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Първитте е ссттъъппкки и вв е ессееннттаа
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

Добавете витамини
И особено витамин D, който ще ви по-

могне да понижите риска от разви-

тие на рак на гърдата, да избегнете 

проблемите със сърцето и остеопо-

розата. Витамин D съдейства за ус-

вояването на калция, а не е тайна, че 

жените губят този макроелемент по-

вече, отколкото мъжете, когато заб-

ременеят и кърмят. За да не допус-

нете дефицит от витамин D, ще ви 

помогнат обогатените с витамин D 

млечни продукти – особено сиренето.

Напитка на красотата
Ако вашата кожа се чувства уморена, давайте є 

всяка сутрин „да пие“ 1 ч. ч. топла вода, в която 

сте разтворили сока от 1/2 лимон. След тази 

напитка лицето ви видимо ще засияе, а кожата 

ви ще спре да изглежда сива. Можете да продъл-

жите витаминната атака и в офиса, като изяж-

дате в 10.00 ч. поне един пресен сезонен плод!

Тя влиза постепенно в живота ни и ние влизаме постепенно в нея. 

И в началото е златна, топла, мъдра и уютна. Чак в края на ноември 

става по-недружелюбна. Може да се каже, че през септември все още 

е лято. Но не е зле да се заемете с някои есенни приготовления.

Обръщайте стерилизираните буркани с компот върху капаците до 

пълното им изстиване. Така веднага ще разберете кои са херметично 

затворени и кои – не.

Запасете се с дарове от градината
Например консервирайте ябълки с медена заливка. В 1 л вода разтворе-

те 100 г мед и 1 ч. л. сол. Кипнете маринатата и залейте с нея предвари-

телно нарязаните на полумесеци ябълки, подредени в буркан с капачка на 

винт. Между тях по желание може да сложите листенца мента или пък бо-

ровинки. Затворете буркана с капачката и го съхранявайте в хладилника.

Обновете гардероба си
Новите колекции вече са в магазините. Кои 

са модерните цветове на есента? Къри, 

оранжево и патладжан. Най-добре е да ги 

комбинирате тон в тон. И помнете, че през 

по-хладните есенни дни най-качествено ще 

ви стоплят меката вълна и уютният кашмир.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

В
ечерите на все повече жени завършват с… вино. 
И то не с чаша, а с цяла бутилка. Какво е ута-
ено на дъното є – тъга, умора, страх, неувере-
ност, самота или просто скука – няма значение. 

Кой посяга към бутилката – студентка, „стара мома“, 
дама в Балзакова възраст, майка на две деца, бизнес 
лейди или чистачка в банка, също не е особено важно. 
Пият, така да се каже, и кралиците, и камериерки-
те. И работещите, и безработните. И неудачниците, 
и щастливите. И нещастните, и успелите и извест-
ните (справка – Линдзи Лоуън и Бритни Спиърс, кои-
то трудно биха могли да бъдат наречени бедни и не-
щастни). Най-добрите приятелки на алкохола обаче са 
самотните, лишени от всякакво вдъхновение за жи-
вот и никому ненужни домакини. Особено бездетните.
Далеч не всички домакини пият, но статистиката 

сочи безделието и домашния „затвор“ като водещи 
причини за развитие на алкохолна зависимост сред же-
ните. С други думи, обобщеният образ на съвременна-
та „алкохоличка“ е затъпялата от нищонеправене, заб-
равена между четири стени, никому ненужната жена. 
(Помислете дали още днес да не започнете да си тър-
сите работа.)
Какви са другите причини, които тласкат дами-

те да се наливат всяка вечер? Най-общо казано, те 
се свеждат до душевен дискомфорт от всякакъв ха-
рактер. Типичното женско алкохолно опиянение е от 
типа „шампанско и сълзи“ – неконтролиран запой без 
повод и компания, накиснат в локва от самосъжаление. 
Специално внимание обаче заслужават жените, които 

не пият нито от мъка, нито от радост, а просто 
така. По-вероятно е те да са работещи еманципант-
ки, доволни от живота си и най-вече от това, че са 
постигнали и алкохолно равноправие с мъжете. Но за 
жалост обществото (а още повече мъжете!) въобще 
не е готово да оправдае алкохолизираните същества 
от женски пол. Пияният мъж също предизвиква нео-
добрението му, но пияната жена провокира злобата и 
агресията му и би могла да бъде убита с камъни и 
днес. Не наистина, а символично. Затова є се налага 
да пие тайно и сама. 
Тя надига чашата грациозно и отпива от нея уверено, 

като мъж. Лицето є не е подпухнало, гласът є не е 
дрезгав, очите є не са кръвясали и тенът є не е мъ-
тен, както подобава на изпаднала алкохоличка. Напро-

тив, за да скрива лошите последици от алкохола, тя 
се е научила да си служи умело с козметиката. 
Женският алкохолизъм днес може и да е приятно гри-

миран като за изискан коктейл, но характерът му си 
остава все така отблъскващ и презрян като за напи-
ване в мизерна кухня. Той никого не може да заблуди. 
След прекаляване с алкохола и най-изискано гримирани-
те дами стават истерични, злобни, агресивни, несдър-
жани, сълзливи, егоцентрични и най-важното – много 
сексуални, но не и секси (кой мъж би си легнал с та-
кава отрепка). 
Ето това лице крият те дори от себе си – лице-

то на феминизирания и по неволя лукав алкохолизъм. И 
упорито отказват да се съгласят с предупреждения-
та и констатациите на най-близките си хора: „Пиеш 
много и доста често.“ За пред обществото си имат 
друго дежурно извинение: „Какво може да му стане на 
човек от няколко чаши бяло вино/бира?“ Това, че от 
слабоалкохолните напитки човек не се напива, е една 
тиражирана глупост. Медицински погледнато, няма ни-
каква разлика с какво точно питие започва своя алко-
холен път човек. Това може да е коктейл, сухо бяло 
вино, вермут или марков коняк. Този път обаче рано 
или късно води до зависимост от алкохола. Тогава за 
какво им е на жените тази алкохолна еманципация (ду-
мата „еманципация“ означава освобождаване от зависи-
мости, ограничения и предразсъдъци), след като не ги 
прави свободни и обичани (най-вече от мъжете)? 

Мариана ЯНЕВА
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От дизайнерските колекции в интернет обобщихме за вас 
новите модни тенденции, за да ви вдъхновим предварително 
и „да програмираме“ гардероба ви с есенни настройки.

Патладжанът 
идва, портока-
лът оставаНеоновите отблясъци 

на лятото носят много 

удоволствие, но и хар-

моничните тонове на 

есента са приятни за 

носене. А ето как дори 

крещящото лятно оран-

жево може да изглеж-

да… салонно есенно.

Декоративните камъни идват, щампите оставатГеометрията поставя в цен-
търа на вниманието изчис-
тената кройка – независимо 
дали дрехата е обсипана ще-
дро с камъни, или е нашарена 
с графични принтове.

Металът идва, 

туидът остава

Метализираните хайтек шлифери са на-

рочната провокативна противополож-

ност на рустикалната елегантност на 

есенната класика – мантата от туид.

„Поличките“ идват, 

XXL ръкавите 

остават

Подчертайте талията! Най-го-

лемият ви помощник в тази за-

дача е „поличката“ над полата. 

Освен това тя прикрива и не-

достатъците ви. Както и обем-

ните ръкави на палтата с екс-

тра широки рамене.

Полото идва, 
джуфката остава

Закопчаването догоре е мно-

го секси. Полото през този 

сезон е още по-високо, а ро-

мантичните панделки под 

яките на ризите са по-малко 

закачливи и повече строги.

МОДАМОДАМОДА

ПППат

Азия идва, Русия остава

 Блясъкът и десените на традицион-

ните японски кимона се срещат с пу-

ризма в стила на легендарния японски 

дизайнер Йоши Ямамото, чийто лю-

бим цвят си остава черното.  Цветя 

и фолклорни елементи… На улицата по-

диумните „принцеси“ на Долче и Габана 

биха били облечени малко по-различно – 

с етноблуза с флорални мотиви и буфан 

ръкав и черна пола-молив.

Полото идва, 
джуфката оЗ
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Кадифето идва, 

гладката кожа остава

Двете страни на женствеността: кадифето 

демонстрира меките извивки, кожата подчер-

тава предимствата на фигурата. Най-добра 

би била комбинацията между двете материи.

Минимализмът идва, 

денди стилът остава

Феминимализмус е измислена дума 

за модна тенденция, която се обяс-

нява сама. И която е логично про-

дължение на денди стила в модата. 

Само че редуцирано.

Дръжките идват, ремъците остават

Дръж здраво чантата за дръжката! Това е една от повели-

те на елегантната есен. Но когато ръцете ви са свобод-

ни, е по-удобно. Така че изберете си чанта според случая.

Червено-бялото идва, 
синьо-черното остава
Нова игра на цветове – червено и бяло 

са подходящи както за делови, така и 

за игрови моменти. Но за по-официални 

случаи ви препоръчваме микса от чер-

но и тъмносиньо, който е по-гламурен.

Костюмът с пола идва, 
костюмът с панталон остава
Емблемата на маскюлин стила в женската 

мода е костюмът с панталон. Но пък този с 

пола изглежда доста по-женствено. И двата 

са незаменими за деловите дами.

Вталяването 

идва, обемите 

остават

Точната и тясно 

скроена дреха подчер-

тава особеностите 

на фигурата. Подоб-

на дреха ви принуж-

дава да ходите изпра-

вени. А XXL силуетът 

ви дава възможност 

да ходите небрежно 

и да отпуснете стой-

ката.

дължение на д

Само че редуцирано.

с

н

ва

те дами.

Червено-бялотосинь

Вталяването 

бемите

едимства

комбинацията между двет
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

П
рез безгрижните летни дни си позволяваме да 
не се грижим толкова педантично за кожата 
си. Разчитаме, че шоколадовият загар оптиче-
ски ще я стегне и ще скрие бръчките по нея. 

В топлото време разцъфтяваме като цветя. Слънче-
вата топлина и светлина стимулират синтеза на ен-
дорфините – хормони на щастието, което ни даря-
ват положителни емоции. По-голямата част от вре-
мето през деня прекарваме на свеж въздух, от което 
пък доста по-рядко нервничим. Казано по-научно и по-
обобщено – през лятото нивото на стрес намалява, в 
резултат на което епидермисът се обновява по-бързо, 
синтезът на колаген и еластин се активизира, дрена-
жът и микроциркулацията на кожата се подобряват. 
И понеже кожата ни се чувства добре отвътре, ние 

забравяме да се грижим за нея отвън и после… плачем 
заради лекомислието си. 
Защото в нея постепенно се натрупват токсини и 

след няколко седмици наблюдаваме не най-приятната 
картина: бледност (заради нарушеното кръвообраще-
ние), сив цвят на лицето и лющене, отоци под очите, 
различни видове зачервявания и пъпки (заради натру-
палите се токсини). И най-неприятното – нови малки 
бръчици, които някой ден ще станат големи.

Третият бъбрек
Козметолозите наричат кожата „третия бъбрек“. Ко-

гато помага на организма да елиминира токсините обаче, 
тя се запушва. Точно това не бива да допускаме. Най-си-

гурната превантивна мярка е навременна детоксикация! 
Кожата ви е уморена да е вечно в ролята на Пепе-

ляшка – да върши черната работа на организма. Ней-
ната очистваща сила не е безгранична. Когато се из-
тощи, неизменно страда външният ни вид. Когато за-
бележите, че с лицето ви става нещо нередно, вие за-
почвате да използвате възможно най-скъпата козмети-
ка, но с отчаяние констатирате, че не ви помага. Да, 
тя не може да ви помогне. 
Преди нея, трябва да направите пилинг, дълбоко по-

чистване и да възстановите дренажната функция на 
кожата. Докато тя не се освободи от затлачилите 
се токсини и не нормализира дефек тиралия механизъм 
на самоочистване, е безполезно да я мажете с полезни 
вещества. Защото едва ли ще може да ги попие. След 
това е добре да започнете стимулация на кръвообра-
щението и оттока на лимфата с помощта на масажи 
и различни апаратни методи. 

Конкретно чисто!
Детоксикацията е най-търсената програма в козме-

тичните салони, но не е невъзможно да почистите ко-
жата със същия ефект и в домашни условия. Не гово-
рим за обичайното почистване вечер и сутрин с лоси-
он или козметично мляко. Нужни са ви кремове за по-
дълбоко въздействие, пилинг продукти, ексфолианти за 
лице, скрабове за тяло, а също и маски и компреси с 
мед, каолин, зелен чай, водорасли, растителни екстра-
кти, морска кал и морска сол. 

Дълбоко 
чисто

Как да  спасите красотата си  след  отпуска
Току-що сте се върнали от почивка, но вместо сияйна красота и здрава кожа 

забелязвате нови бръчки и пигментни петна по лицето. Освен това – тъмни кръгове под 

очите. А след още две седмици – и посивяло лице. Ето спасенията.

© MIKHAIL MALYUGIN / WWW.123RF.COM
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 Два пъти седмично правете пилинг Това е щадящ, 

но много ефективен начин за отстраняване на мъртвите 

клетки. Подпомага естественото обновяване на кожата и 

освобождаването на шлаките през порите є. 

 Натурален пилинг крем за всички видове кожа Сме-

сете 1 с. л. пюре от киви със същите количества зехтин 

и грис. Нанесете върху добре почистено лице и изчакай-

те 20 мин. Отстранете маската с кръгови движения с въз-

главничките на пръстите на ръцете. Изплакнете лицето с 

хладка вода и нанесете подхранващ крем.

