла, които са ефективни 

при хиперпигментация, са от лимон, бер-

гамот, грейпфрут, мандарина, лайка, ро-

зово дърво, петитгрейн и лайм.

Лосионите и маските се използват 

локално, само на мястото на пигмен-

тацията.

 Лосион от лайка се приготвя от 100 

мл дестилирана вода, 1 с. л. ябълков оцет, 

2 капки етерично масло от лимон, 2 капки 

от розово дърво, 1 капка от лайка.

 Лимонова маска се приготвя от бел-

тък, лимонов сок, 1 капка масло от розо-

во дърво, 2 капки масло и 2 капки масло 

от грейпфрут.
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Да направите тен е лесно, но от 

това, как точно сте го направи-

ли, зависи колко дълго ще изтрае той 

след това. „Професионалното“ мазане 

със слънцезащитни продукти (СЗП) 

по време на почивката може да удъл-

жи не само „пребиваването“ на тена 

върху кожата ви, но и да го направи 

по-здравословен, т. е. да не постра-

дат трайно и необратимо кожните ви 

клетки. Същото се отнася и за коса-

та, ако не искате след почивката да 

изглежда като слама на главата ви. 

Когато се излагате на слънце, специ-

фичните грижи са повече от необхо-

димост. Но не е толкова сложно, кол-

кото изглежда. За да не се лющи пре-

калено кожата след морето, още до-

като сте на море, трябва да я под-

държате еластична. А косата ще за-

пази своя блясък, ако я обгрижвате с 

щедри количества продукти, съдър-

жащи възстановяващи косъма веще-

ства. Ето и правилата, които трябва 

неотклонно да спазвате, докато пла-

жувате.

Взимайте душ щадящо Вечер за-

дължително отмивайте под душа 

солта, пясъка и СЗП от кожата. За 

препоръчване – с хладка вода и с екс-

тремно нежен душ гел, съвместим с 

вашия тип кожа.

Не пестете от крема за тяло 

Стре сираната от UV лъчи кожа се 

нуждае от много влага, за да не се 

обели преждевременно. След душ я на-

мазвайте с двойно по-голямо количе-

ство продукт за тяло от обичайното. 

Модерната козметика за след слънце 

е мултиталантлива. Основната є за-

дача е да задържа влагата в кожата. 

Но съдържа и вещества (като вита-

мините С и Е), които успешно „ловят“ 

свободните радикали, успокояващо 

алое вера, фиксатори за тен и със-

тавки с охлаждащ ефект.

Предпазни мерки срещу лошите 

последици от слънцето Това, кое-

то мнозина не знаят, е, че UV лъчи-

те отслабват имунната система. В 

това число и локалната самозащит-

на система на кожата. Ако искате да 

подпомогнете способността є за ес-

тествена регенерация, изпробвайте 

продукти за след слънце, които съдър-

жат ензими от водорасли. Те гаран-

тирано стопират 50% щетите, кои-

то UV лъчите нанасят на кожата.

Сухата кожа се нуждае от екстра 

мазнина Тъй като слънчевите лъчи 

парализират самопроизводството на 

мазнина от тялото, дамите със суха 

и чувствителна кожа се нуждаят от 

обилно количество мляко за тяло с ви-

соко съдържание на мазнини. За пред-

почитане е да се нанася щедро, вечер, 

след взимането на душ.

Използвайте само меки почист-

ващи средства Слагате ли фон дьо 

тен дори и когато сте на почивка? 

Тогава вземете в куфара по-щадящи 

почистващи средства. Вместо пре-

махващия омазняванията агресивен, 

измиващ гел сложете в багажа кре-

мообразен почистващ лосион напри-

мер. Така ще направите добро на за-

щитната липидна мантия на кожата, 

която се изнежва допълнително и от 

слънцето. Абсолютно табу е тони-

кът за лице, съдържащ спирт! Той ще 

накара лицето ви да изглежда като 

подметка, защото изсушава прекале-

но. Много по-добър вариант е освежа-

ващият спрей с термална вода.

Интензивна грижа за зрялата 

кожа Внимание! Когато нежното 

бронзиране започне да преминава в 

очевадно по-тъмни нюанси, има опас-

ност да съкратите няколко години 

от младостта на кожата си. Особе-

но ако сте над 35-годишна възраст, 

когато на кожата вече є става из-

ключително трудно да се възстановя-

ва сама от UV стреса. Затова всеки 

ден мажете лицето си със СЗП с SPF 

минимум 25, а вечер, преди обичайна-

та after sun грижа, го третирайте с 

ампули, съдържащи във висока концен-

трация вещества, подпомагащи реге-

нерацията на кожата.
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По-дълго шоколадова

И още здравословни 

„слънчеви“ съвети 

за кожа и коса
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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

Ако ви мъчи купероза

Зачервяването, причинено от разши-

ряване на кръвоносните съдове, се 

засилва под влияние на топлината.

Фините червени венички, изпъкващи 

по бузите и носа (рядко по челото 

или брадичката), са неприятен про-

блем, с който трябва да се съобразя-

вате в ежедневието си.

 За препоръчване е използването на 

специални кремове със съставка от 

хамамелис.  Избягвайте много сту-

дено или много топло (включително 

и в банята), както и силно солените 

храни, многото подправки, спиртни-

те напитки.  Защитният грим, осо-

бено в най-горещите дни, е задължи-

телен.  Не почиствайте кожата с 

агресивни продукти, които оказват 

загряващ или изстудяващ ефект. 

 В никакъв случай не прилагайте лед 

за свиване на порите. По-добре из-

ползвайте маски с каолин.  За зали-

чаване на скъсаните венички по бузи-

те можете да повлияете вътрешно, 

като приемате храни, богати на ви-

тамин С.  Можете да си направите 

и натурална маска с 1 ч. л. яйце, 1 ч. л. 

бирена мая , 1 ч. л. житни кълнове и 1 

ч. л. масло от житни кълнове. Разбър-

кайте добре всички съставки и нане-

сете нежно. Оставете да подейства 

15 мин и изплакнете с хладка вода.

© DENIS TEVEKOV | DREAMSTIME.COM

5 начина за създаване на обем в косата

1. НЕИЗМИВАЩА СЕ ГРИЖА

Ако косата ви е тънка, използвайте вместо балсам средство, което 

не се отмива. Продуктите без отмиване са по-леки, което означава, 

че няма да утежнят косъма. 

2. ГЛАВАТА НАДОЛУ! 

Можете да придадете обем на косата по хитър начин – нанесете 

в корените сух шампоан и изсушете косата, като наведете глава. 

След това я разрошете с ръце. 

3. КРАСИВИ ВЪЛНИ

Кичури, навити на ролки, моментално ще придадат на косата необхо-

димия є обем. След като свалите ролките обаче, не бива да решите 

косата, а просто да разтърсите глава. 

4. ПО-МАЛКО СТАЙЛИНГ ПРОДУКТИ

Голямото количество лак за коса намаля-

ва обема, затова не бива да злоупотребя-

вате с този продукт. Нанасяйте по 

малко лак в корените и по пери-

метъра на прическата, за да я 

фиксирате. 

5. ЦВЕТНИ ОТБЛЯСЪЦИ

Можете да създадете 

зрителна представа за 

обем на прическата с по-

мощта на цветовете. На-

несете боя за коса не по ця-

лата дължина, само върху из-

расналите корени – за сметка 

на това цветът ще пробляс-

ва красиво, а косата ви ще из-

глежда значително по-гъста. 



1. Спазвайте 
строг режим

Даже ако сте стопроцентова 

сова, постарайте се да си лягате не 

по-късно от 23.00 ч. През нощта клет-

ките на кожата работят активно, за да 

компенсират вредните въздействия, с 

които се били „бомбардирани“ през деня. 

Спазвайте режима на заспиване и съ-

буждане, за да подпомогнете ес-

тествения процес на клетъч-

на регенерация.

3. Хитър 
ритуал 

Старайте се да нанасяте 

нощен подхранващ крем мини-

мум половин час преди да си лег-

нете да спите. Тогава полезни-

те вещества от продукта 

ще попият в кожата ви, а 

не във възглавница-

та.

5. Арома-
терапия

По-бързо ще се озовете в цар-

ството на Морфей, ако се дове-

рите на някои аромати. Нанесе-

те капка лавандулово етерично 

масло върху вътрешната стра-

на на китката си или пък за-

палете ароматерапев-

тична лампа.

2. Пийте… 
по-малко вода 

вечер

За да се събудите без отоци под 

очите, въздържайте се от голя-

мо количество вода и солени яс-

тия вечер. В идеалния случай 

последният прием на храна 

трябва да бъде минимум 

4 часа преди сън.

4. Грижа 
за косата

Ще избегнете сплъстяването 

на косата, ако спите върху сатене-

на възглавница. За разлика от памука 

съприкосновението на коприната с ко-

сата не є позволява да се оплете и на-

цепи. Също така не забравяйте, пре-

ди да заспите, да срешите косата 

си – това ще подобри микро-

циркулацията на кожата 

на скалпа.

ДА СЕ СЪБУДИТЕ 

Х У Б А В А5
НАЧИНА
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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.



гр и м

Оранжево, розово, синьо – 

понякога пастелни, понякога 

сигнални. През лятото 

тези сенки за очи ще 

бляскат върху клепачите 

ви. От „Москино“ обичат 

пъстротата и яркостта…

Както се твърди, 

оранжевите клепачи 

са супермодерни. Но 

са доста странни

Цветовете 
на младостта
Ярки, наситени сенки за очи, червила в сочни оттенъци – това е 
актуално през лятото. Смело съчетавайте текстури и играйте с 
нюансите, за да привлечете вниманието върху лицето си!

УСТНИ

Не е първи сезон, когато яркорозовото червило не само 

че не сдава своите позиции, а обратното – успешно ги 

затвърждава. 

През това лято на почит са различните оттенъци на ро-

зовото – от нежно пастелните до наситено цикламени-

те. Но не си мислете, че златисто-бежовото, кораловото 

и, естествено, червеното са отпаднали от класацията. 

Искате да освежите макиажа си? Водещите визажисти 

съветват да използвате блясък за устни с фруктов от-

тенък. Ако обичате да бъдете на крачка преди всички, ва-

шите цветове са оранжевото с матов оттенък или пък 

блясъкът за устни с цвят теракота. И забравете за кон-

турния молив за устни – през това лято той не е моде-

рен.
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ТОН

На мода се върна течният руж, който стои прозрачно и 

нежно. 

Летният грим трябва да бъде лек и полупрозрачен, а кожа-

та на лицето – безупречна. Идеалният вариант е да нане-

сете прозрачна основа с матов ефект, която ще скрие не-

съвършенствата на кожата ви. Или тонален крем с „въз-

душна“ текстура. Имайте предвид, че ярките цветове на 

червилото изпъкват по-добре на загоряла кожа, което озна-

чава, че без автобронзант няма да минете (особено пък ако 

не сте ходили на море). 

Ако искате да изглеждате като жителка на Лазурния бряг, 

сложете на няколко точки по лицето пудра с натурален 

nude (безличен) цвят или използвайте пудра с блестящи 

частици без съдържание на талк. За финал се усмихнете и 

на скулите нанесете нежен розов руж – той мигновено ще 

освежи излъчването на лицето ви.

ОЧИ

Цветната спирала за мигли, ярката очна линия и сенките 

за очи с цветовете на морето и небето – това е актуал-

но през този сезон. 

Светлосиньото е фаворит за лятото. В грима на очите мо-

жете да си позволите абсолютно чисти, ярки цветове: ро-

зови, брезово зелени, сини. И още един важен тренд – сен-

ките с метални оттенъци. Сияние можете да постигнете 

и със сухи сенки с перлени частици в състава или пък да се 

възползвате от течните глос сенки с освежаващ ефект 

в гамата от сребристо до бронзово. Що се отнася до мо-

ливите за очи, според водещите визажисти е по-добре да 

използвате два различни оттенъка. Нанесете ги върху це-

лия горен клепач (от края на миглите до сгъвката) и внима-

телно ги туширайте с пръсти, така че да се получи опушен 

ефект. Завършете грима на очите със спирала за обем.

КОСА

Естествената прическа, която подчертава естествената красота на косата – 

тя е хитът на сезона.

На мода са образите, които отразяват парижкия разкош и кокетност. Не е важно 

каква прическа предпочитате – струящи меки вълни, кок, конска опашка или къса 

подстрижка, – важното е да не се отнасяте към нея прекалено сериозно. Леката 

небрежност – ето това е ефектът, който трябва да създадете. Средствата за 

оформяне на косата трябва да подчертават текстурата на косъма, а не да го на-

товарват.
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 А ЗАЩО Е БЕЗЦЕННО МАСЛОТО ОТ ШИЙ?
Защото от дълбока древност народите в Африка се доверяват на невероятните му лечебни и разкрасяващи свойства. 
То било първа помощ при изгаряния и рани, при раздразнена и възпалена кожа. На него разчитали да предпази нежна-
та кожа на бебетата и малките деца от жестокото слънце и сухия горещ вятър. За жените пък то било най-важното сред-
ство за запазване на красотата и младостта на кожата. Твърди се, че представлявало неотменна част от ежедневния ри-
туал за красота на самата Клеопатра. 
Маслото от ший е богато на витамини A, E и F, микроелементи и редица наситени и полиненаситени мастни киселини. 
Дълбоко подхранва и хидратира, като бързо прави дори много сухата и изтощена кожа отново гладка, мека и еластич-
на. Съхранява нейната свежест и младост, предпазва я от отпускане, от образуване на бръчки, от изсушаване и от следи-
те, които времето и ежедневният стрес оставят върху нея. 

 КРЕМ ЗА ТЯЛО С МАСЛО ОТ КАКАО И ШИЙ 
ще направи склонната към отпускане кожа отново стегната и еластична. Маслото от какао съдържа танини, които стягат 
кожата, и кофеин, който я дренира и изглажда. Растителните пигменти в състава му помагат на кожата да задържи при-
добития тен по-дълго време. Какаовото масло е най-ефективният до момента естествен продукт срещу белези и стрии 
по кожата. Затова е особено подходящ при бременност и планирани диети, когато кожата е подложена на значителни 
промени и се нуждае от специални грижи, за да остане здрава, свежа и еластична.

 КРЕМ ЗА ТЯЛО С МАСЛИНА И ШИЙ
е чудесно решение за сухата и чувствителна кожа. Маслото от маслина интензивно хидратира, подхранва и успокоява 
раздразнената кожа. Богато е на вит. Е (стяга съединителната тъкан) и други мастноразтворими витамини, фитостероли 
и фосфолипиди. Защитава кожата от вредните атмосферни влияния.

 КРЕМ ЗА ТЯЛО С МАСЛО ОТ ДИВА РОЗА И ШИЙ
възвръща красивия и сияен вид на кожата. Маслото от дива роза тонизира капилярите и подобрява циркулацията на 
кръвта, което намалява зачервяванията по кожата, причинени от спукани капиляри (т.нар. венозни конци). Тонизира и 
действа ароматерапевтично.

В разгара на лятото

j%›=2=  ,“*=  
“C	
,=�…% %2…%�	…,	

Кремовете от серия Irisan се разпространяват в аптечната мрежа из цялата страна.

В
сички обичаме лятото – топлото време, обил-
ната слънчева светлина, морските въл-
ни, свежия планински въздух, разход-
ки и спортни занимания на открито... 

Увлечени в дълго чаканите развлечения, не 
бива да забравяме, че през този сезон тряб-
ва внимателно да се грижим за здравето и кра-
сотата на своята кожа. Да я предпазим от пора-
женията, които могат да нанесат силното слънце, 
горещият въздух, сухият вятър и прахта, да съхраним 
нейната еластичност, копринена гладкост и мекота.
За никоя дама не е тайна фактът, че ключът към здрав и кра-
сив вид на кожата е комбинацията от правилно хранене, ре-
довен прием на вода и адекватни козметични грижи, състо-
ящи се от две прости стъпки – подхранване и хидратация. 
И ако първото и второто условие са ясни и не предизвикват 
някакви особени съмнения, то третото – изборът на подхо-
дящите козметични средства сред огромното изобилие на 

пазара – може наистина да ни постави пред сериоз-
ни колебания.

В каталога на германската марка ASAM, коя-
то от няколко години е изключително добре 
приета на родния козметичен пазар, откри-
хме наистина добри предложения.
Компанията от Бавария има повече от успеш-

на половинвековна история като производи-
тел на козметика с високо съдържание на нату-

рални съставки, безкомпромисно качество и винаги 
разумни цени.
Нейната серия Irisan е специално предназначена за под-
държане на нежната и деликатна кожа на женското тяло. В 
основата на козметичните формули е маслото от ший (из-
вестно още като шеа или карите) – добивано от африканско-
то маслено дърво. На Черния континент го почитат като све-
щено растение и само пълнолетните африкански жени имат 
право да добиват безценното масло от неговите плодове.





зд р а в н а  к у л т у р а

В
ъншният ни вид безусловно отразява здраво-
словното ни състояние и издава процесите, 
които протичат в тялото ни. Блясъкът в очи-
те и здравата кожа, както и изражението на 

лицето зависят от нивата на половите хормони в ор-
ганизма ни. Еластичността на кожата – от състоя-
нието на сърцето и кръвоносните съдове. 
Много проблеми, които ние често приемаме като 

козметични дефекти, не са нищо друго, а сигнали за 
тревога. За да можем да ги разшифроваме, трябва да 
бъде поставена диагноза, за което ще ви помогнат оп-
ределени диагностични тестове. Разбира се, диагнозата 
ще постави лекуващият ви лекар, а също и ще назна-
чи лечение. А нашите съвети ще ви помогнат да се 
ориентирате в избора на необходими анализи.

ПРОБЛЕМНА КОЖА
С акне в младежка възраст се сблъскват почти всич-

ки. Акнето обяснява хормоналното пренастройване на 
организма и с времето напълно минава. Доста по-слож-
но е да се справите с „юношеско“ акне, появило се 
в резултат на хиперфункция на мастните жлези след 
20–25-годишна възраст. То се съпровожда от разшире-

ни пори, върху лицето се появява мазен блясък, кожа-
та става груба, с нездрав тен. 

Причината? Възможно е тя да е хиперфункция на 
мастните жлези. Този процес се контролира от хормо-
ните тестостерон и кортизол. Ако нивото им е висо-
ко, мастните жлези започват да работят на „авариен“ 
режим, превишавайки денонощната норма неколкократ-
но. Друга възможна причина са нарушенията в храно-
смилането, а също и претоварването на черния дроб. 

Анализирай това Можете да започнете изследване 
за определяне на нивото на следните хормони:  тес-
тостерон  кортизол  глобулин, свързващ половите 
хормони. 
Ако количеството на тези хормони е в норма, трябва 

да се изследва състоянието на органите на стомашно-
чревния тракт. За това ще ви помогнат:  специални 
изследвания на кръвта  биохимия на кръвта.
Докато се установи причината, спазвайте следните 

правила:  откажете се или сведете до минимум пуше-
нето, употребата на алкохол, на мазни, люти и солени 
храни  намалете консумацията на газирани напитки и 
сладко (захарни изделия и шоколад). И не стискайте пъп-
ките с пръсти – това може само да влоши ситуацията.
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ВЪНШНИЯТ 
ВИД НА 
ЗДРАВЕТО
Коя жена не мечтае кожата є 

да е здрава, еластична и нежна, 

косите – гъсти и блестящи, 

тялото – стегнато...
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ОТОЦИ И ПОДПУХНАЛОСТ НА ЛИЦЕТО
Стъпалата ви отичат ли вечер? Стават ли пръсти-

те ви на ръцете двойно по-дебели? А сълзят ли су-
трин очите ви?

Причината? Отоците могат да бъдат признак за 
болни бъбреци. Допълнителни рискови фактори: услож-
нено протичане на инфекциозни заболявания, нарушения 
в обмяната на веществата, бъбречнокаменна болест, 
злоупотреба с алкохол. 

Анализирай това При подозрение за заболяване на 
пикочоотделителната система се препоръчват след-
ните анализи:  общ анализ на урината  съдържание 
на белтък в кръвта  креатинин (в кръвта)  урея (в 
кръвта).
Старайте се да избягвате прекомерни натоварвания, 

разхождайте се на чист въздух, изключете от менюто 
си мазните и солените храни. Пазете се от настинки. 
При обостряне на цистити и уретрити не се самоле-

кувайте, а своевременно се обърнете към лекар уролог. 

ТЪМНИ КРЪГОВЕ ПОД ОЧИТЕ
Посивял тен и бледо лице, „звезди“ от кръвоносни съ-

дове, тъмни синкави сенки под очите… Всичко това 
може да предупреждава за заболяване на сърдечносъдо-
вата система. 

Причината? Заболяванията на сърдечносъдовата сис-
тема водят до нарушение на кръвообращението и до 
недостиг на кислород в тъканите. Затова се проме-
ня цветът на лицето и могат да се появят мрежич-
ки от спукани капиляри по кожата там. А също така 
тъмни кръгове и отоци под очите. 

Анализирай това При подозрение за заболяване на 
сърдечносъдовата система се правят ЕКГ и редица 
лабораторни изследвания:  клиничен анализ на кръв-
та  липиден профил  изследване на нивото на глюко-
зата в кръвта, както и на нивата на тиреотропния 
хормон (ТТГ).

ВЛОШЕНО СЪСТОЯНИЕ НА НОКТИТЕ
Ако сте забелязали, че ноктите ви са с променена 

структура, цвят или здравина, обърнете внимание на 
тези симптоми. Формата и цветът на ноктите мо-
гат много да разкажат за състоянието на различни 
органи и системи в организма.

Причината? Най-често тя е недостиг (или пък пре-
дозиране) на някакъв микроелемент. Например белите 
петна по ноктите говорят за това, че на организма 
му липсват желязо и цинк. Ако ноктите са започна-
ли да се разслояват, не е изключено да страдате от 
недостиг на витамини А и D или от дефицит на си-
лиций и селен. Ако подозирате, че ноктите ви са по-
разени от гъбична инфекция, своевременно се обърне-
те към лекар.

Анализирай това Състоянието на ноктите се вло-
шава при постоянен контакт с химически агенти, на-

пример синтетични почистващи и перилни препарати. 
Затова при чистене и пране използвайте ръкавици. Ре-
довно използвайте кремове за ръце и нокти.

ИЗЛИШНО ТЕГЛО
Внимавате за фигурата си, но се оказва все по-труд-

но да сте във форма и да поддържате нормалното си 
телесно тегло. Нито диетите, нито спортът дават 
някакви задоволителни резултати от един момент на-
татък… 

Причината? Най-близката до логиката е хормонални-
ят дисбаланс. По принцип теглото (както наднормено-
то, така и поднорменото) се влияе от хормона естра-
диол, както и от хормоните, които се отделят от 
щитовидната жлеза. Естрадиолът, по-известен като 
„хормонът на женствеността“, регулира и мастните 
отлагания. Ако той е в излишък в организма, може да 
стане причина за напълняване на най-проблемните за 
жената места (в областта на корема и бедрата). За 
оценка на функциите на щитовидната жлеза трябва 
да се обърнете към ендокринолог, който да ви назна-
чи необходимите изследвания. А ако имате ендокрин-
ни и метаболитни нарушения, с една диета или със 
спортуване е невъзможно да решите проблема с над-
норменото тегло. 
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Анализирай това Нарушенията мога да се устано-
вят с тестове за определяне на нивото на:  тиреот-
ропния хормон  естрадиола.
Движете се повече, спортувайте, занимавайте се с 

фитнес и танци, не преяждайте вечер. Откажете се 
от мазните, лютите храни, от сладкото. Хранете се 
с нискокалорична храна, зеленчуци, плодове, риба, пи-
лешко месо, млечни продукти с ниска масленост.
Ако страдате от поднормено тегло, проблемът е не 

по-малко тревожен. Хранете се балансирано. Провере-
те състоянието на стомашно-чревния тракт.

ПРЕКОМЕРНО ОКОСМЯВАНЕ
То, освен че създава неприятности и комплекси на 

много жени, е сериозен медицински проблем. Става 
дума за окосмяване на участъци от женското тяло 
като лице и гърди, където по принцип не би трябва-
ло да се появява окосмяване. Механичното отстраня-
ване на космите и различните методи за епилация мо-
гат да дадат само краткотраен ефект.

Причината? Става дума за повишено ниво на мъж-
ките полови хормони (андрогените) в организма, кое-
то е много опасно и може да доведе до нарушение 
на работата на яйчниците и до безплодие. Най-раз-
пространени причини за повишаване нивото на мъж-
ките хормони са прием на лекарствени препарати, на-
рушена функция на надбъбречните жлези, наследстве-
ни фактори.

Анализирай това Може да се направи комплексно из-

следване на нивото на следните хормони:  тестос-
терон  SHBG (глобулин, свързващ половите хормони) 

 17-ОН прогестерон  DHEA-SO4. Макар че механич-
ното отстраняване на космите дава само временен 
ефект, се налага де се използват различни методи на 
епилация и депилация. За да изберете щадящия и под-
ходящ за вас, ще ви помогне дермокозметологията. 

КОСОПАД
Липсата на блясък, опадането на косата и цъфтя-

щите краища са най-разпространените проблеми, кои-
то по правило са свързани с цял комплекс от проме-
ни в организма. 

Причината Падането на косата може да бъде при-
знак за авитаминоза, и по-точно, за недостиг на ви-
тамините А, С, Е и от групата В, както и на ми-
нералите калций, желязо, цинк и магнезий. Авитами-
нозата от своя страна може да се развие вследствие 
на нарушена работа на стомашно-чревния тракт. Дру-
га разпространена причина са хормоналните нарушения.

Анализирай това Ще ви се наложи да направите 
следните изследвания:  на състава на елементите на 
косата (40 елемента)  женски хормонален профил.
Ако нивото на хормоните ви се окаже в норма, 

трябва да изследвате състоянието на органите от 
стомашно-чревния тракт. 
Откажете се от топъл сешоар, маша, преси. Горе-

щината и студът също създават условия за влошаване 
на кръвоснабдяването на космения фоликул. 
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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. 

Л
ято е. Морето се синее – 
пред очите на едни, в наме-
ренията на други, в мечти-
те на трети. Лято е. Кра-

сиви жени карат мъжете да обръ-
щат глави след тях и да ги блену-
ват. Лято е. Време, в което дос-
та от нас се поглеждат критич-
но в огледалото и си напомнят за 
кой ли път, че е крайно наложи-
телно да върнат назад няколко ки-
лограма. Повярвайте, начинът това 
да стане бързо и приятно започва 
от днес.
Високите температури могат да 

доведат до сериозни здравословни 
проблеми като топлинен удар или 
дехидратация. Можете да намалите 
до минимум вредните последици от 
жегата и да се насладите истински 
на лятото, ако спазвате съветите 
на д-р Вергиния ГЕОРГИЕВА – ръ-
ководител на Центъра по природ-
на медицина и гладолечение в Банкя.
„Лятното гладуване с дини и пъ-

пеши изчиства максимално тялото 
ни и изкарва всякакви песъчинки от 
бъбреците – обяснява тя. – А кон-
сумацията на кайсии и праскови ук-
репва сърцето.“ 
Плодовете, които ядем дневно, 

трябва да са 1 кг. Но не бива да 
забравяме, че 

дините съдържат много 
плодова захар 

и затова по време на курса на гла-
дуване приемът на мед трябва да 
се ограничи. Освен че са диетични, 
дините прочистват идеално хра-
носмилателната система и дебело-
то черво. В началото на гладува-
нето за отслабване можем да от-
делим само 1 ден седмично и той 
да се превърне в нашия специален 
ден. Тогава е добре да консумираме 
1–1,2 кг плодове и между 4 и 6 ч. 

ч. билков чай с мед. Много е по-
лезно сутрин да се приема на глад-
но смес от 1 с. л. смляно ленено 
семе, 1 с. л. сусамов тахан и 1 с. 
л. мед. „Ако решите да разтовари-
те частично организма си, можете 
до обяд да изяждате 400 г плодо-
ве, да обядвате с 350–400 г сала-
та с добавка на малко въглехидрат-
ни храни (например картофи). Към 
16.00–17.00 ч. хапнете 1–2 банана и 
1 препечена филийка хляб, а вечер-
та идва ред на пържолите и го-
лемите порции салати. Целулозата 
от зеленчуците ще подейства като 
метла на стомаха ви. След 21.00 ч. 
не бива да ядете нищо“ – обяснява 
д-р Георгиева.
До 25-годишна възраст хората из-

разходват повече енергия и 

проблемите 
с килограмите 

идват в по-зряла възраст, когато 
„улягаме“, движенията ни стават 
по-ограничени, а положителните 
емоции – не толкова много. След 
40-годишната възраст обмяната на 
веществата се променя, настъпва 
хормонален дисбаланс, човек често 
се обездвижва и натрупването на 
килограми в проблемните зони ста-
ва по-лесно.
„Истина е, че шоколадът става 

любим на жените над 40-годишна 
възраст – уверява д-р Георгиева, – 
но не бива да се прекалява с него. 
По-добре е да си подслаждате жи-
вота с нискокалорични шоколади, 
които се намират във всеки по-го-
лям магазин.“ 
И не забравяйте, че човек пъл-

нее не от храната, а от емоциите. 
Колкото повече положителни емо-
ции имате, толкова по-стройна ще 
е фигурата ви.

Разговора води Софи ТОПАЛОВА
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езависимо от факта, че пове-
чето хора днес се смятат за 
просветени по много медицин-
ски въпроси, самото спомена-

ване на думата „упойка“ продължа-
ва да всява страх. Дори за тези, 
които не се страхуват от хирур-
гични интервенции, анестезията из-
глежда опасна. Широко са разпрос-
транени твърденията, че е възмож-
но да не заспиш напълно при обща 
анестезия или пък изведнъж да се 
събудиш по време на операция. А 
като че ли най-голям е процентът 
на онези, които се страхуват, че 

ИЗОБЩО НЯМА ДА СЕ СЪБУДЯТ 
от медикаментозния сън. Освен 
това и досега битува мнение, че 
упойката скъсява живота. Трябва 
ли да възприемаме сериозно всички 
тези слухове и предразсъдъци, кои-
то нямат отношение към съвре-
менната реалност? Подчертаваме 
думата „съвременна“, защото ня-
кои от изброените разпространени 
твърдения са имали почва, но в да-
лечното минало. 

МЕТОДЪТ ПРОБА–ГРЕШКА

Анестезията започва да се използ-
ва в медицината още в средата на 
XIX век. В продължение на много 
десетилетия прилагането на този 
метод се основавало само на прак-
тиката, или с други думи казано, 
разчитало е на метода проба–греш-
ка. Анестезиологията като наука 
започнала да се оформя едва в сре-

дата на ХХ век. До този момент 

НЕ Е ИМАЛО ПОДГОТВЕНИ 
АНЕСТЕЗИОЛОЗИ 

и „операцията“ по упойването се 
поверявала на самите хирурзи. 
Ако лекарят не е в състояние да 

държи скалпела в ръцете, то не 
може от него да се очакват осо-
бени постижения в други области 
на медицината. Предполагало се и 
обратното – че ако някой е до-
бър хирург, то вероятно той би се 
справил сам и с анестезията. Но 
истината е, че в тези отминали 

години усложненията по време на 
наркоза и дори леталният изход са 
били обичайни. Качеството на пре-
паратите, които са се използвали 
за общо обезболяване, е било тако-
ва, че понякога от тях наистина 
можело да се очаква всичко. Днес 
анестезията 

НЯМА АБСОЛЮТНИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В наши дни пациентите могат да 
разчитат на професионално подгот-
вени специалисти, а също и на висо-
котехнологично оборудване и съвре-
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ДОКТОР ОХНЕБОЛИДОКТОР ОХНЕБОЛИ

Имат ли основание 

опасенията на хората, 

които отказват да легнат 

на операционната маса 

заради страха от упойка?

При общата анестезия се използват медикаменти (анестетици), с които 

се потиска функцията на централната нервна система, в резултат на 

което пациентът загубва съзнание (заспива).

При локалната анестезия се използват локални анестетици (прилагат се 

под формата на капки, спрей или инжекция), с чиято помощ се обезболява 

част от тялото, а пациентът остава в съзнание.
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менни лекарствени препарати. Нар-
козата вече се е превърнала в едно 
от най-безопасните неща в живота 
ни. За тези, които се убеждават 
единствено от цифри, ще напишем, 
че при относително здрав човек 
(напълно здравият не се нуждае от 
операция), вероятността от теж-
ки усложнения при анестезия е 1 на 
200 000 операции. Тоест рискът от 
летален изход по пътя към болница-
та или пък да станете жертва на 
злополука е 25 пъти по-висок, от-
колкото рискът от смърт поради 
обща анестезия. 
При някои пациенти се наблю-

дават такива неприятни последи-
ци от упойката като гадене, све-
товъртеж, временно отслабване на 
паметта, болки в гърлото и пре-
сипване на гласа. 