 Два пъти седмично – маска с чист мед Известно е, 

че медът изтегля токсините. Нанесете меда на почисте-

но лице и изчакайте 15–20 мин. Можете да смесите меда и 

с други продукти (яйчен белтък обаче използвайте веднъж 

седмично, защото има силно стягащо действие!). И помне-

те, че медените маски са противопоказни при алергия към 

мед и склонност към купероза. 

Дренажни работи
Веднъж седмично прилагайте специален лимфодрена-

жен комплекс, съчетаващ масаж с елементи на мими-
ческа гимнастика. Той подобрява оттока на кръвта 
и лимфата от тъканите на лицето и ви спасява от 
подутост и торбички под очите. Освобождавайки се 
от застоялата в тях течност, дълбоките слоеве на 
кожата едновременно се почистват и от натрупала-
та се в тях шлака, която се изкарва през бъбреците 
и стомашно-чревния тракт. 

 С възглавничките на три пръста (показалец, среден и без-

именен) натиснете зоните под очите. Докато мигате ин-

тензивно с очи, пребройте до 4, като постепенно отслабва-

те натиска с пръстите. Повторете още веднъж.

 Натиснете с палци външните краища на веждите и леко 

изтеглете към слепоочията. Затворете плътно очи и бавно 

пребройте до 6. Махнете палците от веждите. После пов-

торете същото още веднъж.

 Седнете, поставете лакти на масата, с основата на дла-

ните притиснете скулите под очите и постепенно, като 

броите до 10, усилвайте натиска, без да дърпате кожата. 

Махнете ръце от скулите. 

 Натиснете с пръсти слепоочията и ги масажирайте по 

часовниковата стрелка, докато преброите до 5. Направете 

същото и с вътрешните краища на веждите. Изпълнете уп-

ражнението 3 пъти.

По закона H
2
O

Парната баня ще подпомогне излющването, ще то-
низира кожата, ще стимулира обновяването на клет-
ките и ще подобри кръвообращението в съдовете на 
дермата. Това ще благоприятства по-доброто попива-
не на полезните вещества от козметиката в кожата. 

Правете парна баня веднъж седмично Смесете по 2 с. 

л. цветове от лайка и листа от мента (или алое). Залейте 

сместа с 4–5 л вряла вода и оставете съда на бавен огън, 

като поддържате слабо кипене в продължение на 10 мин. 

Дръжте лицето си над парата 15–20 мин. 

След процедурата се измийте първо с топла, а след това 

– с хладка вода, и пристъпете към пилинга. За него можете 

да използвате всякакъв скраб за лице, след това да нанесе-

те медена маска.
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Не подла-

гайте своята 

красиво загоряла кожа 

на излишни натоварвания. 

Избягвайте да ходите на басейн 

– хлорът, разтворен във водата, е про-

тивник на загара, тъй като много изсу-

шава кожата. Съдържащите алкохол лоси-

они, дезодоранти и парфюми са с подоб-

но действие. Отдайте предпочитание на 

меките измиващи лосиони и използвайте 

по-малко парфюм. И по-добре пръскайте 

парфюма в косата, за да защитите ко-

жата от вредното му въздействие. 

Избягвайте да го нанасяте най-ве-

че на деколтето – там кожата 

най-бързо се сбръчква. Горе-

щите душове са също 

табу сега! Къпете 

се с хладка 

вода.

З а 

с т р е -

сираната от слънцето 

и морската вода кожа овлажняването е 

много важно! То не е просто задача, а ваше за-

дължение. За лицето използвайте концентрира-

ни серуми и маски, а за кожата – подхранващи ло-

сиони. Така няма да дадете шанс на сухотата да по-

вреди кожата ви и ще забавите процеса на естест-

вената є регенерация. Защо е нужно да го забавяте?! 

По принцип кожата се нуждае от около 28 дни, за да се 

възобнови по естествена начин (тоест да изтласка 

и елиминира горния слой от мъртви рогови клетки, 

който всъщност е вашият загар). Ако овлажнява-

те обилно и редовно, можете да увеличите мал-

ко това време. И не забравяйте да пиете вода. 

Няма да изричаме баналното „по 2 литра на 

ден“, защото напоследък учените спорят 

дали това е здравословната норма. 

Просто не забравяйте да пиете 

вода, когато сте жадни!

„А“ и „Б“ на 
трайния загар

Първо, за да го запазите, трябва да 

сте го придобили бавно! Ако сте се про-

валили с тази задача, не разчитайте на 

дълготрайността му. Но помнете следващо-

то лято да не се втурвате като обезумели под 

слънчевите лъчи с цел светкавично почернява-

не. Второ, нали не сте забравяли да използва-

те продукти за след слънце още докато сте 

били в отпуска? Ако сте, съхраняването 

на загара ще е по-трудно. Възможно е 

много скоро той да се „напука“ от 

светли петна и лющещи 

се участъци.

оЗа по-дълг  
кафявоВръщате се от отпуска и гордо се оглеждате в 

огледалото. Кожата ви е блестяща като на риба, а тенът 

ви е безупречен – шоколадово съблазнително кафяв. 

Въпросът е как да го задържите по-дълго върху кожата.

Без излишно 
търкане

Ако искате да оздравите кожата, 

можете да направите пилинг. Но ако 

искате да запазите тена, не бива да 

използвате скрабове и пилинг продукти. 

Вие решете каква задача да си постави-

те след отпуската. Може да използва-

те единствено нежни ексфолианти, 

които ще се грижат тенът ви да 

е равен, но не ви обещаваме, 

че от тях той няма да 

поизсветлее.

Освежаващи 
мероприятия

Повече нежност

Банални 
хитрини

Става дума за използването на 

автобронзанти и пудри с блестя-

щи частици. Тези продукти ще ви 

дадат възможност да се порадва-

те на шоколадовия си загар още 

няколко седмици след отпуска-

та. Освен това те прикри-

ват евентуалните пиг-

ментни петна.
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„П
реди около десет години реших, че е време 
да обърна внимание на anti-age продуктите 
– споделя 45-годишната Светлана. – Отна-
чало използвах серия против първи бръчки 

с лек лифтинг ефект, след което „превключих“ на се-
рум с пептиди. После дойде ред на средствата против 
всички признаци на стареенето – разширени пори, нера-
вен тен, загуба на еластичност… Сега моята кожа реа-
гира с раздразнение на всякаква козметика. Разбирам, че 
трябва нещо да променя, но не разбирам какво точно...“ 
Що се отнася до козметиката, „повече“ невинаги оз-

начава „по-добро“. Кремът за всеки ден трябва да е 
ефективен, приятен за използване и да не дразни ко-
жата. 

Разтоварете състава
Козметиката с повече съставки повишава чувстви-

телността на кожата. Всичко, което не є се удаде да 
усвои, тя отхвърля, изразявайки своя „протест“ във 
вид на лющене или възпаления. В такъв момент е по-
добре навреме „да отбиете“ средството, което едно-
временно стяга порите, разглажда бръчките, изсветля-
ва пигментни петна и оказва лифтинг ефект. Това е 
за предпочитане да го направите в слънчев месец (сеп-
тември все още е), защото под въздействие на слънце-
то в клетките се произвеждат витамин D и коензим 
Q10, които са достатъчни кожата да се възстановя-
ва и сама, без чужда помощ. Сега използвайте овлаж-
няващ крем с максимално несложен състав. 

Добрият крем 
съдържа 5–10 вещества, но на практика списъкът със 

съставките рядко наброява по-малко от 25. Изключение 

правят овлажняващите средства с 1–2 активни компо-

нента и средства за чувствителна кожа, в които няма 

консерванти, оцветители и ароматизатори. Тайната 

на тяхната „свещена простота“ е заключена в опаков-

ка, която надеждно защитава формулата от светлина и 

въздух (което значи и от окисляване и бактерии). А също 

и във факта, че често основната активна съставка на 

формулата е… термална вода с успокояващи свойства.

Четете етикетите
Да следите за количеството съставки е полезно, но 

не е достатъчно. Важно е да имате представа и как-
во представляват самите съставки. Според Между-
народната номенклатура на козметичните съставки 
(INCI) първите пет вещества трябва да съставляват 
95% от формулата. Точно те отговарят и за тексту-
рата на крема. Обикновено това са дестилирана вода, 
глицерин, растителни или синтетични масла. Десет-
те вещества в края на списъка са стабилизаторите. 
Така че ако знаменитото арганово масло е наредено в 
края, значи е по-скоро уловка на маркетинга, отколко-
то балсам за кожата. 
Внимателно си заслужава да изучите съставките в 

началото на списъка.

Латински наименования за запомняне 
Сусамовото, аргановото, кокосовото масло и зехти-

нът, както и други растителни масла насищат кожата 

с много хранителни вещества. Съставките с мощни ов-

лажняващи свойства, от които кожата има най-голяма 

нужда, са натуралните екстракти от царевица, пшени-

ца, соя, грах или гречка (polygonaceae, или NMF), вита-

мин РР (nicotinic acid), Н (biotin), С (vitamin С), F (linoleic 

acid) и водорасли (algae extract). В тях има много олиго-

елементи – вещества, които задържат влагата в меж-

дуклетъчното пространство.

Свещената 
простота на

крема
Зачервяване, 
раздразнение и 
запушени пори – така 
реагира нашата кожа, 
ако е претоварена от 
козметични продукти 
със сложни и тежки 
формули. В този 
случай е нужно да 
смените крема с по-
лек и щадящо ухажващ 
лицето ви. © VITALY VALUA / WWW.123RF.COM
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С
ептември е вероятно един-

ственото време, в което всич-

ки потребности на кожата мо-

гат да се обобщят с една-единстве-

на отлично позната дума – „хидрата-

ция“. Защото към финала на горещото 

лято, дори ако сме я обгръщали с вни-

мание и адекватни грижи, кожата чес-

то е изтощена и суха и повече от вся-

кога се нуждае от влага. Колкото по-

вече, толкова по-добре. И колкото е 

възможно по-често. Опасност от пре-

дозиране няма. 

Съществува едно растение, кое-

то жадната кожа просто обожава. 

Това е Aloe Barbadensis Miller, позна-

то като алое вера, или „истинското“ 

алое. Защо истинско? Защото са по-

знати над 200 вида алое, но само един 

от тях притежава уникално съчетание 

от активни вещества, което предиз-

виква интереса на медицината и коз-

метологията и го прави основен ком-

понент на безброй фармацевтични и 

козметични продукти. 

Действително, когато става дума за 

хидратация, със сигурност в расти-

телния свят алое вера няма аналог. 

То овлажнява в дълбочина и доста-

вя вещества с безценно значение за 

здравето и красотата на кожата: ен-

зими (грижат се за обновяването на 

клетките), 20 аминокиселини (сред 

тях 7 от общо 8-те „незаменими“), ми-

нерали (като например германиум с 

болкоуспокояващо и противовъзпа-

лително действие), цинк (ефективно 

противодейства на акнето), сапони-

ни (глюкозиди с антисептично дейст-

вие, които неутрализират микроби, 

бактерии, гъбички), витамини А, С, Е и 

всички от В-групата, лигнин (целулоз-

но вещество, което осигурява бързо 

и дълбоко проникване на подхранва-

щите и овлажняващи компоненти в 

тъканите). 

Лековитите свойства на алое вера 

са известни от дълбока древност, но 

днес славата на това природно чудо 

достига нови измерения. Растението, 

идващо от Северна Африка и култи-

вирано преди 4 века в Южна Европа, 

вече се отглежда в специални фер-

ми по целия свят – Австралия, Индия, 

Пакистан, Китай. То, както споменах-

ме, е в основата на необозримо раз-

нообразие от продукти и цели серии 

за лице и тяло на знайни и незнайни 

производители от всички краища на 

планетата. 

Ако решите да подарите на кожата 

свежест и комфорт с алое вера и ис-

кате да сте сигурни, че сте направили 

безупречен избор, спокойно можете 

да се доверите на ASAM & IRIS Cosmetic 

– германска марка с половинвеков-

на история като производител на ка-

чествена козметика с висок процент 

натурални съставки и качество, кое-

то не познава компромиси.

Нейният „Кройтерхоф гел с 96% 

алое вера“ успокоява чувствител-

ната кожа и я овлажнява в дълбочи-

на. Прилага се след ежедневния душ 

или баня – за да омекоти запази ней-

ната еластичност и свежест, както 

и след сауна и солариум, за да ком-

пенсира неизбежното в тези случаи 

дехидратиране. Препоръчителен за 

използване е и след спортни занима-

ния, за да възстанови баланса на вла-

га, нарушен от обилното изпотяване, 

и след слънчеви бани – за да успо-

кои раздразнената от слънцето кожа 

и да утоли жаждата й. Гелът с 96% 

алое вера е полезен и при ухапване 

от насекоми, плитки порязвания или 

ожулвания, леки кожни инфекции, 

петна и други дребни дефекти по ко-

жата на лицето и тялото. Това е про-

дукт с много приложения, което го 

прави полезно попълнение във всяка 

домашна аптека, в козметичния арсе-

нал на всяка дама, в багажа, подгот-

вен за пътуване към морето или пла-

нината. Гел от алое вера се препоръч-

ва и за обгрижване на изключител-

но чувствителната кожа на пациенти, 

подложени на лъчетерапия.