НЕПРИЯТНИТЕ УСЕЩАНИЯ 
ОБАЧЕ МИНАВАТ БЪРЗО 

и не вредят на организма. При до-
бра работа на анестезиолога и при 
индивидуален подход към болния по-
добни странични ефекти въобще не 
настъпват. 
Съществува още едно разпростра-

нено мнение, според което честото 
подлагане на обща упойка за сравни-
телно кратко време е изключител-
но вредно за здравето. Известно е, 
че при пациенти с тежки изгаря-
ния често се налага обща анесте-
зия (заради периодичната смяна на 
превръзката, присаждане и/или плас-
тика на кожа). Въпреки това няма 
научно потвърдени доказателства, 
че честото подлагане на упойка е 
предизвикало у тях сериозни услож-
нения. 
Изразът „относително здрави па-

циенти“, който използвахме по-го-
ре, не бива да ви притеснява. Ясно 
е, че сред тези, които попадат в 
списъка за операция, рядко се сре-
щат млади и идеално здрави хора. 
Съпътстващите заболявания, като 
хипертония, стенокардия, бронхиал-
на астма и пр., могат да усложнят 
работата на анестезиолога. Ето 
защо преди операция той е длъжен 
не просто да получи формална бе-

лежка от невропатолога, кардиоло-
га или терапевта с надпис „упойка 
– противопоказна“ или „няма про-
тивопоказания при упойка“. Анесте-
зиологът трябва да има обективна 
информация за здравния статус на 
пациента. 
Абсолютни противопоказания при 

анестезия не съществуват, но ня-
кои съпътстващи заболявания кри-
ят известен риск, който може и 
трябва да се сведе до минимум. 
Ако според анестезиолога здраво-
словното състояние на пациента не 
е оптимално за провеждане на анес-
тезия, той насочва пациента към 
съответния специалист, който на-
пример да стабилизира артериално-
то му налягане. 

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБИ 
ПОД ОБЩА УПОЙКА?! 

По-добре – не. През последните 
години стана модерно да лекуваме 
зъбите си под упойка. Много меди-
цински центрове вече рекламират 
подобно лечение. Стоматологията 
е единствената област, в която 
общата анестезия е рискована. В 
САЩ и Западна Европа, където ни-
вото на медицината е високо, осо-
бено когато става дума за апарату-
рата и медикаментите, които се 
използват – лекарите се стараят 
да не прибягват до обща анестезия 
при стоматологични манипулации. 
Работата е там, че при стома-
тологична интервенция анестезио-
логът няма достъп до дихателните 
пътища и не е в състояние да кон-
тролира техните защитни рефле-
кси, невинаги може да предотврати 
изтичането на течност (кръв или 
гной) в трахеята – а подобни ситу-
ации са опасни за живота. 
За жалост у нас често плате-

жоспособността на пациента е по-
голям фактор, отколкото безопас-
ността. Ако състоянието ви е та-

кова, че стоматологичното лече-
ние непременно изисква пълна упой-
ка – съветваме ви да се подложи-
те на тази процедури в специали-
зирани центрове, които разполагат 
с операционен блок, т. е. с необхо-
димото оборудване. Само на таки-
ва места е възможно да ви окажат 
незабавна помощ – да ви премес-
тят в реанимация или пък в зала за 
следоперационно наблюдение. 
Във всички останали случаи не съ-

ществуват противопоказания сре-
щу общата анестезия. Напротив. 
Много от медицинските манипула-
ции и изследвания дори се правят 
по-удобно, когато пациентът е под 
наркоза. Подобна манипулация напри-
мер е колоноскопията (изследване на 
дебелото черво със специален апа-
рат, който се вкарва в дебелото 
черво през ректума). Навсякъде по 
света, особено при хора над 50-го-
дишна възраст, това е 

ПРОЦЕДУРА, ИЗИСКВАЩА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

и която се прави под пълна упой-
ка. И работата не е там, че без 
упойка процедурата е болезнена и 
некомфортна психологически. Става 
дума за това, че пациенти с болно 
сърце или хипертония е много опас-
но да търпят болка. 
Рисковете от нежелани ефекти, 

които са резултат от анестезия, 
са толкова по-малко, колкото по-
висококвалифициран е анестезио-
логът. Какъв е изводът? Ако ви 
предстоят операция или изследва-
не, които изискват подлагането на 
пълна упойка – избирайте клини-
ка, в която специалистите са до-
бри, а не клиниката, която е най-
близо до дома ви. Оперирайте се не 
на местата, чиято реклама е най-
силна, а на местата, където ком-
петентността на специалистите е 
най-висока.

До операцията

Информирайте анестезиолога за всички лекарства, които сте приемали. 

Както знаете, много от медикаментите освен основно имат и странич-

но действие. Освен това съвместното приемане на медикаменти може да 

промени качеството или продължителността на въздействие на лекар-

ството. Например приемането на аспирин се отразява на съсирването на 

кръвта, сънотворните и успокояващите средства са способни да проме-

нят реакцията на организма при въвеждането на обезболяващи препарати.
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хр а н е н е

Изобилието на пресни зеленчуци и плодове на 
пазара през този сезон ще ви помогне да си 
върнете стройната фигура без строги дие-
ти. А ако и положите усилия, за да контро-

лирате апетита си, то резултатите със сигурност 
много скоро ще ви зарадват.
Започнете решителната борба с излишните килогра-

ми още от днес. Не е необходимо да чакате до по-
неделник. Ваш съюзник в начинанието ще бъде искре-
ното ви желание за отслабване. И още – ще се нало-
жи да устоявате на различните калорийни изкушения.

САЛАТЕНА ДИЕТА

Какво е лятото без салати? Те присъстват задължи-
телно в менюто и на тези, които следят за килогра-
мите си, и на тези, които не се боят от напълняване. 
Свежите салати са вкусни, полезни и богати на 

„живи“ витамини. Използвайте кулинарната си фанта-
зия, за да експериментирате с различните зеленчуци – 
зеле, краставици, лук, спанак, домати… 
Диетата е двуседмична. Ще ви помогне бързо да вле-

зете във форма преди отпуската и да свалите до 7 
килограма от теглото си.

ПЪРВА СЕДМИЦА

Закуска Плодова салата от зелена ябълка, круша и 
портокал, залята с кисело мляко с 1% масленост. Из-

пийте 1 чаша вода с лимон 1 час преди да изядете 
салатата. 
Обяд и вечеря Зеленчукова салата – зеленчуци по из-
бор, без картофи. Салатата се подправя с лимонов 
сок и/или зехтин.

ВТОРА СЕДМИЦА 

Всичко се повтаря, само че на обяд се добавят по 
100 г немазно месо (пилешко, пуешко или телешко) 
без сол.
По време на диетата се пият само вода и зелен чай 

с лимон. За да не преяждате, старайте се да си при-
готвяте по-малки порции салата.

ЕКСТРЕМНА ДИЕТА 
„– 2 КИЛОГРАМА“

През лятото много жени искат да блеснат с хубава 
фигура, но много от тях не успяват да се подготвят 
навреме. Екстремната диета е подходяща за всички, 
които не са успели да се погрижат за фигурата си до 
началото на юли. Тази диета е разтоварваща и полезна 
за всички, дори и за дамите, които не са пълни. Пос-
ветете є се само за два дни преди началото на отпус-
ката си. Само за 2 дни, игнорирайки кулинарните изку-
шения, ще отслабнете с 1,5–2 кг. Направете неколко-
дневно прекъсване и повторете подвига си.

МЕНЮ

1-ви ден Изяжте 4 ябълки, 1 голям лимон, парче не-

ТОП 5
на летните диети
През лятото лесно се 

слабее. Топлите месеци 

ни карат да се движим 

повече независимо от 

начина на живот, който 

водим. И дори да не 

полагаме особени усилия, 

неусетно успяваме да 

се разделим с няколко 

излишни килограма. 

Предлагаме ви пет 

различни диети, за да 

изберете подходящата 

точно за вас.
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мазно варено месо и 3 средно големи сухара. 
2-ри ден Повторете менюто от първия ден.
 

ПРОЧУТАТА ЗЕЛЕВА СУПА 

Ако се храните само със зелева супа, само за седмица 
ще се отървете от излишните си килограми. Тази супа 
не доставя калории на организма – колкото повече 
ядете от нея, толкова по-бързо ще станете стройни. 
Предимството є е, че можете да я консумирате във 

всякакви количества и по всяко време на денонощието 
– дори и след 18.00 ч. Ако не нарушавате тази дие-
та, ще свалите 5 кг за седмица, при това без усилие. 
И най-важното – ще придобиете добро самочувствие. 
Диетата се състои от продукти, несъдържащи маз-

нини. Зелените зеленчуци имат т. нар. отрицателна 
калорийност, т. е. за тяхната преработка организмът 
изразходва повече енергия, отколкото самите те съ-
държат в себе си.
Едновременно с немазната зелева супа можете да упо-

требявате плодове и зеленчуци, месо и риба в опреде-
лена последователност. 

Необходими продукти за супата:

 6 големи глави кромид лук  6 кубчета бульон  1 
връзка магданоз  2 сладки чушки  1/2 голяма зелка 

 2 консерви домати (400 г)  пресни домати  4 го-
леми моркова

Зеленчуците се нарязват и се варят в бульона 1 час. 
Подправят се със соев сос и с ароматни подправки. 

МЕНЮ

1-ви ден Яжте различни плодове (без банани) и тол-
кова супа, колкото пожелаете. Съдържанието на кало-
рии в това меню е толкова малко, че ако се придър-
жате към рецептата и режима, ще отслабвате с по 
1,5 кг на ден.
2-ри ден Яжте различни зеленчуци (без боб и грах) в 
суров или варен вид, колкото пожелаете. И, разбира се, 
супа в неограничени количества.
3-ти ден Плодове и зеленчуци (без картофи и бана-
ни). И супа.
4-ти ден Банани – 5–6 броя. Обезмаслено мляко, и раз-
бира се, супа. 
5-и ден 300–400 г сварено телешко месо или пилешки 
гърди без кожа. Или пък печена риба със сурови до-
мати за гарнитура. Изпийте не по-малко от 6 чаши 
вода. И супа.
6-и ден Телешко и салата (домати, зеле, краставици, 
зелени сладки чушки) – толкова, колкото искате. И 
супа.
7-и ден Варен ориз (без мазнина) и салата. Зеленчуци/
кореноплодни, плодове, сок без захар, чай или кафе, кол-
кото желаете. Не забравяйте супата.
По време на диетата можете да пиете само мине-

рална вода, чай и кафе без захар. И зеленчуков сок. Ал-
кохолът е забранен! 
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СУРОВОЯДСТВО

Поддръжници на „живата“ храна – така наричат су-
ровоядците, които с удоволствие се хранят със зелен-
чуци, плодове, семена, ядки, всичко в суров вид. Упо-
требяват в неголямо количество и растително олио, 
добито чрез студено пресоване.
Суровоядството е разновидност на строгото вегета-

рианство. Придържането към такава формула на хра-
нене е много трудно, защото от менюто са изключени 
месото, рибата и животинските продукти. 
Суровоядството помага на жените да се освободят 

от гинекологични заболявания – например хранене със 
сурови зеленчуци в продължение на 2–4 седмици повли-
ява благотворно кистозно-фиброзни мастопатии, симп-
томите на хроничен предменструален синдром, както 
и менструалните болки.
За няколко седмици хранене основно със сурови про-

дукти ще можете да се отървете от излишно те-
гло, да прочистите храносмилателния тракт, да по-
добрите жизнения си тонус и да оздравите имунната 
си система. 
„Живата“ храна ще елиминира токсините от орга-

низма и ще намали риска от опасни заболявания. Пър-
воначално ще чувствате умора, възможно е главобо-
лие, но скоро самочувствието ви ще се върне в нор-
ма, а сутрин ще се будите с усещане за свежест и 
енергичност.

ПРИМЕРНО МЕНЮ

Закуска 1 ч. ч. накиснати през нощта бадеми; 1,5 ч. 
ч. зърнени кълнове.
Втора закуска 1 чаша плодово-зеленчуков сок (смесе-
те банани или портокали с моркови например).

Обяд Голяма порция салата (листни зеленчуци, зелени 
зеленчуци, домати и 1/2 к. ч. семена от слънчоглед), 
подправена с лимонов сок или оцет и 1 ч. л. зехтин. 
Следобедна закуска 1 чаша сок от целина, морко-
ви и цвекло.
Ранна вечеря 1/2 к. ч. ядки, смесени със стафиди и 
ябълки на парченца. 
Вечеря Голяма порция салата (сушени водорасли, аво-
кадо, различни зеленчуци, включително листни), подпра-
вена с лимонов сок или оцет и 1 ч. л. зехтин.
Преди лягане Морков и някакъв средно голям плод.
За начинаещите важи правилото да не се подлагат 

на суровоядство за повече от 2 седмици. През това 
време следете в чинията ви да има плодове и зеленчу-
ци с различни цветове, яжте повече семена, бобови и 
зърнени кълнове, а също и овесена каша и малко пъл-
нозърнест хляб. Хранете се често и по малко. Прие-
майте поливитаминни и минерални добавки. 

ДИЕТА ЗА МАНЕКЕНИ

Диетата на стройната Клаудия Шифър обещава съ-
блазнителни възможности – за 3 дни да се освободите 
от 3–5 излишни килограма. 
На закуска се разрешава 1 рохко яйце. След три часа 

можете да изядете 150 г немазна извара със зелен чай. 
След още три часа – същото. После в продължение на 
деня не бива да ядете нищо, но трябва да пиете мно-
го течности (2–2,5 л). 
Никаква захар и сол! Задължително се приемат поли-

витаминни препарати. 
Тази диета е много ефективна, но е много тежка за 

организма. Не я повтаряйте често – не повече от 1–2 
пъти на 2 месеца.

Вие и сами можете да си направите своя манекенска ди-

ета. Основа на диетата на Клаудия Шифър е извара-

та – продукт, богат на калций. Жените, ежедневно кон-

сумиращи го в достатъчно количество (1200 мг), не на-

трупват тегло. 

А например тези, чийто организъм е лишен от тези 
важни елементи (независимо от възрастта, храненето 
и физическото натоварване), ежегодно прибавят към 
теглото си 300–500 г. Калцият се усвоява от орга-
низма само в присъствието на витамин D, който ак-
тивно се изработва от организма през лятото, кога-
то има достатъчно слънчева светлина. 
Най-големи доставчици на калций са киселомлечните 

продукти и твърдото сирене. На тази основа можете 
да си направите своя манекенска диета.
Съставяйки лятното си меню, не забравяйте, че за-

харта и солта, варените и претърпели термична об-
работка „мъртви“ продукти крадат калция от кости-
те. Растенията, богати на калций, ще помогнат да ак-
тивизирате обмяната на веществата и ще започнете 
да губите така неприятните ви излишни килограми.    
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–80%
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Възползвайте се! 

НИСКИ ЦЕНИ! 

ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА

С този талон получавате отстъпка от цената на 

дозатора за течен сапун KIMBERLY-CLARK. Той е 

със скрит механизъм за заключване и вместимост 

на пълнителя 1 литър.

С този талон получавате

СТАНДАРТНА ЦЕНА
18.59 лв. от цялата 

ценова листа
САМО  СЕГА за 3.72 лв.

Тоалетна хартия на пачки 

HOSTESS 8035 

250 листа в пачка

код: 8035

Течен сапун за ръце

KLEENEX 

1000 мл за 1000 измивания 

код: 6331 

Кърпи за ръце

SCOTT XTRA 

320 листа в пачка

код: 6677 

Кърпи за лице

KLEENEX 

100 кърпи в кутия

код: 8835 

Официален представител за България

„Би Ту Би“ ЕООД

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

Пазарувате ли изгодно?

Професионални  решения за хигиената



П
реди секс, преди работа, 
преди сън, след сън, след 
работа, след секс... Пъха-
ме се под душа преди и 

след всевъзможни житейски ситу-
ации. Мисълта за един душ е ак-
тивна през всеки сезон и всеки ден. 
Водната стихия е най-изкушаваща 

през лятото, водата е бълбукаща, 
хладна, жива – такава е и в река-
та, и в морето, и под душа. На 
плажа, до басейна, в селската гра-
дина – душът спасява от жегата, 
отмива морската сол или миризма-
та на хлор, носи чувство на обно-
вление и желание да се гмурнем в 
усещанията си. Подобно на дърво с 
голяма корона под щедрите капки 
на летен дъжд. 
Контактът с водата отлично 

подпомага отпускането и носи чув-
ство на умиротворение. В тялото 
на всеки от нас живее 

ПАМЕТТА ЗА ВЪТРЕУТРОБНИЯ 
ПЕРИОД 

когато сме пребивавали в комфорт-
на водна среда. Този спомен едно-
временно успокоява и доставя удо-

волствие. Но душът за разлика на-
пример от ваната осигурява и ак-
тивна фонова стимулация на так-
тилните рецептори. С други думи 
казано, въздействайки на различ-
ни участъци от тялото, потоци-
те от вода отпускат напрежение-
то в мускулите, охлаждат нагоре-
щената кожа и ни разгръщат цял 
спектър от сензорни усещания – от 
приятно пощипване до нежна ласка. 
Изливащата се и боцкаща вода на 
душа ни тонизира. Активният кон-

такт с нея ни помага да възстано-
вим връзката със собственото си 
тяло. Напрежението на градската 
среда често ни пречи да осъзнаваме 
телесните си реакции. Взимането на 
душ ни дава отчетливо усещане за 
комфорт. Заедно с чистотата той 
връща тонуса, енергията, чувство-
то за удоволствие. Благодарение на 
това отново се чувстваме живи и 
обръщаме повече внимание на телес-
ните сигнали. А нали емоциите ни 
се раждат и живеят в тялото ни?! 

ИЗТОЧНИК НА ЕМОЦИИ

Водата, която измива тялото ни, 
отприщва истинска симфония от 
тактилни и звукови усещания. За-
едно с напрежението изчезват и 
излишните мисли. А ние започваме 
да слушаме по-добре своето тяло и 
преставаме да го използваме един-
ствено като работен инструмент. 
Душ кабината е най-подходящото 
място за възстановяване на сили-
те и уравновесяване на психоемо-
ционалното състояние. Не само в 
пряк, но и в преносен смисъл там 
махаме от себе си мръсотията 
на деня. Нещо повече – под душа 
може да изпаднем в нещо като ме-
дитативно състояние. Особено те-
рапевтично въздействие оказва зву-
кът на течащата вода – аудиоза-
писи с подобен звук често се из-
ползват в хипнотерапията. Звукът 
на вода асоциира у нас определени 
образи и предизвиква особена емо-
ционална настройка. Например дет-
ският спомен за шума на дъжда 

ду ш а  и  т я л о

ОСОБЕНОСТИ НА ЛЕТНИЯ ДУШ

Според дерматолозите независимо от типа кожа бихте могли да взимате 

душ по три-четири пъти на ден. Помнете, че морската и хлорираната вода 

дехидратират кожата. Освен това слънцезащитното средство, което е 

препоръчително да нанасяме всеки път след къпане, се напластява върху со-

лената кожа (тоест не може да попие в нея) и също трябва да бъде отми-

вано периодично. От друга страна, честият контакт с водата не наруша-

ва хидролипидния слой на кожата (което би могло да понижи защитните є 

свойства), въпреки че масово се твърди обратното. За всеки случай обаче 

измивайте кожата с душ гелове с неутрално pH. Също е добре да използва-

те козметика за след душ – кремове, млека и масла, които подпомагат по-

дългото съхранение на красивия загар. Един или два пъти седмично използ-

вайте ексфолианти, които отстраняват мъртвите клетки, без да трав-

мират кожата и без да я лишават от естествената є защитна бариера.
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върху капаците на прозорците на 
селската къща… Може и да не го 
осъзнаваме, но благодарение на по-
добни приятни спомени започваме 
да се чувстваме значително по-
комфортно. Концентрацията вър-
ху собственото дишане също под-
помага усилието за разхлабващия 
ефект на душа. 

ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ

Душът променя електростатич-
ния заряд на кожата. При съприкос-
новението є с капките вода (особе-
но ако струята е достатъчно сил-
на) се създава облак от малки пръс-
ки, в който се повишава съдържа-
нието на благотворните за здраве-
то ни отрицателни йони. Благода-
рение на това чувстваме прилив на 
сили и започваме да дишаме по-ле-
ко. И обратно – наличието на поло-
жителни йони във въздуха (идващи 
от компютъра, телевизора и други 
електрически уреди) понижава са-
мочувствието ни и може да стане 
причина за постоянна умора, миг-

рена или обостряне на астматич-
ни заболявания. Този ефект е изу-
чен от руския космобиолог и био-
физик Александър Чижевски, който 
впоследствие е разработил и спе-
циален прибор за йонизация на въз-
духа. Уредът позволява в дома да 
бъде създаден особеният ефект на 
водния облак, който може да се на-
блюдава при буря на морския бряг. 
За целта бихте могли да се снабди-
те с филтър – йонизатор за душ, 
който променя силата и направле-
нието на водната струя. Подоб-
ни устройства зареждат водните 
пръски с отрицателни йони, като 
по този начин освобождават горни-
те дихателни пътища, облекчават 
напрежението и ни ободряват. 

ЧУВСТВЕН ОПИТ

Никога не е късно да открием 
нови начини за ухажване на тяло-
то. Бихте могли например, подоб-
но на жените от арабския свят, 
да не бързате веднага да се пъха-
те под душа, а първо да нанесете 

върху тялото си смес от етерич-
ни масла с пилинг ефект и нежно 
да ги разнесете навсякъде. Когато 
завършите пилинга, пуснете струя 
хладка вода от душа и опитайте 
да усетите как той отмива мърт-
вите клетки. После се насладете на 
чувствената вълна, която премина-
ва по тялото ви и с която започ-
ва ритуалът по възстановяването. 
В бразилската традиция измиване-

то с вода е било смислово натова-
рен ритуал за откриване на себе си 
при срещата с новия ден. Днес су-
трешния душ не носи никакви сле-
ди от старите обредни култове. 
Но преди да се облеете с него, би-
хте могли да нанесете върху тяло-
то си ароматизирани хидратиращи 
продукти за вана. Това ще придаде 
на влажната кожа чувство за све-
жест и ще я обвие в ароматен об-
лак. Когато отмиете излишъка от 
продукта под струята на хладния 
душ и подсушите тялото си – аро-
матът и усещането за свежест ще 
останат с вас през целия ден.

Дните на водата настъпват, когато Луната преми-

нава през зодиакалните знаци Рак, Скорпион и Риби. 

Качествата на водата като един от най-интересните 

флуиди във вселената се отразяват върху поведение-

то на хората, характера на събитията и дори върху ве-

щите. Всички водни процедури, включително и тези под 

душа, имат най-силен ефект в дните на водата. 

Водата 

СИМВОЛИЗИРА ПАМЕТТА 

– паметта на Земята, генетичната и емоционална па-

мет. Човешката кръв също се съотнася към течности-

те и символично към стихията вода, а точно кръвта 

пази родовата памет. В дните на водата може спонтан-

но да се сетим някои неща от миналото, в това число и 

от миналото на рода ни. 

ВОДАТА СЕ СВЪРЗВА С ЕМОЦИИТЕ 

чувствата, дълбинните психологически процеси. През 

дните на водата хората стават много по-чувствителни, 

впечатлителни, раними. Ставаме състрадателни, емпа-

тични (лесно и бързо улавяме чуждите състояния), влю-

бчиви, сантиментални, романтични, но и вглъбени, с бър-

зо променящи се настроения (дори с диаметрално проме-

нящи се настроения!). През тези дни по-чувствителните 

хора бързо изпадат в депресивни състояния. Възможни са 

дълбоки психологически кризи и катарзис. Може би най-

хубавото на тези дни е, че 

ИНТУИЦИЯТА МНОГО СЕ ИЗОСТРЯ 

По време на дните на водата не се препоръчва да по-

чиствате шкафове и да пренареждате вещи вкъщи. 

Предметите са много възприемчиви към влагата и мо-

гат лесно да мухлясат, дори само да сте ги забърсали с 

влажна кърпа. За сметка на това 

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗМИВАНЕ 

почистване, отмиване – в това число и на лоши мисли и 

състояния, – се удават отлично! Ето защо не се препо-

ръчва в дните на водата да се мият прозорци, да се пере, 

да се мие и т. н. И да се поливат цветята. 

Съответният ефект на водните дни може да се опре-

дели още по-точно в зависимост от това намаляваща 

или нарастваща е Луната. Характеристиките на водни-

те дни се проявяват най-силно при намаляваща Луна. При 

нарастваща Луна ефектът от тях е по-слаб. 

Михайлина НИКЛЕВА–МИШЕЛ

КАК НИ ВЛИЯЯТ ДНИТЕ НА ВОДАТА
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ми к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

С
викнахме да живеем на принципа 
„всеки за себе си“. Макар да ос-
ъждаме егоизма и публично да се 
възхищаваме на онези, които са 

способни на солидарност, съчувствие 
и отзивчивост… Но в не много го-
леми дози егоизмът е полезен. Защо-
то ни отваря врата да опознаем себе 
си, желанията и възможностите си.
„Никак не обичам въпроса „Можеш 

ли да ми направиш услуга?“. Очаквам 
някой да ме помоли за пари на заем, 
съчувствие или да поработя безплат-
но през уикенда… Длъжна ли съм да 
пилея жизнената си енергия в стра-
нични дейности?!“ – недоумява 37-го-
дишната Мария. Като повечето из-
явени егоисти и тя не е готова да 
признае, че е такава. 

Мдааа, егоисти са 
винаги другите 

Онези, които постоянно нарушават 
плановете ни и претендират за вни-
манието и времето ни. Да, егоис-
тът рядко се грижи да създава до-
бри отношения с другите. Той ряд-
ко се влюбва и не умее да поддържа 
приятелства. „Егоистът се интере-
сува само от себе си, желае всич-
ко само за себе си и е удовлетворен 
не когато дава, а само когато взима 
– пише психоаналитикът и философ 
Ерих Фром. – При него липсва инте-
рес към потребностите на другите и 
уважение към техните достойнства 
и цялост.“*  
В своите „Афоризми“ Козма Пру-

тков пък пише, че „егоистът при-
лича на отдавна забравен в кладене-
ца човек“. Като отхвърля важност-

та на чуждите преживявания, той е 
уверен, че неговото състояние и не-
говите проблеми са най-сериозните и 
важни на света. 
От друга страна, ако у всеки от 

нас нямаше частица егоизъм, ние щя-
хме напълно да се разтворим в дру-
гите, без да разберем нищо за сами-
те себе си. 

Въпрос на култура
Според някои психолози например 

хората, обитаващи райони със суров 
климат и условия, са на една ръка 
разстояние от природните катакли-
зми и затова повече рискуват да се 
разболеят неочаквано или най-неочак-
вано да умрат или да загубят свой 
близък. Именно затова тези хора це-
нят истински простите неща: хуба-
вата прогноза за времето, успешния 
лов, своите близки или идването на 
гости… И са готови да споделят с 
всички това, с което ги е дарил жи-
вотът, тоест да се държат неего-
истично.
Егоизмът, както и алтруизмът за-

висят и от историческия контекст. 
В античността например на никого 
не му е хрумвало да обвинява дру-
гия в егоизъм. Цивилизацията е била 
толкова млада, че вниманието към 
себе си (самопознанието) се е припо-
кривало с опознаването (познанието) 
на света и по тази причина е било 
повсеместно одобрявано. 
С утвърждаване на християнство-

то егоизмът става лоша дума. Хрис-
тиянският идеал за личност е Спа-
сителя, който е алтруист. През Ре-
несанса и Просвещението, когато се 

издига в култ ценността на индиви-
да, вниманието към собствените же-
лания и нужди отново се реабилити-
ра. А с бурното развитие на капита-
лизма през XIX век се толерира те-
зата, че без егоизъм е невъзможно да 
се построи новото общество – об-
ществото на жестоката конкурен-
ция и личните изгоди. 
И в днешна България личната из-

года мина от категориите на ос-
ъжданите в числото на одобрявани-
те ценности. Това двойствено отно-
шение към егоизма малко ни обърка. 
Несъвместимостта на двете идеи 
(„гледай си изгодата“ и „егоизмът е 
лошо нещо“), проповядвани в рамки-
те на една и съща култура, провоки-
ра дълбок личностен конфликт. 

Никой не се ражда 
алтруист

Дали се раждаме в колективно об-
щество, в което егоизмът се среща 
рядко, или в общество на индивидуа-
листи, което превъзнася уникалност-
та на индивида, през първите години 
от живота си ние всички сме мал-
ки нарциси. Мислите и чувствата на 
всяко дете са насочени към удовлет-
воряване на неговите собствени же-
лания. Другите хора го интересуват 
в зависимост от това, полезни ли са 
за неговия „аз“, или не. 
Този период от развитието ни е 

полезен, защото благоприятства фор-
мирането на самоуважението. Едва 
когато навърши 7 години, детето 
започва да изпитва нужда от по-до-
верителни и надеждни отношения с 
другите. Чак тогава започват да из-
пъкват децата, за които егоизмът 
вече не е метод на самопознание, а 

ния, той е 
яние и не-

издига в култ ценностт
да в

Добрият характерДобрият характер

НА ЕГОИЗМАНА ЕГОИЗМА
© HANS ERIK KRATHOLM RASMUSSEN / WWW.123RF.COM

* Цитат от книгата на Ерих Фром „Изкуството да обичаш“
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начин на живот. Тези деца не делят 
нищо с никого, слабо се интересуват 
от чуждото мнение и налагат свои 
правила в игрите. Родителите обаче 
не бива да корят такова дете, а да 
му обяснят спокойно, че начинът, по 
който то се държи, не е разумен. За-
щото, ако то днес е заграбило най-
хубавите играчки от приятелите си, 
утре те ще го изолират от игрите 
и то ще остане самї. 

Баланс между дълг 
и личен интерес

Проблемът е, че няма предварител-
но зададена мярка за допустим его-
изъм. Това ни изправя пред въпроси-
те, дали се налага да посетим леля 
си през уикенда, вместо да си почи-
нем сами на вилата след тежката 
работна седмица; дали да прекара-
ме отпуската край някоя река само 
защото съпругът ни обича да лови 
риба, или да го принудим да замине с 
нас на почивка в Гърция; длъжни ли 
сме да даваме пари на заем на безра-
ботните си приятели, които едва ли 
ще ни ги върнат. Всеки път се нала-
га да търсим баланса между чувство-
то за дълг, собствените си интере-
си, защитата на личното ни прос-
транство и желанието ни да постъ-
пим добре. 

Здравословната доза 
егоизъм

„Каквито и да са нашите морални 
принципи, човешкият живот е под-
чинен на търсенето на удоволствие 
и отстояване на собствените инте-
реси“ – смята философът Джеръми 
Бентъм. Философите отдавна уму-
ват дали има такова животно като 

разумен егоист, който не се прина-
ся в жертва, но и не изисква жерт-
ви от околните. Който удовлетворя-
ва своите разумни потребности, но 
всичко извън това е в състояние да 
сподели с другите. Подобен тип лич-
ност е с високо самочувствие, защо-
то е убедена, че някои блага є се по-
лагат по право. И точно самоуваже-
нието и увереността в собствените 
сили позволяват на такива хора да 
се отнасят към другите с признание 
и уважение. 
Впрочем егоистичната мотивация 

нерядко се оказва по-ефективна от 
алтруистичното желание да помог-
неш. „Нашите изследвания показват, 
че доброволци, които се стремят да 
успокоят своята съвест или за кои-
то нещастието на другите е непоно-
симо, са по-последователни в работа-
та си – подчертава Мари Дежарден, 
психолог от университета „Клермон-
Феран“ във Франция. – Обективно 
те носят повече полза от тези, кои-
то стават доброволци от абстракт-
на любов към хората.“ 
Да се грижиш за себе си е здраво-

словно за психиката. Но да се гри-
жиш само за себе си или обратното 
– постоянно да пренебрегваш своите 
интереси за сметка на чуждите, оз-
начава постоянно да правиш житей-
ски грешки. Ние можем да живеем 
в пълна хармония със собствените 
си желания само ако не принуждава-
ме всички наоколо да ги изпълняват. 
А ако нечие егоистично поведение 

ви изкара извън релси, спомнете си 
думите на Майка Тереза: „Хората 
често са неразумни, нелогични и его-
истични. Но вие винаги им проща-
вайте!“

ЕГОИЗЪМ Себелюбие, прекалено внимание към собствения „аз“, собствените по-

требности и интереси; поведение, подчинено на собствената изгода. Егоистът не 

зачита интересите и потребностите на други хора. Противоположност на егои-

зма е алтруизмът. 

ЕГОЦЕНТРИЗЪМ Представа за себе си като за център на вселената, фиксация 

върху самия себе си, неспособност да видиш себе си отстрани и да застанеш на 

мястото на другия. 

НАРЦИСИЗЪМ Натрапчива страстна любов към собствения образ с тенденция 

да се превръща в самолюбуване и самообожание. Обезценявайки другите хора и де-

монстрирайки собственото си превъзходство, нарцисите компенсират разрушава-

щото ги чувство на вътрешна самота.

ИНДИВИДУАЛИЗЪМ Особен поглед към света, насочен към отдаване предпочи-

тание на ценности като свобода на избора и самостоятелност; нежелание да се 

постъпва в съответствие с мнението на групата (семейство, социална класа или 

партия). Индивидуализмът подпомага егоистичното поведение, но не всички инди-

видуалисти са обсебени от собственото „аз“.

КАКВО ТОЧНО ОЗНАЧАВА?!

САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!

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

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

www.espressocafe.bg, 0700 17 227 / 02 980 10 38
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Н
езависимо че изминаха цели 
15 години от смъртта на 
принцесата, феновете є по 
цял свят продължават да я 

помнят и обичат. 