Приятна нотка лукс, при това на дос-

тъпна цена, ще внесат в деня ви но-

вите продукти от серия „Кройтерхоф“ 

на ASAM & IRIS Cosmetic. Душ крем и 

стягащ лосион за тяло с био алое 

вера са прекрасна ежедневна грижа 

за сухата и чувствителна кожа. Ме-

ката пяна  на душ крема е с фин аро-

мат, който превръща баналната хи-

гиенна  процедура в прекрасно пре-

живяване, след което кожата сияе с 

нова свежест. Стягащият лосион за 

тяло съдържа кофеин, който редуци-

ра мастните депа, дренира тъканите, 

стяга и изглажда кожата, като я оста-

вя дълбоко хидратирана, еластична 

и нежна.

В края на лятото

Кожата жадува свежест на големи глътки

Продуктите с алое вера от серията „Кройтерхоф“ на ASAM & IRIS Cosmetic не съдържат парабени, минерални масла, 
изкуствени оцветители и силикон. Ще ги откриете в аптеките.





П
од „органична козметика“ 
се разбират средства, 95% 
от чиито съставки са от-
гледани в чисти райони, 

без приложение на нефтохимически 
подобрения. Такава козметика не се 
тества върху животни и не съдържа 
синтетични консерванти, минерални 

масла и силикон. Обозначава се с ла-
тинските думи Eco Cert, Bio, Nature, 
100% Organic, BDIH и др. Козметичен 
продукт, на чийто етикет поравно 
са изписани и растителни екстра-
кти, но и думи като „диметикон“ 
и „пропиленгликол“, производителите 
също наричат „натурални“. Да се чу-
диш и маеш. Кои са обаче онези син-
тетични вещества в състава на коз-
метичните продукти, които трябва 
да ни безпокоят наистина? Помоли-
хме експерти да кажат кои от тях 
са безобидни (например само раздраз-
ват кожата), а кои ни заплашват с 
по-сериозни неприятности (проблеми 
с ендокринната система например).

ПАРАБЕНИ

КОНСЕРВАНТЪТ, ОБОЗНАЧАВАН НА ЕТИКЕТИТЕ 
КАТО МЕТИЛПАРАБЕН, ПРОПИЛПАРАБЕН, 
ПАРАХИДРОКСИБЕНЗОАТ, В МАЛКИ ДОЗИ 
ВЛИЗА В СЪСТАВА НА ВСИЧКИ КОЗМЕТИЧНИ 
ПРОДУКТИ – ОТ ЛОСИОНИ ДО ЧЕРВИЛА.

Според изследване, проведено през 
2004 г. от Френската агенция по са-
нитарна безопасност на лекарстве-
ните средства (AFSSAPS), парабени-
те нарушават хормоналния баланс, 
провокират ендокринни нарушения, а 
според други данни даже провокират 
онкологични заболявания, особено рак 
на гърдата при жените. Смята се, че 
парабените, съдържащи се в дезодо-
рантите, проникват през кожата на 
подмишниците в тъканите на млеч-
ните жлези и там водят до поява 
на мутации, тъй като имат способ-
ност да имитират женския хормон 
естроген. Според някои учени обаче 
е пресилено да се говори, че те са 
в състояние да провокират рак. За-
щото данните, с които разполага из-
следването, се основават на опити с 

клетки, отгледани в петрита, или на 
опити с мишки.
В повечето козметични продукти 

парабените се влагат в много ниска 
концентрация – от 0,1 до 3%. А вли-
янието и на най-силния парабен върху 
ендокринната система е незначително, 
сочат резултати от друго изследване. 
Защото и най-силният парабен е не-
колкократно по-слабо въздействащ от 
естрогена. Така че се приема, че връз-
ката между парабените в дезодоран-
тите и рака на млечните жлези при 
жените не е доказана. С други думи, 
парабените се водят безопасни за из-
ползване в козметиката, но ако все 
пак искате да ги избегнете, избирай-
те средства, в които те отсъстват. 

ФТАЛАТИ

ТЕ СЛУЖАТ КАТО ПЛАСТИФИКАТОРИ В 
ЛАКОВЕ ЗА НОКТИ. ИЗПОЛЗВАТ СЕ И КАТО 
СТАБИЛИЗАТОРИ НА АРОМАТИ. НА 
ОПАКОВКАТА СЕ МАРКИРАТ КАТО 
ДИБУТИЛФТАЛАТ И ДИЕТИЛФТАЛАТ.

Незавидно лошата им репутация се 
дължи на тяхната токсичност. Опи-
ти, провеждани с лабораторни миш-
ки, са доказали, че фталатите нама-
ляват нивата на тестостерона, раз-
рушават черния дроб и провокират 
рак. Плъхове от мъжки пол, подло-
жени на въздействието на фталати 
вътреутробно, се родили с наруше-
ния на репродуктивната система. Не 
е чудно, че ЕС забрани използването 
на фталатите DEHP, DBP, BBP в коз-
метиката, за да предпази потреби-
телите. Естествено, не всички про-
изводители (особено пък на парфю-
ми) разкриват какво съдържат на-
истина формулите на козметичните 
средства. Затова да разберете къде 
има фталати и къде – не, е трудна 
задача. Ако имате съмнения и опа-
сения на тази тема, ще ви се нало-
жи да станете адепт на органична-
та козметика. 

МИНЕРАЛНИ МАСЛА

ТОВА СА НЕФТОПРОДУКТИ (ПОЛУЧАВАТ СЕ ОТ 
ДЕСТИЛАЦИЯ НА НЕФТ), ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ В 
КОЗМЕТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ. ОСНОВНИЯТ 
ИМ НЕДОСТАТЪК Е, ЧЕ ОБРАЗУВАТ НЕПРОНИЦА-
ЕМ ФИЛМ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТТА НА КОЖАТА, 
КОЕТО ВОДИ ДО ЗАПУШВАНЕ НА ПОРИТЕ.

Вазелинът е евтин, но доста ефек-

ла б о р а т о р и я

МОДАТА НА „ЗЕЛЕНОТО“ СЕ ДОБРА И ДО КОЗМЕТИКАТА. НО, ИЗГЛЕЖДА, НЕ Е 
САМО МОДА, А ПРИНУДИТЕЛНА МЯРКА. „БЕЛА“ „РАЗКРИ“ СЪСТАВКИТЕ, КОИТО 
ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО ВИ.
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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

тивен херметик, известен със свой-
ствата си да задържа влагата в ко-
жата. Но е възможно в него да се 
открие малко количество полици-
клични ароматни въглехидрати (ПАВ) 
– доволно опасни канцерогени, про-
вокиращи рак. Все пак е възможно 
тези въглехидрати да се отстранят 
от състава на вазелина със специал-
но химично въздействие. Производи-
телите твърдят, че вазелинът, кой-
то се влага в козметиката, минава 
през много строго очистване. Риск 
има, когато той не е пречистен. Но 
ако не вярвате на тези обещания, 
не използвайте козметика с минерал-
ни масла.

СИНТЕТИЧНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ

ОЦВЕТИТЕЛИТЕ СА СЪСТАВКИ, 
КОИТО В АМЕРИКА СЕ ПРЕСЛЕДВАТ 
МНОГО ОЖЕСТОЧЕНО. ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ 
СЕ СЛЕДИ МНОГО БДИТЕЛНО.

Още през 1938 г., за да защити 
потребителите, Конгресът на САЩ 

дава права на Управлението на хра-
нителните продукти и лекарствата 
(FDA) да контролира оцветителите. 
Някои от тях веднага са забранени 
заради силната им канцерогенност, а 
използването на други става стро-
го регламентирано. Днес в средства-
та за грижа за кожата около очите 
производителите могат да влагат 
само хранителни оцветители. Изклю-
чение правят единствено оцветите-
лите от въглищен катран (въглено-
каменна смола), които се използват 
в боите за коса. Все пак на етике-
та трябва да има предупреждение за 
риска от раздразнения при хората с 
чувствителна кожа. Вярно, че в по-
следно време индустрията по красо-
та се мъчи да се избави и от тях, 
като ги замени със съставки с нату-
рален произход. Но проблемът е, че 
когато става дума за радикална смя-
на на цвета, без химически оцвети-
тели това не може да стане. 

СИЛИКОНИ

ТЕЗИ СИНТЕТИЧНИ ВЕЩЕСТВА СЕ ВЛАГАТ 
В КРЕМОВЕТЕ, ДЕКОРАТИВНАТА КОЗМЕТИКА 
И СРЕДСТВАТА ЗА ГРИЖА ЗА КОСАТА.

Силиконът е един от противоре-
чивите компоненти – има и проти-
вници, и приятели. За това си има 
обяснение – ефектът, който гаран-
тира силиконът, е видим веднага и 
не може да не ни зарадва. Шампо-
аните и балсамите със силикон да-
ряват косата с ослепителен блясък 
и мекота, червилата със силикон да-
ряват устните с гланцова повърх-
ност, а тоналният крем със силикон 
придава перфектния матов завършек 
на грима. 
Но както винаги, има и друго мне-

ние. Някои учени предполагат, че 
тази външна красота може доведе 
до неприятности отвътре (силико-
ните се натрупват най-вече в облас-
тта на черния дроб и лимфните въ-
зли). Иска ни се да вярваме, че тази 
информация никога не е била потвър-
дена, но все пак не е добре да се зло-
употребява със силиконите.
Дали да минете на органична козме-

тика, решавате вие. Със сигурност е 
добре обаче да преразгледате съдър-
жанието на своите козметични про-
дукти. Защото дим без огън няма.

Още предупреждения
Съставката, която е по-добре да 

избягвате, е бензоената кисели-

на (benzoic acid), която при посто-

янно използване повишава чувст-

вителността на кожата. Тита-

новият двуокис (titanium dioxide) и 

цинковият оксид (zinc oxide) при-

състват в много слънцезащитни 

средства, но те водят до сухота 

на кожата и агресивно излющват 

горния слой на епидермиса. Вазе-

линът (petro-latum) покрива кожа-

та с непроницаем филм, който, от 

една страна, я защитава от бак-

терии, но от друга – нарушава 

кислородния обмен. Това води до 

появата на пъпки, лющене и зем-

лист цвят на лицето.

Не всичко, 

което 

изглежда 

натурално, 

е такова
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ду ш а  и  т я л о

М
ного е задушаващ този 
предлог „под“. Всичко, 
под което човек се нами-
ра (с изключение на сек-

суалния партньор, макар и той да 
е възтежичък понякога!), е потис-
кащо в негативен смисъл. Това над 
нас ни тежи не толкова с кило-
грамите си, а с усещането за роб-
ство и нищожност, което пораж-
да. Най-вероятно затова много хора 
се страхуват да се намират ПОД 
хипноза. Включително и аз. 
Да не би чавка да ми е из-

пила акъла, та доброволно да 
упълномощя някого да е НАД 
мен, да ми внушава непри-
емливи неща, да дирижира 
мисленето ми и да обръща 
представите за собствения 
ми живот под предлог, че, 
видите ли, искал да ме ле-
кува?! Пардон, хипнотерапира. 
Точно това ми се въртеше 

в главата, когато се обадих на 
хипнотерапевта Грети ИВАНОВА 
с молба да ми съдейства да развен-
чаем на страниците на списанието 
най-закостенелите митове за хипно-
зата (работата си е работа, няма 
как!). „С думи само няма да стане. 
По-убедително ще е, ако ви хипно-
тизирам, за да можете да опишете 
реалните си усещания“ – отговори 
ми тя. „В никакъв случай! Ще дове-
да колежка, която с радост би вля-
зла в хипнотичен транс, а аз само 
ще наблюдавам безстрашно“ – ка-
тегорична бях аз. И така според 
уговорката след няколко дни се озо-
вахме с графичния дизайнер Албена 
Джимова в кабинета на Грети Ива-
нова. Аз – за да питам, да се съм-
нявам и да записвам разговора ни с 
диктофон, а Албена – за да бъде 
хипнотизирана пред смаяния ми по-
глед и с това да разсее съмнени-

ята ми, че хипнозата е:  грозна 
манипулация  нечистоплътно бър-
кане във вътрешния ни свят (не че 
той винаги е много чист!)  хитър 
прийом за измъкване на строго пазе-
ни тайни и мистичен канал за от-
насяне от реалността, в която има 
риск и да не се върнеш. 

Още след първия въпрос, който за-
давам, Грети ме поправя мимоходом, 
че не било коректно да казвам „под 
хипноза“, а „в хипноза“. С което ме 
накара сериозно да се замисля дали 
пък Фройд не е бил прав да съди 
за скритите страхове на хората 
по техните лапсус лингва (грешка 
на езика). И дали човек понякога не 
си изгражда „стабилно“ мнение въз 
основа на „нестабилни“ самовнуше-
ния? Избързвам да забия „гвоздея“ 
от моите въпроси, за да я изоблича 
в непочтена манипулация.

– Какви са гаранциите, че 
хипнотизаторът внушава 
само добри и полезни неща на 
хипнотизирания? Нека изя-

сним проблема с контрола. Не 
е ли опасно, че хипнотизато-
рът се сдобива с контрол над 
хипнотизирания, а хипнотизи-
раният губи контрол над себе 
си по време на сеанс?

– Ако приемем, че манипулация е 
всяка промяна във възгледите, то 
признавам, че и аз съм манипулатор. 
Защото моята работа е да проме-
ням възгледите на хората за собст-
вения им живот. Но го правя с 
тяхно съгласие и за тяхно добро, 
така, както те разбират до-
брото – тоест вървя по тях-
ната когнитивна карта, по 
тяхната ценностна система. 
Да ви кажа, че не може да 
се манипулира чрез хипноза, 
означава да не съм корект-
на. Може! Но човек може да 
бъде манипулиран и без хип-
ноза. От рекламите например, 

които създават изкуствени по-
требности чрез внушения. Защо 

обаче човек не се плаши от тях, 
а от хипнозата, която всъщност 
е естествено състояние на съзна-
нието?! 

– Естествено състояние на 
съзнанието?!

– Според известния психолог Роси 
съзнанието ни се изключва самї на 
почти всеки час. Можете да се убе-
дите в това, ако наблюдавате хора-
та в градския транспорт (сутрин 
рано или вечер късно). Тези, които 
гледат в една точка, без да мигат, 
са в самохипноза. И вие влизате в 
хипноза, когато работата ви погъл-
не изцяло до степен да не чувате 
звъна на телефона или онова, кое-
то ви говорят околните. Изпадате 
в самовглъбеност – трансово със-
тояние, при което цялата реалност 
около вас изчезва. Казано научно – 
естествен психичен феномен за съх-

Не под, а

В ХИПНОЗАТАВ ХИПНОЗАТА
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раняване на мозъчната кора.
– Какво представлява хипно-
зата на чисто физиологично 
ниво?

– Висшите корови функции, кои-
то ние, психотерапевтите, наричаме 
когнитивни, се намират в мозъчната 
кора. По време на хипноза тази мо-
зъчна кора е с минимална активност, 
което означава, че действа подкори-
ето, или безсъзнателното. Безсъзна-
телното не разпознава отрицателни 
конструкции. То „върви“ на принципа 
на удоволствието – с емоции. И бо-
рави със символи. По време на хип-
ноза не се мисли, а се усеща. 

– Кое е пълното определение 
на „хипноза“?

– Хипнозата е състояние на про-
менено съзнание, което се харак-
теризира с повишена внушаемост 
и връзка между хипнотизирания и 
хипнотизатора, която се нарича ра-
порт. Това е най-разпространената 
дефиниция. Другото определение е, 
че хипнозата е контролиран транс. 
Но тук веднага правя разграниче-
ние между наркохипноза и хипноза. 
Шаманите обикновено са влизали в 
наркохипноза. Сега също е възможно 
някой да влезе в наркохипноза и да 
изгуби пълен контрол под въздейст-
вието на психотропните вещества. 
А аз не мога да имам пълен кон-
трол над вас по време на хипноза. 
И никой хипнотизатор не може да 
ви внуши нещо, ако то е в разрез 
с ценностната ви система.

– Но ако съм в дълбока хипно-
за и вие ми повтаряте с тих 
глас „Убий майка си“?

– Пак повтарям – доказано е, че не 
може да ти внушат нещо, което е 
в разрез с ценностната ти систе-
ма. При опит за подобни внушения 
по-слабо хипнабилните хора отва-
рят веднага очи, а други (като мен) 
потъват още по-надълбоко в себе 
си и губят връзка с „водещия“, не 
го чуват вече. 

– А какво чувства хипноте-
рапевтът по време на сеанс? 
Как поддържа връзката си с 
хипнотизирания? По какво се 
ориентира? 

– По физиологични признаци, макар 

че те не се проявяват всички на-
куп. Каталепсия (обездвижване на 
тялото), променено дишане (става 
диафрагмално), променено изражение 
на лицето (става полуспящо), иди-
омоторни движения (ръцете напри-
мер се повдигат без участието на 
мускулите). От опит мога да кажа, 
че дългата работа с хипноза ме е 
направила по-сензитивна. 

– Има ли хора, които по-лесно 

се хипнотизират от други?
– Хипнабилността (податливостта 
на хипноза) зависи от природата на 
човека и от моментното му състоя-
ние. Силно тревожните хора напри-
мер са слабо хипнабилни. Другото на-
именование на хипнотизма е моноиде-
изъм – концентрация върху една идея. 
Когато са тревожни, хората обикно-
вено не могат да се концентрират.

– Как може човек сам себе си 
да прецени дали е хипнабилен? 

– Легнете и се отпуснете за 15 
минути под звуците на хубава му-
зика. Ако усетите, че краката и 
ръцете ви изтръпват, че не усе-
щате тялото си или че дишането 
ви се променя, е много вероятно 
да сте хипнабилни по принцип. Ако 
обаче сте тревожен човек, няма да 
влезете в транс, когато се изпра-
вя да ви водя сеанса, защото най-
вероятно ще се включи червената 
лампа на свръхконтрола ви. Вие ще 
си кажете: „Не, няма да є позволя 
да ми бърка в подсъзнанието.“ Ако 
ви пусна гласа си на запис, няма да 
има проблеми да влезете в хипноза. 

– Каква е основната цел на 

хипнозата?
– Хипнотичният транс е лечебен 
сам по себе си. Да ме питате как-
ва е целта на хипнозата, е все 
едно да ме питате каква е целта 
на съня. Макар че подчертавам де-
бело – хипнозата не е сън! Кога-
то човек е в хипноза, той си по-
чива ефективно. Ако го правите по 
15–20 минути на ден, ще установи-
те подобрение на когнитивните си 
функции (памет, възприятие, внима-
ние, мислене), след време ще се по-
добрят. Защото мозъчната ви кора 
се е научила да изключва тотално. 

– А на хипнотерапията? Как-
во и как се лекува с хипноте-
рапия?

– Хипнотерапията е нещо дру-
го. Ние, терапевтите, утилизира-
ме състоянието на хипноза, за да 
правим подходящите постхипноз-

За Грети ИВАНОВА клиентът 
е на първо място. Позитивното 
отношение и позитивното вну-
шение към него – също. Вярва, 
че у всеки човек има много до-
бро. И че ако някой успее да му го 
покаже, човекът започва да вяр-
ва в себе си. Научава се не само 
да търси любов, но и да я разда-
ва. Което е успех за психотерапе-
вта. Защото основните причини 
за заболяванията на душите ни 
според Грети са две – недовери-
ето и липсата на любов. 
В по-сбит биографичен план жи-
вотът є „тече“ по-отсечено: за-
вършва психология, специализира 
консултативна психология. През 
2001 г. завършва курс по хипноза 
и хипнотерапия при Милен Нико-
лов в Българска асоциация по хип-
ноза (БАХ). Понастоящем е секре-
тар на БАХ и сертифициран хип-
нотерапевт. В своята работа из-
ползва различни терапевтични 
методи: прогресивна мускулна ре-
лаксация, съзидателна визуализа-
ция, възрастова регресия, духовна 
регресия, мотивационна терапия. 
Подробности за терапевтичните 
є сеанси можете да прочетете 
на сайта є – www.hypno-vision.eu
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ни внушения. Които тряб-
ва да са абсолютно пози-
тивни. Много рядко са не-
гативни. При отказване на 
цигарите, да речем, се из-
ползват аверзивни внушения 
(от сорта на „Цигарите са 
много гадни на вкус“). Това, 
което аз лекувам, са заболя-
вания от целия невротичен 
спектър – обсесивно-компул-
сивни, фобийни, депресивни, 
панически… Много е страш-
но, защото хората не тър-
сят помощ навреме, а хип-
нотерапията дава наистина 
бърз и добър резултат. Ко-
гато работи, хипнозата ра-
боти много бързо.
Предполагам се досещате как 
завърши разговорът ми с Гре-
ти ИВАНОВА. Бързо се озо-
вах на съседния диван (до ди-
вана, на който беше легна-
ла колежката ми) в очакване 
да науча нещо повече за себе 
си ПОД, пардон, В хипноза. 
Другите срамни усещания и 
признания ще ви ги спестя. 
Само ще ви успокоя, че няма-
ше нищо страшно.

Разговора води 
Мариана ЯНЕВА

 Не е психоза,  макар и да се бърка. Както и изразите „масова психоза“ и „масо-

ва хипноза“. За масова хипноза се говори по време на речите на Хитлер. Възможно 

е, защото Хитлер е утилизирал стойностни за арийците ценности. А онова, което 

най-бързо може да ни доведе до хипноза, са нещата, които са стойностни за нас.

 Не е кома.  Защото, макар и отслабен, контролът съществува и клиентът има 

спомени.

 Не е сън.  Тъй като състоянието на хипноза е вълнообразно – минава и през спек-

търа на бета-вълните (будното състояние).

 Не е свещенодействие.  Или е, доколкото работи с най-фината част на човеш-

кото същество. 

 Не е дар за избрани.  Това е вярно дотолкова, доколкото е вярно за всяка дру-

га професия. Не от всекиго става добър хипнотизатор и хипнотерапевт. Трябва да 

си енергийно чист, в баланс със себе си, да обичаш работата си и да си човек, кой-

то посреща с радост предизвикателствата. Защото всеки клиент е едно предиз-

викателство. 

 Не е панацея. Например ако тръгнеш да работиш с един шизофреник на безсъ-

знателно ниво, най-много да го докараш до някаква безумна криза. С тях се работи 

само ако са премедикаментирани (взели са съответните медикаменти), в ремисия 

са и целта е да се интегрират обратно в обществото. 

 Не е медитация.  Макар че състоянията са подобни. При медитацията мозъ-

кът се довежда до алфа-ниво – сомнолентност (лека съненост). А при хипнозата 

има флуктуация (вариране, колебание) в нивата – тръгва се от бета, минава се през 

алфа, тета, дори през делта. Хипнотичният транс има нива – той може да бъде 

дълбок (сомнамбулизъм), среден и по-повърхностен. Повърхностният транс като 

състояние се приближава най-много до състоянието на медитация. 

 Не е вълшебна пръчка.  Мит е, че след един сеанс проблемът ти изчезва. 

 Не е средство за измъкване на тайни.  Ако човек е под въздействието на 

наркохипноза или дори алкохол, има по-голяма вероятност да издаде скрита тайна, 

отколкото ако е в хипнотичен транс, воден от хипнотизатор.

 Не е непробудно състояние.  Няма опасност да не излезете от хипноза. Рис-

кът е същият, какъвто е и да не се събудите от сън. Ако хипнотерапевтът ви въ-

веде в дълбок транс и излезе от стаята, хипнозата може да прелее в сън, който ло-

гично завършва със събуждане или с отваряне на очите след известно време.

КАКВО НЕ Е ХИПНОЗАТА
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1. Любимото ви време през 
годината?
А. Топла есен, горещо лято. 

Б. Прохладна есен и зима. 

В. Чувствам се еднакво ком-

фортно през всички сезони. 

2. Лесно ли се събуждате су-
трин?
А. Да, скачам бодро от легло-

то. 

Б. Не, събуждам се много 

трудно и бавно. 

В. Различно. 

3. Пресъхва ли често уста-
та ви? Имате ли често чув-
ството, че в окото ви е вля-
зла песъчинка?
А. Да, доста често. 

Б. Не, слюноотделянето ми е 

обилно, а очите ми са винаги 

влажни. 

В. Не, всичко ми е наред. 

4. Настръхва ли кожата ви?
А. Да, при това често и без 

видима причина. 

Б. Не, никога. 

В. Само когато треперя от 

студ. 

5. Хубави ли са ноктите ви?
А. Да, плътни и здрави са. 

Б. Не, тънки и чупливи са. 

Често се разслояват. 

В. Достатъчно здрави са. 

6. Имате ли проблеми с кило-

грамите?
А. Трябва да кача няколко кило-

грама. 

Б. Лесно натрупвам излишни 

килограми. 

В. Не, теглото ми е 

нормално. 

7. Лесно ли се изчервявате?
А. Да, често без повод. 

Б. Не, никога не се изчервя-

вам. 

В. Само когато има 

причина. 

8. Каква е кожата ви? 
А. Суха. 

Б. Мазна. 

В. Нормална. 

9. Търпеливи ли сте?
А. Не, ужасно нетърпелива 

съм. 

Б. Да, много съм 

търпелива. 

В. Зависи от ситуацията.  

10. Обичате ли да спорите?
А. Да, и последната дума в 

спора трябва да е моя. 

Б. Не, старая се да избягвам 

конфликтните ситуации. 

В. Споря само по принципни 

въпроси. 

11. Имате ли навика да за-
къснявате?
А. Никога. 

Б. Постоянно. 

В. От време на време. 

12. Как се отнасяте към ра-
ботата си?
А. Старая се всичко, което 

правя, да е съвършено. 

Б. Не обичам да се 

напрягам. 

В. Хабя толкова сили, колкото 

трябва, но не повече. 

13. Каква е способността ви 
за концентрация?
А. Когато съм заета с нещо, 

е невъзможно да бъда отвле-

чена от него. 

Б. Лесно се разсейвам и труд-

но довършвам работата си 

докрай.  

В. Средна. 

14. Общителни ли сте?
А. Не, обичам самотата. 

Б. Да, не си представям 

живота си, без да общувам 

активно с приятели 

и роднини. 

В. С мярка.  

15. Каква е паметта ви?
А. Отлична – помня всичко! 

Б. Слаба – постоянно забра-

вям разни неща! 

В. Може и нещо да ми убегне, 

но важните неща ги помня. 

16. Какво ядете на закуска?
А. Овесена каша, палачинки, 

мюсли, бисквити, плодове. 

Б. Наденички, яйца, сандвичи с 

колбаси, сирене. 

В. Нямам специални предпочи-

тания. 

17. Много ли ядете на закус-
ка?
А. Мога да мина и само с 

чаша кафе. 

Б. Да, в началото на деня 

имам нужда да похапна 

повече. 

В. Умерено. 

18. А на обяд?
А. Има моменти, когато хап-

вам нещо леко. 

Б. Това за мен е основният 

прием на храна – салата и то-

пло ястие са задължителните 

неща на обедната ми трапе-

за! 

В. Зависи от апетита ми. 

19. А на вечеря?
А. Мога да мина и 

хр а н е н е

З
а да отслабнат, едни тряб-

ва да наблягат на белтъчни-

те храни, а други просто да съ-

кратят от менюто си растителни-

те храни, съдържащи въглехидрати. 