Как се създаде митът
В нощта на 30 срещу 31 август 

1997 г. автомобилна катастрофа в 
парижкия тунел „Алма“ отне жи-
вота на принцеса Даяна, спътни-
ка є Доди ал Файед и техния шо-
фьор Анри Пол. До днес светът не 
пропуска да си спомни за „принце-
сата на народа“, както я наричаха. 
Интересът към всичко, свързано с 
живота и смъртта є, не отслаб-
ва. Филмът „Кралицата“, разкри-
ващ драматичните събития в крал-
ското семейство след смъртта на 
Даяна, получи няколко номинации за 
„Оскар“, а Хелън Мирън грабна на-
градата на американската филмова 
академия за най-добра женска роля 
през 2007 г. Фактът потвърждава 
не само актьорското дарование на 
Мирън, която играе главната роля 
(тази на Елизабет II), но и огро-
мния интерес на американците към 
личността на лейди Ди. На 1 юли 
2007 г. британците организират го-
лям концерт на „Уембли“ в памет 
на Даяна. Датата не е избрана слу-
чайно – това е рожденият ден на 
любимката на народа, която тога-
ва е щяла да навърши 46 години. 
Десетки хиляди билети за концер-

та на „Уембли“ в памет на принце-
сата са продадени само за минути. 
Цели 500 милиона семейства в 140 
страни по света го гледат по те-
левизията. По поръчка на „Бритиш 
еъруейз“ била направена анкета, при 
която около 20% от авиопасажери-
те отговарят „Принцеса Даяна“ на 
въпроса „Кого бихте искали да има-
те за спътник в самолета?“. Книги-
те и сувенирите за нея се разграб-
ват като топъл хляб. Образът є 
продължава да храни въображението 
ни. Защо толкова много поклонни-
ци издигат в култ жена, която са 
познавали само от фотографиите в 
списанията и репортажите по те-
левизията? Даяна се превърна едва 
ли не в светица. 

Идентификация с жената
Психолози от австралийски уни-

верситет провели изследване, за 
да разберат защо мнозина приемат 
смъртта на принцесата като лич-
на загуба. 
„Това събитие наистина провоки-

ра лични, болезнени преживявания 
у хората – уверява шефът на из-
следването д-р Шейла Кларк. – В 
този случай е заработил психологи-

ческият механизъм за идентифика-
ция. Тези, които са загубили роди-
тел като дете, или пък тези, кои-
то се тревожат за бъдещето на 
своите деца, несъзнателно се по-
ставят на мястото на принцовете 
Уилям и Хари и чувстват страх 
от загуба. Други пък се отъжде-
ствяват с родителите на Даяна 
или пък с принц Чарлз...“
36-годишните жени майки, които 

участвали в изследването, възпри-
емали трагичната гибел като не-
справедливост.
Идентификацията е един от пси-

хологическите механизми, които ни 
помагат да живеем сред хората, 
поясняват екзистенциалните психо-
лози. Отъждествявайки се с други 
хора, ние проиграваме различни мо-
дели на поведение, изпробваме осо-
беностите на характера им, стила 
им на общуване. И всичко това е 

за да отговорим на 
въпроса „Кой съм аз?“

Когато несъзнателно подражава-
ме на други хора (идентифицирай-
ки се с тях), ние (от ранното си 
детство) изграждаме собствената 
си идентичност. Съпоставяйки се 

IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM

ЗАЩО 
ТЪГУВАМЕ, 
КОГАТО 
ПРИКАЗКИТЕ 
СВЪРШАТ

Автомобилната 

катастрофа 

постави точка в 

реалния живот на 

Даяна и многоточие 

(с обещание за 

продължение) 

в мита за 

прекрасната 

принцеса.
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с другите, ние можем и да се от-
кажем от нещо или нещо да забра-
вим, но тези части от образа, кои-
то ни харесват, продължават да 
ни влияят. 
Съвременният свят е свят на ва-

куум на идентификацията. Ние ня-
маме герои, нямаме в кого да се 
влюбим и пред кого да се прекланя-
ме. Липсват ни хора, които да ни 
внушават усещане за щастие и уве-
реност. Точно това е кристализира-
ло в образа на принцеса Даяна. При-
вързаността към звездата, кумира 
в този не особено уютен свят, ни 
носи усещане за топлина и светли-
на. Даяна остава източник на поло-
жителни емоции, които в обикно-
вения живот на всеки от нас не са 
толкова много. Образът на принце-
сата привлича не само жените, кои-
то се идентифицират с нея, но и 
мъжете. За много от тях Даяна 
въплъщава идеала за жена, съчета-
ващ в себе си всички важни жен-
ски роли: 

младо момиче, сестра, 
любовница и майка

От гледна точка на традиционна-
та представа за женското предназ-
начение Даяна се е реализирала из-
цяло – родила е двама синове. Ос-
вен това тя е имала връзка с обик-
новени мъже, което позволява на 
всеки мъж да си се представи като 
неин любовник. И накрая – до нея е 
бил не особено привлекателен мъж, 
който не я е гледал с най-влюбен 
поглед. Ето защо в своите фанта-
зии мъжете могат да се съизмерят 
с истински принц и така да пови-
шат самочувствието си. 
За жените пък принцеса Даяна се 

превърна в икона заради блясъка на 

женските списания – красива, умна, 
свободна в своите разбирания и по-
стъпки…
Заради обстоятелствата в съд-

бата є ние и след смъртта є не-
съзнателно се сравняваме с живота 
є. Нейните проблеми в отношения-
та със съпруга є, любовта є с друг 
мъж, булимията, тъгата є – всич-
ко това имаше своята публика. Но 
въображението ни отива още по-
далеч и ни кара да гледаме на жи-
вота є като на истинска приказка. 
Едно момиче, което се превръща в 
избраницата на принца, притеснява 
се от свекърва си и е обречено да 
избяга. Даяна напомня едновременно 

и Снежанка, и Пепеляшка
„За мен принцеса Даяна е оживя-

ла приказна принцеса, за която до-
брите феи са позабравили, когато 
принцесата е била в люлката. Но 
после са се осъзнали. Ако знаете 
колко є завиждах, когато бях дете 
и я гледах по телевизията!“ – при-
знава пред нас 35-годишната Мила. 
Иначе казано, образът на принцеса 

Даяна се превърна в нещо като бял 
екран, върху който всеки можеше да 
проектира своите собствени мечти. 
Това е било нейна слабост приживе, 
а сега е нейна сила. Всеки от нас се 
нуждае от митове и приказки, кои-
то ни дават възможност да прежи-
веем друг живот със случки, които 
не могат да се случат в нашия. Така 
побираме в себе си всичко прекрасно 
и недостъпно и затова сме тъжни, 
когато приказката свърши. 
Животът на Даяна е отличен 

пример за приказка, която се е пре-
върнала в живот. Тя беше истин-
ска принцеса и както се полага на 
героите от приказките, често из-

лизаше от двореца и отиваше при 
хората. Държеше се като земен, 
обикновен човек (а това предизвик-
ваше уважение). Ако Даяна беше 
хладна и надменна (както подобава 
на аристократите), то нямаше да 
имаме възможност да се идентифи-
цираме с нея. 
Даяна въплъщава 

архетипа на абсолютната 
женственост

Красива жена, щастлива майка, тя 
беше естествена и открита и не 
криеше слабостта и ранимостта 
си. Винаги са ни били необходими 
авторитети, чиито живот, думи 
и постъпки отразяват духа и по-
требността на времето. Даяна се 
осмели да направи трансформация 
и затова и толкова много хора се 
прекланят пред нея.
След смъртта є милиони хора едва 

ли не канонизираха принцесата. Тя 
си тръгна млада, красива и богата, 
подобно на икона, която остава за 
нас такава винаги. Такова отноше-
ние би могло да се обясни с обсто-
ятелствата около смъртта є. Ни-
кой освен близките є не я виждал 
и не я „познава“ мъртва. За мили-
они хора по света това обстоятел-
ство означава, че Даяна продължа-
ва да живее в своеобразна паралел-
на, метафизична реалност. Тя беше 
отнесена от света на живите по-
добно на божествените герои. Ни-
кога няма да познае старостта и 
остана неподвластна на времето и 
промените, които то оставя върху 
човека – подобно на икона. 
Към всичко казано дотук могат 

да се добавят и ирационалните еле-
менти, които подгряват народна-
та любов. Например слуховете за 
убийство, гонката на папараците, 
заговорът на британските специ-
ални служби и кралското семей-
ство. Иначе казано, ако този мо-
щен „съюз“ се е стремял да я по-
губи, значи Даяна се е сражавала на 
страната на добрите. По този на-
чин тя се превръща не само в све-
тица, но и в мъченица. 

ПОДВИГ ИЛИ СЪВЪРШЕНСТВО

Смъртта на принцесата засенчи тази на Майка Тереза, която почина дни 
след Даяна. Защо откликнахме на тези събития по различен начин? 
„Майка Тереза е по-труден образ – обясняват психолозите. – Тя не беше съ-

вършена, в нейната координатна система мястото на идеала заемаше бог, 

на когото тя се беше посветила. Което означава, че човек може да се стре-

ми да стане по-добър, но не и да се мисли за бог. Около Даяна е създадено дру-

го поле, в чийто център се намира съвършен, едва ли не богоподобен човек. 

Точно това и създава впечатлението, че такъв може да стане всеки от нас.“
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

ТАРОТАРО  ии  АСТРОЛОГИЯАСТРОЛОГИЯ
две системи за предсказаниедве системи за предсказание

Или за самопознание?!

О
казва се, че отвъд картите таро, отвъд астроло-
гията и отвъд въпросите, които задаваме за бъде-
щето си, има нещо непоклатимо вярно, достойно за 

вселенска и човешка обич и съдържащо всички важни от-
говори. Това сме ние самите. Всеки – сам за себе си. Ас-
трологичните прогнози, картите таро и другите езоте-

рични инструменти само ни помагат да се докоснем до 
нашата добра истина – тази пък истина се оказа общо-
то множество в отговорите на таролога Илиана СМИ-
ЛЯНОВА и астролога Михайлина НИКЛЕВА–МИШЕЛ, 
които потърсих за „професионален“ разговор по тема-
та. Разговорът се получи по-личен, отколкото очаквах.

Илиана СМИЛЯНОВА за-

вършва българска филология 

в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Работи като преподавател по 

литература до 1996 г., след 

което учи  психотерапия. С 

изучаванe на философията на 

таро и изследване на връзки-

те на тази система с мито-

логията, нумерологията, цве-

тята на Бах и други се зани-

мава от 2000 г. Извършва кон-

султации с таро и цветята на 

Бах, провежда курсове и семи-

нари. Живее в София.

Михайлина Никлева–МИШЕЛ 

е геолог по образование. Извест-

но време развива частен бизнес 

за недвижими имоти и печатна 

реклама. Но след като завърш-

ва Московската астрологична 

академия, неусетно астрология-

та се превръща в нейна профе-

сия. Има няколко рейки инициа-

ции. Завършила е и едногодишен 

курс по таро. Пише астрологич-

ните прогнози в списание „Бела“ 

от 2005 г. Автор е на „Лунен ка-

лендар на успеха за 2012 г.“. За-

нимава се усилено и с даоистка 

и кундалини йога. Омъжена е, с 

един голям син.

„Всеки човек носи със себе си онова, което му е нужно по „пътя“. 

Всеки има в себе си и „вратата“, и „ключа“ за нея.“

„Трябва да тълкуваме кризата като възраждане. 

Развиваме се, а не потъваме!“

© FELIX SHTEYN / WWW.123RF.COM
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– В ерата на високите тех-

нологии вие изучавате древ-

ни науки като таро и астро-

логия. Кои са мотивите ви да 

пренебрегнете подигравки-

те и недоверието на околни-

те и да продължите да се за-

нимавате с тях? 

Михайлина НИКЛЕВА–МИШЕЛ: 
Да се подиграват непросветени-
те. Не им се сърдя. Започнах да 
изучавам астрология след сери-
озна криза в частния ми бизнес. 
Отидох на астролог, за да се 
посъветвам за бизнеса си. Така 
попаднах на моята бъдеща учи-
телка Антоанета Георгиева, ли-
цензиран представител на Мос-
ковската астрологична акаде-
мия. Тя ми разкри един вълшебен 
свят, който даде отговори на 
повечето ми въпроси. 
Дори не съм и предполагала, че 
астрологията дава толкова мно-
го възможности за самопознание. 
Понякога с месеци трябва да хо-
диш на психоаналитик, за да от-
криеш отговорите, които ти 
трябват. На астролога му тряб-
ват само 5 минути и един ком-
пютър, за да види това, кое-
то психологът открива след упо-
рити и продължителни сеанси. 
Факт е, че много психолози ра-
ботят с астрологически мето-
ди, защото са се убедили в уни-
версалността на астрологията. 
А освен на математически из-
числения астрологията разчита и 
на астрономията и психологията 
като науки. Впрочем преди 6000 
години тя възниква едновремен-
но с астрономията. Дълго време 
двете са били една наука. Разде-
лят се впоследствие. 
Илиана СМИЛЯНОВА: Извест-
но е, че всяко ново е добре заб-
равено старо. Ние преоткриваме 
отново и отново и самите себе 
си. А моята мотивация за тези 
ми занимания е най-вече желание-
то и усещането за смисъл и по-
лезност.
Мишел: Искам само да доба-
вя, че в миналото астрологията 

е била наука за избрани. Прос-
толюдието не е имало право да 
се възползва от съветите на ас-
тролозите. А пък астролозите 
са били членове на тайни езоте-
рични общества и не са имали 
право да огласяват своите зна-
ния. Ако случайно някой го е на-
правел, е заплащал буквално с 
главата си. Слава богу, сега жи-
веем в други времена. Но и днес 
се въздържам да натрапвам ас-
трологията („Я ела да ти напра-
вя един хороскоп!“). Това разваля 
имиджа на астрологията.

– Кои са пресечните точки 

между астрология и таро? 

Предсказателни системи 

ли са това, или по-скоро ин-

струменти за самопозна-

ние?

Мишел: Стартирали са като из-
цяло предсказателни системи, 
но днес все повече се използват 
като инструменти за самопоз-
нание, защото хората все пове-
че искат да изучат своя вътре-
шен свят. И понеже методите 
на психологията са много бавни, 
те предпочитат методите на 
астрология и таро. Между таро 
и астрология има много пресе-
чни точки! Самата аз практику-
вам наред с астрологията като 
метод за последна „проверка“ на 
астрологичните ми прогнози. И 
двете системи разчитат на ин-
терпретация на символи. И две-
те не дават присъди, а очерта-
ват шансове и трудности. 
Илиана: И таро, и астрология 
са инструменти, чието предназ-
начение се определя до голяма 
степен от намеренията и цели-
те на този, който ги използва. 
Всяка от тези системи може да 
бъда използвана както за прогно-
зиране, така и като средство за 
себепознание и себеразвитие, кое-
то да разкрие дълбоки законо-
мерности и да съпроводи чове-
ка в търсене на смисъла отвъд 
привидността, да му помогне да 
се пробуди и опомни, да разчупи 

собствените си шаблони. 

– Хората търсят отгово-

ри на практични въпроси 

чрез езотерични инструмен-

ти като таро и астрология. 

Защо, дори „предписанията“ 

да са напълно достъпни и из-

пълними, повечето от „кли-

ентите“ ви не ги изпълня-

ват, а някои от тях правят 

точно обратното? 

Илиана: Чрез таро човек се сре-
ща не с мене, не с картите, а 
със себе си. Дълбоко в себе си 
всеки знае кое е добро за него. 
Никой друг човек освен нас не 
може да прозре нашите собстве-
ни отговори и да управлява на-
шите собствени стъпки. Всички 
ние имаме безценен и неотменен 
дар – свободната си воля. Наш 
е изборът как да погледнем на 
една ситуация, как да преминем 
през нея, как да я осмислим и 
преработим. Ние сме пионери – 
всеки ден е неповторим, уника-
лен и единственото, което реал-
но ни принадлежи, е правото ни 
на избор. Таро е своеобразно ог-
ледало, което отразява вътреш-
ния ни свят, видян с вътреш-
ния ни поглед. И е наш собст-
вен компас, който друг не може 
да използва. Променяйки нагласа-
та и намеренията си, ние проме-
няме отражението в своето ог-
ледало. И това е наше изконно 
право. Мога да оприлича таро и 
на своеобразен термометър, кой-
то мери вътрешната ни темпе-
ратура. Мери температурата на 
идейната ни нагласа, настроение-
то ни (емоции и чувства), ми-
слите, намеренията и постъпки-
те ни. Термометърът не прави 
температурата – онагледява я. 
Мишел: Докато бях студент-
ка по астрология, много се учу-
дих на думите на известния ас-
тролог Стивън Аройо, който в 
книгата си „Астрология, карма и 
трансформация“ е озаглавил една 
глава „Изкуството да НЕ дадеш 
съвет“! Останах шокирана и то-
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Илиана, а какво „предричат“ 

картите за близкото бъдеще 

на българите?

Не бих се ангажирала с подобна прог-

ноза. Моят начин на работа с таро 

е по-скоро индивидуален, подплатен 

с личен избор и отговорност. Тук ще 

цитирам Петър Дънов, който казва: 

„Оправи живота си и светът ще се 

оправи.“ Всеки преживява кризата по 

свой начин и тя има своя различен 

смисъл и основание за всекиго поот-

делно. Таро не е средство да проти-

вопоставяме видимото и невидимо-

то, явното и скритото, а да ги опоз-

наем и съпоставим. За да изцелим 

своите собствени противоречия, да 

станем цялостни. Така изцеляваме и 

онова, от което сме част.

Таро изхожда от 
частното към общото

гава не го разбрах съвсем. Сега 
съм абсолютно наясно какво е 
искал да каже. Ролята на астро-
лога не е да дава готови предпи-
сания и съвети. Астрологът си 
е свършил добре работата, ако 
е представил събитията и тен-
денциите в хороскопа на чове-
ка така, че го е вдъхновил сам 
да вземе решение. Когато разбе-
рат, че трябва да полагат уси-
лия обаче, някои дори се сър-
дят, че не са получили максимал-
но конкретна „рецепта за щас-
тие“ от мен. Малцина обичат 
да се възползват от правото си 
на избор. По различни причини – 
страх и неувереност, инерция… 
Работата на астролога не е да 
вади бели зайци от ръкава си. 
Той е само един картограф, кой-
то обяснява на клиента какви 
са насоките и възможностите, 
кои от тях има шанс да се ре-
ализират сега и кои – по-късно. 
Ако клиентът не прояви инициа-
тива, може и да не се възползва 
от добрите си шансове и да из-
бегне лошите.

– А защо понякога дори и про-

фесионално направените 

прогнози не се сбъдват?

Мишел: Трябва внимателно 
да се анализира какво точно е 
„предсказано“ – събитие или про-
цес. И в какъв точно план е 

предсказал астрологът събитие-
то и, естествено, в какъв план 
то е било разбрано от клиента. 
За да се осъществи дадено съби-
тие, наистина трябва да е нали-
чен определен планетарен аспект 
(взаимодействие между планети-
те) в картата. Зад всеки ас-
пект обаче стои огромен брой 
от възможности за реализация. 
Когато събитието се „сбъдне“, 
то вече не е предсказание, а ре-
ализирала се възможност, в чия-
то реализация е участвал и кли-
ентът. От астролога се очаква 
да интерпретира аспекта, като 
се съобрази с историческия, кул-
турния, националния и социал-
ния статус на клиента. Или, ка-
зано на професионален жаргон, да 
се съобрази с „нивото“ на клиен-
та. Трудно би могло да се пред-
видят всички нива на проявле-
ние на аспекта. И дори астро-
логът успешно да е „предсказал“ 
събитието, то пак може да не 
се реализира, защото клиентът 
може да се е възползвал от пра-
вото си на избор, да е подходил 
творчески и да е избрал друг ва-
риант за реализация. Затова не 
е препоръчително да се правят 
дългосрочни прогнози (оптимал-
ният срок е 3 до 5 години на-
пред). Човек се развива, не стои 
на едно и също ниво. Външна-
та действителност е отражение 
на нашата вътрешна действи-
телност. Това е вселенски закон! 
Когато искаме действителност-
та ни да се промени, трябва да 
положим усилия да се променим 
ние самите. 
Илиана: В работата си с таро 
аз търся посоки, тенденции, а 
не прогнози на конкретни съ-
бития. Конкретиката може да 
ограничи личното право на из-
бор, да посочи („провиди“) само 
една от неизброимото количе-
ство „врати“ – варианти на ид-
ния момент. При консултация 
посредством символите на таро 
помощта за човека идва имен-
но от съвета, който ни припом-
ня истината, скрита в самите 

нас, за да бъдем такива, какви-
то сме замислени да бъдем. Цел-
та не е да упражняваме контрол 
над себе си и събитията, а да 
се хармонизираме на фино ниво 
и да се доверим. А останалото 
(и основното) е – „да бъде воля-
та Ти“.

– Кои хора са трудни за кон-

султиране и за прогнозира-

не?

Илиана: Ако продължим да из-
ползваме принципа на огледалото 
– човекът срещу нас винаги ни 
отразява. И това наше отраже-
ние понякога буди симпатия, по-
някога – антипатия. Всички ние 
понякога се харесваме и прие-
маме, понякога – не, имаме лес-
ни и трудни срещи със самите 
себе си. Всяка среща с „другия“ 
тества връзката ни с нас сами-
те. От тази връзка не можем 
да избягаме – можем да я хармо-
низираме…
Мишел: Има хора, които могат 
да променят интерпретацията 
на астрологичните показатели 
и да трансформират негативни-
те събития в позитивни. Но те 
са рядкост. Астрологът може 
да консултира само човек, кой-
то е на неговото ниво на разви-
тие (или на по-ниско). Не може 
да анализира човек, който е на 
по-високо ниво на развитие и ос-
ъзнатост. Но такива случаи са 
много редки, защото по закона 
за резонанса всеки клиент попада 
на точния за него астролог. 
Препоръчвам да не идват на кон-
султации недоверчивите и тези, 
които открито заявяват, че 
не вярват на астрологията. Те 
само ще си загубят времето. 
Аз лично смятам, че най-труд-
но се правят астрологични прог-
нози на зодиите Риби и Скорпи-
он. Рибите изкусно те оплитат 
в мрежите на фантазиите си, а 
Скорпионът хем иска да получи 
отговори, хем не иска да разкрие 
тайните на същността си. 
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– Предопределено ли е всич-

ко, или е възможно да кориги-

раме съдбата си?

Илиана: И лесен, и труден въ-
прос. Казано най-общо – като че 
пътят като посока е предопреде-
лен. А стъпките зависят от са-
мите нас. Докато накрая не раз-
берем, че двете са едно и също…
Мишел: И да, и не! Има неща, 
които са предопределени, но по-
вечето от събитията можем да 
коригираме в определени граници. 
Човек винаги има свободен из-
бор в определени граници! Друг 
е въпросът, че тези граници по-
някога са твърде тесни. Повече-
то хора обаче бъркат поняти-
ята „предопределеност“ и „въз-
можност“. Във всяка точка от 
пространството има както пре-
допределеност, така и свобода 
на избора и те винаги са в раз-
лични съотношения. Но никога 
няма 100% само едното или само 
другото. Друг е въпросът, докол-
ко човек си позволява да бъде 
свободен в избора си.

– Не е ли лековерно човек да 

разчита на карти/астроло-

гични прогнози, за да опре-

дели пътя в живота си? Ако 

човек е невеж, няма ли опас-

ност да изтълкува предпи-

санията и прогнозите ви по-

грешно и да обърне съдбата 

срещу себе си? 

Илиана: Всеки човек носи със 
себе си онова, което му е нужно 
по „пътя“. Всеки има в себе си 
и „вратата“, и „ключа“ за нея. 
Това, че сме привидно различни, 
ни изкушава да слагаме етикети 
и да съдим себе си и другите. 
Всички ние понякога сме глупави, 
понякога – умни. И това е въ-
прос на субективна гледна точ-
ка. А и както казва Майка Те-
реза, „когато съдим другите, не 
ни остава време да ги обичаме“. 
Промяната, която се случва, ко-
гато човек пътува навътре към 
себе си, е промяна именно на 

гледната точка. И тази промяна 
винаги е навременна.
Мишел: Не, не е лековерно! Ас-
трологията помага да минете 
през вратата, а не да се блъс-
нете в стената. Понякога една 
навременна консултация с астро-
лог може да ви спести ненавре-
менни действия и решения. Кон-
султацията с астролог не ви 
пречи да взимате самостоятелни 
решения! Тя ви помага да вземе-
те решение. Ако сте интуитив-
ни, аналитични, осъзнати и на-
блюдателни, можете и сами да 
разчитате знаците на съдбата. 
Но все пак астрологията е една 
възможност в повече. Ако чове-
кът е „невеж“, това в никакъв 
случай не го прави безпомощна 
„жертва“ на астрологията. Ас-
трологията не може на никого 
да навреди. Тя може само да по-
могне. 

– Към коя от картите/зоди-

ите имате лично предпочи-

тание?

Илиана: Приемам, че нужното 
е налично. Затова любимата ми 
карта е тази, която е актуал-
на за мене в определен момент. 
И търся в нея не толкова прог-
ноза, колкото съвет, който ми 
дава идея на каква честота да 
се настроя, какво да бъде от-
ношението ми, какви да бъдат 
стъпките ми. За да бъда вярна 
на себе си, на заложения в мене 
потенциал, който чака да бъде 
разгърнат, реализиран.
Мишел: Имам симпатии към 
всички зодиакални знаци, от 
всеки знак си имам по едно лю-
бимо качество: харесвам искре-
ността и ентусиазма на Ове-
на, аналитичността на Девата, 
хармонията и дипломатичност-
та на Везните, задълбочеността 
и мистичността на Скорпиона, 
а най-вече оригиналността, ге-
ниалните озарения, нестандарт-
ните решения и свободолюбието 
на Водолеите. Вероятно защо-
то астрологията се намира под 

управлението на Водолей, този 
знак го намирам най-близко до 
моите възприятия за света. 

Интервю на Мариана ЯНЕВА

Мишел, какво ги чака българи-

те до края на годината? Какви 

са тенденциите за излизане от 

кризата? Има ли въобще криза? 

Чакат ни големи трансформации как-

то на материално, така и на ментал-

но ниво. Хората, които обичат про-

мените, стремят се към тях и не жа-

лят за миналото, да не се плашат! 

Да, и според астрологията има кри-

за, изразена чрез трудните аспе-

кти на Уран (планетата на промени-

те, внезапните обрати, озарението) 

и Плутон (символ на чистата енер-

гия и мощната трансформация). Уран 

сега се намира в Овен и прави труден 

аспект с Плутон в Козирог. Ще усе-

щаме неприятните аспекти на тези 

планети още няколко години напред – 

като най-активен ще бъде до среда-

та на 2013 г. (на 20 май 2013 г. е тре-

тата квадратура на Уран и Плутон). 

Следващата (втора поред) напрегна-

та среща между двете планети ще 

е на 19 септември 2012 г., като по 

една седмица преди и след тази дата 

ще бъде най-напрегнато в общест-

вено-политически и личен план. Осо-

бено за хората, които в рождения си 

хороскоп имат труден аспект меж-

ду Уран и Плутон. След 5 октомври 

тази година Сатурн напуска Везни 

и напрегнатата квадратура, която 

се беше сформирала през по-голяма-

та част 2012 г. между Уран, Плутон и 

Сатурн, се разпада. Но не бива да за-

бравяме, че Сатурн в Скорпион е мно-

го безкопромисен и строг – трябва 

да спазваме дисциплина (в това чис-

ло и финансова) и да се съобразяваме 

със закони и правила. Тоест да позво-

лим в живота ни да навлязат проме-

ни, които в първия момент може да 

ни се сторят ограничаващи и дори 

болезнени, но това е ходът на раз-

витието. Влиянието на този труден, 

трансформационен аспект ще про-

дължи до април 2015 г., като оконча-

телното въздействие на аспекта ще 

се усети през 2016 г. След това мно-

го хора ще намерят своето истинско 

призвание и ще се трансформират в 

добра посока. Затова трябва да тъл-

куваме кризата като възраждане. 

Развиваме се, а не потъваме!

Астропрогноза за 
излизане от кризата
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

Щ
астието отдавна върви по света и си 
търси щастието. Намирало го е в малко-
то хималайско кралство Бутан, в което 
„брутното национално щастие“ е въведено 

като измерител на прогреса вместо широко разпрос-
транения брутен национален продукт. 
В документалния филм Happy на режисьора Роко Бе-

лич. В „Световна книга на щастието“ на Лео Борманс 
– компилация от 100 есета от най-известните екс-
перти в областта на позитивната психология. В об-
разователната програма на Ранди Тейрън „Кръгове на 
щастието“, която се осъществява в над 50 страни 
по света. Тези и още много други места, проекти и 
хора, свързани с темата „щастие“, бяха представени 
у нас в рамките на проекта „Дни на щастието“ през 
юли тази година.
Разговарям със Симеон Василев, който е част от 

екипа на фондация „Кредо бонум“ и координатор на 
проекта „Дни на щастието“. Събеседникът ми е много 
талантлив в областта на ивент мениджмънта. Нима 
някой е предполагал, че Щастието ще си намери щас-
тието и в България?  

– Как ви хрумна да направите „Дни на щастие-

то“?

– Покрай „Световна книга на щастието“. Хрумна ми, 
че Лео Борманс може да бъде поканен в България. По-
сле постепенно се събраха всички части на пъзела и 

оформиха всъщност един мащабен проект. Лекторите, 
които дойдоха на семинара „Перспективи за щастие“, 
бяха изумени, че нещо толкова голямо и добре органи-
зирано може да се случи в една от „най-нещастните“ 
страни в Европа. Нашата инициатива дори леко изпре-
вари световната тенденция. Малко след като ние при-
ключихме „Дни на щастието“, ООН учреди 20 март 
да бъде световен ден на щастието. ООН призова всич-
ки страни, членки на пакта, да проведат активности, 
свързани с щастието на този ден. 

– Възможно ли е да се провери ефективността 

на това, което фондацията организира?

– След семинара казах на Лео Борманс: „Много съм 
щастлив, че имаше над 200 души, които стояха цял 
ден и слушаха.“ Той ми отговори: „Въобще не бяха 200. 
Бяха 2000. Тези 200 души са дошли, активно търсей-
ки щастие и с някаква гледна точка, която се е до-
оформила на семинара. Те ще разкажат на поне десет 
души и така ще имаме поне 2000 души, до които е 
стигнало всичко това.“ Най-голямата ни цел беше да 
вкараме темата за щастието на дневен ред. Тази цел 
е постигната. Виждам много материали, свързани с 
щастието, които започнаха да излизат. Посяхме едно 
семе, което ще се разраства с годините и с разра-
стването на нашия проект.    

– Организират ли се подобни събития по све-

та?

– Семинари, посветени на щастието, няма много по 

Пътят на 
ЩастиетоЩастието

© NATALIIA PROKHORENKO / WWW.123RF.COM
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света. Има един много голям такъв фестивал в Ав-
стралия. Той се организира веднъж годишно в продъл-
жение на три дни. Безумно скъп е входът на този 
фестивал...

– Къде е границата между позитивното мисле-

не, позитивния начин на живот и усещането за 

щастие?

– Не мисля, че трябва да поставяме граница. Пози-
тивната психология, която се развива много актив-
но през последните 20 години, е концентрирана върху 
щастието. Тя изследва какво ни прави щастливи и ни 
учи как да бъдем по-удовлетворени от себе си. През 
всички години на развитие на психологията тя винаги 
е била концентрирана върху депресиите и депресивни-
те състояния, песимизма и тъгата, които според уче-
ните могат да бъдат анализирани. Развитието на пси-

хологията е било свързано с това, как да се отървем 
от подобни състояния. На щастието никога не се е 
гледало като на сериозна тема. На депресията се е 
гледало сериозно, като на нещо, с което трябва да се 
борим. А щастието... То сякаш си е някъде там. По-
зитивната психология се концентрира върху него. Има 
елементарни неща, които всеки може да направи, за 
да повиши своето ниво на щастие. Например разходки-
те сред природата, слушането на музика, контактът 
с хората, творчеството и особено нещо, което създа-
ваш с ръце – да опаковаш подарък, да омесиш хляб... 

– Можете ли да дадете ключ към щастие на 

българите?

– То е скрито някъде много надълбоко в нас. В същи-
ната си ние сме щастливи. Просто го забравяме. Бъл-
гаринът например е гостоприемен човек и това е чу-
десна предпоставка за щастие. Защото хората, с кои-
то избираш да се събираш, те правят щастлив – близ-
ки и приятели. 

– Как се е променяло вашето собствено усеща-

не за щастие през годините?

– Според много от хората, които дойдоха тук, кри-
вата на щастието прилича на една усмивка. То е сил-
но и е във върхова форма, когато си дете. После през 
студентските години – които се смятат за едни от 
най-щастливите, но всъщност не са – кривата тръгва 
надолу. Това са години, свързани с творческо търсене, 
с търсене на реализация. Тогава (някъде около 33–34-го-
дишна възраст) има спад и след това кривата на щас-
тието отново започва да се изкачва нагоре с възрас-
тта. У нас това е малко по-различно, но в чужбина 
възрастните хора са щастливи. Защото са осигурени, 
имат повече време за хобитата си, пътуват много. И 
тогава щастието стига едни високи хубави нива. През 
студентските ми години това е била перспективата 
ми за щастие – да намеря работа, поприще, което да 
ме прави щастлив. Естествено, търсенето и на емо-
ции, любов... Сега вече основната ми перспектива е да 
направя другите малко по-щастливи. Да направя нещо, 
което ще остави следа. 