А при вас как е? Да отговорите на 

този въпрос ще ви помогне тестът 

на американския биохимик Роджър 

Джем Уилямсън, според който хората 

се делят на три метаболитни типа: 

белтъчен, въглехидратен и ба-
лансиран. Принадлежността към оп-

ределен тип обмяна на веществата 

ще определи и кои са правилните за 

вас храни.

СПОРЕД ОБМЯНАТА
ДИЕТА

ЗА ТОВА, ОТ КОЙ ТИП Е ВАШАТА 
ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА, МОЖЕ 
ДА СЕ СЪДИ ПО ТЕЛОСЛОЖЕНИЕТО, 
КУЛИНАРНИТЕ ВИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ, 
ОСОБЕНОСТИТЕ НА ХРАНОСМИЛАНЕТО 
ВИ И ДАЖЕ ПО… ХАРАКТЕРА ВИ!

Т Е СТ Към кой метаболитен тип спадате?
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    без вечеря. 

Б. Никога не я пропускам! 

В. Понякога вечерям обил-

но, понякога се ограничавам с 

един сандвич. 

20. Похапвате ли си нещо 
малко през деня?
А. Не, нямам такава необходи-

мост. 

Б. Задължително! 

В. Да, ако не съм закусила. 

21. Вашата любима храна?
А. Бисквити, сладкиши, пилеш-

ко месо, салати, плодове. 

Б. Телешко или говеждо месо, 

свинско месо, сирене и карто-

фи. 

В. От всичко обичам да си 

хапвам по малко. 

22. Как спите през нощта?
А. Непробудно. 

Б. Често се събуждам през 

нощта и отварям хладилни-

ка… 

В. Понякога ставам, за да си 

хапна нещо. 

23. Как се чувствате, ако се 
нахраните точно преди да 
заспите?
А. Дълго време не мога да 

заспя. 

Б. Нищо не усещам, заспивам 

нормално. 

В. Спя много лошо, ако преям 

преди заспиване. 

24. От какво напълнявате?
А. От прекаляване с мазни 

меса и/или риба. 

Б. От хляб, тестени изделия 

и сладкиши. 

В. От това, че ям много и се 

движа малко. 

25. Колко пъти на ден ядете 
обикновено?
А. Два пъти на ден. 

Б. През цялото време дъвча 

нещо. 

В. 3–4 пъти. 

26. Често ли огладнявате?
А. Рядко и бързо ми минава. 

Б. Постоянно живея с усеща-

нето, че стомахът ми е пра-

зен. 

В. Само ако отдавна не съм 

яла. 

27. Имате ли навика да досо-
лявате всичко?
А. Не, храната почти винаги 

ми се струва пресолена. 

Б. Да, винаги използвам сол-

ницата допълнително. 

В. Понякога, когато е необхо-

димо, досолявам. 

28. Обичате ли кафе?
А. Да, без него се чувствам 

неработоспособна. 

Б. Не, от него се чувствам 

прекалено възбудена. 

В. Пия понякога, но особен 

ефект от него не усещам. 

29. Как се чувствате след 
хранене?
А. Омаломощена, искам да си 

полегна. 

Б. Изпитвам прилив на енер-

гия. 

В. Нормално. 

30. Привличат ли ви големи-
те порции?
А. Не, многото храна провоки-

ра тежест в стомаха. 

Б. Да, обичам препълнените 

чинии. 

В. Предпочитам средно голе-

ми порции. 

31. Какво бихте избрали за 
десерт?
А. Торта или сладолед. 

Б. Парче сирене или ядки. 

В. Зависи от това, какво е 

било основното ястие. 

32. Каква торта можете да 
назовете „любима“?
А. Плодова, с блат от масле-

но тесто. 

Б. С пандишпанов блат или 

от многолистно тесто (тип 

„Наполеон“). 

В. Безразлично ми е. 

33. Можете ли да замести-
те приема на храна с чаша 
портокалов фреш? 
А. Да, той ме зарежда с енер-

гия. 

Б. Не, той само ще усили чув-

ството ми на глад. 

В. Понякога. 

34. Обичате ли кисело?
А. Не, не го понасям. 

Б. Да, много! 

В. Понякога ям кисело, 

но нямам специална нужда 

от него. 

35. Можете ли да живеете 
само със сладки храни?
А. Да, с удоволствие! 

Б. Не, в никакъв случай! 

В. Не бих се отказала от 

нещо сладко, но не и в качест-

вото му на основно блюдо. 

36. Обичате ли мазно?
А. Не, след като хапна нещо 

мазно, страдам от храносми-

лателни проблеми. 

Б. Да, защото то е засища-

що. 

В. Отнасям се спокойно към 

мазната храна. 

37. Провокират ли някои 
храни особена реакция на ор-
ганизма ви?
А. От месото ставам агре-

сивна и раздразнителна. 

Б. Засищащата храна ме ус-

покоява. 

В. Храната не ми влияе 

никак. 

38. Как ви се отразява пау-
зата от 4 часа между хране-
нията?
А. Даже на забелязвам колко 

часа са минали. 

Б. Измъчвам се от глад през 

това време. 

В. Не бих отказала да 

похапна нещо малко 

през това време. 

39. Имате ли проблеми с 
храносмилането?
А. Понякога – метеоризъм и 

оригване. 

Б. Не, чувствам се отлично.

В. От време на време. 

40. За коя храна ви е мъч-
но най-много, когато сте на 
диета? 
А. Шоколад, сладкиши. 

Б. Месо, колбаси, пуканки, 

чипс и ядки. 

В. Нищо не ми се яде особено 

много. 

ВЪГЛЕХИДРАТЕН ТИП

Представителите на този метабо-

литен тип са много стройни. Ако 

ги видите по бански, никога няма да си 

помислите, че обмяната на вещества-

та им работи на полуобороти! Но това 

е точно така. И точно заради бавния си 

метаболизъм те практически не чувст-

ват глад и могат дълго време нищо да 

не хапнат. Доволни са и на малки порции 

и не проявяват интерес към съдържание-

то на хладилника през нощта. За да уско-

Установете за коя от буквите сте събрали най-много отговори. При равни пока-

затели, внимателно прочетете информацията по-долу.

Въглехидратен тип
Отговорите с буква „А“ са повече, отколкото тези с буква „Б“ или „В“, а при рав-

ни показатели разликата между „А“ и „В“ е по-малко от 5.

Белтъчен тип
Отговорите с буква „Б“ са повече от тези с буква „А“ или „В“, а при равни пока-

затели разликата между „Б“ и „В“ е по-малко от 5.

Балансиран тип
Отговорите с буква „В“ са повече от тези с буква „А“ и „Б“, а при равни показа-

тели разликата между „А“ и „Б“ (или между „А“, „Б“ и „В“) е по-малка от 5.

ПОД ЧЕРТАТА
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ри забавения метаболизъм, организмът 

има нужда от „бързи“ (тоест моментал-

но усвояващи се) въглехидрати (тоест 

шоколад, бисквити, мекици и др.). Жени-

те от този тип са равнодушни към ме-

сото: сладкишите им служат като енер-

гиен допинг, забързващ ленивата им об-

мяна. Но пък „бързите“ въглехидрати но-

сят много калории. Ако дълго ядете само 

такива храни, пренебрегвайки белтъчни-

те, има опасност да сринете метаболи-

зма, да надебелеете и да си навлечете 

захарен диабет от II тип. Затова е по-

добре да замените „бързите“ въглехидра-

ти с „бавни“ (пълнозърнести продукти, 

свежи плодове и зеленчуци).

СЪВЕТ Постарайте се да балансирате 

и с белтъчна храна, включвайки я по мал-

ко във всеки основен прием. Какво точ-

но да включите? Например нискомасле-

но кисело мляко, други млечни продукти, 

немазна риба и бяло пуешко или пилеш-

ко месо. А също така фасул, грах и царе-

вица, соеви продукти. Ако се придържа-

те към такъв хранителен режим, може-

те да запазите стройната си фигура и 

младостта си до преклонни години.

НОУ-ХАУ Смята се, че в идеалния слу-

чай вие трябва да получавате 54–56% от 

енергията от въглехидратите, 33% от 

мазнините и 11–13% от белтъчините, 

при условие че живеете в умерен климат. 

Но този основополагащ постулат на ди-

етологията е верен само ако обмяната 

на веществата ви е балансирана. Кога-

то става дума за въглехидратен тип ме-

таболизъм, разпределението на постъп-

ващите в организма калории трябва да 

изглежда така: 60% от въглехидратите; 

15% от мазнините и съответно 25% от 

белтъчините. Това означава, че постъп-

ването на мазнини в организма трябва 

да се съкрати повече от 2 пъти в срав-

нение с нормата, при това да се направи 

запор на растителните мазнини, а не на 

животинските. 

 Да забързате обмяната на веще-
ствата ще ви помогнат енергични 
тренировки по кикбокс, тае-бо и други 
източни бойни изкуства. За час така-
ва физическа активност ще изгорите 
около 350 калории.

Меню за 1 денонощие
 3–4 порции (по 50 г всяка) хляб, 

макаронени изделия, ориз или 

гречка (елда)

 3–4 порции зеленчуци (по 75 г 

всяка) и бобови (по 150 г)

 2–3 порции (по 100 г) плодове

 2 порции (по 150 г) немазно месо 

или риба

 1–2 порции (по 100 г) нискомасле-

ни млечни продукти

 1 с. л. растително олио (най-до-

бре слънчогледово, рапично или 

ленено)

 шепа орехи

БАЛАНСИРАН 
(ИЛИ НОРМАЛЕН) ТИП

Провървяло ви е – скоростта на об-

мяната на веществата ви е идеал-

на, нужно е само да поддържате балан-

са между изразходваните и постъпилите 

калории. Тогава всичко ще е стабилно.

СЪВЕТ Избягвайте еднообразното хра-

нене и монодиетите на основата на 

един продукт (ябълки, кисело мляко, изва-

ра) или определен вид храни – само бел-

тъчни или предимно въглехидратни. Ко-

гато се храните по подобен начин, вие 

ще започнете да пълнеете, като из-

питвате извънредни пристъпи на силен 

глад, раздразнение, ще се чувствате без 

енергия и разбити без видима причина. 

Но когато приведете основните макро-

нутриенти (белтъчини, мазнини и въгле-

хидрати) в състояние на гастрономична 

хармония, ще се почувствате отлично!

НОУ-ХАУ Придържайте се към принципа 

„от всичко по малко“, тоест белтъчини-

те и въглехидратите трябва да бъдат 

поравно в чинията ви (като грамове), а 

мазнините е желателно да са по-малко. 

Например 1 с. л. растително олио и 15–20 

г краве масло са ви напълно достатъчни 

за един ден. 

 Избирайте тренировки, които не ви 
релаксират прекалено, но не ви и измъч-
ват. Нито йога, нито бягане ще ви под-
хождат. Карането на колело, разходки 
или 1 час плуване в басейна – това ви е 
нужно, за да стабилизирате обмяната 
на веществата.

Меню за 1 денонощие
 2–3 порции (по 200 г всяка) месо 

или риба (не много мазни)

 2–3 порции (по 100 г) млечни про-

дукти с нормална масленост

 2–3 порции (по 100 г) зеленчуци

 2–3 порции (по 100 г) плодове (но 

не много сладки) – манго, ананас, 

вишна кайсия, ябълка)

 2–3 порции (по 150 г) бобови хра-

ни, ориз

БЕЛТЪЧЕН ТИП

Жените от този тип могат да бъ-

дат разпознати по съблазнител-

ните форми, които от година на година 

стават все по-закръглени. И виновник за 

това е ускореният метаболизъм. Оттук 

и повишеният апетит, и потребността 

от чести похапвания и пристъпи на но-

щен глад… Единственият начин да спре-

те тези метаболитни „гонки“ е да мине-

те изцяло на белтъчна диета. Първо, за 

да усвои храната, богата на протеини, 

организмът трябва да се потруди дос-

та. Второ, белтъчната храна стимулира 

отделянето на глюкагон (един от трите 

основни хормона, произвеждани от зад-

стомашната жлеза и е пряко свързан с 

обмяната на въглехидратите в органи-

зма). Този хормон заставя тялото да ос-

вобождава мазнини от подкожните клет-

ки и да ги използва за енергийни нужди. 

СЪВЕТ Черен дроб, бъбреци и другите 

субпродукти, гъше, агнешко, свинско и 

телешко месо, мазни видове риба, яйца, 

меко сирене, извара и млечни продукти с 

нормална масленост – всичко това тряб-

ва да присъства във вашето меню. Из-

ползвайте за похапване сирене или ядки, 

а от кафето се откажете въобще – то 

стимулира метаболизма, а вашата зада-

ча е да намалите оборотите му.

НОУ-ХАУ Двойно орежете квотата на 

въглехидратите в дневния си храните-

лен режим: нека получените за сметка на 

тях калории не са повече от 30%. Толко-

ва трябва да оставите и за мазнините, 

а на белтъчините да отредите до 40%!

 За вас са полезни по-спокойните тре-

нировки: йога, дихателни упражнения, 

разтягане и плуване.