Мирослава ИВАНОВА

ЩАСТЛИВИ БЕЛЕЖКИ ОТ СЕМИНАРА

 „Имаме информация, но нямаме вдъхновение. Ето 

защо ни е необходима нова дума – infospiration. Вдъхно-

вението ни мотивира във времето. Преследването на 

бъдещите цели трябва да бъде мотивирано днес. Някои 

цели изискват време. Ако нямаш предизвикателства, 

не можеш да работиш със своя потенциал.“  

 „Песимистът говори за себе си и проблемите си, оп-

тимистът говори за нас и бъдещето.“ 

 „Важно е не само да се чувствате добре, но и да ка-

рате другите да се чувстват добре.“ 

 „Женените двойки живеят по-щастливо, отколкото 

тези, които живеят в съжителство.“ (Според графика 
от проведено проучване – бел. ред.)

 „Когато годишният доход на американеца мине гра-

ницата от 70 000 долара – щастието престава да за-

виси от парите.“ (Според графика от изследване, про-
ведено в САЩ – бел. ред.) 

 „Щастието невинаги се свързва с категорията на 

морала – един престъпник също може да бъде щаст-

лив.“ 

 „Щастието продава добре.“ 

Ранди Тейрън Лео Борманс
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В
ъзрастният е способен сам 
да взима решения, да изби-
ра между няколко алтерна-
тиви. За разлика от подра-

стващите възрастният човек е в 
състояние да издържа на вътрешно 
и външно напрежение и да действа 
и прави избор в конфликтни ситуа-
ции. За социолозите ключов показа-
тел за самостоятелност е отгово-
рът на въпроса, заедно с родители-
те си ли живеете, или отделно от 
тях. В този смисъл порастването 
става към 24–25-годишна възраст, 
когато повечето млади хора зажи-
вяват отделно. По редица крите-
рии съвременните подрастващи по-
растват по-рано: например в сексу-
ално отношение или като потреби-
тели на стоки и услуги. Но като 
цяло днешните младежи порастват 
по-късно, отколкото връстниците 
си преди 20–30 години. 
Родителите толкова се тревожат 

за безопасността на децата си, че 
се боят да ги отделят от себе 
си. Встъпването в брак и ражда-

нето на деца стават все по-късно. 
И макар че 

пробните бракове 
са все по-срещано явление, зад тях 
често се крие бягство от отговор-
ност. Младите хора по-рано започ-
ват да работят, но им е по-труд-
но да постигнат финансова самос-
тоятелност. Студентите и млади-
те специалисти упорито си търсят 
работа по специалността и са го-
тови да се трудят безплатно зара-
ди препоръка, с която впоследствие 

да получат твърдо работно място. 

Трябва ли да порастваме 
Какво означава това да си порас-

нал? И кога човек се оказва та-
къв? Много хора мечтаят да изжи-
веят живота си, без да го взимат 
на сериозно.
Младостта е идеализирана. Към 

младите са ориентирани повечето 
рекламни послания, а възрастните 
нерядко ги копират, защото сериоз-
ността се сравнява със скука. За-
това и не бързаме да пораснем, но 
често към 40-годишна възраст с 
голяма изненада установяваме, че е 
настъпила зрелостта.
За щастие е невъзможно да бъ-

дем възрастни винаги и във всичко. 
И макар да си оставаме частично 
деца, необходимо е да открием 

баланса между играта 
и отговорността 

„Нямам ни най-малка предста-
ва, как и кога съм станал възрас-
тен, макар да не се чувствам нито 
дете, нито инфантилен – пише 

© DARKO KOMORSKI / WWW.123RF.COM

да пораснем
Страх ли ни е 

Какви асоциации предизвиква 

думата „порастване“ – 

сериозност и отговорност 

или желание за свобода на 

действията? Тези, на които 

мисълта за порастване навява 

униние и тъга, виждат в него 

само край на безгрижната 

младост. А те наистина ли са 

възрастни?
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френският философ Андре Конт-
Спонвил. – Никога не съм си ми-
слил, че детството е щастлив пе-
риод. Да стана възрастен за мен 
означаваше окончателно да избера 
щастието като противоположност 
на детството.“
Порастването не е събитие, а 

процес, работа 

постепенен и 
незабележим преход 

Възможно е ние да искаме да се 
разделим с детството, но готови 
ли сме да бъдем възрастни? На все-
киго (на колкото и години да е) му 
се е случвало да се уплаши, че няма 
да се справи в дадена ситуация: „Аз 
– възрастен?! За щастие не съм.“ 
Не се ли превръщат възрастните в 
изчезващ вид, след като сериознос-
тта и зрелостта не се ценят мно-
го напоследък? 

Границите на живота
Порастването е факт, елемент 

от личната биография, вътрешно 
усещане, което може да бъде реги-
стрирано във всеки възрастов мо-
мент. Според общественото мне-
ние, преминавайки границата на 16–
24 години, ние ставаме възраст-
ни. Тези граници примерно съвпадат 
с получаване на паспорт и право 
на гласуване. Днес обаче активно и 
даже агресивно младостта се удъл-
жава за сметка на порастването 
– тийнейджърите до 20-годишна 
възраст отказват да порастват и 
смятат себе си за деца. Много спе-
циалисти предричат постепенното 
изчезване на понятието „пораснал“. 

Възрастните не стареят, 
децата не растат 

Много от 40-годишните отказват 
да се признаят за възрастни – за 
тях това значи да се признаят за 
стари. И рекламните послания не-

напразно се целят в младежката ау-
дитория… Можем ли да дадем точ-
но определение на понятието „въз-
растен“? Възрастният човек обик-
новено ни се струва скучен и раз-
умен. Той сякаш е част от свят, 
изтъкан от ограничения и притис-
кащи правила за спазване. Същият 
като този в представите на Пипи 
Дългото чорапче, описан в книгата 
на Астрид Линдгрен: „Възрастните 
никога не са наистина весели. Те си 
развалят настроението за всякак-
ви глупости.“ И все пак това да 
си възрастен си има свои радости, 
своя хармония. Възрастен е онзи 

който не се нуждае 
от родителите си 

и от някого за опора. Той е щаст-
лив сам със себе си. А ето и опре-
делението на Андре Конт-Спонвил: 
„Порастването означава вярност на 
детството и едновременно с това 
отказ от стремежа завинаги да ос-
танеш в детството.“
Този отказ за много от нас е мно-

го труден. Пред очите ни изчезват 
общоприетите граници между под-
растващите и „младите възраст-
ни“, които продължават да слушат 
същата музика, да носят същите 
дънки и маратонки. А децата в съ-
щото време все по-често не мо-
гат да си позволят да излязат из-
вън родителския дом (заради скъпи-
те жилища). Или отделяйки се за 
малко, пак бързо се връщат в се-
мейното гнездо. 
Много възрастни деца получават 

финансова помощ от родителите 
си („Нека първо се изучат, а после 
ще започнат да работят“ – си ми-
слят самите родители.). А и защо 
да бързат, като според все по-чес-
то споделяното обществено мне-
ние на 40 години животът едва за-
почва?!

Много от нас доброволно се 

отказват да се признаят за 

възрастни, защото смятат 

това състояние за недости-

жимо. Ето качествата, кои-

то ние повече или по-малко 

осъзнато искаме да видим у 

истинския възрастен:

1  Да носи отговорност, но 

не и чувството за вина.

2  Да се владее и да кон-

тролира емоциите си. 

3  Да има собствено мне-

ние за хората и вещите.

4  Да може да взима реше-

ния и да отговаря за после-

диците. 

5  Да бъде искрен, да не 

лъже. 

6  Да може да казва „не“.

7  Да се примири с това, 

че е невъзможно да се харе-

са на всички.

8  Повече да дава, отколко-

то да получава.

9  Да избере да бъде сво-

боден, но да приеме, че чо-

век по принцип е сам. 

10 Да се грижи за другите.

11 Да си осигури емоцио-

нална и финансова автоном-

ност.

12 Да знае кой е, да позна-

ва себе си. 

13 Да намери смисъл в жи-

вота си.

14 Да си признава греш-

ките.

15 Да знае, че му предстои 

да умре, и да приема това.

16 Мъжки да посреща жи-

тейските трагедии.

17  Да съхрани достойн-

ството си.

Не се вълнувайте! На нико-
го от нас не му се удава да 
носи всички тези седемна-
десет добродетели, избро-
ени по-горе. Но ако носите 
поне половината от тях, 
това съвсем не е зле.

НИЕ НЕ БЪРЗАМЕ ДА 
ПОРАСНЕМ, НО ЧЕСТО 

КЪМ 40-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
С ГОЛЯМА ИЗНЕНАДА 
УСТАНОВЯВАМЕ, ЧЕ Е 
НАСТЪПИЛА ЗРЕЛОСТТА.

ЗА ЩАСТИЕ Е НЕВЪЗМОЖНО 
ДА БЪДЕМ ВЪЗРАСТНИ ВИНАГИ 
И ВЪВ ВСИЧКО. И МАКАР ДА 
СИ ОСТАВАМЕ ЧАСТИЧНО ДЕЦА, 
НЕОБХОДИМО Е ДА ОТКРИЕМ 
БАЛАНСА МЕЖДУ ИГРАТА И 

ОТГОВОРНОСТТА.

ПО-ПО-НАЙ
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ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

С
ъкровеното желание на все-
ки родител е да види де-
цата си успели. Но малци-
на осъзнават, че най-преки-

ят път към успеха е духовен, а не 
материален. Обикновено учим деца-
та си да оцеляват, да се защита-
ват, да понасят разочарованията, 
перипетиите и повратите и да за-
служават одобрението ни. Като ро-
дители твърдо сме приели, че успе-
хът е нещо материално, което се 
мери с пари, престиж или собстве-
ност. Да, тези неща са важни, но 
не са гаранции за успех. Успехът 
включва и способността да оби-
чаш и съчувстваш, умението да из-
питваш радост и да я предаваш на 
околните и увереност, че животът 
има някакъв смисъл. Всичко това са 
духовните измерения на успеха, кои-
то носят вътрешно удовлетворе-
ние. „Да открием таланта на вся-
ко дете – това е най-важната ни 
мисия“ – споделя г-жа Елена НЕМ-
ЦОВА, която умело вплита в еже-
дневието си опита си на педагог 
и музикант, завършила Национална-
та музикална академия, на собстве-
ник и директор на ЧСОУ „ЕСПА“, 
на майка на две деца, на съпруга и 
не на последно място – на успя-
ла жена.

– Кое е най-важното във ва-

шата работа, г-жо Немцова?

– Да направя детската градина и 
училището привлекателни места за 
децата. Ако идват тук с радост 
и се чувстват обичани, ще бъдат 
и по-ефективни в усвояването на 
знания. Защото колко би бил рабо-
тоспособен един възрастен, ако не 
му се ходи на работа, защото там 
не му харесва?! Така е и с децата 
и училището. „В „ЕСПА“ се гри-
жим за доброто настроение на уче-
ниците, защото смятаме, че ако са 
щастливи, те ще постигат по-ви-
соки резултати в учебната работа 
– и то с по-малко разход на психи-
ческа енергия и време. Само щаст-
ливият човек е ефективен.

– По какви критерии родите-

лите трябва да избират най-

доброто училище за своите 

деца? 

– Разумният родител се интересу-
ва първо с какви традиции е учи-
лището. Ако е с дълголетна исто-
рия, значи, че се е управлявало и 
продължава да се управлява по на-
чин, който е успешен. Всяко учи-
лище има също така и своя фило-
софия. Това, което прави „ЕСПА“ 
различно, е авторската ни концеп-
ция, според която освен да възпи-

таваме децата като енциклопедич-
ни личности в училище (за целта 
имаме много образователни инициа-
тиви), се стремим да изграждаме у 
тях умения и качества, които да 
им помагат да се справят с живо-
та след това. Широката палитра 
от възможности, които предлагаме, 
дава шанс на всеки ученик да раз-
крие таланта си, и то максимално. 

– Вие сте автор на проекти 

и благотворителни инициа-

тиви. Разкажете за някои от 

тях. 

– Аз дълбоко вярвам, че най-голяма-
та ценност на човечеството е до-
бротата. На това уча не само де-
цата в „ЕСПА“, но и двамата ми 
синове. Нужно е да правим добро, да 
се отнасяме добре с хората, да сме 
милосърдни и добри и в професията 
си и да искаме да ставаме все по-
добри... Вярвам, че в съзнанието на 
всеки човек не остават предмети-
те, а остават добрите постъпки. 
Имаме контакти с един дом за деца 
и всеки помага с каквото може. Де-
цата имат нужда от това и става 
магия – всеки е удовлетворен. 

– Имате взаимодействие с 

токайската образователна 

система…

– Това, че втората по големина 

УЧИЛИЩЕ НА РАДОСТТАУЧИЛИЩЕ НА РАДОСТТА

Тържествена церемония 

по връчване на годишните 

награди на училище „ЕСПА“ 

– „ЕСПАР 2012“ – Елица 

Панковска от VII клас 

получава диплома за принос 

в израстването на „ЕСПА“  

като културна институция

„ДА ПРАВИШ ДОБРО И СЛЕД НЕГО – ОЩЕ 
ЕДНО, И МЕЖДУ ТЯХ ДА НЯМА ПРОМЕЖДУТЪК. 

ЕТО КАКВО НАРИЧАМ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ.“  
МАРК АВРЕЛИЙ

Бела, брой 8 (174), 201242



образователна институция в Япо-
ния се заинтересува от едно бъл-
гарско училище, би било гордост 
за всеки. Японските колеги бяха 
впечатлени и респектирани от ав-
торската ми образователна кон-
цепция. Питаха се кое прави тези 
чудеса с децата, кое гради всички 
тези качества у тях – трудолю-
бие, организационен опит, работа 
в екип, спокойно боравене с всички 
модерни, интерактивни средства и 
специализирани ателиета. Спираха 
се на всяко табло, снимаха и ис-
каха от мен да им разказвам за 
тази философия, за да видят как-
во могат да извлекат и приложат 
при тях. 

– Какви други международни 

проекти сте осъществили?

– За щастие са доста. Участваме 
в проекта „Коменски“, който дава 
възможност на децата в България 
да общуват със свои връстници от 
чужбина, да упражняват английския 
си език и да създават трайни при-
ятелства с връстници от Испа-
ния, Гърция, Полша, Румъния, Ита-
лия, Турция, Португалия. 

– Това, че сте жена, определя-

що ли е за успехите ви?

– Аз съм от т. нар. мъжки моми-
чета. От малка се оправям сама с 
предизвикателствата и ситуациите 
около себе си. За мъжете се говори, 
че имат по-друг начин на мислене, 
те са много по-логични, много по-
експедитивни. Жените се налага да 
ги догонваме. Но когато става въ-
прос за деца, ми се струва естест-
вено жената да се справя по-добре.

– Как точно се роди обра-

зователната концепция на 

„ЕСПА“?

– Аз съм учител по професия. 
Стартирах бизнеса си с един цен-
тър по изкуства, в който имах въз-
можност да общувам много отбли-
зо с децата. Буквално усещах пул-
са им – виждах кога се чувстват 
добре, от какво им става хубаво, 
кога се изморяват, кога не са рабо-
тоспособни. Всичко това го вкарах 
в авторската си концепция. След 
всяко „зелено училище“ или ски аз 
ги виждах, че стават по-способни, 
много по-енергични и активни. И 
така се родиха седмиците за „зе-
лено училище“, лагер или култур-
ни седмици, в които децата ня-
мат същински учебен процес и не 
се преподава нов материал, а време-
то минава под формата на викто-
рини, игри и състезания. Всяка го-
дина работим в „зеленото училище“ 
по различни теми: „Великите лич-
ности“, „Великите българи“, „Тра-

кия“, „Кирил и Методий“, „Европа“, 
„София“, „Европейските столици“. 
Тази година темата беше „Българ-
ско възраждане“. 

– Какво ви мотивира да 

участвате в различни екоини-

циативи?

– Ако децата се възпитават отсе-
га в екологична култура, ще берем 
добрите резултати от възпитание-
то си след 20 години. Те също ще 
възпитат своите деца да пестят 
водата, да мислят за планетата. 
Така всички ние живеем по-добре и 
по-щадящо към природните ресур-
си, с които разполагаме. Големият 
проект на „ЕСПА“ в тази посока е 
новостроящата се високоефективна 
екосграда (от тези, самозадоволява-
щите се). Надявам се през 2015 г. 
вече да сме там.

– Какво друго предстои пред 

„ЕСПА“?

– Да отпразнуваме 20-годишнина-
та си. Направихме откриването 
на училището на Димитровден – 
в чест на светеца, покровител на 
светлината и слънцето. Честване-
то предвиждаме обаче да бъде на 
3 ноември в Националната опера. 
Какво още предстои пред „ЕСПА“? 
Да повишаваме резултатността на 
децата всеки ден, което е моя еже-
дневна задача и никога няма да я за-
гърбя. А най-важният фактор, кой-
то ще помогне на детето да се 
реализира най-добре, е родителят. 
Родителят е този, който стои до 
детето и го подкрепя през целия 
му живот, всеки ден го наблюдава. 
Родители, бъдете близо до децата 
си и ги обичайте много!

Разговора води Софи ТОПАЛОВА
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Ж
еланието е основният двигател на човешката природа – 

то е енергията на духа, която стимулира малките деца 

да бъдат любопитни към живота. Копнежът по играчки-

те постепенно се превръща в копнеж по знания. Дали родители-

те успяват обаче да научат децата си да удовлетворяват жела-

нията, за да постигат онова, което искат в живота? Днес по-

вече от всякога е нужно те да влязат в ролята на духовни учи-

тели, за да покажат на наследниците си как да следват мечти-

те си. Защото успехът зависи не от това, което вършиш, а от 

това, което си. 

„Въпросите, кога и как родителите да ориентират децата си 

за професионално образование с добра реализация, си задават 

всички и никога те не намират еднозначни отговори – казва доц. 

д-р Стефка ПРИСТАВОВА. – На всеки родител му се иска негово-

то дете да има професия, която да отговаря на интересите му. 

Познавайки го добре, той би могъл да му помогне в намирането 

на добра образователна институция, която да му даде необходи-

мите знания за добра бъдеща реализация. Затова е необходимо 

всички ние да се интересуваме за специалностите, по които обу-

чават университетите, и последващата реализация на завърши-

лите студенти.“ 

– Доц. Приставова, вие преподавате на млади хора 

по дисциплини, които звучат  доста сериозно. Кои са 

специалностите, в които обучава МГУ–София? 

– Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ обучава по-

вече от 2700 студенти в различни области на геологията, мин-

ното дело и техническите науки. Университетът подготвя спе-

циалисти с инженерна квалификация за работа при проучването, 

добива, преработката, транспорта, съхранението и използване-

то на полезните изкопаеми. Обучаваме студенти по 19 бакала-

върски специалности и 43 магистърски програми. Сега възникна 

необходимостта да разширим образованието си към търсене на 

нови енергийни ресурси; добив на нефт и природен газ; производ-

ства с взривоопасни технологии; борба със свлачищните явления; 

опазване на околната среда; използване на възобновяеми източ-

ници на енергия; природни рискове и др. Университетът ни е уни-

кален, защото обучава студентите по специалности, които ня-

мат аналог в страната ни.

– Досега информацията за тези атрактивни специал-

ности не е достатъчна в публичното пространство 

и за повечето хора университетът ви не е така добре 

познат, както останалите. На какво се дължи това?

– Една от причините е, че в основното и средното образование 

в България за разлика от всички други европейски и неевропейски 

държави няма отделно изучаващ се предмет геология. Той гра-

ди базови знания и отношение на подрастващото поколение към 

природните богатства на нашата планета – както по тяхно-

то използване, така и по тяхното съхранение. Важното е да се 

подчертае, че реализацията на завършилите студенти при нас е 

изключително висока, имайки предвид, че те започват работа в 

най-големите добивни и енергийни предприятия на страната ни. 

– Кои са стъпките, които университетът предвижда 

за намаляване на дистанцията между обучение и биз-

нес?

– Връзката обучение–бизнес е залегнала в учебните програми и 

в трите ни факултета. Тя се изразява с провеждане на студент-

ски практики и стажове в предприятията, които са съществе-

на част от учебния процес. Те помагат на студентите ни още 

по време на следването да получат не само информация за тяхна-

та реализация, но и да се докоснат и получат първи практичес-

ки умения непосредствено в предприятията. Освен това изявени 

специалисти от бизнеса са включени като лектори по отделни 

дисциплини, което още повече спомага за непосредствения кон-

такт бизнес–обучение. 

Разговора води Софи ТОПАЛОВА

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ 
„СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Университет 
с качествено обучение и широки 

възможности за реализация

НМИ

Обучава бакалаври и магистри в областта 

на проучването, добива и обработката на минерални 

и енергийни суровини, подземно строителство, 

хидрогеология, опазване на околната среда, 

природни рискове.

София, Студентски град, тел. 02 80 60 201

www.mgu.bg, e-mail: recktor@mgu.bg

Доц. д-р Стефка Приставова 

сред студентите си

Какъв ще 
стана, като 
порасна?
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За духа, таланта и усилията, с които 

подхождаме като родители и учители 

към всяко дете от раждането му и през це-

лия му жизнен път разговарям с г-жа Дани-

ела Северинова, създала своя школа и фило-

софия по пътя към самоусъвършенстване-

то – на децата и тези, които ги обучават.

– Г-жо Северинова, кои бяха мо-

тивите ви при създаването на 

учебното заведение, което ръко-

водите?

– Идеята се роди от нуждата да намеря 

подходящо място за синът ми. Търсенето 

ме отведе към създаването на детско за-

ведение по собствени критерии, и така 

вече 17 години. Първо детската градина, 

6 години по-късно – английския център. И 

след три години – и училището с билинг-

вално българо-английско обучение. Осно-

вен мотив беше щастието на детето ми, 

отгледано с любов и грижа при подпомага-

не процеса на изграждане на Личността.

– Кога трябва да започне ориен-

тирането на децата за тяхното 

професионално развитие?

– Децата са тези, които показват кога са 

готови. Ние, родителите и техните учи-

тели, сме само техни навигатори и по-

мощници. Детето може да започне да се 

ориентира към конкретно занимание само, 

когато то самото е готово. Това може да 

бъде, когато то е на две, три, десет, пет-

надесет или двадесет и пет години. Има 

два важни компонента за успешна реали-

зация – талант и усърдие. За мен много 

по-голям е делът на усърдието. 

– Каква е ролята на родителите 

в този процес и кое помага на де-

цата да изявят най-доброто от 

себе си?

– Подкрепяща, разбираща и приемаща. До-

бре е да наблюдаваме децата от малки и 

да открием таланта, който притежават, 

но без да налагаме своите желания и ам-

биции. Показвайки им пътят на постоян-

ството и усърдието, те могат да усетят 

удоволствието от постигнатата цел. За-

щото дори и да имаш талант в определе-

на област, без желание, удовлетворение-

то няма как да дойде при теб.

– Смятате ли, че творческото 

начало е важен приоритет в кон-

цепцията за възпитание?

– Да, със сигурност. Всичко може да бъде 

творчество. То е навсякъде, дори и в ма-

тематиката. Творчеството се явява във 

всеки един аспект – дори в най-малките 

детайли в ежедневието ни. При нас, освен 

редовните предмети децата още от дет-

ската градина изучават предмети като 

„Философия с деца“, „Екология“, „Доброде-

тели“ и др., което помага им помага да се 

изградят като творчески личности. 

Разговора води Софи ТОПАЛОВА

Всяко дете е родено да успее

Г-жа Даниела 

Северинова

(Продължава в следващия брой)



ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Т
я трудно издържа присъст-
вието му, но продължава 
да живее с него. Той пове-
че не може да търпи упре-

ците є, но не я зарязва. На два 
брака се пада средно по един раз-
вод. Но няма никакви данни за броя 
на нещастните семейства, които 
не разтрогват брака си, макар че 
всичко ги тласка към раздяла. Все-
ки от двамата партньори е опус-
тошен, тъжен, неразбран, но години 
наред търпи създалата се ситуация, 
без да се реши да си събере багажа 
и да си тръгне. 

Скрита изгода
Животът в двойка предполага 

подкрепа, поддръжка и разбиране, 
учи ни да заглаждаме конфликти, 
да правим компромиси, да израства-
ме вътрешно и да се развиваме. Об-
щувайки с партньора, ние по-добре 
разбираме себе си, лекуваме детски-
те си рани и се чувстваме в безо-

пасност. Но какво ни държи заедно, 
ако в двойката вече няма диалог и 
радост? Някои от нас държат на 
представата, че семейството е за 
цял живот, и възприемат раздяла-
та като житейски провал. 79% от 
встъпилите в брак и 57% от разве-
дените споделят тезата, че бракът 
трябва да е един за цял живот. 
Колкото по-дълъг път са извър-

вели заедно съпрузите, толкова по-
трудна е раздялата. Не могат лес-
но да разчупят „семейната обвив-
ка“, която ги удържа с общата па-
мет, спомените за всичко преживя-
но през годините и усещането, че 
при раздяла част от живота ще 
бъде зачеркната, обезценена. Често 
към това се прибавя и страхът от 
бъдещето. Но понякога именно съв-
местните мъчителни преживявания 
на партньорите се оказват цимен-
тът, скрепяващ връзката. „Живо-
тът е страдание“, „Жената тряб-
ва да търпи всичко само и само 

децата да имат баща“, „По-добре 
лошо семейство, отколкото никак-
во“ – това са примерни убеждения, 
които не позволяват бракът да се 
разтрогне даже когато живеенето 
под един покрив стане мъчение. 
Според психолозите партньорите 

остават заедно в съюз, ако този 
съюз поддържа тяхната представа 
за света и за тях самите поот-
делно. Например ако някой от тях 
възприема себе си като жертва, би 
останал в двойка, в която ще иг-
рае точно тази роля.

Страх от самота
45-годишната Таня осем години не 

се е решавала да се раздели със съ-
пруга си: той все я обиждал и за-
плашвал с думите „Погледни се, на 
кого си му притрябвала?“ и тя му 
вярвала. 
Някои трудно преживяват не само 

самотата, но дори и мисълта за 
нея. Те се боят, че ще се изправят 
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е по-правилното решение

Кога

Когато животът 

на двойката стане 

низ от скандали или 

унило ежедневие и 

монотонна рутина, 

раздялата се оказва 

неизбежна. Как 

да разберем, че 

отношенията между 

двама души нямат 

бъдеще?
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лице в лице с тревожната тягост-
на празнота. Най-трудно преодоля-
ват подобни страхове онези, кои-
то в детството си не са получили 
достатъчно любов или са били из-
оставени от някого от родители-
те. Оставайки сами, те се чувст-
ват нелюбими, което значи лоши. И 
отново преживяват своето мина-
ло страдание. За да избегнат това, 
те са готови да понасят търпели-
во презрение, унижение, страдание, 
скука, агресия.
Неизбежен резултат от тако-

ва поведение е ниската самооценка. 
Получава се омагьосан кръг: колко-
то по-ниска е самооценката, толко-
ва по-трудно се разделяме. Колкото 
по-продължително е това дисфунк-
ционално партньорство, толкова по-
ниско пада самооценката. Това не-
избежно се отразява и на сексуал-
ните отношения на двойката – те 
или не носят удоволствие, или изоб-
що липсват. В такива двойки най-
често има или жена, която се бои 
от своите желания, или мъж, кой-
то се бои от желанията на жена-
та. По тази причина се стига до 
негласното споразумение в двойката 
да не правят секс. Двама, които са 
съгласни да бъдат нещастни заедно.

Раздялата като обвинение
Често в двойката всеки вини дру-

гия за нещастието си, без да ос-
ъзнава, че причината за промяната 
на чувствата е в него самия. Така 
партньорът се превръща в обект 
на агресия. Любовта се преплита с 
ненавист и двойката се затваря в 
свой микрокосмос, без да търси из-
ход от този омагьосан кръг. И два-
мата се борят за семейно щастие, 
но не осъзнават, че всеки от тях 
има собствена представа за това, 
какво трябва да бъде това щастие. 
И сякаш другият нарочно се бърка 
и пречи и разваля всичко. Започват 
взаимни обвинения и в тази семей-
на „война“ се разрушава всяка въз-
можност за съзидание. 
Решението за раздялата се явява 

поредният начин да изкрещиш в ли-
цето на другия: „Ето, ти си вино-
вен за всичко!“ В този случай разво-

дът не решава проблемите, а пораж-
да нови. Раздялата винаги причиня-
ва болка и затова често се използ-
ва като последен аргумент в борба-
та за надмощие, в желанието си да 
накажем другия за тези страдания, 
които (както ние вярваме) именно 
той ни е причинил. Но както и да 
сме наранили другия, това няма да 

излекува нашите собствени рани. В 
този момент е правилно да напра-
вим пауза и да си зададем въпроса: 
„Ами ако нещо с мен не е наред?“ 
Някои двойки преживяват цяла по-
редица раздели, които всеки път се 
съпровождат с бурни емоции: за да 
се чувстват като живи, те имат 
нужда не просто от събития, но 
от удари на съдбата. Те имат нуж-
да от силни емоции, иначе животът 
не им се струва истински.

Да започнете отначало
В миналото да се запази бракът 

е било въпрос на живот и смърт 
– мъжът е оставял жената и де-
цата без храна, а жената, излязла 
от семейството, е била обречена 
на безчестие. 
В наше време решението да се 

съхрани или да се разтрогне бракът 
не е толкова драматично. Жената 
днес е икономически самостоятел-
на. Видовете брак днес са по-раз-
нообразни. Някои практикуват от-
крит брак или нещо, напомнящо де-
лово сътрудничество или приятел-
ство. Партньорските съюзи мо-
гат да включват и повече от два-
ма участници. Ако това устройва 
всички, защо не? Идеята е да наме-
рите този тип отношения, който 
подхожда именно на вас. 
Никой не е задължен да остава 

във връзка, която не му носи удо-
влетворение. Но трябва да умеете 
точно да изберете момента за раз-
дяла. Този, който не се решава да 
разтрогне отношенията, макар да 
съзнава, че те отдавна не го удо-
влетворяват, е вероятно да бъде 
обладан от омраза и самосъжаление. 
Ако пък някой мисли, че с помощта 

на раздялата може да почисти мина-
лото си и да престане да бъде това, 
което е бил по-рано, за да започне 
всичко на чисто, се лъже. Раздялата 
не означава, че общото минало ще 
изчезне. В идеалния случай раздялата 
означава увеличаване на дистанцията 
между партньорите, не е необходимо 
да е болезнена. Дори двамата да не 
останат заедно, уважението помеж-
ду им и към самите тях поотделно 
е възможно да се запази.

ПРОБЕН РАЗВОД

Преди да се разделят окончателно, 
някои двойки изпробват предвари-
телна раздяла, взимат решение за 
нещо като пробен развод. Възмож-
ност да се прецени ситуацията по-
ясно или предварителна „засилка“ 
преди скока? 
Раздялата винаги е болезнена. Ва-

жното е да се изясни коя болка е 

по-силна – от присъствието или 

от отсъствието на човека до вас. 

Но докато двама души са заедно, 

е трудно да си дадат сметка как-

ви ще бъдат чувствата, когато се 

окажат разделени. Подобна раздя-

ла позволява това да се изясни. И 

тогава разводът, ако той все пак 

се състои, ще бъде премислено ре-

шение. 

Паузата позволява да се отдалечи-

те от конфликта и спокойно да по-

мислите до каква степен сте при-

вързани един към друг. Ако си тръг-

нете, затръшвайки вратата след 

себе си и обвинявайки другия във 

всички възможни злини, ще понесе-

те със себе си огромен багаж от 

негативни емоции. И няма да може-

те да започнете нов живот. Тъга-

та от неизживените чувства ще 

ви дърпа назад. 
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ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

„Х
аресва ми как миришеш“ 
– когато за пръв път чух 
тези думи от устата на 
мъж, се разтревожих – 

спомня си 34-годишната Жени. – 
Но после разбрах смисъла им: ти си 
желана. Това беше много интимно 
и даже малко шокиращо признание 
в любов!“ Случва се и обратното. 
28-годишният Александър си спом-
ня за запознанството си с едно мо-
миче, което приключило светкавич-
но заради… миризма. „Срещнах я 
в един бар и ми стана много сим-
патична. Когато на разсъмване се 

оказахме в леглото, кожата є ми-
ришеше на смес от пот, алкохол и 
цигари. Стана ми лошо. Ерекцията 
ми спадна… но не ми беше удобно 
да є кажа, че миризмата є е разва-
лила всичко между нас.“

СВЯТ БЕЗ МИРИЗМИ

Защо ни е трудно да говорим за 
нещо, което е характерно за аб-
солютно всички хора – миризма-
та на телата? Според антрополо-
га и философ Аник ле Герер (Annick 
Le Guerer) ние живеем в „дезодо-
риран“ свят. Градският живот ни 

прави изключително чувствителни 
към онова, което „мирише лошо“, 
при това без да ни дава шанс да 
развиваме обонянието си. „Лошата 
миризма“ означава липса на хигиен-
ни навици, а „потен“ днес просто 
е синоним на „мръсен“. И още по-
лошо – в обществото гадните ми-
ризми се асоциират с морална не-
чистоплътност. В магазина, в ме-
трото, в закритите офиси – чуж-
дите миризми навлизат в личното 
ни пространство, без да питат за 
разрешение. Като цивилизовани хора 
ние се стараем по-дълбоко да скри-

© KONRAD BAK / WWW.123RF.COM© KONRAD BAK / WWW.123RF.COM
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ем животинската си същност – 
онази същата, която може да „по-
мирисва опасността отдалеч“ и да 
живее в хармония с естествените 
миризми наоколо.