Меню за 1 денонощие
 3–4 порции (по 200 г всяка) мазни 

меса, субпродукти или риба

 2–3 порции (по 100 г) млечни про-

дукти с нормална масленост

 4–5 порции (по 100 г) зеленчуци 

(обърнете внимание на аспержи-

те!) и плодове (особено банани 

или ягоди)

 2–3 порции пълнозърнест хляб 

(по 50 г), макарони от твърди 

сортове пшеница или бобови (по 

100 г)

 2 с. л. олио

 шепа ядки (за предпочитане – 

бадеми)
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зд р а в н а  к у л т у р а

А
ко се чувствате непълноценни без видими при-
чини, навярно вините за това умората, стреса, 
възрастовите изменения, болките в кръста или 
мигрената. Затрупани сме с работа вкъщи и на 

работното място и няма нищо чудно в това, че здра-
вето ни най-накрая се оказва в списъка с неотложни 
дела. Но действително ли за всичко е виновен сгъсте-
ният ни график, или той е просто предлогът, който 
пречи да забележим очевидното? Жените често свърз-
ват горните симптоми с физическо самочувствие, но 
в реалността те по-скоро 
имат отношение към със-
тоянието на душата. Мно-

го пациенти се обръщат към терапевт, оплакват се 
от хронична умора и болки в кръста и очакват лека-
рят да им предпише лекарство, което веднага да по-
добри състоянието им. Но често истинската причина 
за физическия им дискомфорт е умерената депресия. 
И ако терапевтът се окаже недостатъчно компетен-
тен, е възможно

болестта да остане непроявена 
Сигурно бихте възразили: „Нали не страдам от без-

причинна тъга, за каква де-
пресия ми говорите?!“ Но 
хората в депресия далеч не-

© ZOOMTEAM / WWW.123RF.COM

живота!

Върнете си
вкуса към

Как се чувствате напоследък? Уморени? Апатични? 
Трудно ви е да се концентрирате? Всичко ви е омръзнало? 
Възможно е да сте във временен емоционален срив. 
Но ако това е начало на депресия, „домашните средства“ 
няма да ви помогнат. Трябва да посетите специалист.

ур р

ДЕПРЕСИЯТА НЕ Е ПРОСТО ЛОШО НАСТРОЕНИЕ, 
ТЯ Е БОЛЕСТ, КОЯТО ИЗИСКВА ЛЕЧЕНИЕ.
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винаги проливат крокодилски сълзи. Болестта се проя-
вява различно и доста често нейните признаци са неза-
бележими. Симптомите на депресия могат да варират 
от не много голяма мъка до пълно отчаяние и тежка 
апатия (когато нямате сили да станете от леглото). 
Именно затова е толкова трудно да разпознаете забо-
ляването в ранния му стадий. 
Група американски психолози предложила на две групи 

доброволци да прочетат два различни разказа за жи-
вота на две различни жени. Героинята от първия раз-
каз в последно време отчаяно тъгувала. А героинята 
от втория била престанала да се радва на това, кое-
то по-рано є носело удоволствие – не искала нито да 
ходи на кино, нито да чете книги, нито да се разхож-
да с детето си… Когато учените задали на добровол-
ците въпроса „Какво не е наред на жената от първия 
разказ?“, повече от половината участници в първата 
група предположили, че тя страда от депресия. Те раз-
познали главния симптом – 

тъгата и потиснатото състояние
А сред читателите на втория разказ по-малко от 

1/3 от участниците познали, че жената е престанала 
да се радва на живота отново поради депресия. 
В България няма официална статистика за т. нар. 

умерена депресия, но психолозите са убедени, че жени-
те, които страдат от това заболяване, стават все 
повече. Именно жените, защото точно на тях им се 
налага да съвместяват различни житейски роли и се 
товарят с толкова много задачи, докато натоварване-
то стане непоносимо. Добавете тук неувереността за 
утрешния ден, трагичните и криминалните сюжети, 
които доминират в новините, и картината става съ-
вършено депресираща. Трудността при идентифициране 
на депресията идва и от това, че тя не се проявява 
моментално като апендицит. Тя може да се развива 
постепенно в продължение на няколко месеца или даже 
години. Постепенно песимистичният поглед към света 
се превръща в... навик. Най-важното в такива ситуа-

ции е да осъзнаете какво се случва с вас, да не криете 
главата си в пясъка, а да започнете активни действия.

Добър ден, тъга
Всички ние преживяваме тежко определени ситуации 

– неочаквана смърт на близък, „излитането“ на порас-
налите деца от семейното гнездо, неизбежните въз-
растови промени. Независимо от това, какво е прово-
кирало негативните емоции у вас, позволете си да ги 

1. Ако майка ми е страдала от 
депресия, и аз ще страдам
Склонността към депресия може да 

се предава генетично, но ако вашите 

родители са били в депресия, това не 

означава, че вие също задължително 

„ще влезете“ в нея. 

2. „Вземи се в ръце!“
Трудно е да намерите верния подход, 

ако ваш близък страда от депресия. 

Психолозите съветват да се стара-

ете да му съчувствате и дискрет-

но да го поддържате, като избягвате 

конфронтацията. Ако му кажете „Взе-

ми се в ръце“, с нищо няма да му по-

могнете. Човек в състояние на дъл-

бока депресия просто не може да на-

прави това, на него му е необходима 

психологическа помощ, защото воля-

та му за действие е ранена.

3. Ако се обърнете към лекар, 
той ще ви назначи антидепре-
санти
Депресията може да излекувате само 

комплексно. 

 Съвременните антидепресанти 

могат да бъдат много ефективни, не 

създават зависимост и в много слу-

чаи са незаменими в лечението на 

тежка и упорита депресия. Но както 

и при другите лекарства, и при тях 

има странични ефекти. 

 Физическото натоварване, напри-

мер разходки и бягане, ще изработи 

ендорфини в организма. Именно уме-

рената физическа активност е един 

от ефективните начини за лечение 

на начален стадий на депресия. 

 Психотерапията – още един дос-

татъчно ефективен метод, който ще 

позволи на пациента да осъзнае, че с 

него става нещо нередно.

ПОПУЛЯРНИ МИТОВЕ
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преживеете. Няма нищо ху-
баво в това да се престру-
вате, че всичко ви е на-
ред, когато единственото 
нещо, което ви се иска, е да излеете душата си пред 
приятелка. Съветът на психолога е, ако сте тъжни, 
да започнете да правите по нещо приятно всеки ден, 
макар и то да е нещо много малко.

Помолете за помощ 
Това не е признак за слабост. Макар и много знаме-

нитости днес открито да признават, че са преживя-
вали периоди на депресии, за много от нас тази тема 
(както беше и преди) е табу. Статистиката сочи, че 
две трети от жените, страдащи от депресия, не се 
обръщат към лекар, защото се чувстват неловко. А 
половината от тях не се решават да поговорят от-
кровено дори с приятели или роднини. Една от причи-
ните да не търсим специализирана помощ е, че депре-
сията не се диагностицира на физическо ниво. Тук си 
имаме работа със състояние на душата. И много хора 
смятат, че сами са си виновни за него. Намесата на 
психолога, медикаментозното лечение или комбинация-

та от двете обаче могат 
съществено да подобрят 
състоянието ви. Както и 
осъзнаването на факта, че 

ви е нужна помощ от професионалист – една от най-
смелите постъпки, на които можете да се решите. 

Не изисквайте прекалено от себе си
Отчитайки напора на стереотипните представи за 

това, че жената трябва да бъде отлична професиона-
листка, добра майка и в същото време готина мацка, 
не е чудно, че именно жените по-често стават жерт-
ви на перфекционизма. Но кой е казал, че вашият жи-
вот трябва да е идеален? Достатъчно е той да е ху-
бав за вас самите. Ако сте една от онези жени, кои-
то са готови да се превърнат в работохоличка, за да 
впечатлят околните, спрете и се замислете за какво 
ви е това. Ако можете да спестите време и сили, на-
правете го! Повишените стандарти ще ви направят 
нещастни, а постоянната отдаденост 100% във всич-
ко ще ви изтощи напълно. Максимални усилия заслужа-
ва само онова, което е наистина важно за вас, в ос-
таналото участвайте 60%.

ЕДИНСТВЕНО ДИПЛОМИРАНИ ПСИХИАТРИ 
ИМАТ ПРАВО ДА НАЗНАЧАВАТ 

ФАРМАКОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕПРЕСИЯ.

– По какво депресията се разли-
чава от лошото настроение и 
тъгата?
– Цял комплекс от симптоми гово-

ри за наличието на депресия, а пони-

женото настроение е само един от 

тях. Но настроението, което е лошо 

продължително време (повече от две 

седмици) и външните обстоятелства 

(приятни срещи, радостни събития) 

не могат да го променят, е съмни-

телно. Депресията винаги е съпро-

водена от понижена работоспособ-

ност, бърза уморяемост, трудности 

при концентрация на вниманието. Ру-

тинните задачи ви се струват слож-

ни и трудни за изпълнение. Става-

те раздразнителни по дребни пово-

ди. Изчезва интересът ви към околни-

те, към работата и любимите зани-

мания. Виждате бъдещето като без-

перспективно и безрадостно. 

Още едно проявление на депресията 

е разстройството на съня. През но-

щта спите леко и неспокойно, будите 

се 2–3 часа по-рано от обикновено.

Понякога е възможно да чуете: „Ня-

мам депресия. Просто си налагам да 

преодолея лошото настроение.“

Истината е, че ние можем да се 

„справим“ със своето лошо настрое-

ние, ако сме депресирани. Хубава му-

зика, вкусна храна, смешен филм – и 

животът става отново хубав. Но де-

пресията е болест, която изисква 

специално, често лекарствено лече-

ние. И със самоубеждаване и самов-

нушения не можете да я прогоните. 

Най-опасният симптом на депресия-

та е мисълта за самоубийство.  

– Какъв е основният метод за 
установяване на депресия?
– Клиничната беседа с психиатър. 

Психиатричното интервю е диагно-

стичен инструмент само в ръцете 

на специалист. Тази диагноза не може 

да бъде установена от психолог, со-

циален работник или лекар с друга 

специалност. Несъмнено те могат 

да предположат наличието на депре-

сия и да ви препоръчат да се обърне-

те към психиатър. За достоверна ди-

агноза психиатърът трябва да ус-

танови най-малко четири симптома 

на депресията, да оцени времето за 

тяхната поява, тежестта, изразе-

ността, връзката им с други събития 

и въз основа на този анализ да пред-

ложи необходимото лечение. 

– Какви форми на депресия съ-

ществуват и по какво да ги раз-
личаваме?
– Клиничната, изискваща лечение 

депресия може да се раздели на два 

вида: реактивна и ендогенна. 

Реактивната възниква като реакция 

на травмиращи събития веднага или 

малко след тях. Преживяванията на 

човека, свързан със случващото се, и 

изразителността им съответстват 

на тежестта на произтеклото – на-

пример загуба на близък.

Ендогенната депресия възниква на 

фона на „неприятности“, но значител-

но ги превъзхожда по изразеност. По-

добни състояния съществуват дълго, 

нерядко се запазват даже и когато 

събитията отдавна са загубили своя-

та актуалност. Ендогенната депре-

сия възниква при недостиг на серо-

тонин в междуклетъчното простран-

ство. Серотонинът е отговорен за 

предаването на импулси в центрове-

те, определящи нашето настроение. 

Липсата му може да доведе до срив 

на регулиращата система и до раз-

витие на симптоми на депресия. При-

родата на депресията има същест-

вено значение за избора на тактика 

на лечение. 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ

Бела, брой 9 (175), 201224



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, ж. к. „Надежда – 1“, 

бл. 111, вх. 1, ет. 1, ап. 2

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. 

Истинският лекар, казвал 

учителят Петър Дънов, е този, 

който разбира причината за 

всяка болест и помага на хората 

да я преодолеят. Той е асистент 

на природата и работи съгласно 

нейните закони. 

Е
сента е богата на един от 
най-ценните плодове – гроз-
дето. Данни за лечение с 
грозде съществуват от ве-

кове. Древноримският учен Плиний 
Стари церял с този плод болни от 
туберкулоза, както и с проблеми 
на храносмилателната и костната 
система. 

Препоръчвал го е 
и Хипократ 

който сравнявал целебните му свой-
ства с тези на меда. Наричат гроз-
дето „царя на плодовете“ заради бо-
гатия му биохимичен състав и висо-
ката му енергийна стойност. „Зър-
ната съдържат много захари, глюко-
за и фруктоза, които лесно се усво-
яват от организма – обяснява д-р 
Вергиния ГЕОРГИЕВА, ръководител 
на Център по природна медицина и 
гладолечение в Банкя.  – Висока-
та енергийна стойност на грозде-
то определя и свойството му бър-
зо да възстановява изразходваната 
енергия, понеже гроздовата захар ди-
ректно се включва в кръвта. Това 
въздействие се подсилва от разноо-
бразните органични киселини: винена, 
ябълчена, лимонена, оксалова и др. Те 
стимулират дейността на жлезите 
с вътрешна секреция и подпомагат 
храносмилането и елиминирането на 
шлаката. Високото съдържание на 
глюкоза в гроздовите зърна повлия-
ва благоприятно чернодробните за-
болявания (остър и хроничен хепа-
тит, цироза, асцит – натрупване 

на течност в коремната кухина – бел. 
ред.), като оказва и мощно диуре-
тично действие. Редовната консума-
ция на плода стимулира отделянето 
на жлъчен сок и се препоръчва при 
камъни и пясък в жлъчния мехур.“ 
Гроздето се използва и за акти-

виране на стомашната секреция и 
чревната перисталтика 

при различни стомашни 
проблеми 

(гастрити, колити, язви). То нама-
лява киселинността на стомашния 
сок. „Ако имате обаче по-чувстви-
телен стомах – съветва д-р Георги-
ева, – добре е да отстраните сем-
ките и люспите на зърната преди 
консумация.“
Можете да приемате грозде с ле-

чебна цел заедно и с друга храна, 
като го включите в ежедневното 
меню за 2–3 седмици. Френски лекари 
успешно го включват даже и в 5-сед-
мични хранителни програми. „Грозде-
то е богато и на калий – допълва 
д-р Георгиева. – Не обременява бъ-
бреците и се използва при лечение-
то на остри и хронични нефрити и 
пие лонефрити. Калият и глюкозата в 
състава на гроздето подхранват сър-
дечния мускул и нормализират дей-
ността му при сърдечна недоста-
тъчност. По-продължителен прием 
на грозде води до спадане на отоци-
те по тялото и до алкализиране на 
кръвта. Това засилва отделянето на 
урея и премахването на токсините, 
което прави плода естествен лек за 
страдащите от подагра.“ 
Поради високото му съдържание 

на желязо „царят на плодовете“ се 
препоръчва и за болните от желе-
зодефицитна анемия, а наличието 
на калций в състава му го прави 
ценна храна за костите и ставите 
при децата. 