КАПКИТЕ НА ВЪЗБУДАТА

Но понякога у нас изведнъж се 
пробужда спящият звяр, лишен от 
всякакви комплекси. „Мразя мириз-
мата на пот, но много странно 
– по време на секс тя много ме 
възбужда“ – признава 30-годишната 
Лиза. Капчиците по кожата ни го-
ворят за силата на удоволствие-
то, което изпитва партньорът. Те 
свидетелстват за неговата пълна 
отдаденост на секса и събуждат 
желанието ни да продължим сексу-
алното общуване. „Моят приятел 
твърди, че от всички жени, които 
познава, аз имам най-силната мириз-
ма – продължава Лиза. – Но това 
не го отблъсква, а по-скоро обра-
тното, привлича го още по-силно.“
В атмосферата на истинска бли-

зост леко доловимият „лош“ мирис 
не е преграда за правенето на хубав 
секс. „Аз никога не съм обичала да 
се целувам сутрин – признава 42-го-
дишната Марияна. – Имам предвид 
френски целувки. Но с мъжа ми на-
правих изключение – сигурно защо-
то спим в едно и също легло от-
давна и сме свикнали на миризми-
те си, даже и на най-интимните.“ 
Откровеността помага на парт-
ньорите да разкрият себе си един 
пред друг изцяло. „Много скоро след 
сватбата мъжът ми каза, че между 
краката аз мириша на сладък плод 
и този мирис го възбуждал неимо-
верно много – споделя Марияна. – 
След това негово изказване преста-
нах да се чувствам сковано, когато 
правехме орален секс.“ „Интимни-
те секрети изпълняват функция на 
възбуждащите вещества феромони“ 
– предполага невропсихологът Же-
рар Бранд (Gerard Brand). Но макар 
възбудата да ни помага да обикнем 
миризмата на партньора, тя не е в 
състояние да ни накара да се спра-

вим със собствените си комплекси. 
Затова Лиза може и да приема 

„сутрешния аромат“ на своя прия-
тел, но самата тя предпочита да 
стане по-рано, за да си измие зъ-

бите, преди да го целуне. „За мен 
това е проява на уважение“ – обяс-
нява тя. Без значение че миризмата 
на пот я възбужда, Лиза постоян-
но носи в дамската си чанта влаж-
ни салфетки, използва дезодорант 
дори когато е сама вкъщи и даже 
в болницата, преди да роди, продъл-
жавала да се гримира и да използва 
парфюм. Какво е това – желание 
да изглежда добре, грижа за тяло-
то? Или подобна маскировка на ес-
тествената миризма е нужна, за да 
не будим у другите мисли за секс, 
който по някакви причини не жела-
ем да правим?

УСПОКОЯВАЩО ПРИСЪСТВИЕ

За да обикнем миризмата на дру-
гия, трябва да го обичаме. Тялото 
на близкия човек излъчва не само 
естествена миризма, но и усеща-
не за покой и безопасност. Ние го 
вдишваме така, сякаш в неговия 
аромат са разтворени думи на неж-
ност. „Миришеш на мъж – каза-
ла веднъж на своя приятел Лиза. 
– Това е много специфична мириз-
ма, не на цветя и не е опияняваща. 
Доста е трудно да я опиша.“ За-
това пък Марияна улавя в мъжката 
миризма „нотки люляк, съвсем леки, 
лишени от агресия“. 
Обикновено не ни достигат думи, 

за да опишем миризмата на тя-
лото на любимия. „За обонянието 
отговаря зона в нашия мозък, коя-
то по-скоро е свързана с емоциите 
и паметта, отколкото с речта“ – 
обяснява този факт Жерар Бранд. 
42-годишната Евгения потвърждава 
тази връзка: тя си спомня за ми-
ризмата на баща си винаги когато 
повтаря неговия навик да подръп-
ва косъмчетата на ръцете си: „Не 
мога да разбера дали тази миризма 
ми харесва, или не. Тя е едновремен-
но и приятна, и агресивна. Впрочем 
същата нееднозначност присъства 
и в нашите отношения с него.“
Миризмата е и ключ към нашите 

спомени. Даже и ако след 10 годи-
ни вдъхнем позната миризма, мина-
лото изплува в подробности. И с 
него сякаш възкръсват и тогаваш-
ните ни чувства.

В СЪСТОЯНИЕ ЛИ Е НАШЕТО ТЯЛО, ПОДОБНО НА ЦВЕТЕТО, 
ДА ИЗЛЪЧВА САМО ПРИЯТНИ МИРИЗМИ?

НЮХ КЪМ СЕКСА?

Учените и до ден днешен не са 

стигнали до единодушен извод, как 

възприемаме феромоните (летливи 

вещества, които се отделят от 

жлезите на млекопитаещите (и чо-

века) и които управляват много ре-

акции, в това число и сексуалното 

ни поведение). Улавянето на феро-

моните според тях става благода-

рение на вомероназалния орган, или 

т. нар. орган на Якобс, който се на-

мира в основата на носната разде-

лителна стена и е със структура, 

различна от тази, която отговаря 

за обонянието. Той е свързан със 

структури в мозъка, които контро-

лират сексуалното поведение и об-

разуването на хормони в човешкия 

организъм. Рецепторите на  воме-

роназалния орган са свръхчувстви-

телни и могат да уловят дори ми-

нимално наличие на феромони във 

въздуха и да изпратят сигнал до 

мозъка. Ароматът на феромоните 

е едва доловим, много дискретен и 

дори неразличим. Парфюмите и де-

зодорантите, които използваме, ги 

потискат, а през зимата облекло-

то ни ги „затваря“.
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З
а да минаваш за голяма звезда, трябва задължително 

да притежаваш поне един „Оскар“, да си участвала в 

поне два касови хита и да имаш връзка с друга голяма 

звезда. Рейчъл Уайз може да се похвали и с трите, но англий-

ската актриса съвсем не страда от мания за величие. Вяр-

но, че тя участва в блокбастера „Мумията“ и неговото не 

по-малко успешно продължение, а освен това е омъжена за 

самия Джеймс Бонд – Даниел Крейг. Но тя не е от звездите, 

около които винаги се шуми, а и не изгаря от желание да се 

появява по шумни партита. „Изпадам в нервна криза, когато 
около мен има много хора. Предпочитам да бъда невидима на 
такива места“ – казва Уайз. Затова тя може да си позволи 

да откаже доста предложения на Холивуд, включително за 

трета част на „Мумията“ (заради поредното си участие на 

театрална сцена). Сега обаче ще я видим в 

МОЖЕ БИ НАЙ-ГОЛЕМИЯ Є ФИЛМ ДОСЕГА 

който ще изпрати мисис Бонд във вселената на… мистър 

Борн.

Майката на Рейчъл, която винаги е искала да стане актри-

са, е причина за нейния път към върха. Благодарение на нея 

едва 14-годишна бъдещата звезда се изявява като модел. 

Всъщност Уайз спокойно може да разчита на кариера в мо-

дата и неслучайно по-късно е избрана за лице на Revlon и 

Burberry. Но вместо да гради кариера на модния подиум, та-

лантливата англичанка предпочита да се изявява като ак-

триса още докато учи в университета в Кеймбридж. Сред 

първите, оценили потенциала є, е Бернардо Бертолучи. Той 

предлага на Рейчъл роля в своя филм „Открадната красота“, 

благодарение на който я забелязват и в Холивуд. Всъщност 

първият є американски филм, екшънът „Верижна реакция“ с 

Киану Рийвс, е пълен провал. Три години след него обаче е 

ГОЛЕМИЯТ Є ТРИУМФ С „МУМИЯТА“ 

Всъщност Уайз въобще не вярва в успеха му и дори не оти-

ва на премиерата (пак заради участие в театъра!). За нея 

винаги изявите на сцена са далеч по-важни и удовлетворя-

ващи. А и критиците не спират да я възхваляват, особено 

за последната є голяма роля на лондонска сцена като Бланш 

Дюбоа в „Трамвай „Желание“. Иначе през 2001 г. Рейчъл се 

снима в „Мумията се завръща“, който бетонира успеха є в 

Холивуд. Тя обаче се възползва от популярността си, за да 

се снима в поредица английски независими филми, за които 

не би се намерило финансиране без участието на звезда от 

нейния калибър. Сред тях е „Вечният градинар“, за участие-

то си в който Уайз получава своя „Оскар“. Във филма тя иг-

рае бременната съпруга на Ралф Файнс, а по ирония на съд-

бата по същото време актрисата е бременна. Повече от 

осем години тя има 

ВРЪЗКА С РЕЖИСЬОРА ДАРЪН АРОНОФСКИ 

който е баща на сина є Хенри Ченс. И когато всички оч-

акват двамата най-после да вдигнат сватба, идва шоки-

ращата новина за тайната венчавка на Рейчъл с Даниел 

Крейг. Покрай това медиите отново є обърнаха внимание, 

но сега има и друг повод. Десет години след „Мумията се 

завръща“ Уайз отбелязва своето завръщане в голям холи-

вудски хит. 

„Наследството на Борн“ 

е новият филм от хитовата поредица за агент Джей-

сън Борн. В него щафетата от Мат Деймън поема 

Джеръми Ренър като агент Арън Крос, който спася-

ва живота на д-р Марта Шеъринг (Уайз). Двамата ще 

трябва да обединят усилия и да се опитат да избя-

гат от безмилостен агент на ЦРУ (Едуард Нортън). 

За Рейчъл, която след снимките на „Мумията“ нена-

вижда камилите, изживяването да снима отново ис-

тински екшън е невероятно. 

„Всичко в този филм е съвсем истинско. Затова с 

Джеръми трябваше да скачаме от мостове и да се 

приземим върху движещ се автобус по време на сним-

ките в Манила. Беше доста страшничко“ – добавя тя. 

Петър ЗЛАТАНОВ

ОТНОВО НА ЕКШЪН ВЪЛНА
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О
т времето, когато нашите баби 

са приготвяли храната в глине-

ни съдове на огнище, до днес об-

ликът на кухнята доста се е променил. 

Принос за това има и американският хи-

мик Ърл Тапер, който през 1946 г. със 

своите първи домакински съдове прави 

революция, свързана със съхраняването 

на хранителни продукти. 

Събрал много доказателства за вредно-

то въздействие на пластмасата върху 

човешкия организъм, г-н Тапер решава да 

създаде домакински съдове, в които 

няма вредни добавки 

И така изобретява първите домакин-

ски купи, които са безопасни за здраве-

то, нечупливи са, затварят се хермети-

чески и запазват храната 3-4 пъти по-

дълго. Съдовете са изработени от мно-

го лек, лесен за експлоатация материал 

и са устойчиви на високи температурни 

амплитуди – от –25 до +250 °С.  

Днес, повече от 60 години след открити-

ето на г-н Тапер, корпорация Tupperware 

Революционен пробив в кухнята

предлага новаторски решения

Компактна форма и 

вместимост на съда, подходяща 

за малки домакинства.

Дръжки за сигурен захват 

при работа с обемисти 

готварски ръкавици.

Бързо и вкусно 

приготвени ястия.

Използвайте микровълнова 

фурна в началото на процеса и 

традиционна фурна след това.



продължава да създава иновативни про-

дукти и да ни изненадва с интересни ре-

шения за кухнята и дома. 

Революционен пробив е съдът „Ултра 

Про“, чиято лекота и компактност е по-

стигната чрез заимстване на метод за 

производство на продукти за оборудва-

не на космически кораби от програма на 

НАСА. С този съд лесно можете да при-

готвяте здравословни ястия. 

Защо ни е необходим 

„Ултра Про“

Този съд е специално разработен за 

приготвяне на вкусни ястия за крат-

ко време. Може да се използва както в 

микровълновата фурна, така и в тради-

ционната. „Готви“ здравословно, с малко 

или без никаква мазнина. Пести време, 

енергия и пространство в кухнята. Поз-

волява приготвянето и притоплянето 

на няколко ястия едновременно. Изис-

каната му форма и красивият му дизайн 

го правят идеален и за директно серви-

ране на масата. 

• Компонентите на съда са изработени от лесен за експлоатация материал. Той е 

много лек и устойчив на високи температурни амплитуди от –25 до +250 °C.

• Двете тела с различен обем и капакът се поместват идеално един в друг и се 

нуждаят от минимално пространство за съхранение.

• Капакът запазва фурната чиста и ограничава разпространението на миризми в 

кухнята.

• Благодарение на формата си съдът се побира идеално във всяка микровълнова 

фурна.

• Когато капакът е върху съда, дръжките му съвпадат идеално с дръжките на тя-

лото. Това улеснява повдигането на капака, когато сте екипирани с обемисти 

готварски ръкавици. Препоръчва се да повдигате капака, придържайки го за дръж-

ките му.

Двете тела на съда и капакът могат да се използват самостоятелно или в 

комбинация. Подходящи са за приготвяне на ястия от пилешко месо или риба в 

сос, морски деликатеси, яйца, картофи, паста, ризото, кебап, различни яхнии, 

супи, терин, бриош, задушени зеленчуци, печени плодове, десерти.

Бихте могли да приготвите вкусна запеканка с картофи и тиквички, които 

да сложите в микровълнова фурна, за да омекнат, и да преместите в тра-

диционна фурна след това. Не е необходимо да променяте използвания съд.

Съдът е подходящ за изпичане на чудесни кексове и всякакъв вид хляб и 

тестени изделия.

или в 

иба в 

хнии, 

то 

а-

С „Ултра Про“ 

ще разполагате с аро-

матен домашно изпечен хляб 

винаги когато пожелаете. Пре-

димствата му пред купешкия 

са много, като най-основните се 

свързват с по-добрия вкус, без до-

бавени подобрители и стабилиза-

тори, по-богатия и здравосло-

вен хранителен състав и 

по-ниската крайна 

цена.

За приготвя-

не на малки и средни по 

грамаж ястия най-малко енер-

гия се изразходва от микровълно-

вата фурна, следвана от традицион-

ната, а най-много – от готвене върху 

котлон. Освен това капакът на „Ултра 

Про“ създава една минифурна вътре 

в самата микровълнова фурна, кое-

то помага да се запазят всич-

ки вкусови качества на при-

готвяното ястие.

С „Ултра Про“ 

приготвяте ястия 

с много малко мазни-

на или без мазнина, което 

е чудесна възможност да 

осигурите здравословно 

меню за вас и ваши-

те близки.



ИЛИ КАК ДА НАМЕРИМ ПЪТЯ КЪМ СЕБЕ СИ

БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

Е
дна разходка в градината 
ви отвежда в друг свят. 
Всичко, което виждате на-
около, се превръща в усе-

щане. Цвят, форма, живи расте-
ния, естествени материали, арома-
ти, светлина, сянка, тишина – не-
видими образи, които те карат да 
забравиш за суетата и да се на-
слаждаваш на сегашния момент.
Успокояващата градинска компози-

ция трябва да е изградена от ре-
лаксиращи елементи, всеки от кои-
то е важен сам по себе си и съз-
дава условия да се пренесете дале-
че от грижите и да усетите спо-

койствие 

УВЕРЕНОСТ И ОБНОВЛЕНИЕ

Един от най-древните загадъчни 
философски стилове в градинското 
изкуство е японският. Той не е 
просто начин за аранжиране на гра-
дината, а стил на живот, който 
ни помага да постигнем просветле-
ние (на японски – сатори). Ако ис-
кате да забравите стреса и да по-
стигнете вътрешна хармония, япон-
ската градина е вашето решение. 
Всички елементи в нея са провере-
ни и коригирани през вековете. В 
съответствие с философията дзен 

градината е модел на природата и 
трябва да се гради на 4 основни 
принципа: саби, ваби, сибуй и юген. 

 Според принципа саби красота-
та е естественост. 

 Принципът ваби гласи, че красо-
тата е благородна простота. 

 Според принципа сибуй истинно 
и прекрасно е онова, което съчета-
ва в себе си красотата на естест-
веността и красотата на просто-
тата. 

 Принципът юген допълва, че 
прекрасно е само това, в което 
има недоизказаност, асиметрия и 
изменчивост.     

В японската 

градина 

сивите камъни 

олицетворяват 

вода, черните 

и кафявите 

– земя, 

зеленикавите и 

жълтеникавите 

– растителния 

свят. 

Каменната кула 

пък символизира 

храм

ГРАДИНСКА
БАВНА

ФИЛОСОФИЯ

СПОРЕД ИЗТОЧНИТЕ УЧЕНИЯ, 
КОГАТО ПОСТИГНЕТЕ УСЕЩАНЕ 

ЗА СЛИВАНЕ С ПРИРОДАТА, ИДВА 
И ПРОСВЕТЛЕНИЕТО. КОГАТО 

ПОЛУЧИТЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ, СЕ 
РЕШАВАТ МНОГО ВЪПРОСИ, 

ПРОБЛЕМИТЕ ИЗЧЕЗВАТ.
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Според философията на дзен чо-
век, отдавайки се на съзерцание на 
градината, трябва да усети себе си 
като част от общия път на вселе-
ната. Виждайки хармонията на за-
обикалящия го свят, той е длъжен 
да разбере себе си, да постигне въ-
трешен покой, умиротворение. След 
това трябва да заработи подсъзна-
нието, интуицията, след което чо-
векът да мине на принципно ново 
ниво – нивото на съзнанието, къде-
то става прозрението.  
Японската градина е пълна със сим-

воли. Всеки елемент в нея (расте-
ние, камък, предмет) олицетворява 
нещо. Основните елементи на япон-
ската градина са 

ВОДА, КАМЪНИ И РАСТЕНИЯ 
Като използвате само тези сред-

ства и минимум декоративни аксе-
соари, можете да постигнете неве-
роятни резултати във вашата гра-
дина. Основното е да се придържате 
към изчистеност и простота.

 ПРИРОДНИ, НЕОБРАБОТЕНИ КАМЪНИ

В японската градина те имат осо-
бено значение. Повечето от тях 
традиционно олицетворяват плани-
ната и внушават покой и защите-
ност. Малките символизират хълм, 
а средноголемите, подредени на въз-
вишение – водопад. Малките необра-
ботени камъни изобразяват стреми-
телен поток. Плоските камъни пък 
са символ на открит и свободен 
път.

 КАМЕННА ГРАДИНА 
Символ на единение с природата и 

мислите на човека. По принцип оли-
цетворява море или езеро с остро-
ви. Белият дребен чакъл изобразя-
ва море, сивият – езеро. Ефект на 
вълни се създава със специални греб-
ла, а плоските камъни са тайнстве-
ни острови.

 ВОДА 
Тя символизира живота и водна-

та стихия като цяло. Неголям во-
доем може да олицетворява езеро 
или море. Водоскоците и фонтан-
четата се асоциират с поток чис-
та енергия.

 РАСТЕНИЯ 
Също имат символично значение и 

са много важни за пресъздаване на 
идеята, замислена от този, който 
е създал градината. Например борът 
е символ на смелост, мъжество и 
дълголетие. А също и умение да се 
преодоляват трудности. Кленът го-
вори за вечност, величие, мъдрост и 
деликатност. Жасминът – за уют 
и топлина. Сакурата (вишната) е 
израз на любов, дружба, вярност и 
висша духовност. Плодните дръвче-
та олицетворяват радост и красо-
та. Мъхът – надеждност, защита, 

покровителство. Бръшлянът симво-
лизира искреност и вярност на иде-
ала. 

 БЕСЕДКА

Тя е неотменен атрибут на япон-
ската градина. От нея трябва да се 
разкрива най-красивата гледка към 
градината. Беседката се строи от 
естествени материали и като всич-
ко останало в градината има фило-
софски смисъл: предразполага към съ-
зерцание, създава спокойствие и уми-
ротвореност.

Каменните фенери 

в японската градина 

символизират светлина, 

топлина и озарение. 

Целта е да привлекат 

вниманието и да 

обединят композицията, 

да я свържат в едно цяло

Всички цветя 

в японската 

градина са 

взети от 

природата 

– дребни и 

ненатрапчиви. 

Ярките се 

използват само 

като единични 

акценти
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Ц
ветята цъфтят и из-
глеждат най-красиви. Това 
в пълна степен се отнася 
и до зелените подправки.

Размножаване
 През лятото най-успешно е раз-

множаването чрез резници. 
 Ако искате да размножите под-

правки от семена, на следващата 
година съберете семена от узрелите 
едногодишни растения мак, слънчо-
глед, невен, копър и кориандър и от 
дву- и многогодишни като ангели-
ка, кимион, копър и девесил.
 Почистете семената, махне-

те шушулките и ги разпределете 
в малки хартиени пликчета. Нико-
га не използвайте найлонови, защо-
то семената могат да загният от 
собствената си влага. 
 Надпишете пликчетата с имена-

та на растенията.

Плевене, поливане 
и подхранване

 Продължете да плевите подправ-
ките през цялото лято, за да из-
бегнете нежелани плевели.
 Ако е прекалено горещо през лет-

ните месеци, можете да сложите 
малко мулч върху корените.
 Поливането на подправките зави-

си от сезона, от самите растения, 

от влажността и циркулацията на 
въздуха, както и от неговата тем-
пература и от изложението. 
 По принцип растенията трябва 

да се поливат, преди да са напъл-
но изсъхнали.
 Почвата трябва да е добре от-

цеждаща се, за да не загниват ко-
рените.
 При поливането обърнете пове-

че внимание на младите растения. 
 Поливайте рано сутрин или къс-

но вечер.
  Ако сте решили да изсушите 

подправки за зимата, оберете ги, 
преди да са цъфнали. 
 През периода на активен рас-

теж подхранването е на 2 седмици 
с бавно разтворим във вода тор. 
Прави се рано сутрин, преди слън-
цето да е нагряло листата.
 В периода на покой торенето се 

преустановява напълно.
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Какво да правим Какво да правим 
с подправкитес подправките
Лятото е време, 

когато можете да 

се наслаждавате 

най-пълноценно на 

градината си. И на 

уханията, които се 

разнасят от нея.
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1. НЕ ПУСКАЙТЕ НАСЕКОМИ 
У ВАС

За целта домът ви не бива да прилича на 
ресторант за хвъркати и пълзящи гади-
ни, тоест да съдържа лакомства, които 
те обичат.

ПАЗЕТЕ ЧИСТОТА! 
Да измивате съдовете веднага след 
хранене и да прибирате всички храни-
телни продукти в хладилника не е дос-
татъчно. Важно е да изтривате хуба-
во всички петна от масата, под маса-
та, по работните повърхности и даже 
съдовете, по които се е стекла храна 
отстрани.

НИТО КАПКА ВОДА! 
Ако кранът на кухненската ви мивка 
капе, „стегнете“ го. Често насекомите 
се привличат от водата. Защото и те 
пият вода. 

ПРИГЛУШЕТЕ СВЕТЛИНАТА! 
Много насекоми се привличат от ярко-
то осветление, така че инсталирайте 
на прозорците или на терасата инсек-
тицидна лампа или поставете фенери с 
датчици за движение.

УБОРКА

По пода у вас не бива да има части-
ци от трева, подправки или дърва за 
камината. Почистете и водосточните 
тръби. Измийте и подсушете кофите 
за боклук и не допускайте също така 
наличието на екскременти от домаш-
ни животни. Последните привличат му-
хите!

2. СЪЗДАЙТЕ БАРИЕРИ!
Освен мрежата за комари, която е за-
дължително да монтирате на прозорци-
те, които отваряте за проветряване, 
и на вратите към терасите, провере-
те дома си за дупки и фуги, през кои-
то насекомите могат да се промъкнат 
вътре. Ако откриете такива „прохо-

ди“, задължително ги изолирайте. Добре 
е да прикрепите и херметическа изо-
лационна лента към долните части на 
вратите. 

3. ЗАЛОЖЕТЕ КАПАНИ!
Използвайте по-ефективни оръжия.
Някои насекоми обичат сладки примам-
ки, а други предпочитат протеиновите, 
така че купете и двата варианта, ако 
искате да сте по-ефективни при ло-
венето на „гадините“. И не се плаше-
те, ако забележите, че изведнъж насе-
комите у вас станат повече. Ако при-
мамката работи добре, тя ще привли-
ча вниманието им, но за целта вие не 
бива да ги безпокоите и да ги гоните 
с други методи. 

4. ПОВИКАЙТЕ 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! 
Предайте се, ако самостоятелните ви 
усилия не са довели до нищо същест-
вено или когато си имате работа с 
опасни насекоми или с такива, които 
ви е трудно да прогоните от вкъщи 
(като например бълхи).

до м а к и н я

КЪШ ОТ ВКЪЩИ!
ЧЕТИРИ ТАКТИКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕКАНЕНИ ГОСТИ

Струва ли си да из-
ползвате тези методи 
за борба с насекомите?

ПРИЕМЛИВО ЛИ Е ДА 

ИЗПОЛЗВАТЕ АЕРОЗО-

ЛИ? Токсичните аерозо-

ли се разпространяват 

във въздуха и са опасни 

за малките деца и жи-

вотните. Още по-лошо 

– те са в състояние да 

разгонят насекомите из 

цялата ви къща. Затова 

оставете прилагането 

на този метод на профе-

сионалистите. 

ЩЕ ВИ ЗАЩИТЯТ ЛИ 

РАСТЕНИЯТА ОТ НА-

СЕКОМИ? Смята се, 

че някои растения от-

блъскват насекомите. 

Но това не е потвърде-

но от практиката. Да 

не говорим за това, че 

за постигането на ка-

къвто и да е ефект ще 

ви се наложи буквално 

да разтърквате листа-

та на растенията, за да 

могат етеричните мас-

ла от тях да попаднат 

във въздуха.

Забележки

Не се страхувайте от 

паяците, тях е много 

лесно да засмучете 

с прахосмукачката

Мухоловката е 

предпочитано 

декоративно 

растение. Малките 

реснички в края 

на цветовете є 

улавят за части 

от секундата 

насекомите, 

докоснали се до тях©
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вк у х н я т а

(Не)посилната лекота на 

храната
ЗА 6 ПОРЦИИ:  6 филета сьомга  1 лимон  1 

ч. ч. дългозърнест ориз  4 средно големи цукини 

(нарязани на полукръгчета)  1 глава шалот (на-

стърган)  1 с. л. нарязан на ситно пресен боси-

лек  1 с. л. зехтин  сол, прясно смлян черен пи-

пер  необходимо ви е още домакинско фолио За-
бележка: Изберете филета риба с еднаква голе-

мина и дебелина, така че порциите да са еднакви. 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Фурната се загрява до 200 градуса. 2. Лимо-

новата кора се настъргва, а от лимона се изцеж-

дат 2 с. л. лимонов сок. 3. В средно голяма купа 

се слагат нарязаните цукини, настърганият ша-

лот, босилекът. Заливат със зехтин и лимонов 

сок, подправят се със сол и черен пипер. 4. В пар-

чета фолио за печене се подреждат мариновани 

цукини, а върху тях – по парче риба. Всяка пор-

ция се поръсва с настъргана лимонова кора и от-

горе се покрива с още един ред цукини. Фолио-

то се сгъва, за да се получат пакетчета, които 

се подреждат в тавичка и се пекат в предвари-

телно загрятата фурна 17–20 мин. За да провери-

те дали рибата е изпечена до готовност, внима-

телно отворете един от пакетите. 5. Оризът 

се сварява. Парчетата риба се изваждат внима-

телно от фолиото, подреждат се със зеленчуци-

те в чинии за сервиране и се поднасят с гарни-

тура от сварен ориз.

Сьомга с цукини
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ЗА 6 ПОРЦИИ:  4 парчета бекон  сокът от 1/2 ли-

мон  1/2 с. л. горчица  връзка див чесън  салата айс-

берг  5 с. л. зехтин  1 консерва сладка царевица  100 

г козе сирене или фета  2 броя запечени пилешки гър-

ди без кожа (нарязани на кубчета)  1/2 пъпеш (наряз-

ан на кубчета)  1 авокадо (нарязано на кубчета)  сол, 

черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Беконът се запържва на тиган на слаб котлон около 8 

мин. Изважда се и се поставя върху салфетка, за да са 

отцеди от мазнината. 2. Приготвя се дресинг, като се 

смесват лимоновият сок, горчицата, зехтинът, 1/2 ч. л. 

сол, 1/4 ч. л. прясно смлян черен пипер. 3. Дъното на ши-

рока чиния се застила с листа от салата айсберг, върху 

които на ивици се подреждат бекон, царевица, парчета 

пъпеш, пилешко филе, след което отново пъпеш, авокадо 

и т. н. Салатата се украсява с натрошено сирене и див 

чесън и се залива с дресинга.  

ЗА 6–8 ПОРЦИИ:  3–4 патладжана (или тиквички) 

 4–5 сладки чушки  1 връзка аспержи  сокът от 1/2 

лимон + зехтин За маринатата:  6 скилидки чесън (па-

сирани)  200 мл зехтин  3 с. л. оцет балсамико  сол 

и черен пипер  1 люта чушка  1 връзка магданоз  1 

връзка пресен лук

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Патладжаните се нарязват на филии и се изпичат на 

грил, като от време на време се поливат със зехтин и 

лимонов сок. Чушките се изпичат цели. 2. В дълбок съд 

се приготвя марината, като се смесват всички състав-

ки заедно с нарязаните на ситно пресен лук и магданоз. 

Запечените зеленчуци се накисват в маринатата и се 

оставят да престоят в нея около час. След това се под-

реждат в чиния и се заливат с останалата марината.  

ЗА 6–8 ПОРЦИИ:  4 скилидки чесън  2 с. л. лимонов 

сок  3 с. л. винен оцет  2 глави кромид лук (ситно на-

рязан)  50 мл зехтин  2–3 люти чушки  връзка магда-

ноз  1 голям домат „Биволско сърце“ (или 6 малки)  1 

консерва (1 л) смлени домати  1 бурканче мариновани 

каперси  сол, черен пипер  минерална вода

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Доматите се нарязват на дребно и се слагат в тен-

джера. Добавят се сокът от лимона и нарязаните лук и 

люти чушки (без семките), пасираният чесън, консерви-

раните домати и зехтинът. Разбъркват се. 2. В супата 

се долива минералната вода до желаната гъстота. До-

бавят се каперсите и част от тяхната марината. Су-

пата се подправя на вкус и се оставя да престои около 

2 часа в хладилник преди сервиране. Поднася се поръсе-

на със ситно нарязан магданоз.  

Салата асорти

Зеленчуци на грил

Лятна доматена супа
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Тост с авокадо

Хлябът се съчетава много до-

бре с авокадо. Към меката сър-

цевина на този плод добавете 

малко лимонов сок, сол и черен 

пипер. С тази смес намажете 

предварително запечени в тос-

тер филийки пълнозърнест хляб. 

Можете да добавите към този 

сандвич сурови слънчогледови 

семки.

Спанак и зелен 
фасул със сметана

Бърз горещ аламинут, за чи-

ето приготвяне не се нужда-

ете от много време. Измий-

те със студена вода замра-

зен спанак и зелен фасул и ги 

задушете в малко вода. Мо-

жете да добавите и нарязан 

кромид лук и/или чесън. Кога-

то спанакът и фасулът са го-

тови, разбъркайте малко ква-

сена сметана, посолете яс-

тието и го задушавайте още 

няколко минути. Можете да 

добавите и други зеленчуци и 

сирене.

Соево мляко

Приготвянето на тази отлич-

на на вкус и много засищаща на-

питка не отнема повече от 5 

минути. Смесете в блендер со-

ево мляко с един банан и малко 

фурми – и готово!

Авокадо + 
плодове

Шейкът с авокадо е идеален 

вариант, когато ви се иска 

да сложите в уста нещо по-

сочно и засищащо от един 

плод. Съчетанието от бана-

ни и авокадо е суперенерги-

зиращо, но в същото време 

леко за храносмилане. Може-

те да добавите и други пло-

дове.

5 р e ц е п т и  с . . .

…ПОЛЕЗНИ ПРОДУКТИ
Животът тече толкова стремително, че е много трудно да се намери 

време за пълноценен обяд. Какво да правите, когато сте притеснени, но 

много ви се иска да хапнете нещо, различно от фастфуд боклук?

Козе сирене + салата „Айсберг“

Eдна от интересните зелени салати е „Айсберг“, която външно прили-

ча на белокочанно зеле. Полезна е, защото е богата на фолиева кисели-

на, която благоприятства функциите на нервната система, особено при 

бременни и кърмещи майки. Върху листа от айсберг подредете козе си-

рене (то се усвоява по-лесно от кравето, особено в съчетание с прес-

ни зелени подправки) и го поръсете с любимите си подправки. Заедно с 

това можете да изядете и едно нискомаслено кисело мляко или да доба-

вите и парчета риба (за предпочитане сьомга) към зеления „сандвич“.

т

до
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Апетитно предложение
от Dr.Oetker!

С Pikantfix на Dr. Oetker ще опознае-
те модерния начин за приготвяне
на зимнина.

Сега това e за рекордно кратко време

без необходимост от стерилизация.

Очаквайте в следващия брой рецепта

за Мариновани тиквички.

Още предложения на www.oetker.bg.