Софи ТОПАЛОВА

Лечебната сила на
гроздето



П
реди време с една прия-
телка бяхме ненадминати 
в практикуването на из-
мисленото от нас (спо-

ред нас) изключително оригинално 
занимание. Нарекохме го drink and 
call. Схемата е следната. Около де-
сет вечерта тя вече няма търпе-
ние да сложи детето си да спи. Аз 
също нямам търпение тя да сложи 
детето си да спи. Знам, че ведна-
га след това тя ще ми се обади, 
ще започнем да обсъждаме пробле-
мите от деня и смисъла на живо-
та и... ще пием. Тя – у тях, аз – 
у нас. Така, увлечени в телефонен 
разговор, изпивахме по поне поло-
вин бутилка вино. Но не общо. Тя 
половин и аз половин. Или по мал-
ко повече от половин. На всичкото 
отгоре тайно (от кого ли тайно) 
сутрин понякога закусвахме (като 
богини) с „порцията“, която е ос-
танала в бутилката от вечерта. 
Веднъж получих от приятелката си 
обаждане отново в десет, но... су-
тринта. 

„НЕ МИСЛИШ ЛИ, ЧЕ ПИЕМ 
ПРЕКАЛЕНО МНОГО?“ 

– тревожно ме попита тя. Зами-
слих се. Може би „алкохолната“ ми 
приятелка имаше право. Защо тол-
кова внимаваме да не се „изпуснем“ 
и да се наложи да купуваме след-
ващия размер дънки, а изобщо не 
забелязваме, че сме се обзавели с 
чаша за вино, която е с вмести-
мост половин бутилка? Нали ги зна-
ете? Мисля, че са вдъхновени от 
тежкотоварна цистерна. Толкова са 
големи! Но пък са от изключител-
но фино стъкло и са малко неудобни 
за използване, но само в началото. 
Със сигурност има много други 

жени, които през целия ден чакат 
момента, в който биха могли да се 
настанят в удобно кресло с чаша 
вино или концентрат. Да забравят 
проблемите и най-сетне да отдъ-
хнат. Ако тази ситуация ви е позна-
та – вие сте една от многото ус-
пешни жени, за които чашата вино 
всяка вечер се е превърнала в еже-
дневна награда за трудния ден. Но 

това, което е започнало като на-
пълно безобиден начин за релаксация, 
може да прерасне в тревожен навик. 
За този проблем почти не се го-

вори на глас, но 

ВСЕ ПОВЕЧЕ ЖЕНИ 
НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 

30 И 40 ГОДИНИ 
периодично превишават безопасната 
по мнение на повечето медици доза 
при приема на алкохол. Много от 
тях чувстват, че имат нужда от 
разпускане, и намират този най-ле-
сен начин да го направят. Голяма 
част от тези уверени в себе си 
жени не вижда в този навик нищо 
лошо. В края на краищата нали не 
се напиват до безпаметност, не па-
дат от стола, не повръщат на ули-
цата. Не хълцат дори! Не водят 
и асоциалния живот на същински-
те пияници. Истината обаче е, че 
лекарите по всички краища на све-
та се опасяват от това, че же-
ните пият много повече, отколко-
то е здравословно. За приемливо се 

ББУТИЛКАУТИЛКА  
В ДАМСКАТА В ДАМСКАТА 
ЧАНТАЧАНТА
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СКОРО 
ПОКАЗА, ЧЕ 42% ОТ ЖЕНИТЕ, КОИТО 
ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С АЛКОХОЛ, ГЛЕДАТ НА 
СПИРТНИТЕ НАПИТКИ КАТО НА ЧУДЕСЕН 
НАЧИН ЗА ОТПУСКАНЕ В КРАЯ НА ТРУДНИЯ ДЕН.

© DMITRIY MELNIKOV / WWW.123RF.COM
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смята количество от 25 мл твърд 
алкохол или от 125 мл вино.
Изследванията показват тревож-

на тенденция – за последните де-
сет години количеството спиртни 
напитки, употребявано от мъже-
те, на практика не се е повишило. 
Жените обаче са почнали да пият 
много повече. На всичкото отгоре 
в зоната на риска се оказват же-
ните с добро образование и успеш-
на кариера или 

ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛКИ 

НА СРЕДНАТА КЛАСА

колкото и условно да е това поня-
тие. Защо се случва това?
Според психолозите една от при-

чините за тревожната тенденция е 
променената роля на жената в об-
ществото. Жените работят все 
повече, за да осигурят себе си, де-
цата си, а често пъти и съпру-
га си. Следователно се увеличават 
натоварването и отговорностите, 
увеличава се и напрежението. 
Втората причина отново е соци-

ална и е свързана с достъпността. 
Разнообразието от алкохолни на-
питки, които се предлагат на род-
ния пазар, става все по-голямо и 
все по-голямо. Каквито си помис-
лите марки мартини, ракия, вод-
ка, уиски, текила, джин, дори аб-
сент биха могли да бъдат намере-
ни у нас. Само допреди 20 години 
това не беше възможно. Мечтата 
на всяка жена беше да бъде прода-
вачка в „Кореком“, защото и дън-
ките, и цигарите, и алкохолът бяха 
там. Сега е друго. Е, все още не 
съм чувала жена да казва: 

„ХАЙДЕ НА ШОПИНГ 
ЗА... АЛКОХОЛ“

Но имам приятелка, която си ку-
пува чанта само ако в нея може 
да се побере бутилка вино. Кой, 
ако не жена, може да бъде привле-
чен първо от съблазнителна бутил-
ка с отличен дизайн, красив ети-
кет и пълна догоре! Има и още 
нещо. Жените по-често купуват 
продуктите за цялото семейство, 
в това число и алкохол. 

ГЛОБАЛНО „ЗАТОПЛЯНЕ“
По сведения на американската асо-

циация на винопроизводителите ал-
кохолната концентрация на вината 
се е повишила за последните 20 го-
дини средно с 1,2%. Още един фак-
тор, който не е без значение, е, че 
днес много предпочитани са вината 
от новия свят – Аржентина, Куба 
и Чили. А тези напитки са обичай-
но по-силни в сравнение например с 
класическите френски и италиански 
вина, защото гроздето, от което 
се изработват, се отглежда в мно-
го по-горещ климат. Ето защо, ако 
сте си вкъщи и сте се приготвили 
да си напълните голяма чаша с чи-
лийско червено вино, имайте предвид, 
че е твърде възможно в тази чаша 
да има три пъти повече алкохол. 

РИСКЪТ НА „ДВЕТЕ ЧАШИ“     
Много от жените, които разпус-

кат с помощта на две чаши вино, 
дори не се замислят за вредата, 
която това количество алкохол на-
нася върху здравето им.
Необходимо е много малко, за да 

осъзнаете, че дори безобидните спо-
ред вас порции, особено ако ги при-
емате ежедневно, са сериозен удар 
върху организма. Подобен режим 
може да се отрази плачевно върху 
състоянието на черния дроб, сто-
маха, червата, устната кухина, да 
не говорим за имунната система и 
риска от развитие на злокачестве-
ни заболявания. Освен това се уве-
личава рискът от развитието на 
сърдечносъдови заболявания и осте-

опороза. Изводът е: ако периодично 
превишавате с два или три пъти 
терапевтичната доза алкохол, въ-
просът не е дали това ще навреди 
на здравето ви. Въпросът е кога. 
Жените страдат повече от раз-

рушителната сила на алкохола по 
простата причина, че женският ме-
таболизъм е по-бавен и че в на-
шия организъм има по-малко вода 
и повече мазнини. Това означава, че 
на жените им е необходимо пове-
че време, за да елиминират от ор-
ганизма си продуктите на разпада 
на спирта. Те остават в кръвта 
им по-дълго и вредата, която нана-
сят, е по-голяма. Този отрицателен 
ефект в организма на жената може 
да се получи и от немного големи 
количества изпит алкохол. 
Освен това алкохолните напитки 

са изключително калорични и вина-
ги водят до натрупване на излишни 
килограми. Причината за това са 
първо калориите, които се съдър-
жат във всички видове алкохол. И 
второ, редовният прием на алкохол 
влияе лошо върху процеса на обмяна 
на веществата и голяма част от 
калориите в алкохола се преобразу-
ват в мазнини. 
Не ви убеждаваме да се откаже-

те от алкохола напълно, още пове-
че пък в празнични дни и при праз-
нични поводи. Но помнете тера-
певтичната доза – една-две малки 
чаши на ден и не повече от четири 
седмично. Или пийте така, все едно 
че ще шофирате след няколко часа.  

Мирен СЛАВОВА

 Съобщете за намерението си на вашите роднини и приятели. Заедно с тях 

по-добре бихте могли да контролирате процеса на приемане на алкохол. Дру-

го си е някой лекичко да ти дръпне третата чаша от ръката и... да те пока-

ни на танц примерно. 

 Предпочитайте напитки с по-ниска концентрация на алкохол. Има вина, кои-

то съдържат 15–17% алкохол.

 Започнете да си водите дневник на питиетата. Когато прегледате запис-

ките от месец назад и видите, че не прекарвате и ден без алкохол, може би 

ще се замислите... 

 Ако алкохолът ви помага да се отпуснете – не е толкова трудно да намери-

те други начини за релаксация. Разхождайте се на чист въздух, вземете вана 

с ароматни масла. А със спестените от алкохола пари си подарете масаж 

или някаква друга спа глезотийка.

 На празничната маса се старайте винаги да има вода и сок. По-добре е да 

приемате негазирани безалкохолни напитки.

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

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

Д
остатъчен е един отказ, едно противопоставяне, 
и те се нацупват. Не се харесват понякога, но 
това е по-силно от тях. Страхуват се да пока-
жат открито гнева си и предпочитат да наказ-

ват другия с вездесъщо мълчание, което може да про-
дължи с часове и дори с дни. Зависи колко дълго те 
са решили да бъде наказанието… Или манипулирането. 
Да, цупенето е 

ОТЛИЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ

То е оръжие, чрез което контролираш обкръжение-
то си. Оръжие, което ти дава възможност да доми-
нираш над другите. Достатъчно е те да се почувст-
ват виновни, да започнат да се съмняват в собстве-
ните си възприятия, постепенно да загубят уважение-
то към самите себе си, за да постигнеш ти това, 
което искаш. 

А ЦЕЛТА ОБИКНОВЕНО Е ЕДНА – ПОДЧИНЕНИЕ.

Представете си само за миг сцената – мълчащ с дни 
съпруг, сърдит на жена си, че не е изгладила навреме 
любимата му риза. Дали следващия път тя ще забра-
ви да я изглади отново?
Понякога цупенето е 

И ЗАЩИТНА РЕАКЦИЯ

Ако сте прекалено чувствителни или лесно се при-
теснявате, вашето мълчание е призвано да скрие стра-
ховете ви. А тези страхове са твърде много – да не 
изглеждате смешни в очите на другите, да не би окол-
ните да не ви харесат, да не влезете в конфликт с 
тях, да не бъдете отхвърлени от тях... Съществува 
дори страх от това просто да… живеете. 
Да, страхът на мълчаливците всъщност е страх от 

самия живот. 

ЧРЕЗ МЪЛЧАНИЕТО СИ ТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА НАКАРАТ ЧОВЕКА 
ДО СЕБЕ СИ ДА ИМ ЗАСВИДЕТЕЛСТВА ОБИЧТА И УВАЖЕНИЕТО, 

БЕЗ КОИТО ТЕ СЕ ЧУВСТВАТ СЛАБИ И НЕЗНАЧИТЕЛНИ.

Та кой може да устои на обезоръжаващия тъжен и 
вторачен поглед на мълчаливия страдалец или да проя-
ви агресия спрямо него?
И все пак постоянно да бъдеш намусен е 

ТВЪРДЕ РИСКОВАНА ИГРА 
Защото много лесно можеш да бъдеш отхвърлен и 

изоставен. Защо ли? 

ЗАЩОТО ЧРЕЗ ТОКСИЧНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ ПОКАЗВАШ НЕСПОСОБНОСТТА СИ 
ДА ИЗРАЗИШ ИСТИНСКИТЕ СИ ЧУВСТВА НА ТЪГА, ЯРОСТ, РАЗОЧАРОВАНИЕ.

Тогава как можеш да очакваш от другите да ти зас-
видетелстват привързаност, да бъдат искрени с теб?
Време е да разбереш, че не си онова малко дете, чи-

ито родители не са толерирали нито сълзите, нито 
гнева му и което се е научило да скрива всички свои 
чувства. Изясни очакванията си по отношение на дру-
гите. Обърни се към най-близките си и се опитай да 
поговориш честно с тях за проблема си. Или просто 
го сподели  със специалист.