Продукти: 100 g листенца  босилек, 4 скилидки чесън,
3 с.л. кедрови ядки, 500 g настъргано сирене Пармезан,
1 ч.л. Консервант Dr. Oetker,  1 с.л. гореща вода, 200 ml зехтин,
2 ч.л. едра морска сол, 1 с.л. зехтин 

Приготовление: Пюрирайте босилека, чесъна, кедровите ядки и пар-
мезана с пасатор. Разтворете консерванта във водата и го прибавете
към сместа. Добавете зехтина и морската сол и разбъркайте добре. 
Напълнете соса в бурканчето и излейте отгоре супената лъжица зех-
тин. Затворете бурканчето и съхранявайте на хладно и тъмно място.

Сос песто 



за  д е с е р т

Сладкиши със сливи и с…Сладкиши със сливи и с…

…Трохи и лешници

ЗА 6–8 ПОРЦИИ:  850 г смес от различни сортове сливи За корич-
ката:  50 г лешници  75 г захар  50 г брашно  1 ч. л. (без връх) 

канела на прах  20 г краве масло За тестото:  225 г краве мас-

ло  200 г захар  щипка сол  4 яйца  180 г квасена сметана  150 г 

брашно + пакет сгъстител  75 г лешници

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Загрейте фурната до 180 градуса. На-

мажете с масло форма за печене, застелете дъното и стените й с 

пергаментова хартия. 2. Обелете всички лешници и ги изсушете във 

фурната за 7 мин. 3. За коричката на сладкиша счукайте 50 г лешници 

на едро в хаванче и ги пресипете в купа. Добавете захар, брашно, ка-

нела и разтопеното масло. Смесете до получаване на едри трохи. 4. 

Разполовете сливите и махнете костилките. По-едрите нарежете на 

четвъртинки. 5. За тестото разбийте размекнатото краве масло със 

захарта на пяна. Едно по едно добавете яйцата, като продължавате 

да биете. Направете тесто, като постепенно добавяте брашното, 

сгъстителя, смлените лешници, солта и сметаната. Пресипете тес-

тото във форма за печене. 6. С лъжица разпределете половината от 

трохите, след което подредете слой сливи и ги покрийте с остатъка 

от трохите. Печете 1 ч и 10 мин, докато коричката стане златиста. 

Време за приготвяне: 1 ч и 30 мин

…Ванилов крем

ЗА 4 ПОРЦИИ:  12 големи сливи (разрязани на чет-

въртинки)  3 жълтъка  175 г захар  180 мл течна 

пълномаслена сметана  2 с. л. брашно  пакет вани-

лия  филирани бадеми и пудра захар за украса За тес-
тото:  125 г брашно  50 г пудра захар  50 г краве 

масло  1 жълтък + 1,5 с. л. вода

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Замесете тестото, 

направете го на топка и го сложете за 30 мин в хла-

дилника. 2. Разточете го с дебелина 1 см и застеле-

те с него кръгла форма с диаметър 24 см, като го из-

дърпате и по стените на формата. Оставете го за 

още 15 мин в хладилника. 3. Загрейте фурната до 180 

градуса. Покрийте тестото с пергаментова хартия, 

напълнете формата с бобени зърна и печете 15 мин. 

Махнете боба и хартията и подръжте тестото във 

фурната още 10 мин. 4. Подредете сливите на не мно-

го плътен слой. Разбийте жълтъците със захарта и 

сметаната, добавете брашното и ванилията. С този 

крем залейте плодовете, поръсете с бадеми и печете 

50 мин на 160 градуса, докато кремът се сгъсти. Пре-

ди сервиране поръсете сладкиша с пудра захар. 

Време за приготвяне: 2 часа
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от 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИот 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИ

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
Разкривате големи тайниРазкривате големи тайни

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Пълнолунието ви дава Пълнолунието ви дава 

големи шансовеголеми шансове

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
В стихията си стеВ стихията си сте

РАКРАК
Мобилизирайте се!Мобилизирайте се!

ЛЪВЛЪВ
Силно и мотивиращо новолуниеСилно и мотивиращо новолуние

ДЕВАДЕВА
Почивката е задължителна!Почивката е задължителна!

ВЕЗНИВЕЗНИ
Резки смени на темпотоРезки смени на темпото

СКОРПИОНСКОРПИОН
Бягство от депресиятаБягство от депресията

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Смяна на целите и интереситеСмяна на целите и интересите

КОЗИРОГКОЗИРОГ
Любов и просперитетЛюбов и просперитет

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Късмет в полето Късмет в полето 

на партньорстватана партньорствата

РИБИРИБИ
Не разчитайте на приятелиНе разчитайте на приятели

© NATTAPON WONGWEAN / WWW.123RF.COM
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Прогноза за периода от 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИо в е н  ( 2 1 . 0 3  –  2 0 . 0 4 )

ПУСНЕТЕ ПОВЕЧЕ РАЗНО ОБРА-
ЗИЕ И РАДОСТ В ЖИВОТА СИ от 

15 до 22 август включително. Отлично 
време за почивки, забавления, общуване с 
деца и приятели, спортуване. Творческите 
натури ще имат силен период. Въпреки 
силния период на 15 и 16 август ще ви 
се наложи да сте много дипломатични в 
партньорските и любовните отношения, 
защото се задават спорове и прояви на 
ревност (особено на 16 август). 

КРИЗИСЕН ДЕН ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ 
ОТНОШЕНИЯ е 16 август – вероят-

ни са дори раздели. 
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ СПЛЕТНИ ВКЪЩИ 
на 15 август, защото ще ви вгорчат 

живота. 15 и 16 август не са добри дни 
за изясняване на отношения. Сдържайте 
яростта си, за да не нараните неоснова-
телно някой свой близък човек. В делови-
те партньорства също очаквайте провер-
ки и разочарования. Подобни събития ще 
се повторят и по-късно – на 3 септември. 
15 и 16 август, както и 3 септември не 
са добри дни за подписване на договори 
и за публични изяви. Ако водите съдеб-
ни дела, може и да не се решат във ваша 
полза. 

СПОКОЕН ПЕРИОД започва за вас 
от 17 до 22 август. Настроението ви 

бързо се подобрява и усещате стабилност. 
СТАВАТЕ ЗАГРИЖЕНИ И ОТЕГ-
ЧЕНИ след 23 август. Ще се чувст-

вате противоположно на начина, по кой-
то сте се чувствали досега. Ще се дразните 
и гневите от дреболии. В някакъв момент 
ще се окажете затрупани с работа, но ще 
ви е много трудно да превключите от ле-
тен режим на работна вълна. Ще се нала-
га и да се съобразявате с колеги и близки. 

ИМА РИСК НЯКОЙ ДА ВИ ПОД-
ВЕДЕ На 24 август внимавайте да 

не допуснете голяма грешка, не приемай-
те всичко с доверие и добронамереност. 
Възможно е някой несъзнателно да ви 
подведе. Не участвайте в тайни сплетни 
и машинации, това не ви е присъщо, за-
щото сте искрени и спонтанни. Заблуди 
и грешки са възможни и на 1 септември, 
когато ви съветвам да се пазите от изма-
ми на работното място. Добрата новина е, 
че ако се концентрирате достатъчно вър-
ху работата и другите си отговорности, на 
26 и на 30 август ще се радвате на бързи 
и добри резултати.

СТАВАТЕ ПО-РАБОТЛИВИ И ДИС-
ЦИ ПЛИНИРАНИ от 1 септември, 

когато Меркурий минава в знака Дева. 
Труден ден в емоционално отношение ще 
е 3 септември, но от 4 до 6 септември 
включително сте много работоспособни. 
Особено ако се отнасяте грижливо към 
здравето си. Това са добри и продуктив-
ни дни. 

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЛЮБОВ-
НИ ТЕ И ПРИЯТЕЛСКИТЕ  ОТНО-

ШЕНИЯ На 6 септември Венера минава 
в хармоничния ви знак Лъв и това ви пра-
ви щастливи в любовта. Също така подо-
брява и финансовото ви положение. 

ТРУДНО ЩЕ ВОДИТЕ РАЗГОВОРИ 
на 7 и 9 септември. Няма да стигате 

до единомислие, ще ви липсват знания и 
опит, затова не предприемайте нещо, кое-
то не умеете. 

ПРОБИВ В ТОВА, С КОЕТО СЕ ЗА-
НИМАВАТЕ, правите на 10 септем-

ври. На 13 септември също очаквай-
те добри новини и щастливи събития. 
Някои от вас ще се влюбят от пръв по-
глед. Други ще привлекат нови приятели. 
Възможно е да се почувствате с отслабе-
ни жизнени сили сега и затова по-труд-
но ще успявате да се противопоставяте 
на трудните обстоятелства. Опитайте се 
да запазите спокойствие въпреки буйния 
си нрав, защото избликът на емоции ще 
се отразява зле на работата на стомаха ви. 
Възможни са поява на киселини или оп-
лаквания от гастрит, язва или колит. 

ПОДБИРАЙТЕ СИ ХРАНАТА, осо-
бено на 24 август и 1 септември, за-

щото има риск от отравяния и алергии. 
Не смесвайте лекарства и алкохол, за да 
не се стигне до нежелани реакции и дори 
до риск за живота ви. Внимавайте през 
целия период от 23 август до 15 септем-
ври. Не яжте, когато сте нервни и напрег-
нати, защото тогава храната ви действа 
като истинска отрова. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 22 август намерете време 

за развлечения, общуване с прияте-
лите и децата и за творчество.

  На 15 и 16 август са вероятни ус-
ложнения в сферата на партньорства-
та (включително и интимните).

 От 23 август до 15 септември си па-
зете здравето. Най-много внимавай-
те на 24 август и 1 септември, защото 
има опасност от отравяния и алергии.

 На 26 и 30 август ще имате успех в 
работата. Бъдете старателни обаче, за 
да се радвате на добър резултат.

ДЕНЯТ НА ГОЛЕМИТЕ ТАЙНИ 
И ЗАБЛУДИ 
е 31 август. От една страна, ще се 
почувствате като „прогледнали“ за 
нещо, което не сте и подозирали. Това 
ще ви помогне да спрете да вървите в 
неправилната посока. Ще видите ис-
тината в очите, но бъдете готови, за-
щото може и много да се разочарова-
те. Внимавайте само да не разкриете 
в яда си и ваши добре пазени тайни. 
Ако сте достатъчно балансирани, ще 
получите духовно просветление. 

ОЛИМПИЙСКИ МАЙКИ

КАМПАНИЯТА „БЛАГОДАРЯ ТИ, МАМО!“ 
е част от глобалното партньорство между Procter & Gamble и 
Международния олимпийски комитет. Чрез нея P&G подкрепя 
всички майки в България, както и участието на младежите в спорт-
ни дейности. 
На специално събитие в Централния военен клуб в София бе по-
канена майката на световния шампион и олимпийски вицешампи-
он по борба за жени Станка Златева – г-жа Веселина Йорданова, 
която сподели своята история на майка на спортист от световна 
величина. Присъстваха и представители на Българския олимпий-
ски комитет, на спортни федерации и на държавната администра-
ция, както и известни личности, сред които Румяна Нейкова, Ива 
Дойчинова, Деси Добрева, Иво Даскалов. Водещ на събитието бе 

Евелина Павлова. 
Като поддръжник на детското развитие чрез спорт P&G даде шанс 
на 100 български деца да отидат на спортен лагер това лято и да се 
срещнат с български спортисти, които да им разкрият тайните на 
хармоничното физическо възпитание. P&G подкрепя и със стипен-
дии развитието на спортната кариера на млади талантливи спорти-
сти от България. 
Председателят на Българската федерация по спортна гимнасти-
ка г-н Йордан Йовчев пък призова присъстващите да обещаят на 
страницата на P&G България във фейсбук, че ще подкрепят млади-
те спортисти за получаване на стипендия. 
Повече информация за кампанията „Благодаря ти, мамо!“ може да 
откриете на www.facebook.com/PG.Bulgaria
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Прогноза за периода от 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИт е л е ц  ( 2 1 . 0 4  –  2 0 . 0 5 )

МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА 
ПРЕ   ОДОЛЕЕТЕ ПРЕДИЗВИ-

КА    ТЕЛСТВАТА от 15 до 22 август. 
Независимо с какво се занимавате и дори 
и да сте в отпуска, пак ще има за какво да 
се тревожите сега. Някои ваши желания 
и намерения може да претърпят провал 
по независещи от вас причини. Съветвам 
ви постоянно да сте концентрирани и да 
демонстрирате дипломатичността и тър-
пението си, особено когато става дума 
за битови, семейни и родови проблеми. 
Проявявайте гъвкавост и постоянство и 
поне от 15 до 22 август поставяйте лич-
ните проблеми над всички останали. 

ТРУДНО НАМИРАТЕ ОБЩ ЕЗИК 
с когото и да било на 15 август. На 

този ден уреждате документи за пътува-
не в чужбина. Внимавайте при пътуване-
то и ако е възможно, дори го отложете за 
друг ден. От 15 до 21 август не харчете 
излишно. Предвиждайте нещата отдалеч, 
за да не претърпите разочарования. 

ПОНЕ ЕДНА НОВОСТ ВЛИЗА В 
ДОМА ВИ на 17 август. Тогава е но-

волунието в Лъв, което ще ви стимули-
ра да подредите дома, живота си и въ-
трешния си свят. На 17 август е препо-
ръчително да оставите нещата сами да 
се случват, а вие да се заемете с анализ 

и осмисляне на случващото се. Въпреки 
трудностите и разногласията ще успеете 
да поставите начало на нещо ново, свър-
зано с поддръжка на имот, или дори да 
придобиете нова собственост. Но не за-
бравяйте предупреждението да не хар-
чите неразумно. Денят е добър и защото 
можете да промените начина, по който 
си общувате с членовете на семейството. 
За вас Лъв е нехармоничен знак и зато-
ва можете да усетите липса на енергия. В 
първия момент ще помислите, че всичко 
върви срещу вас, но само седмица след 
новолунието ще осъзнаете добрите про-
цеси и идеи, които то е активирало в жи-
вота ви. 

МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ от 23 ав-
густ, защото планетата Марс навли-

за в конфликтния ви знак Скорпион и ви 
поставя в постоянна конкурентна борба. 
Това ще влоши отношенията ви с окол-
ните и най-вече с интимните и деловите 
партньори. За ваша радост този път ще 
приемате критика по-градивно и ще има-
те постоянен стимул да дадете най-добро-
то от себе си.  

ГОЛЯМО РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ 
ПРИ Я ТЕЛИ можете да претърпите 

на 24 август. Близки до сърцето ви хора 
могат да ви изненадат неприятно. Днес 
има риск да ви поднесат някоя „захароса-
на“ идея, която е абсолютно неизпълни-
ма. Не се впускайте емоционално в нищо, 
преди достатъчно добре да сте обмислили 
нещата. Аналогично преживяване може 
да имате и на 1 септември, когато ви съ-
ветвам да се пазите от заблуди и лъжи. 

БЪДЕТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ В 
ПАРТНЬОРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

след 2 септември, когато Северният лу-
нен възел навлиза в знака Скорпион и ак-
тивизира сферата на партньорските от-
ношения, в която в продължение на го-
дина напред ще трябва да трупате опит и 

да учите уроци. Не се съпротивлявайте на 
събитията, а ги приемайте с благодарност. 

ВДЪХНОВЕНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ще 
се почувствате от 26 август до 5 сеп-

тември включително. Това ще е най-
продуктивният ви период. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КЛЮКИ И НЕ ДО-
БРО ЖЕЛАТЕЛИ В РАБОТАТА на 3 

септември. Днес ще трябва да изтърпите 
доста несправедливости. Има риск да ох-
ладите отношенията си с тези, които вля-
зат в открит конфликт с вас. Но от дру-
га страна, точно на 3 септември можете 
да обедините усилията си със своите на-
деждни партньори и да действате в мно-
го силен екип. Днес бъдете решителни 
докрай! 

ФИНАНСОВИ НЕРАЗБОРИИ се оч-
ертават на 7 и 9 септември. Не харче-

те излишно. 
В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ от 10 
до 15 септември. Действате на всич-

ки фронтове, но не забравяйте и да се 
забавлявате. 

АКЦЕНТИТЕ  ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 22 август обръщайте пове-

че внимание на битовите и семейни-
те проблеми.

  На 15 август общувате трудно. 
Денят не е добър за пътуване и уреж-
дане на документи.

 На 17 август очаквайте нещо ново.
 От 26 август до 5 септември, както 

и от 10 до 15 септември сте в силен, 
продуктивен период.

 На 31 август получавате видими ре-
зултати от своите идеи.

ПЪЛНОЛУНИЕТО ВИ 
ОТВАРЯ ШАНСОВЕ
На 31 август, когато е пълнолу-
нието в Риби, се обърнете към вли-
ятелни личности и институции. 
Идеите и молбите ви ще бъдат чути 
и ще получите нужната ви подкре-
па. Действайте смело и с размах днес. 
Това пълнолуние ознаменува поне 
една ваша победа – финализирате 
дългосрочен проект или реализира-
те своя идея. Денят е добър за изяви 
от всякакъв характер, както и за бла-
готворителност и за презентация на 
нови, по-смели. Събитията днес ви 
изваждат от застоя и ви задават нови 
параметри за развитие. Получавате 
шанс след време да се окажете на мно-
го по-добро място от сегашното.

HI-TECH

НОВИ ЛАПТОПИ LENOVO
от серията IdeaPad бяха представени наскоро в България – ле-
гендарният ноутбук IdeaPad Y580 и стилните ултрабук компютри 
IdeaPad U310 и U410, които гарантират уникално изживяване, ярки 
цветове и висока производителност за геймърите и за хората, кои-

то създават и творят. 
Трите модела бяха промотирани 
на специален щанд, реплика на 
този, с който Lenovo присъства на 

Международното изложение на потребителска електроника CES 
2012. 
Моделът IdeaPad Y580 се отличава с високо ниво на производител-
ност – с лекота се справя с множество мултимедийни приложения. 
Оборудван с Intel Core i7 процесор, новият лаптоп от Y серията е 
с HD/full HD екран с размери и 15,6 инча. Благодарение на виде-
окартата на NVIDIA® GeForce® GTX660M 2GB GDDR5 той покрива и 
най-високите изисквания като графика и производителност, кога-
то става въпрос за игри и интензивно използване на мултимедия.   
Тънки колкото малка хартиена книга, 13,3-инчовият U310 и 14-ин-
човият U410 са дебели съответно само 0,7 инча (18 мм) и 0,83 инча 
(21 мм). Дори с такова тънко и леко тяло те могат да изпълняват 
сложни задачи.

Михаил Ламбов, мениджър продажби 
„Малък и среден бизнес“ – „Леново“, пред-
ставя мултифункционалните лаптопи
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Прогноза за периода от 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИл и з н а ц и  ( 2 1 . 0 5  –  2 1 . 0 6 )б

ДИНАМИЧНА ПЪРВА СЕДМИЦА 
ОТ ПЕРИОДА Справяте се с без-

брой задачи с лекота. 15 август е тру-
ден ден. Ограничете общуването и дело-
вите активности. Внимавайте с харчене-
то на пари, както и с интимния партньор. 
На 16 август се очертава същата ситуа-
ция, особено в сферата на финансите. Не 
участвайте в съвместни проекти и прия-
телски начинания, без предварително да 
сте си изяснили ангажиментите, отговор-
ностите и финансирането им. Дори и да 
не загубите пари, ще се почувствате изто-
щени и затормозени от професионалните 
контакти с повече хора. 

В СТИХИЯТА СИ СТЕ от 17 до 22 
август. Можете да разгърнете целия 

си потенциал в общуването, събиране-
то на информация и установяването на 
нови контакти. Пусковият механизъм на 
този период ще бъде новолунието в Лъв 
на 17 август, когато ще бъдете най-сил-
ни в придвижването, взимането на бър-
зи решения, събирането и обработката на 

информация. След 17 август помислете с 
какво можете да обогатите познанията си 
– запишете се на още един курс по чужд 
език или на шофьорски курс.

ГОЛЯМО НАПРЕЖЕНИЕ След на-
влизането на Слънцето в Дева на 22 

август вечерта започвате да се чувства-
те напрегнати. Затрупват ви семейни ан-
гажименти. От 23 септември вече е пре-
поръчително да превключите на друг ре-
жим на работа. Ограничете контактите 
си и отделяйте повече време за усамоте-
ние вкъщи. Това ще разреди напрежение-
то ви. Настроението ви става променли-
во през следващите дни, особено на 24 ав-
густ, когато ще сте доста самокритични. 
Различни събития ще провокират у вас 
усещането за тъга и загуба, може да се по-
чувствате и неразбрани. Но това са само 
мимолетни настроения, не им обръщайте 
внимание. Щом ви обземат такива мисли, 
значи ви липсва енергия и имате нужда от 
почивка. На 1 септември има много го-
ляма вероятност да изпаднете в същото 
настроение, преодолейте го философски. 

ПОЧИВАЙТЕ ПОВЕЧЕ на 24 август 
и 1 септември и изпълнете всичките 

си семейни задължения. Може да се на-

ложи да се грижите за свой роднина и да 
се почувствате много изтощени. Оставете 
да си отидат старите спомени, свързани с 
близките, не жалете за миналото. Добри 
дни ще бъдат 29, 30 и 31 август, когато 
Луната е във Водолей. Тогава ще може-
те да приложите много ефективно свои-
те знания и умения и да започнете важни 
инициативи, свързани с бъдещото ви раз-
витие. Отлично време за всички, които не 
се боят да прекрачат границата на роди-
ната си. 

ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ В РА-
БОТАТА Пълнолунието в Риби на 

31 август ви кара да бъдете максимално 
мобилизирани. Ще имате изпитания на 
работата. Удава ви се добра възможност 
да защитите и затвърдите постиженията 
си. Не се притеснявайте от конкуренция, 
проверки и провокации – ще се справи-
те, само не допускайте страхът и паника-
та да ви завладеят. На 3 септември ситу-
ацията се повтаря, но вече сте по-уравно-
весени. Възможно е да загубите и пари, но 
това няма да ви впечатли особено. 

СЕРИОЗЕН ПРОБИВ НА РА БОТ-
НОТО МЯСТО е възможно да напра-

вите на 3 септември – печелите призна-
ние, одобрение и влияние. 

СЕМЕЙНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ 
ВЗИ  МАТ ПРЕВЕС от 4 до 10 сеп-

тември, като 7-и и 9-и ще са най-трудни-
те ви дни. Трябва да направите отстъпки. 

ДОБРИ НОВИНИ очаквайте на 10 
септември, както и придобивки вкъ-

щи. Навлизате в по-стабилен и оптимис-
тичен период от 10 до 15 септември, ко-
гато преодолявате задръжките си и дейст-
вате по-свободно. 

НАЙ-ХУБАВИЯТ ВИ ДЕН през пе-
риода е 13 септември. Разчитайте на 

чара, интелекта и късмета си. Както и на 
помощта на приятели.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 На 15 и 16 август ще имате затруд-

нения. Внимавайте в личните отно-
шения, паричните дела и захващане-
то със съвместни проекти.

  От 17 до 22 август сте настроени 
делово и свършвате важни задачи. 
Общувайте и пътувайте повече.

  След 22 август е добре да ограни-
чите контактите и да се съсредоточи-
те върху семейни проблеми и задачи 
– особено на 24 август, както и на 1, 
7 и 9 септември.

 На 31 август отстоявате постижени-
ята си, удържате на конкуренцията.

  От 10 до 15 септември сте в по-
дем. Особено щастлив ден ви е 13 
септември. 

ПЪТУВАНИЯ И ИДЕИ
Периодът от 17 до 22 август е под-
ходящ за пътуване, премествания, 
командировки, допълнително обра-
зование и самообразоване. На 18 ав-
густ попадате в много благоприятна 
среда за развитие. Мисълта ви е бист-
ра и бърза. Хрумват ви подходящите 
идеи. Дните, в които трябва да дейст-
вате бързо и спонтанно, са 18, 20 и 
22 август. Мобилизирайте цялата 
си изобретателност. Скоро навлизате 
в по-труден период и няма да имате 
толкова сили и хубави идеи.

ТУРНИР ПО ПЕТАНК

ДУХЪТ НА ЮЖНА ФРАНЦИЯ В ДОКТОРСКАТА ГРАДИНА
Наскоро в Докторската градина в София се проведе вторият тур-
нир по петанк, организиран от Френско-българската търговска ка-
мара. След миналогодишния успех на събитието камарата увели-

чи броя на отборите в тазго-
дишното издание. Общо 40 
отбора от по трима състеза-
тели премериха сили, като 
участие взеха представите-
ли на френския бизнес у нас, 
Българската търговско-про-
мишлена палата и френското 
посолство.

Турнирът пресъздаде атмосферата на Южна Франция в центъра на 
София. Всяко едно от деветте игрища носеше името на емблемати-
чен за петанк град: Марсилия, Ница, Екс ан Прованс, Монпелие, 
Ла Сиота... Присъствието на типичната френска анасонова напитка 
пастис и на френска музика допринесе за доброто настроение през 
целия ден. Друг френски акцент бяха изложените в градината авто-
мобили на „Ситроен“, „Пежо“ и „Рено“.
Във финалния етап на състезанието отборът на веригата хипермар-
кети „Карфур“ се пребори за  титлата срещу отбора на фармацев-
тичната компания „Сервие“. 
След края на първенството финалистите бяха наградени на офи-
циална церемония във френското посолство в присъствието на по-
сланика на Република Франция н. пр. г-н Филип Отие. 

Отборът победител 
на „Карфур“
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Прогноза за периода от 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИа к  ( 2 2 . 0 6  –  2 1 . 0 7 )р

ТРУДНО НАЧАЛО НА ПЕРИОДА 
Бъдете сдържани и пестеливи както 

с парите, така и с чувствата. Още в пър-
вия ден на периода ще се почувствате 
затормозени. На 15 август са възмож-
ни проблеми в любовта и партньорски-
те отношения, както и финансови загу-
би. На този ден ви дебнат неприятности 
и у дома. Пригответе се за тежки семей-
ни разговори. Ще се наложи да се съобра-
зявате с нечии „ограничителни заповеди“. 
На 16 август също ще имате неприятно-
сти и обрати, този път от страна на ше-
фове, управленски структури и организа-
ции. Препратки от трудните преживява-
ния и събития от 15 и 16 август ще има 
и на 3 септември. Всъщност това се очер-
тава най-трудният ви ден за периода. 

МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ през периода 
от 15 до 22 август. Научете се по-без-

болезнено да се справяте с материалните 
проблеми. За тази цел ще ви помогне на-
миращата се във вашия знак Венера, коя-
то ще ви оказва съдействие в преценките 
ви за хора и събития. 

ВДЪХНОВЕНИ СТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ 
След 16 август самочувствието ви се 

повишава. За това ще допринесат добро-
намерените комплименти на окръжава-
щите, които няма да могат да устояват на 
вашия чар. Присъствието на Венера във 
вашия знак до 6 септември ще ви им-
пулсира да се погрижите за външността 
си, да подмените част от гардероба си, да 
промените прическата си. През този пе-
риод сте настроени романтично и закач-
ливо. Силно влюбчиви сте. Внимавайте с 
флиртовете, ако сте семейни – особено на 
15 и 16 август, както и на 3 септември.  

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-
ВЕТО СИ До 22 август консумирайте 

само храна, от която се чувствате добре. 
Почивайте повече и по възможност бли-
зо до вода. Душът вкъщи също е решение, 
ако го взимате по-често. В този период 
(от 15 до 22 август) водата символично 
ще отмива напрежението и натрупаните у 
вас негативни емоции и ще ви зарежда с 
позитивна енергия. 

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ От 
17 август се появяват нови възмож-

ности за заработване на повече пари и за 
подобряване на материалното ви състоя-
ние. След тази дата ще получите предло-
жения за нова или допълнителна работа. 
Ще привличате повече материални при-
добивки и пари. 

ДЕЙСТВАТЕ УВЕРЕНО на 20 и 22 
август. Уреждате належащи плаща-

ния, висящи заеми и стари задължения. 
ДОБРА ПЕРСПЕКТИВА В БЪДЕЩЕ 
След 23 август ще почувствате силен 

импулс за действие. Сякаш се събужда-
те от лятното блаженство. Настроени сте 
за действие и завладяване на нови прос-
транства. На 23 август Слънцето навли-
за в знака Дева и ви прави по-практични 
и общителни, а планетата на личната ини-
циатива и волята Марс навлиза в хармо-
ничния ви знак Скорпион. Това е голям 
подарък за вас – ще получите енергийния 
тласък и мотивация, от които се нуждае-
те, за да постигнете удовлетворяващи ре-
зултати в бъдеще. 

НОВО НАЧАЛО На 31 август ще 
имате силен и запомнящ се ден. Ще 

приключите успешно с определен етап от 
живота си. Пълнолунието в Риби ще ос-
вети най-добрите ви качества. За някои 
новото начало ще е свързано с образова-
ние, бизнес или контакти в чужбина, как-
то и с получаване на символичен пропуск 
до много по-успешни кръгове от обще-
ството. Презентирайте максимално добре 
това, което умеете, и изразявайте гласно 
предпочитанията си. Колкото по-смело 
действате, толкова по-добре. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИ ЯТ-
НОСТИ ПО ДАТИ Внимавайте при 

пътуване на 1 септември. Възможни са 
инциденти от разсеяност. На 7 и 9 сеп-
тември се пазете от завист и чуждо вме-
шателство. На 10 септември обърнете 
внимание на предложенията, които ви от-
правят, ще ви хрумнат оригинални идеи. 

МНОГО ПРОДУКТИВНИ СТЕ от 
10 до 15 септември. Силни сте в пре-

говорите и контактите. Можете да под-
пишете договори, да направите успешни 
сделки и добри покупки. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 15 и 16 август, както и 3 септември 

са трудните за вас дни. Очаквайте се-
мейни разправии, емоционални разо-
чарования и проблеми с парите.

 От 15 август до 6 септември сте на-
строени романтично. Влюбчиви и ча-
ровни сте.

 След 17 август доходите ви се уве-
личават. Здравето ви се подобрява. 
Ставате по-енергични.

 След 23 август сте настроени много 
делово. Мотивирани сте и имате воля 
за действие.  

 На 31 август успявате да приключи-
те успешно с един етап от живота си 
и да трасирате успешно бъдещето си.

БЕЗ ЕНЕРГИЯ СТЕ
От 15 до 17 август включително ще 
почувствате известен спад на силите 
и енергията. Възможни са проблеми 
с храносмилателната и ендокринна-
та система, особено ако не се храните 
здравословно. В този период сте по-
датливи и на натрупване на излишни 
килограми, както и на много токсини 
и излишни баластни вещества. 

ACTIVE OXYGEN – ДЕВЕТ 
ДНИ СВЕЖЕСТ 
Hotpoint представи новата 
си серия хладилници с ино-
вативната система Active 
Oxygen – ексклузивно ус-

тройство, което освобождава активен кислород под формата на 
молекула с три кислородни атома, за да предотврати образуване-
то на бактерии и неприятни миризми и да осигури перфектни ус-
ловия за запазване на „свежестта от първия ден“ до цели девет дни.   
Това означава и намаляване на прахосването на храна, защото в 
момента, в който тя започва да се разваля, отива в коша за бок-
лук. Всяка година само в Европа се изхвърля неприемливо голямо 

количество храна – 89 милиона тона (около 179 кг на човек). Ето 
защо е особено важно хранителните продукти да бъдат съхраня-
вани правилно.
Системата Active Oxygen използва химичното съединение озон, или 
триатомен кислород (0

3
), което се намира в природата и ефектив-

но пречиства водата и въздуха, както и е идеалната среда за съхра-
нение на храната. Заради него месото, рибата и млечните продукти 
остават свежи като в деня, в който са били купени.
Системата Active Oxygen e лесна за употреба – можете да я включите 
или изключите с натискане на един-единствен бутон на дисплея на 
хладилника. Също така Active Oxygen няма нужда от поддръжка и 
не харчи допълнителна електроенергия и можете да я откриете във 
всеки модел от новата серия хладилници Hotpoint.

ДОБРИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
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НАСТЪПВА ВАШЕТО ВРЕМЕ от 
17 до 22 август, когато Слънцето се 

намира в Лъв. Този хубав период стар-
тира на новолунието в Лъв (17 август). 
Максимално активни и енергични сте. 
Ако до този момент сте имали пориви 
да промените драстично живота си, но 
не сте го направили, защото не сте били 
достатъчно мотивирани, на новолунието 
в Лъв на 17 август вечерта ще получи-
те точно този импулс, от който се нужда-
ете. Добре е да посрещнете вечерта в уса-
мотение, за да обмислите на спокойствие 
плановете си. Препоръчвам ви да си на-
правите списък с желанията, защото по 
новолуние това е своеобразна магия за 
сбъдването им. Веднъж годишно всеки 
един зодиакален знак има своето силно 
и мотивиращо новолуние. Вашето е сега. 
Не пропускайте този момент, който ще 
се повтори чак след 1 година. Действайте 
смело и енергично до 22 август – получа-
вате шанс да привлечете нови хора в жи-
вота си, да смените работата си или об-
кръжението и начина си на живот. Малки 
трудности ще срещнете обаче през пър-
вите два дни от периода. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 
на 15 август, особено ако имате хро-

нични заболявания. На тази дата са веро-
ятни и усложнения и промени на работ-
ното място. 

ВНИМАВАЙТЕ В ОТНОШЕНИЯТА 
СИ С ХОРА ОТ ЧУЖБИНА на 16 ав-

густ. Точно тези отношения стават дос-
та трудни сега. Не се впускайте точно 
днес в емоционални връзки или флирто-
ве с чужденци, особено ако не ги позна-
вате достатъчно добре. На 16 август не 
предприемайте и пътувания зад граница. 
Денят не е подходящ и за емигриране. На 
3 септември също избягвайте пътувани-
ята и емоционалните контакти в чужби-
на, бъдете предпазливи и при своите тай-
ни емоционални връзки. На 16 август и 
на 3 септември привличате нечия агре-
сия, ставате жертва на сплетни и клеве-
ти. Това много ще ви нарани. Спестете 
си емоционални травми, като ограничите 
контактите си с агресивни хора. 

ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ БЕЗ ЕНЕР-
ГИЯ след 23 август. Нужно е да за-

бавите темпото, да си починете и да об-
мислите промени в бъдеще. На 24 ав-
густ ще се влоши рязко и настроението 
ви. Внимавайте, защото и имунитетът ви 
ще е слаб. Не са изключени болки в гър-
ба, спазми, както и дискомфорт, свързан 
със сърдечносъдовата система. Не проя-
вявайте нетърпеливост и нервност, защо-
то това ще увеличи загубите на енергия и 
ще наруши съня ви. 

НАПРЕЖЕНИЕ, СКАНДАЛИ И НЕ-
ДОРАЗУМЕНИЯ ВКЪЩИ От 23 ав-

густ Марс преминава в нехармоничния 
ви знак Скорпион и активира сферата на 
дома ви. В къщата ви ще усетите борба за 
власт и влияние. Ще се наложат и дребни 
ремонти, защото дребни неща постоянно 
ще се развалят и чупят. Това ще ви изнер-
ви, разбира се.

ВНИМАВАЙТЕ С ИЗНЕВЕРИТЕ 
Пълнолунието на 31 август ще осве-

ти доста критични аспекти от живота ви, 
свързани с доходите и тяхното разпреде-
ление и със секса. Ако имате тайна любов-
на връзка, бъдете много бдителни, защото 
има вероятност да ви разкрият. Ставате 
по-сексуално активни, търсещи и изис-
кващи, но едва ли ще намерите нужното 
ви удовлетворение. 

ДОБРИ НОВИНИ очаквайте след 6 
септември, когато Венера е вече в Лъв 

и ви носи романтиката, за която копнее-
те. Ставате влюбчиви, съблазнителни, ча-
ровни и манипулативни. 

ЩАСТЛИВИ СРЕЩИ ще имате на 13 
септември. Създавате нови връзки и 

приятелства. Възможно е да се влюбите 
от пръв поглед. Ако сте с творческа про-
фесия, навлизате в ползотворен период. 
От 6 до 15 септември времето ще отлети 
бързо и неусетно, ако слушате сърцето си. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 На 15 и 16 август, както и на 3 сеп-

тември се пазете от емоционални на-
ранявания, сплетни и злонамереност. 
Внимавайте при контакти с чужде-
нци (особено при любовни тайни 
отношения).

 На 17 август вечерта настъпва най-
силният и магически момент за всич-
ки Лъвове. Направете си план и стра-
тегия за действие. Набележете си 
цели!

  От 17 до 22 август е най-силният 
ви период. Действайте с пълна лъвска 
мощ. Отваря се вратата на късмета.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
Горните предупреждения важат за це-
лия период от 24 август до 15 сеп-
тември, но най-вече за 24 август, 
както и за 1, 7, 9 и 10 септември. На 
10 септември ви съветвам да сдър-
жате емоциите си. През останали-
те дни главната ви задача е да се на-
учите да управлявате придобитото не 
само в материалната, но и в духовна-
та сфера. Много важни в това отно-
шение са дните 3, 4 и 5 септември, 
когато ще получите ценни примери 
и съвети, как да подобрите живота 
си и да стабилизирате емоционално-
то си състояние. Очаквайте да полу-
чите пари и други материални придо-
бивки през периода от 24 август до 
15 септември.

ПЕНЛИВА ЧИСТОТА

Новите шампоан и балсам head & shoulders Apple Fresh
са специално проектирани да оставят косата чиста, красива и 100% 
защитена от пърхот. Това се дължи на подобрената формула, раз-
работена от head & shoulders и новия аромат на зелена ябълка, кои-
то работят в тандем, за да осигурят по-съблазнителен външен вид 
на косата.  
С помощта на парфюмерийни експерти head & shoulders, cъздаде 
ярък ароматен микс от зелена ябълка, свежи плодове, цветя и чист 
мускус. Върховите нотки са разнообразна бленда от зелена ябъл-
ка, азиатска круша и сочни диви ягоди. Средните нотки са букет от 
лилии, роза и жасмин, а основните нотки са на топло дърво и мек 
мускус. 
За да достави оптимално усещане за чистота и дълготрайна све-

жест, експертите на head & shoulders 
разчитат на технологията ProClean, 
за чието разработване са използва-
ли компютърно моделиране и мо-
лекулярно измерване. Технологията 
ProClean е комбинация от три по-
чистващи по-ефективни от всяко-
га съставки: активното вещество ZPT (цинк пиритион), специално 
добавен, за да атакува гъбичката маласезиа, основен причинител на 
пърхота и потенциален източник на неприятната миризма на скал-
па и косата. Това позволява на скалпа и косата да останат чисти по-
дълго и създава условия ябълковият аромат да освобождава све-
жестта си не само по време на измиването, но и през целия ден.
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Прогноза за периода от 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИе в а  ( 2 3 . 0 8  –  2 2 . 0 9 )д

БЕЗ ТОНУС СТЕ през първата сед-
мица от периода. Вървите по те-

чението, не проявявате инициатива. 
Натрупали сте умора и отегчение, които 
могат да изчезнат само ако си починете 

по-сериозно. Обикновено през това вре-
ме на годината изпадате в едно и също 
състояние. Изглежда, то ви е необходимо, 
за да успеете да приключите старите ета-
пи и да продължите напред. 

ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗО ЧА РО ВА-
НИЯ очаквайте на 15 август. Някои 

от вас окончателно приключват ста-
ри приятелски връзки или участието си 
в групи по интереси и други организа-
ции. Нещо, към което сте имали силен 
интерес, може да се окаже сега излишно 
в живота ви. Същото се отнася и за ня-
кои приятели. На 15 август ще почув-
ствате и липса на пари. Възможно е да ви 
притисне страх от безпаричие в бъдеще. 
Не забравяйте, че бедността е състояние 
на духа обаче, и ако можете, спрете да се 
тормозите. Парите сами ще дойдат тогава. 
Възможно е да усетите липса и на енер-
гия и ентусиазъм. Особено по новолуние 
в Лъв на 17 август, когато ще усетите фи-
зическа слабост и належащите проблеми 
ще ви дезориентират. 

ДИРЕКТНА СРЕЩА СЪС СТРА ХО-
ВЕ ТЕ СИ очаквайте на 17 и 18 август. 

Добрата новина е, че веднага след като ги 
осъзнаете, ще можете да се освободите от 
тях. Има риск да ви се прииска да избя-
гате от действителността след 17 август. 
Някои Деви ще се отправят на далечно 
пътешествие, заблуждавайки се, че ще из-
бягат и от себе си. Новолунието в Лъв ще 
събуди у други интерес към емиграция. 

ОПТИМИЗЪМ И ОБЛЕКЧЕНИЕ по-
лучавате на 22 август вечерта, ко-

гато слънцето най-сетне навлиза в знака 
Дева. 

НЕ ВЗИМАЙТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ 
на 24 август и на 1 септември, защо-

то не сте достатъчно стабилни и мотиви-
рани за действие. А и ще ви липсват ин-
формация и подготвеност. 

ВЛИЗАТЕ ВЪВ ФОРМА от 26 до 31 
август. Ставате максимално концен-

трирани, работоспособни и адекватни. 
Най-благоприятният ден от този период 
е 30 август, когато за изненада на всич-
ки ще проявите силна амбиция, смелост 
и воля. Денят е много подходящ да напра-
вите кардинални промени, да трасирате 
пътя си напред, като установявате важни 
връзки и контакти и съберете основна-
та информация. Получавате подкрепа от 
влиятелни хора и институции. 

В ЦЕНТЪРА НА СЪБИТИЯТА ще 
бъдете на 31 август (пълнолуние). 

Само че тогава ще сте силни само ако до-
бре се сработите с партньорите си. Не до-
пускайте дребни дрязги да вгорчават жи-
вота ви. Поне веднъж си спестете крити-
ките и ядосаните забележки към околни-
те, дори и да си го заслужават. 

МНОГО СИЛНИ ДНИ СА също така 
3, 4, 5 и 6 септември включително. 

На 3 септември обаче очаквайте и разо-
чарование от приятели, както и финансо-
ви неразбории. Ако ви предстои да под-
писвате важни договори, да местите жи-
лище или офис или пък да си търсите 
нова работа, направете това на 4 и 5 сеп-
тември или от 10 до 15 септември, кога-
то сте в стихията си и всичко се подрежда 
според вашите изисквания. 

ПРЕЦЕНЕТЕ СИ СИЛИТЕ много 
внимателно на 7 и 9 септември. Не 

предприемайте прекалено амбициозни 
крачки, преди да сте помислили внима-
телно, независимо с какво се занимава-
те. В тези дни може да изпитате и вътреш-
на неудовлетвореност и непълноценност, 
които обаче ще ви помогнат правилно да 
се преориентирате в професионалните си 
интереси. След тази миникриза на ценно-
стите и потребностите ви вече ще тръгне-
те в правилна посока и ще се почувствате 
значително по-удовлетворени. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 15 до 22 август се освободете от 

миналото. Опитайте се да си върнете 
дълговете и да изпълните обещания-
та си.

  Новолунието в Лъв на 17 август 
ви провокира да пътувате и ви пома-
га да преодолеете някои свои страхо-
ве и задръжки.

 24 август и 1 септември са дни на 
объркване и колебания. Не взимайте 
решения!

  На 7 и 9 септември ви обзема бо-
лезнена амбиция. Преживявате ми-
никриза в професионалното си 
израстване.

 От 10 до 15 септември навлизате в 
стабилен период в работата.

ПОЧИВКАТА Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!
Силно ви препоръчвам да си почи-
нете от 15 до 22 август включител-
но. Някои от вас могат да окачествят 
този период като не особено комфор-
тен и дори неблагоприятен. Но бихте 
могли да се възползвате от него по 
практичен начин, като спазите всич-
ките си обещания и се опитате да вър-
нете дълговете си. С други думи – на-
мирате се в края на важен едногоди-
шен цикъл, когато не е добре да се на-
силвате излишно и да се укорявате, 
че не сте достатъчно работоспособ-
ни, защото това е нормално в такава 
ситуация. Правете само онова, което 
е по силите ви, и се постарайте да се 
освободите от миналото си.

КРАЯТ НА ЕДНО УНИКАЛНО ТУРНЕ

„NIVEA отблизо“ приключи в София
В рамките на четири дни през юли в пътуващата шатра на марката, 
разположена в градинката пред Народния театър „Иван Вазов“, со-
фиянци откриха стотици начини за грижа за кожата и косата през 
лятото. Възможност първи да се възползват от професионалните 
съвети от консултантите на NIVEA имаха представителите на ме-
диите у нас.
Турнето на NIVEA стартира преди повече от месец в Плевен под 
наслов „NIVEA отблизо“, с цел козметичният гигант да бъде по-
близо до своите потребители и техните потребности. Преди столи-
цата други четири български града Плевен, Стара Загора, Пловдив 
и Бургас, станаха част от козметичния тур, като във всеки от тях 
„домът“ на NIVEA остана от четвъртък до неделя.

Специално внимание в шатра-
та на NIVEA бе отделено и на 
представителите на силния пол. 
Интерактивни игри и таблети, 
свързани с Facebook, очакваха всич-
ки господа, решили да влязат в нея.
NIVEA осигури специален кът за 
игри и за най-малките посетители. 
Това се оказа голямо улеснение за родителите, които желаеха да по-
лучат консултация от педиатър в зоната на NIVEA Baby.
За повече подробности и информация за турнето можете да по-
сетите фенстраницата на NIVEA във Facebook: www.facebook.com/
niveabg.
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ТРУДЕН ПЕРИОД Ще трябва да се 
приспособявате към трудностите в 

движение, особено през първите два дни 
от периода, когато събития и емоции ще 
ви изтощят до краен предел. За нищо няма 
да бъдете виновни вие обаче. Процесът е 
закономерен и изисква от вас да си напра-
вите изводите и да си извадите поуки. На 
15 и 16 август например уроците, които 
трябва да научите, са в сферата на парт-
ньорствата. Тогава бъдете много внима-
телни, защото кариерата ви може да се 
окаже застрашена от кардинални проме-
ни или подмолните действия на зложе-
лателни колеги. По-вероятно е да не сте 
подготвени за подобни „турбуленции“ на 
работата и в първия момент ще изпита-
те сериозен шок. Хора, които до този мо-
мент уж са били до вас и са ви поддържа-
ли, сега ще се оттеглят и ще ви оставят да 
се справяте сами. За хора като вас, които 
обичат баланса и хармонията, това е съ-
щински стрес. На 15 август личните ви 
отношения с обичани и верни партньори 
могат да се окажат почти в точката на зам-
ръзване. Възможни са много усложнения 
и ограничения, наложени от интимния ви 

партньор, както и от деловите ви съдруж-
ници. Въпреки че се славите като спокой-
ни и уравновесени хора, този път и на вас 
ще ви омръзне да се съобразявате. Има 
опасност да избухнете яростно и справед-
ливо на 16 август. 

НА ПРАГА НА НОВ ЖИВОТ ви по-
ставя новолунието в Лъв на 17 ав-

густ, което ви дава шанс да тръгнете по 
щастлив път. Успявате да стартирате нов 
проект, да се свържете с единомишлени-
ци и да започнете съвместна дейност с 
тях. Още след 17 август получавате по-
мощ, нови предложения и перспективи. 

Този път много бързо се пренастройва-
те и поемате в новата посока. Решаваща 
роля за това ще окажат стари ваши прия-
тели, колеги или съмишленици. 

МНОГО ВАЖЕН ПЕРИОД ЗА ВАС 
е този от 18 до 22 август включи-

телно. Кръгове от хора и професионал-
ни среди, от които напоследък се бяхте 
откъснали, стават отново актуални за вас 
на 18, 20 и 22 август. Това ви  носи си-
гурност и възможност за бъдещо разви-
тие. За съжаление времето ви за действие 
не е много и някои от новите ви идеи мо-
гат само да стартират добре и да изчакат 
своето пълно развитие едва след един ме-
сец, когато ще бъдете по-уверени и актив-
ни. Тогава и планетата на кармата Сатурн 
вече ще е напуснала вашия знак, което ще 
направи живота ви много по-лесен. 

РАЗРЕЖДАНЕ НА НАПРЕ ЖЕ НИ Е-
ТО На 1 и 3 септември още ще има 

отзвук от напрежението в началото на пе-
риода, но то вече няма да е толкова интен-
зивно. Внимавайте обаче на 3-ти, когато 
има опасност от срив на полето не лични-
те отношения. Дошло е време да си раз-
делите пътищата с човек, който само ви 
използва. 

НЕ ИЗПАДАЙТЕ В САМОСЪ ЖА-
ЛЕНИЕ И САМОКРИТИКА на 7 и 

9 септември, защото можете да се депре-
сирате. През тези два дни не се напрягай-
те много, особено с несвойствени ви дей-
ности. Не общувайте с агресивни хора. 

ВЕРНИ ПРОЗРЕНИЯ за бъдещето 
ще имате на 10 септември. Но най-

важното е, че успявате да се отървете от 
стари спомени. 

ЩАСТЛИВО ИЗВЕСТИЕ или до-
бро предложение очаквайте на 13 сеп-

тември. Запознавате се с хора, които ви 
импонират. А някои Везни са на прага на 
голямата любов. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 На 15 и 16 август – стрес и големи 

промени!
 След 18 август се стабилизирате и 

поемате по нов път. Дайте ход на иде-
ите си.

 24 август, както и 1 и 3 септември 
ще бъдат трудни дни. Възможни са 
здравословни оплаквания. На 3 сеп-
тември има вероятност да приклю-
чите вече изчерпана интимна връзка.

  10 и 13 септември са позитивни 
дни за вас. Приключвате със старо-
то, привличате новото (включително 
и нови хора). 

РЯЗКО СМЕНЯТЕ ТЕМИТЕ И 
ТЕМПОТО
в живота си след 22 август, когато 
Слънцето минава в знака Дева. Това 
ви провокира да си направите само-
анализ и да се оттеглите от суетата 
за малко. За кратко изпадате в пъл-
но безвремие, а някои – в пълно без-
различие, особено на 24 август. Този 
период ще окаже лечебен ефект вър-
ху психиката и физиката ви. Но може 
да провокира и „пълен срив на систе-
мата“. При вас често се получава така 
– когато решите, че е време да почи-
нете и поне за малко да се отпуснете, 
веднага се разболявате. Внимавайте 
много на 24 август да не стане точ-
но така, въпреки че симптомите, кои-
то евентуално ще се появят, ще бъдат 
лъжливи и още на следващия ден ще 
отшумят. Но ако се задържат пове-
че от ден, не ги пренебрегвайте, а по-
търсете лекарска помощ. Режимът на 
принудителна почивка и неработос-
пособност ще се задържи до 15 сеп-
тември. Сега е важно да направите 
анализ на изминалата година и да си 
извадите поуки.

ДА СЕ УЧИМ

E-NLL – ЗА ПО-АКТИВНА ТРЕТА ВЪЗРАСТ
В рамките на проект „ENLL Никога не е късно да се учим! 
Възможности за учене през третата възраст“ през юли в София се 
проведе  дискусия на тема „Активна трета възраст“. В нея се вклю-
чиха представители на медиите, браншови и неправителствени ор-
ганизации. Обсъдиха се възможните модели за включването на хора 
в зряла възраст в учене, мобилност и доброволчество. Представиха 
се възможностите за учене в зряла възраст, както и приносът на по-
възрастните в изграждане на устойчиви работни модели. Бяха пред-
ставени и обсъдени теми като:  какъв е профилът на зрелия бълга-
рин  колко активен е на пазара на труда  как с оглед на увеличава-
нето на застаряващото население да се повиши качеството на живота 

 каква е политиката на българските медии по отношение обучение-

то на възрастните  кои са добри-
те практики за обучение и ини-
циативи за включване към акти-
вен живот на възрастните хора в 
Европа и у нас. Мрежата E-NLL 
обединява 26 организации от 14 европейски страни, заинтересу-
вани да подкрепят възрастните хора в ученето през целия живот. 
Проектът E-NLL е фокусиран върху специфичните образователни 
потребности на хората от третата възраст. На сайта на проекта www.
enll.eu са събрани множество добри практики и идеи за обучение-
то на възрастните, тематични материали и европейски инициативи.
За повече информация: 02/943-39-30, 
e-mail:  karavelova.e@zelenayabalka.bg
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Прогноза за периода от 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИк о р п и о н  ( 2 3 . 1 0  –  2 2 . 1 1 )с

БЯГАЙТЕ ОТ СТРЕСА като от огън. 
Предвиждайте отрано кои ситуации 

могат да ви изнервят, не се товарете с 
много работа и уравновесявайте емоции-
те си. Пазете и здравето си. Отнасяйте се 
с повече любов и уважение към себе си. 
Първите два дни от периода ще са мно-
го трудни. На 15 август, от една страна, 
трябва да се пазите от сплетни и задкулис-
ни действия на зложелатели, които могат 
сериозно да ви навредят. Конкуренция, за 
която не сте подозирали, също се събуж-
да. Забранете със закон черните мисли. 
Не се подлагайте на скорпионски злове-
щи самоанализи – вероятността да пад-
нете в бездната на депресията е огромна. 
В повечето случаи Скорпионите обичат 
сами да влизат в капана на символичното, 
почти ритуално самоунищожение. Сега 
не го правете! Отново на 15 август има 
голяма вероятност да водите трудни раз-
говори с близки до сърцето ви хора или с 
близки роднини. Ще изяснявате отноше-
нията си и ще трасирате териториите си 
на действие – нещо, което безкрайно ще 

ви натъжи и затормози. 
ПРОМЕНИ В РЕЖИМА ВИ НА РА-
БОТА и други новости на работното 

място ще активизира новолунието в Лъв 
на 17 август вечерта. Лъвът не ви е хар-
моничен знак, което показва, че промени-
те няма изцяло да са провокирани от вас 
или пък първоначално няма да ви харе-
сат. Много е възможно да промените ре-
жима и ритъма си на работа, но за щас-
тие новите „параметри“ ще ви устройват 
много повече. Определено обаче ще се по-
чувствате неудовлетворени от социалния 
и професионалния си статус, защото сте 
си поставили много високи и неизпълни-
ми цели. Това, разбира се, създава за вас 
идеалната конкурентна среда, която ви 
помага да се придвижите напред след 17 
август. Ако досегашната ви професия не 
ви удовлетворява и не ви дава шанс да из-
явите талантите си, проявете активност 
и си потърсете нова работа през периода 
от 18 до 22 август. 

НАВЛИЗАТЕ В ПО-СПОКОЕН И 
ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД след 22 ав-

густ. Ако до този момент не сте почивали 
пълноценно, сега е време да го направите. 

Въпреки че по-амбициозните и нетърпе-
ливи от вас изобщо няма да се възползват 
от този съвет, защото на 24 август вечер-
та Марс – планетата, символизираща же-
ланието, волята за действие, личната ини-
циатива, импулса и физическата енергия 
– навлиза в Скорпион и рязко ви зареж-
да с енергия. Излизате от творческия за-
стой. Очаква ви серия от силни и успеш-
ни дни. Ще се чувствате чудесно, изоб-
що няма да ви хрумват тягостни мисли. 
Каквото и да си пожелаете, много бързо 
ще го реализирате. 

РОМАНТИЧНИ И ВЛЮБЧИВИ ста-
вате на пълнолунието на 31 август, 

което е в хармоничния ви знак Риби. 
Задълбочавате настоящата си любов-
на връзка или пък привличате нов парт-
ньор. Творчески настроените Скорпиони 
ще са много продуктивни. Денят е добър 
за презентации и явяване на конкурси и 
събеседвания. 

ДЕЙСТВАЙТЕ СМЕЛО от 24 ав-
густ до 15 септември. Развивате се 

много бързо в работата. 
НАПРЕЖЕНИЕ В ЛЮБОВТА и в 
близките взаимоотношения ще по-

чувствате след 6 септември, когато 
Венера навлезе в конфликтния за вас знак 
Лъв и пренася интересите ви в сферата на 
работата, където се налага да се справя-
те с напиращата конкуренция (особено 
от страна на жени). Справяте се отлично 
с нея на 13 септември. 

ТИПИЧНИ СКОРПИОНСКИ ДНИ 
са 26 и 30 август, както и 3, 4 и 5 сеп-

тември. Те са наситени с много енергия, 
с много събития и добри постижения за 
вас. 

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НА ПРИЯ-
ТЕ ЛИ на 7 и 9 септември. Има опас-

ност да ви подведат. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
  През целия период се грижете за 

здравето и спокойствието си.
  На 15 август внимавайте да не из-

паднете в депресия. Изчистете лоши-
те мисли.

 На 15 и 16 август не предприемайте 
пътувания, не уреждайте документи 
и отношения с хора от чужбина.

 От 18 до 22 август очаквайте ново-
сти в професионален план.

  26, 30 и 31 август, както и 3, 4 и 5 
септември са хубавите ви дни през 
периода.

  На 13 септември се справяте от-
лично с конкуренцията (особено от 
страна на жени). 

НЕ ПЪТУВАЙТЕ И 
НЕ ИЗЯСНЯВАЙТЕ 
ОТНОШЕНИЯ
На 15 и 16 август пътуванията, осо-
бено в чужбина, не са препоръчител-
ни. Не изяснявайте отношенията си, 
особено с хора, които постоянно или 
за кратко живеят в чужбина. Дните 
са заредени с много конфликтност и 
няма да стигнете до желания резул-
тат. Ако учите или специализирате 
нещо или сте научни работници, не 
бива да предприемате нищо през тези 
дни. Това важи и за всички, които 
биха искали да работят зад граница.

ВСИЧКО ДРУГО ОСВЕН СЕРИОЗНИ

Първият магазин на KARE в София
Новият магазин на KARE в София е 
„фабрика“ за вдъхновение и театър 
за идеи. На българските ценители на 
дизайна в обзавеждането той пред-
лага над 10 уникални колекции, раз-
положени на два етажа с обща площ 
от 1800 м2: Rock Star, White Diva, 
Modern Vintage, Design&Th e City, Pop 

Art, Vegas  и др. 
Дизайнерската концепция на марката се основава на идеята за раз-
рушаване на рамките на предсказуемото, обикновеното и повтаря-
щото се. „Дизайнът – такъв, какъвто ние го разбираме – трябва да 

бъде забавен, да представлява визуален акцент в ежедневната ни 
среда или просто да ни дарява с вълшебни моменти. Успешният ди-
зайн не може да бъде сбъркан, той е истински и изразява стила на 
собственика си. Създава индивидуална атмосфера, в която всеки 
изведнъж започва да се чувства у дома“ – коментира стила на KARE 
Петър Шьонхофен, основател и съсобственик на компанията.
Магазинът на КАRE на „Околовръстен път“ 257 обещава да  бъде 
място, където можеш да бъдеш себе си. Той е отправна точка за люби-
телите на всичко друго, но не и на обикновеното. „Навсякъде по све-
та клиентите на KARE са цветни, любопитни, креативни и понякога 
малко екстравагантни. Смятаме, че този тип отношение към света е 
правилният импулс, който ще направи KARE успешни и в България“ 
–  сподели Цветомир Душков, управител KARE – България.
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Прогноза за периода от 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИт р е л е ц  ( 2 3 . 1 1  –  2 1 . 1 2 )с

ВЛОШЕНО ЗДРАВЕ И РАЗДЕЛИ В 
началото на периода и особено след 

17 август ще сте творчески настроени и 
това ще ви „държи влага“ година напред. 
На 15 и 16 август обаче ще сте твърде на-
прегнати. На 15-и са вероятни пробле-
ми с парите, интимните връзки и здраве-
то ви. Не рискувайте със случайни сексу-
ални партньори, колкото и привлекател-
ни да ви изглеждат. Не взимайте пари в 
заем и не теглете кредити. Денят не е под-
ходящ за споделяне на идеи и общуване 
с приятели. Отложете срещите си за след 
17 август, когато ще сте в отлична форма. 
На 16 август внимавайте в общуването с 
интимния партньор и приятелите. Не се 
дръжте рязко с тях, дори и да си го заслу-
жават, защото са възможни не само скан-
дали, но и раздели. 

ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ С 
навлизането Слънцето в дисхармо-

ничния ви знак Дева на 22 август вечер-
та част от доброто ви настроение се из-
парява, защото се обаждат някои здраво-
словни проблеми (предимно свързани със 
стомашно-чревния тракт). Внимавайте 
какво ядете, особено ако сте някъде на 
почивка. Рискови дни в това отношение 

са 24 август, както и 1, 7 и 9 септември. 
Някои от вас ще почувстват голямо нерв-
но напрежение и ще се нуждаят от успо-
коителни медикаменти. Това обаче може 
да ви направи много разсеяни и дори не-
адекватни. Внимавайте при шофиране и 
дори при излизане пеша от дома си – има 
риск от неприятни инциденти. Това пре-
дупреждение важи за целия период от 22 
август до 15 септември, но най-вече за 
24 август и 1 септември. На 1 септем-
ври се пазете и от кражби. 

СМЯНА НА ЦЕЛИТЕ И ИНТЕ РЕ-
СИТЕ Едновременно с еуфорията от 

успехите ще се почувствате и леко дисба-
лансирани, защото ще смените някои от 
интересите и целите си. Това ще стане под 
диригентството на Слънцето, което се на-
мира в неблагоприятния за вас знак Дева. 
Ще го почувствате най-силно на 24 ав-
густ и на 1 септември. Преди да се впус-
нете в действие тогава, помислете дали си 
заслужава. 

НЕУСПЕШНИ ДНИ са също така 7 
и 9 септември. Борбени и амбици-

озни сте на работното си място. При до-
бро стечение на обстоятелствата обаче 
някой може да ви припознае за лидер. Не 
е изключено това да стане в приятелския 
кръг, в който се движите. 

ПРИДОБИВКИ И РАДОСТ ВКЪЩИ 
ви носи пълнолунието в Риби на 31 

август. Очаквайте и гости. Само не пре-
калявайте с общуването с роднините, за-
щото по пълнолуние страстите бързо 
се нажежават и са възможни скандали. 
Денят иначе е отреден за сближаване със 
семейството и рода. 

ПЪРВИТЕ УСПЕХИ ще дойдат на 3 
и 5 септември, но само ако правил-

но сте се възползвали от новите шансо-
ве, които звездите са ви дали през този 
период. 

ПОВЕЧЕ ПАРИ И ЛЮБОВ ви носи 
Венера на 6 септември, когато навли-

за в хармоничния ви Лъв. Това се случва 
точно навреме, защото точно сега се нуж-
даете по много и от двете. Като един ис-
тински Стрелец и вие не обичате бедност-
та и ограниченията.

САМОЧУВСТВИЕТО ВИ РАСТЕ 
в дните от 10 до 15 септември. 

Работите на пълни обороти. На 10 сеп-
тември сте толкова ерудирани и чаров-
ни, че омагьосвате всички около себе си и 
постигате целите си. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
  Новолунието на 17 август от-

ключва късмета ви. Вашата планета 
Юпитер ви приканва към нови ини-
циативи, обучение и пътуване.

 18, 20 и 22 август са дните ви за из-
бор и действие.

 На 24 август, както и на 1, 3, 7 и 9 
септември си пазете здравето и из-
бирайте храната, която консумирате. 
Възможни са инциденти и на пътя. 
Можете да напреднете в кариерата. 
Постигате целите си.

  След 6 септември ви потръгва в 
любовта, получавате и повече пари. 

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ, 
ПЪТУВАНИЯ И КОНТАКТИ
Плановете ви стават изключител-
но мащабни след хармоничното за 
вас новолуние в Лъв на 17 август. 
Ставате много активни и енергични. 
Новолунието ви действа като трам-
плин за осъществяване на идеите, 
които дълго време не сте се осмеля-
вали да реализирате. След този ден 
започвате и по-активно да пътувате. 
От пътуванията оставате с много ху-
бави впечатления. На 18, 20 и 22 ав-
густ привличате интересни предло-
жения и контакти, благоприятства-
щи професионалното ви израства-
не. Усвоявате нови знания, които след 
време ще ви помогнат качествено да 
промените живота си. Ако започне-
те сега ново обучение, специализация 
или курс, ще ги завършите неусетно 
и приятно, а ползата ще е огромна. За 
един Стрелец е много важно постоян-
но да научава нещо ново. Така „удо-
влетворява“ личната си управлява-
ща планета Юпитер, който обича нат-
рупването на знания, движението и 
разширяването на възможностите. 
Правите смел избор на 18 август.

ЗА ВСЕКИ ПРОБЛЕМ – РЕШЕНИЕ

AVÈNE ПРОТИВ АТОПИЧНИЯ ДЕРМАТИТ
През юли екипът на Avène България покани и събра журналисти 
на пресконференция на тема „Атопичен дерматит и социалната ан-
гажираност на дерматологични лаборатории Avène за подобряване 
качеството на живот“.
Г-жа Дарина Христова, бранд мениджър на Avène,  с гордост обяви 
и повода за мероприятието – поемане на лечението на две българ-
ски деца с атопичен дерматит в хидротерапевтичния център Avène. 
Атанас и Венета Щеркови, брат и сестра, ще заминат за Франция в 
края на август за 3-седмична хидротерапия.    
Водещи български дерматолози – д-р П. Брезоев, лекар на част-
на практика; чл.-кор. проф. д-р Н. Цанков, председател на 
Българското дерматологично дружество; д-р З. Демерджиева, на-

чалник на клиника по дерма-
тология и венерология; доц. 
Ж. Казанджиева, Клиника по 
дерматология и венерология в 
УМБАЛ „Александровска“ – го-
вориха за атопичния дерматит като за заболяване, засягащо населе-
нието от развитите страни. Излъчи се предложение за организира-
не на училища за атопичен дерматит за пациентите и техните роди-
тели. Бяха представени и алтернативите на лекарственото лечение 
на това заболяване, а именно хидротерапията и климатолечението. 
След завръщането на двете деца от Франция през септември на 
пресконференция ще бъдат оповестени резултатите от терапията 
в хидротерапевтичния център Avène.
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Прогноза за периода от 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИо з и р о г  ( 2 2 . 1 2  –  2 0 . 0 1 )к

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО 
СИ От 15 до 22 август, дори  да сте 

в отпуска или някъде на почивка, пак ще 
свършите много полезна работа. Ще се 
справите с трудната финансова и дело-
ва обстановка, която от дълго време ви 
мъчи. Но на първо място трябва да се по-
грижите за здравето си, защото до така-
ва степен сте се стегнали и мобилизира-
ли да успеете, че сте се затворили в себе 
си и сте загубили вътрешна връзка с тя-
лото си. От 15 до 22 август се постарай-
те повече да почивате, правете гимнасти-
ка, ходете на масаж. На 15 и 16 август ще 
усетите дискомфорт, ще имате финансови 
и семейни проблеми. След 17 август ще 
се стегнете и постепенно ще започнете да 
се справяте с най-неотложните финансо-
ви въпроси. 

НАЙ-АКТИВНИЯТ ВИ И ПРО ДУК-
ТИВЕН ПЕРИОД настъпва от 17 ав-

густ вечерта до 22 август включител-
но. Ще получите добро финансиране, за 
да погасите дълговете си и да платите 
най-належащите си сметки. За занимава-
щите се с частен бизнес, както и за хора-
та със свободни професии новолунието 
в Лъв на 17 август ще е много стимули-

ращо – ще станете по-уверени и самосто-
ятелни както в действията, така и в ми-
слите си. През периода от 15 до 22 ав-
густ Слънцето минава през сектора на 
финансите, бизнеса, тайните и загадките. 
Това не е много лесен период, но добра-
та новина е, че вие ще се справите лесно с 
него. На 18 август получавате силен им-
пулс за действие, озаряват ви добри идеи 
и ви подтикват към действие. 22 август е 
денят, когато може да намерите надеждни 
партньори и съдружници. 

ПРОБЛЕМИ В ЛЮБОВТА При-
вличате нови интимни партньори, но 

до 6 септември ще ви бъде трудно в емо-
ционалното общуване. Трудно ще нами-
рате общ език с тях и новите ви връзки 
няма да се задълбочават.

ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД за вас за-
почва след 23 август. Слънцето на-

влиза в Дева и всичко става много по-

структурирано. Всички промени, кои-
то са се осъществили в предходните дни, 
сега добиват смисъл. 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ На 24 ав-
густ и на 1 септември не предприе-

майте никакви важни действия, не под-
писвайте договори и споразумения, не 
пътувайте. Внимавайте със задгранични-
те договори и отношения, не предприе-
майте пътуване в чужбина. 

СЕРИОЗНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 
ВАС И ДЕЛОВИТЕ ПАРТНЬОРИ 

могат да се появят на 3 септември. Не 
предприемайте нищо, свързано с презен-
тации, подписване на договори и обсъж-
дане на бъдещи проекти – ще срещнете 
пречки. 

ТРУДНОСТИ В ОБЩУВАНЕТО се 
задават на 7, 8 и 9 септември. Някои 

от вашите желания и идеи временно ще 
трябва да отпаднат и да се опитате да на-
мерите общ език с околните. Не се захва-
щайте и с много допълнителни задачи, за-
щото няма да можете да ги свършите. Това 
са последните трудни дни за периода. 

КЪСМЕТ, ЛЮБОВ И ПРО СПЕ-
РИТЕТ От 4 до 6 и от 10 до 15 сеп-

тември ви очаква силен, наситен с по-
стижения период. Сега е възможно най-
подходящото време да се заемете с биз-
нес, да си намерите подходяща работа, да 
подпишете изгодни договори. Важни дати 
за всички учащи се и занимаващи се с на-
учна и интелектуална дейност са 4, 5 и 10 
септември – шансът е на ваша страна, 
взимате изпити, приключвате важна из-
следователска работа безпроблемно. Тези 
дати са подходящи за пътуване и контак-
ти с чужденци. 

ТРАЙНО ФИНАНСОВО ПОДО-
БРЕНИЕ ще имате след 6 септември. 

На 13 септември ще ви върви и с парите, 
но и в любовта. Събитията от този ден ще 
ви дадат невероятен импулс за развитие.

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 От 17 до 22 август късметът е с вас, 

погасявате заеми, хрумват ви нови 
идеи за бизнеса, изпълвате се с енер-
гия, укрепвате здравето си.

  На 24 август и на 1 септември не 
правете нищо важно, свързано с по-
даване на документи. 

 На 3, 7, 8 и 9 септември ще имате 
трудности в общуването.

  След 6 септември ви потръгва в 
любовта и финансите. 

 4, 5 и 10 септември са подходящи-
те дни за обучение, научна работа и 
пътуване. 

РЕАЛИЗИРАНЕ 
НА МАЩАБНИ ПРОЕКТИ
С най-мащабните си проекти може-
те да се заемете на 30 и 31 август. 
Потърсете съдействие от авторитет-
ни личности, които имат власт да ви 
помогнат. Ако искате да направите 
важен пробив, не пропускайте датата 
30 август – подходящо време за ваде-
не на документи, разрешителни и ли-
цензи. Лесно ще общувате и с инсти-
туции и със закона в този ден. С пъл-
нолунието на 31 август се появяват 
и нови перспективи за бъдещето ви. 
Всичко се подрежда по-добре, откол-
кото сте предполагали. Привличате 
нужната ви информация, както и 
полезните хора, с които можете да 
си партнирате. 31 август е ключов 
ден за целия период, постарайте се 
да сте максимално контактни, не се 
изолирайте. 

В ИМЕТО НА СПОРТНИЯ ТАЛАНТ

PROCTER & GAMBLE ПОДКРЕПИ 
БЪЛГАРСКА СПОРТИСТКА
Като част от кампанията „Благодаря ти, мамо!“ Procter & Gamble 
обяви първия талантлив млад спортист, който ще получи сти-

пендия – 13-годишната Моника 
Романова. 
В началото на годината P&G направи 
проучване, според което се оказа, че 
57% от българските деца не практику-
ват спорт. Това накара компанията да 
окуражава родителите в ангажирането 
на децата със спортни занимания. 
От няколко месеца на фейсбук стра-

ницата на Procter&Gamble България (http://www.facebook.com/
PG.Bulgaria) всеки може да обещае, че ще подкрепя спортното раз-
витие на своите деца. За всеки 1000 събрани обещания P&G дава 
стипендия за подкрепа на бъдещата кариера на талантлив млад 
спортист. След събирането на първите 1000 обещания P&G има 
удоволствието да връчи и първата стипендия на Моника Романова. 
Моника тренира професионално спортна гимнастика. Започнала е 
да практикува през 2004 г., когато е била едва на 6 години. Досега 
три пъти е била републикански шампион в своята дисциплина – 
през 2008, 2009 и 2010 г. През 2011 г., по време на традиционното 
международно състезание „Босфора“ в Истанбул, тя печели брон-
зов медал на прескок и златен медал на земя. Моника е републикан-
ски шампион за 2011 г. при кадетите.
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В СУЕТЛИВ ПЕРИОД СТЕ Налага се 
да отхвърляте дребни досадни анга-

жименти. От 15 до 22 август времето ще 
отлети неусетно. Постоянно ще трябва да 
полагате усилия да се разбирате добре с 
околните. Няма да разполагате с време-
то си, защото ще трябва да учите за поре-
ден път уроците на партньорството. 15 и 
16 август са доста суетливи дни. Тогава 
ще ви се наложи да си отхвърляте и рабо-
тата на колегите си. Очертават се напре-
жения и сплетни в работата, трудности в 
оформянето на документи и спънки при 
правене на планове за бъдещето. На 16 
август не ви съветвам да взимате никак-
ви решения. 

НОВИ ХОРА СЕ ПОЯВЯВАТ В ОБ-
КРЪЖЕНИЕТО ВИ след 17 август. 

Тези от вас, които търсят постоянен парт-
ньор, ще бъдат приятно изненадани от 
появата на надежден човек. 

ЩАСТЛИВИ СРЕЩИ очаквайте на 
8 август. Те са подаръци от съдбата. 

След тази дата много Водолеи получават 
шанс щастливо да се задомят. Връзките, 
които имате от дълго време, сега ще се 
узаконят по естествен начин – официал-
но ще обявите, че живеете вече на сериоз-

ни брачни начала.  
ПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ И ПАРИ след 
23 август (в това число и сексуална 

енергия). Няма да имате сили за нищо. 
Точно на 24 август ще е пикът на без-
силието ви. Постарайте се да не реагира-
те емоционално на събитията. Приемайте 
спокойно всяка информация, която сти-
га до вас, дори онази, която противоречи 
на разбиранията ви. Внимавайте и какви 
хора допускате до себе си. 

СТАВАТЕ РЕЗУЛТАТНИ В РА БО-
ТАТА На 23 август планетата на 

действието, волята и амбицията Марс на-
влиза в знака Скорпион и засяга сферата 
на професионалната ви реализация. От 
23 август до 15 септември ключовата 
дума за вас ще е „резултатност“.  Ако до-
сега сте се задоволявали с по-малко, сега 
ставате по-амбициозни и нетърпеливи да 
постигнете повече. Осъзнавате колко сте 
способни и искате да получите призна-

нието на околните, както и по-добър пост 
и съответно по-адекватно заплащане. На 
26 август ви се удава възможност да осъ-
ществите своите намерения и дори да на-
мерите тайни ваши симпатизанти и под-
дръжници, които да ви помогнат да зае-
мете много по-добър пост. 

СПРАВЯТЕ СЕ ОТЛИЧНО С 
ВСИЧКО, КОЕТО ПЛАНИРАТЕ, от 

26 до 31 август включително. На 31 ав-
густ, когато е пълнолунието в Риби, по-
лучавате и първите удовлетворяващи ви 
резултати. На този ден очаквайте и нови 
придобивки. 

ДНИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЗДРА ВЕТО са 3, 4 и 5 септември. 

Тогава разпределяте много добре парите 
си и давате разумни предложения в рабо-
тата. Постарайте се сега да уредите и всич-
ките си финансови въпроси. При възмож-
ност върнете кредитите си и не задър-
жайте никакви разплащания. За сметка 
на това пък избягвайте всякакви финан-
сови теми от 7 до 9 септември, защото 
ще сте в неизгодни позиции. Внимавайте 
много и в сексуалните си отношения, пос-
тарайте се да не объркате секса с любовта. 
Не смесвайте също така парите и секса и 
се старайте да сте финансово независими. 

ТАКТ И ТОЛЕРАНТНОСТ От 6 сеп-
тември Венера навлиза в конфлик-

тния ви знак Лъв и все повече изисква от 
вас да проявявате съобразителност и то-
лерантност в любовните, семейните и де-
ловите отношения. Бъдете тактични и то-
лерантни и ще сте винаги добре приети. 
Ако на 13 септември се държите така, ще 
получите всичко, от което се нуждаете в 
момента. Тогава действайте нестандарт-
но. Експериментирайте, бъдете като деца-
та – приемете всичко като една игра, и ще 
имате успех. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 На 15 и 16 август не взимайте ни-

какви решения. Пазете се от сплетни 
в работата и не отказвайте помощ на 
колеги.

 На 18 август привличате нови връз-
ки, узаконявате стари отношения или 
укрепвате някои партньорства.

 От 26 до 31 август сте в силен пе-
риод. Привличате и материални бла-
га. Имате енергия в повече.

  От 7 до 9 септември не смес-
вайте финансовите и сексуалните 
отношения. 

КЪСМЕТ В ПОЛЕТО НА 
ПАРТНЬОРСТВАТА
От 18 до 22 август включително 
можете да влезете в нови сдружения 
и да започнете частен бизнес с много 
добри перспективи. Силен е момен-
тът за Водолеите с обществени про-
фесии, които общуват с много хора, 
както и за тези, които работят с нови 
и съвременни технологии или се за-
нимават с консултантски и правни 
услуги. В консултирането ще бъдете 
много убедителни и ще се представя-
те особено добре и професионално. 
На 20 и 22 август има шанс да склю-
чите изгодни договори и да осъщест-
вите ценни делови контакти. Ако от 
дълго време водите дела, след 17 ав-
густ най-сетне получавате шанс те да 
се решат във ваша полза.

HI-TECH

Logitech Touch Mouse M600 
е новата мишка, която е революция в начина, по който взаимо-
действаме с цифровия свят и пренасяме на компютъра естествени-
те си и интуитивни движения. С Logitech Touch Mouse M600 може-
те да скролирате, почуквате и сърфирате, докато върховете на пръ-
стите ви си почиват върху нея. Със своя модерен дизайн, заоблени 
краища и проектираните за удобство извивки суперчувствителна-
та на допир мишка се чувства удобно в ръката и изглежда добре, 
независимо къде използвате лаптопа си.
Софтуерът Logitech Flow Scroll осигурява плавно скролване, подоб-
но на скролването на вашия любим смартфон. Уникалната форма 
на мишката е проектирана, за да я чувствате идеално, докато вър-
шите най-честите си задачи – насочване, кликване и скролване. Тя 

е идеален избор за хора, които си служат с 
дясна или с лява ръка, защото е със зони за 
кликване, които лесно могат да бъдат прена-
строени чрез софтуера Logitech SetPoint. В до-
пълнение Logitech Touch Mouse M600 включ-
ва миниатюрния Logitech Unifying приемник, 
който може да свърже до шест съвместими 
мишки и клавиатури чрез един USB порт. 
Logitech Touch Mouse M600 попадна в списъка с отличени на на-
градите CES Innovations 2012 Design and Engineering в категория 
„Компютърна периферия“. Тя е вече налична и в България на пре-
поръчителна крайна цена от 139 лв. За повече информация посете-
те www.logitech.com.
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НЕ РАЗЧИТАЙТЕ НА ПРИЯТЕЛИ 
Отдавна жадувате за промени, за нова 

работа или за по-приятен микроклимат 
на сегашната ви работа. Сега сте на път да 
го получите, но преди това трябва да взе-
мете някои емоционални уроци. В първи-
те два дни на периода – 15 и 16 август – 
ще разберете, че не трябва да разчитате на 
приятели, дори и да са ви много близки. И 
второ, не бива да се оголвате емоционал-
но, защото другите веднага се възползват 
от вас. И то не само от добрината ви, но и 
от банковата ви сметка. На 16 август сте 
в много неизгодна позиция. Има опасност 
някой ловко да ви изманипулира или да 
ви принуди да му дадете и последните си 
пари. На 15 и 16 август не сте енергич-
ни и трудно се ориентирате в събития-
та. Запомнете, че ако някой ви ухажва и 
предразполага прекалено, е много веро-
ятно да е с цел възползване,  в това число 
и сексуално. Съветът ми е да не смесва-
те работа, пари и чувства – те са напълно 

несъвместими (поне за вас и поне в този 
момент). 

МИСЛИТЕ ДА СМЕНИТЕ РА БО-
ТАТА СИ след 17 август. Или пък как 

да получите така желаното повишение и 
заплащане. Това може да стане до 22 ав-
густ включително, но трябва да подби-
рате хората, с които контактувате и към 
които се обръщате за съвет и помощ. Ако 
съумеете да подберете правилно човека 
и предложението, което ви отправя, ще 
останете много доволни. Вслушвайте се 
в сърцето си, не слушайте ласкателства. 
Добрата новина е, че на 17-и вечерта и 
на 18 август успявате да сбъднете поне 
едно свое желание, свързано с работата 
ви. Получавате и добри новини от ваши 
близки. 

ЗДРАВЕ – ВАШЕТО И НА ДРУГИТЕ 
Хората, за чието здраве се грижите, 

особено по-възрастните, ще имат подо-
брение в състоянието след 17 август, ко-
гато е новолунието в Лъв, което за вас и 
вашето семейство ще има силен леко-

вит и обновяващ ефект. За вашето здраве 
също има добри новини – намирате под-
ходящите лекари и най-адекватното лече-
ние на 18, 20 и 22 август. Дните са под-
ходящи и за избор на нов домашен люби-
мец, в случай че имате такова намерение. 
И още нещо важно – 17 август вечерта е 
най-удачният момент да туширате лоши-
те си навици и да заживеете здравослов-
но. Тютюнопушенето и алкохолът са две-
те неща, от които задължително трябва да 
пробвате да се откажете.

НАЙ-ХУБАВИЯТ ВИ ДЕН през пе-
риода е пълнолунието в Риби на 31 

август. Вярно, че напрежението и емо-
циите могат да ви дойдат в повече в ня-
какъв момент, но от друга страна, това е 
един уникален момент за изява, който не 
бива да пропускате. Смело демонстрирай-
те знанията и уменията си, за да стъпите 
по-уверени на сцената на живота по-къс-
но. Рекламирайте се – ще видите, че е по-
лезно. Лесно можете да се озовете в сре-
дите, за които отдавна мечтаете, само 
трябва умело да използвате добронамере-
ната „приливна вълна“ на Луната.  

БЪДЕТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНИ И 
ПУНКТУАЛНИ От 22 август вечер-

та Слънцето преминава в Дева – знак, 
разположен точно срещу вашия. Това 
означава, че другите ще изискват от вас 
неща, които вие не може да им дадете. 
Трябва да станете по-внимателни, орга-
низирани и точни (впрочем това е доста 
трудно за една Риба, но не е невъзможно!).

ЗАЩИТЕТЕ АВТОРИТЕТА СИ На 
24 август, 1 септември и от 7 до 9 

септември положете усилия в професио-
налното си израстване, за да бъдете кон-
курентоспособни и да запазите досегаш-
ните си добри позиции и авторитет.

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 На 15 и 16 август не се доверявай-

те на никого. Има опасност да се въз-
ползват от вас.

 На 18, 20 и 22 август очаквайте по-
ложителни промени и придобивки в 
работата и отношенията с колегите. 
Вземете си домашен любимец.

 Пълнолунието в Риби на 31 август 
е най-силният ви ден. Давате най-до-
брото от себе си. Търсете контакти, 
рекламирайте способностите си. 

  На 17 август вечерта моментът е 
подходящ да откажете цигарите, ал-
кохола или злоупотребата с храна 
(или пък някой друг вреден навик).

 От 23 август до 15 септември дейст-
вайте с повишено внимание, особено 
на 24 август, 1, 7 и 9 септември.

ИМА И УЛОВКИ! 
ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА!
Бъдете максимално бдителни на 24 
август, 1 септември, както и на 7 и 
9 септември. Като цяло от 23 август 
до 15 септември ще трябва да внима-
вате много в отношенията с околните, 
но най-вече в любовните. Това ще е 
темата, която ще ви отнеме най-мно-
го внимание и време. До 15 септем-
ври ще се наложи и изцяло да се съо-
бразявате със своите приятели, парт-
ньори или съдружници, което мно-
го ще ви изтощи. Попадате в зоната 
на семейните и партньорски уловки, 
но от 10 септември нататък ще се 
справяте все по-добре.

ОЛИМПИЙСКО БРЪСНЕНЕ

Откриване на Олимпийските 
игри с Gillette
Като част от кампанията „Един ус-
пешен старт прави всичко различ-
но“ Gillette организира специално 
събитие по случай официалното 

откриване на Олимпийските игри 
в Лондон през 2012 г. Журналисти, приятели и фенове на спорта се 
събраха в „Студио 5“, за да гледат заедно церемонията и да пожела-
ят успех и много медали на българските ни спортисти. 
По време на събитието гостите станаха свидетели на посланието на 
тенис звездата Роджър Федерер към мъжете по целия свят, който 
сподели опита си за поставянето на успешен старт не само на корта, 

но и на всяко едно поле за изява. Той е посланик на марката и e един 
от 29-имата спортисти, които работят с Gillette като част от кампа-
нията им за Олимпийските игри в Лондон. 
За кампанията „Един успешен старт прави всичко различно“ Gillette 
представи лимитирана серия продукти за бръснене и грижа за ко-
жата – с преработен дизайн в черно и златно, за да вдъхновява ми-
лиони фенове на спорта, които са се подготвили за едно вълнува-
що лято. 
На върха на пирамидата от лимитираната серия на Gillette са елек-
трическата и механичната самобръсначка Gillette ProGlide, постави-
ли нови стандарти в бръсненето и грижaта за кожата. 
Gillette ще подкрепи и следващите пет олимпийски игри, включи-
телно зимната олимпиада в Сочи през 2014 г. 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15–17 август, 
както и 
1–15 септември 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 16, 17 август, както и 2, 3, 4, 12 и 13 септември са препоръчител-
ни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 5, 6, 14 и 15 септември са датите за скул-
птиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 
15 август, както и на 1, 10 и 11 септември се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, аква-
спининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да из-
хвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 
7, 8 и 9 септември са дните за дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин днев-
но) и аеробика.

17 август, 18.56 ч., 
Луната е в ЛЪВ 
НОВОЛУНИЕ

 Днес тялото се освобождава спонтанно от задържаните токсини, задейства се програма по самопочист-
ване и възстановяване на организма. Отлично време за диети и гладуване, но само ако вече имате из-
вестен опит в гладуването, иначе трудно ще ви се удаде да сте на строга диета, когато Луната е в Лъв. 
Лъвът обича да си угажда, ненавижда лишенията. Не претоварвайте организма с храна. Постъпете так-
тически правилно, като си сервирате малко количество храна, но подредена красиво и ефектно в чи-
нията. Луната в Лъв обича представителност и кралска помпозност. Така ще нахраните по-бързо мозъка 
си и ще погълнете по-малко калории. Избягвайте хапването на крак.  Плодовете са отличната храна 
за този ден. Както и приготвените на скара или на пара риба и нетлъсто месо (най-добре телешко 
или пилешко).  За вашата лунна магия по новолуние в ЛЪВ. Денят е идеален за творчество и романти-
ка. Възможно е да започнете любовна връзка. Проявете лоялност и щедрост. Дава ви се шанс да се осво-
бодите от излишната гордост и егоцентризъм. Моментът е подходящ да вкарате повече забава и спорт в 
ежедневието си.  Укрепете връзката си с децата, станете като тях спонтанни и искрени. Можете с успех 
да стартирате лечението на сърцето и сърдечносъдови заболявания, както и на гърба и гръбнака.

18–31 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 храните разделно. Изредените 
по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще разгражда калории-
те в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Белтъчините (от мляко, сире-
не, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 24, 25 и 26 август.  Корено-
плодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 18, 19, 
27 и 28 август.  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумира-
те на 20, 21, 29 и 30 август.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-до-
бре на 22, 23 и 31 август.

31 август, 16.59 ч., 
Луната е в РИБИ 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 На това пълнолуние трябва да бъдат внимателни всички, не само тези, които имат проблеми с излишно 
тегло. Луната в Риби е много чувствителна към храненето и провокира задържането на повече течно-
сти в организма. Това ще ви прави вяли и „тежки“. Моментът е особено опасен за хората с високо кръв-
но налягане и сърдечносъдови оплаквания, както и за тези, които са склонни към отоци и задържане на 
течности.  Забравете днес за обилните трапези и угаждането, въпреки че и с дисциплината няма да 
сте много силни, но си заслужава да положите усилия, за да се чувствате добре. В този ден внимавайте 
каква храна консумирате, защото всяка може да ви подейства като „отрова“ и да отключи алергии и хра-
нителни отравяния.  Не яжте консервирана и престояла храна. Морските продукти са отличен избор 
за деня. Ще ви се прияждат и повече въглехидратни храни, но трябва да ограничавате количествата. 
Не забравяйте – днес се пълнее!  Непременно си направете масаж на стъпалата – те сега са много чувст-
вителни. Там са концентрирани много биологичноактивни точки (всеки един енергиен меридиан в тяло-
то има свой „изход“ като точка на стъпалата). С масажа ще регулирате обменните процеси в организма.

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 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 15, 31 август; 1, 9, 10, 11 септември Косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-бързо.

18–30 август – Ако искате косата ви да расте бързо.

16 август; 
5–8, както и 12–15 септември

–
Ако боядисвате косата си и не искате корените ù 

да израстват бързо.

5, 6 септември –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. 

Направете си маска в корените.

 21, 27, 29, 30 август; 
4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 септември

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички 
ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

К
ъд

ре
не

– 15, 31 август; 1, 9, 10, 11 септември –

18, 19, 20, 21 август; 
5, 6, 14, 15 септември

– Къдренето ще е най-безвредно при фини и деликатни коси.

27, 28, 29, 30 август; 12, 13 септември –
Най-трайно ще е при силни, здрави коси, които трудно се 
поддават на манипулации. Прическата ще ви стои добре.

Б
оя

ди
св

ан
е – 15, 31 август; 1, 9, 10, 11 септември –

18, 19, 20, 21 август; 
5, 6, 14, 15 септември

–
Деликатните и изтощени коси днес няма да изгубят 

блясъка си при боядисване.

27, 28, 29, 30 август; 12, 13 септември – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Еп
ил

ац
ия

 и
 о

ф
ор

м
ян

е 
на

 в
еж

ди –
15, 18–31 август; 

1, 9, 10, 11 септември
Датите са неподходящи за скубане на вежди и епилация. 

Новопоникналите косми ще растат рошави.

16 август, 
2–8, както и 12–15 септември

–
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

)

15–17 август; 
1–15 септември

– –

Парна баня
– 18–31 август Има опасност да ви останат белези.

15–17 август; 1–15 септември – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с п
ло

до
ви

 
ки

се
ли

ни 16, 17, 25, 26 август; 
2, 3, 4, 12, 13 септември

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

18, 19, 27, 28 август; 
5, 6, 14, 15 септември

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки 15–17 август; 

1–15 септември
–

Най-ефективни ще са процедурите на 16 и 17 август, 
както и на 2, 3, 4, 12 и 13 септември, 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

18–31 август – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 18–31 август; 7, 14 септември – –

Оформяне 
и лакиране

16, 17, 20, 21, 27, 28 август; 
5, 6, 12, 13 септември

– –

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

–  18–31 август –

15–17 август; 1–15 септември – –

Релаксиращи, 
регенериращи

–  15–17 август; 1–15 септември –

18–31 август – –

С
А

У
Н

А

15–17 август; 
1–15 септември

–
Ефектът ще е максимален на 16, 17, 22 и 23 август, 

както и на 2, 3, 4, 12 и 13 септември.
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ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА НА

2, 3, 4 септември
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 
брадичка, устна кухина, зъби

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

5, 6 септември
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, 
гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

7, 8, 9 септември Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

15 август; 
10, 11 септември

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

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

16, 17 август; 12, 
13, 14 септември

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

18, 19 август; 
15 септември

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

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

20, 21, 22 август
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 
и на целия гръбначен стълб

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

23, 24 август
Яйчници, външни полови органи, матка, 
пикочни канали

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

25, 26 август
Бедра, черен дроб, както и манипулации на 
кръвта

Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

27, 28 август Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур

29, 30 август
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна 
система, органи, свързани с нарушения на 
кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

31 август; 
1 септември

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 месец Луната е намаляваща от 15 до 17 ав-
густ, както и от 1 до 15 септември. 

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ от 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИ
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 17 август (новолуние), когато няма достатъчно лунна 
eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 31 август 
(пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ 
за периода от 15 АВГУСТ 

до 15 СЕПТЕМВРИ

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: 15–17 август, 1–15 
септември.
Пране, химическо чистене и миене на 
прозорци: не пропускайте датите 1, 22, 
23, 31 август; 1, 10, 11 септември. Това са 
т. нар. дни на водата. Всички замърсява-
ния и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозор-
ци: 20, 21, 29, 30 август; 7, 8, 9 септември. 
Тогава по стъклата след избърсване 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 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИ.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ 
НА:
Модни дрехи, произведения на изку-
ството, парфюмерия и козметика, музи-
кални инструменти и аудиозаписи: 16, 
17, 20, 21 август; 5, 6, 12, 13 септември.
Недвижими имоти, мебели: 15, 27, 28 ав-
густ; 5, 6, 10, 11 септември.

Автомобил, мотор или колело: 25, 26 ав-
густ; 2, 3, 4, 7, 8, 9 септември.
Текстилни и метални изделия, предме-
ти за бита: 15 август; 2, 3, 4, 10, 11 сеп-
тември.
Канцеларски материали и книги: 18, 19 
август; 7, 8, 9, 14, 15 септември.
Спортни стоки: 16, 17, 24, 25, 26 август; 
2, 3, 4, 12, 13 септември. 
Бяла и черна техника, електроника, ком-
пютри и мобилни апарати: 29, 30 август.
Обувки и дрехи: 16, 20, 21, 27, 28 август; 
5, 6, 12, 13 септември.
Бижута, злато, луксозни вещи: 16, 17 ав-
густ; 12, 13 септември.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много чувст-
вителни към лунните ритми. Те успяват 
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15.08 (от 4.10 ч.), както и 13.09 (от 4.02 ч.) – 27-и ЛД Дeн за прекра-

тяване на контакти с лоши хора. Почивайте и медитирайте. Ще има-

те прозрения. 

16.08 (от 5.14 ч.), както и 14.09 (от 5.09 ч.) – 28-и ЛД   Един от най-

благоприятните дни през лунния месец. Подходящ за ремонти и ку-

пуване на жилище.

17.08 (от 6.19 ч.), както и 15.09 (от 6.17 ч.) – 29-и ЛД Опасен, сата-

нински ден. Не планирайте и не започвайте нищо ново. Не пийте и 

капка алкохол!

17.08 (от 18.56 ч.) – 1-ви ЛД Чист и светъл ден. Ще ви осенят твор-

чески идеи. Не е подходящ за колективна работа. Внимавайте какво 

си мислите, планираното днес ще се реализира.

18.08 (от 7.27 ч.) – 2-ри ЛД Не се гневете, сдържайте емоциите си. 

Упражнявайте се в щедрост. Денят е подходящ за нови начинания. 

19.08 (от 8.35 ч.) – 3-ти ЛД Енергетиката на този ден изисква да сте 

активни. Пасивността е противопоказна и опасна. Желателно е да се 

натоварите физически.

20.08 (от 9.45 ч.) – 4-ти ЛД Не взимайте прибързани решения. Уса-

мотете се вкъщи или се разходете сред природата. Занимавайте с 

дома и семейството си. Екипната работа няма да ви спори.

21.08 (от 10.56 ч.) – 5-и ЛД Делови ден. Подходящ е за пътувания и 

за планиране на генерални промени. Работете концентрирано. Не 

преяждайте.

22.08 (от 12.08 ч.) – 6-и ЛД Смирете се. Дайте прошка. Не изразя-

вайте недоволство на глас. Ден за гадаене и пророчества. Ако рабо-

тите със словото, ще е успешен.

23.08 (от 13.19 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.

24.08 (от 14.27 ч.) – 8-и ЛД Добре е да се гладува, за да се прочисти 

тялото. Не оставайте вкъщи, пътувайте.

25.08 (от 15.31 ч.) – 9-и ЛД Опасен ден. Склонни сте към самозаблу-

ди и илюзии. Изправяте се пред страховете си. Добре е да прости-

те на някого.

26.08 (от 16.28 ч.) – 10-и ЛД Денят е подходящ за започване на стро-

еж на нов дом, както и за помирителни срещи с роднини.

27.08 (от 5.18 ч.) – 11-и ЛД Много мощен ден. Активира се вселен-

ската жизнена енергия кундалини. Не бъдете пасивни. Действайте! 

Внимателно с режещите инструменти!

28.08 (от 6.00 ч.) – 12-и ЛД Направете добро. Не се карайте с нико-

го, защото помирението после ще е трудно. Молитвите се чува, но не 

предприемайте нищо ново днес.

29.08 (от 6.36 ч.) – 13-и ЛД Ден за активни контакти, работа с ин-

формация и учене. Не преяждайте. Освободете се от товара на ми-

налото.

30.08 (от 7.08 ч.) – 14-и ЛД Много подходящ за започване на нови 

дела, за работа с нова информация, командировки и пътувания и за 

физическо натоварване. Прочистете организма си.

31.08 (от 7.37 ч.) – 15-и ЛД Сънищата са верни. Лош ден за секс. Са-

танински ден, у нас се пробуждат зли изкушения (затова не яжте 

ябълки!). Бъдете сдържани.

1.09 (от 21.05 ч.) – 16-и ЛД Ден за постигане на вътрешна хармония. 

Не се гневете. Правете само добро.

2.09 (от 20.32 ч.) – 17-и ЛД Подходящ е за удоволствия, общуване и 

физически натоварвания. И за брак по любов.

3.09 (от 21.00 ч.) – 18-и ЛД Изгонете лошите мисли. Внимавайте да 

не бъдете въвлечени в интриги.

4.09 (от 21.30 ч.) – 19-и ЛД Запалете повече свещи у дома, направете 

анализ на постъпките си. Успявате да се отървете от чуждо влияние.

5.09 (от 22.03 ч.) – 20-и ЛД Всичко, започнато днес, ще има успех. Не 

проявявайте гордост!

6.09 (от 22.39 ч.) – 21-ви ЛД Много активни творчески дни. Отли-

чен е за започване на нова работа, спортуване и пътешествия.

7.09 (от 23.21 ч.), както и 8.09 (през целия ден) – 22-ри ЛД Ден на 

мъдростта. Предайте на другиго своите знания. Посетете астролог.

9.09 (от 0.08 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.

10.09 (от 1.00 ч.), – 24-ти ЛД Активен, творчески ден. Използвайте 

го за укрепване на духа и тялото. Ден за нов строеж.

11.09 (от 1.57 ч.) – 25-и ЛД Всичко на този ден става с лекота, с въ-

трешен порив. Но не бързайте! Следете какви знаци ви дава съдба-

та!

12.09 (от 2.58 ч.) – 26-и ЛД Критичен ден – има опасност да изхаби-

те енергията си напразно. Въздържайте се от активни действия, по-

купки и общуване. Постете. 

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ ПЕРИОД от 15 АВГУСТ до 15 СЕПТЕМВРИ
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.

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: 
1, 22, 23, 31 август; 1, 10, 11 септември.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 20, 21, 29, 30 август; 7, 8, 9 септем-
ври. На тези дни с поливането има опас-
ност да провокирате появата на листни 
въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-
НЕ: 15 август; 1, 10, 11 септември.

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 
през периодите 15–17 август и 1–15 сеп-
тември. 
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУ-
ЛАЦИИ: от 18 до 31 август. И в никакъв 
случай (освен в спешен!) не ходете на зъ-
болекар на 17 август (новолуние), защо-
то съпротивителните ви сили са слаби и 
организмът е по-уязвим, както и на 31 
август (пълнолуние), защото кръвозагу-
бата и болките ще са по-силни от обик-
новено.
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