Райна АНГЕЛОВА, психолог   
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СТИГА СИ СЕ

цупил!
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Чувство на сигурност
Психолозите твърдят, че информаци-

ята всъщност ни защитава от само-

та. Общуването в социалните мрежи, 

раздумките във форумите, гледането 

на телевизия и слушането на радио 

ни създават илюзията, че „имаме жи-

вот“, че „има живот“, че не сме сами. 

Търсенето на специфична информация 

пък утвърждава солидарността ни 

към определена група и „подплатява“ 

значимостта на мнението ни. Науча-

вайки новини, някои хора се опитват 

да се скрият от непредсказуемостта 

на света и на собствените си тре-

воги, защото им се струва, че получа-

вайки „достатъчно“ информация, мо-

гат да вземат по-точно решение и да 

се застраховат от възможни непри-

ятности.

Трябва всичко да знам
Самите средства за предаване на ин-

формация, като радио, телефон, ин-

тернет и телевизия, не са опасни. 

Опасен е страхът да не би в някакъв 

момент да сте изпуснали нишката, да 

не сте на информационна висота и по 

тази причина да загубите внимание-

то на околните. Защото сте убеде-

ни, че то ви се оказва заради вашата 

осведоменост, което издава болезне-

на неувереност. Не можете да научи-

те нещо съществено от средствата 

за информация, където тя тече свет-

кавично. Просто не ви остава време 

да я анализирате. „Изгълтвате я“ на 

минутата с цялата є несвързаност и 

противоречивост. Това ви поддържа 

в хипнотично състояние на повишена 

бдителност, но едва ли би ви помог-

нало да намерите вашата лична ис-

тина. 

ИНФОРМАЦИОННА ЛАКОМИЯИНФОРМАЦИОННА ЛАКОМИЯ
Радиото не млъква, телевизорът боботи, съобщенията 

пиукат на телефона ви едно след друго… Някои от 

нас могат и да се удавят в информационното море. 

От страх да не изпуснат нещо важно или от желание 

всичко да знаят? Откъде се взима тази неутолима 

жажда за… информация?

Признаване на проблема
Вреди ли пристрастеността към информационния поток на нашите отноше-

ния с околните? В състояние ли сме да спрем да се интересуваме от новините 

и да се чувстваме добре? Психолозите съветвам първо да признаем честно, че 

имаме проблем, и след това да се опитаме да анализираме каква реална потреб-

ност заместваме ние с информационната си лакомия. А после да помислим как 

можем да „заситим“ именно нея. Имате ли приятели? Имате ли кого да обича-

те? С какво от направеното от вас се гордеете? За какво смятате, че ви ува-

жават другите? Какви са плановете, които искате да реализирате в близко бъ-

деще? Тези въпроси ще ви помогнат да разберете дали наистина сте „болни“ на 

тема информация. 

Ако се окаже така, от време на време противодействайте на глада за новини 

със… скука и тишина. Вторият ни съвет е да четете списания. За разлика от 

радиото, телевизията и интернета печатните текстове не ви притискат да 

направите бърз анализ на прочетеното, а ви дават свобода да се замислите и 

да усвоите прочетеното за време, което вие определите.

   „Оставям радиото включено цяла нощ. Приятелят ми Андрей ми постави ул-
тиматум – или той, или програма „Хоризонт“. Тогава аз току-що бях напуснала 
работа в една информационна агенция, където на компютъра ми на всеки 10–15 
секунди се появяваха новини от цял свят. Когато спрях да работя там, имах чув-
ството, че живея във вакуум, и с всички сили се опитвах да го запълня. Слава богу, 
успях да разбера, че е по-добре да се наслаждавам на интересни събития в лич-
ния си живот. И изключих радиото.“                          Силвия, 31 години, преводач

„Вкъщи телевизорът е постоянно включен. Твърдя, че е само за уют, но май не 
е. Защото, когато това лято тръгнах на път, изрично се поинтересувах дали хо-
телът, в който ще отседна, има интернет достъп. Политика, събития, хора, фи-
нанси – това е толкова интересно! Сякаш държа ръката си на пулса на света. Да 
се откажа от това? Защо?“                               Ема, 27 години, работи в банка
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ИМЕНАИМЕНАИМЕНА

П
о образа є се равняват 
всички звезди, претендира-
щи да са съвременни секс-
символи – от Мадона до 

Лейди Гага. Нейни вещи се продават 
суперскъпо на търгове. Тази годи-
на филмът „Моята седмица с Ме-
рилин“* влезе в списъка на фина-
листите за американски „Оскар“ и 
британска BAFTA. А 65-ият фес-
тивал в Кан избра Мерилин Мон-
ро за свой символ – при положение 
че семплите мелодрами и комедии 
с нейно участие никога не са имали 
шанса да попаднат на този прести-
жен кинофорум. 

Да намерите човек, който не е 
чувал за Мерилин, можете само в 
някое затънтено и недокоснато от 
цивилизацията ъгълче на планета-
та. При това повечето от хора-
та, които знаят за нея, не са гле-
дали нейните филми, познават само 
образа на Монро. Точно за образа 

є става дума. А той е доста да-
леч от истинската Мерилин. Она-
зи, която не е била велика актри-
са, изпитвала е трудности в сек-
суалния си живот и да общуваш с 
нея е било наистина трудно, а по-
някога тежко. Да не говорим, че не 
е била и естествена блондинка! Но 
въпреки това образът на богинята 
със сияйна бяла кожа е запечатан в 
колективното подсъзнание наред с 
героите от библейските сказания и 
античните митове. Как се е стиг-
нало до това странно „съседство“?

Трагична, 
много трагична съдба

По-добре е да започнем от края, 

Мерилин
формула за сексбезсмъртиеформула за сексбезсмъртие

КАКВО МУ Е СЕКСИ 
НА ТОВА КОТЕНЦЕ?! 
КОТЕНЦЕ, А НЕ 
ТИГРИЦА!

ПРЕДИ 50 ГОДИНИ, 
НА 5 АВГУСТ 1962 Г., ТЯ БЕ НАМЕРЕНА 

МЪРТВА В ДОМА СИ. ОТ ТОЗИ МИГ 
НАСЕТНЕ НЕЙНИЯТ ЖИВОТ И НЕЙНАТА 

СМЪРТ, НЕЙНИТЕ РОЛИ И ДИАГНОЗИ СА 
ИЗУЧЕНИ ЕДВА ЛИ НЕ ПОД ЛУПА. 

НО ОСНОВНАТА ЗАГАДКА КАКТО И ПРЕДИ 
НЕ Е РАЗГАДАНА – ЗАЩО ИМЕННО 

МЕРИЛИН МОНРО СТАВА И ОСТАВА 
СЕКССИМВОЛ НОМЕР ЕДНО?!

* Режисьор Саймън Къртис, 2011 г.
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от трагичната гибел на Мерилин. 
Самоубийство, нелепа случайност 
или умишлено убийство, което е 
могло да бъде организирано както 
от босове на мафията, така и от 
спецслужбите, които са се стре-
мили да прикрият любовната є 
връзка с президента Кенеди? Точен 
отговор на този въпрос няма, кое-
то си е допълнителен източник на 
интерес. Кого би оставила рав-
нодушен детективската интрига? 
За съвременниците на Монро 

смъртта є е шок. Те отказват да 
повярват на фантастичните вер-
сии за кончината є и на още по-
фантастичните слухове, че Мери-
лин била още жива, които са се 
раждали всеки ден. 
„Отричането на смъртта е ес-

тествена и най-ранна реакция на 
загубата – обяснява юнгианският 
психоаналитик Татяна Ребеко. – 
След нея в процеса на страдание-
то се появяват гневът, депресия-
та и накрая – приемането. Но ко-
гато говорим за смърт на кумир, 
приемането не се случва, тъй като 
самият негов живот е митологизи-
ран в по-голямата си част. Затова 
процесът на тъгуването „зацикля“ 
на първия етап – отрицание на фа-
кта „смърт“ – и сетне се разви-
ва към все по-голямата идеализация 
на умрелия.“
Колкото и цинично да звучи, тра-

гичната гибел на Монро е допри-
несла много за нейната посмърт-
на слава. Този тъжен финал в няка-
къв смисъл е закономерната точка 
на безрадостния живот на актриса-
та: психическото заболяване на май-
ката; детството в сиропиталища; 
три неуспешни брака и множество 
аборти; нервно разстройство и бо-
лезнена неувереност в себе си (даже 
на върха на славата!)… Такава съд-
ба трудно може да се нарече щаст-
лива. Но колкото повече нещастия 
се струпват на главата на звезда-
та, толкова по-силно я обожават и 
съжаляват нейните поклонници. 

Хубавичкото 
съседско момиче

По-лесно ни е да обичаме онези, на 

чието място, макар и само теоре-
тично, можем да се поставим. Раз-
бира се, чрез въплъщаване в чужд 
образ не можем да станем нито ве-
лики учени, нито шахматисти, за-
щото не е по силите ни даже да 
си представим как работят умове-
те на тези хора. С актьорите и 
певците обаче е по-лесно. А в слу-
чая с Мерилин Монро – двойно по-
лесно. Тя е типичното next-door-girl 
(съседско момиче), а нейната пър-
ва сериозна роял във филма „Лю-
бовно гнездо“** и до днес се смята 
за класическо въплъщение на този 
типаж.
Решаваща роля за популярност-

та є играе все пак външността є. 
„Ако се вгледате в лицето є – тя 
е безусловно красива – уверява ни 
психоаналитикът Лола Комарова. – 
Но при цялата є ефектност в кра-
сотата є няма нито грам провока-
ция, нито аристократизъм. Подоб-
на външност не се откроява сред 
поколенията като порода. Всяка 
жена е в състояние да си предста-
ви себе си като такава красавица.“ 
Тази гледна точка споделя и психо-

логът Сергей Ениколопов. „Спомне-
те си предшествениците на Монро 
– предлага той. – Например Мар-
лене Дитрих, която е изключител-
но елитарна. Нейният образ на „син 
ангел“ покори светските салони, но 
дали би могъл да покори войниците 
в една казарма? А снимка на Мон-
ро е имал едва ли не всеки амери-
кански войник. Монро е типичната 
„девойка от махалата“, което е коз 
за симпатиите към нея. Тя е дос-
тъпна – не в сексуален смисъл, тя 
е достъпна по принцип. Можете ли 
да си представите Моника Белучи 
на трамвайната спирка или Андже-
лина Джоли в закусвалнята на ме-
трото? Разбира се – не. А Мерилин 
Монро – много лесно. Дори и да е 
с брилянти на шията!“

Диктатът на времето
Лола Комарова твърди, че особе-

ност на образа на Мерилин е него-
вата мекота. В нея няма рязкост, 

ЗАЩО МЪЖЕТЕ 
ПРЕДПОЧИТАТ 
БЛОНДИНКИ

Образът на Мерилин събира 
в едно двете стереотипни 

представи за блондинките – 
че са секси и че са глупачки. 

 Светлокосите жени от древни вре-

мена се смятат за по-сексуални, на-

помня културологът Виктория Ше-

роу (Victoria Sherrow). Сигурно затова 

жриците на любовта в Римската им-

перия често са боядисвали косите си 

бели. Библейската Ева също е изобра-

зена със златиста коса. За сравнение 

– косата на непорочната Богородица 

е винаги тъмна. 

Но работата не е само в греховност-

та, която светлата коса внушава. 

Много девойки се раждат със светли 

коси, но по-малко от 25% от тях ос-

тават блондинки. Сигурно затова мъ-

жете подсъзнателно свързват свет-

лата коса с… младостта, а оттам 

– със здравето и максималната въз-

можност за успешно зачатие. Пред-

почитанието към блондинките може 

да се окаже и подарък от еволюция-

та с цел стимулиране на продължава-

нето на рода.

 По-сложно е с интелекта. През 

1775 г. в Париж излиза пиесата Les 
Curiosites de la Foire, осмиваща кур-

тизанката Розали Дюте, поравно из-

вестна и с красотата, и с глупост-

та си. Може да се каже, че Дюте е 

първата тъпа блондинка в история-

та. Съвременните учени обаче се ин-

тересуват повече от последиците, 

отколкото от причините за възник-

ването на стереотипа. През 2008 г. 

френски психолози провели интере-

сен тест – преди да раздадат на гру-

па мъже трудни тестове за попълва-

не, им раздали фотографии на девой-

ки. Най-зле се представили на тесто-

вете мъжете, на които били показани 

снимки на блондинки. „Много е веро-

ятно хората подсъзнателно да ими-

тират поведението на стереотипа – 

предполага един от авторите на из-

следването – психологът Тиери Мей-

ер (Thierry Meyer). – Виждайки типич-

на блондинка, мъжете започват да се 

държат по-глупаво.“ 

Ако това е така, значи имаме още 

едно обяснение защо блондинките 

буквално „взимат акъла“ на предста-

вителите на мъжкия пол.
** Режисьор Джоузеф Нюмън, 1951 г.
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няма остри ъгли – както впрочем и 
силен характер. С други думи, Ме-
рилин Монро не предизвиква мъже-
те. Точно обратното – обещава им 
пълен комфорт. А мъжете по оно-
ва време (а вероятно и днешните) 
най-много от всичко на света са 
искали да си отдъхнат от прово-
кациите и да се насладят на удоб-
ството с някоя жена.
Феноменът на популярността на 

Мерилин е в голяма степен обус-
ловен от епохата. Нейната звез-
да изгрява в началото на 50-те го-
дини на миналия век, когато САЩ 
и много европейски страни са ус-
пели да се справят с последиците 
от войната. Навсякъде цари стре-
межът към почивка и наслада, а бу-
рният ръст на икономиката позво-
лява това да се случи. Точно 50-те 
години на миналия век се раждат 
идеалите на потребителското об-
щество.
„Възможно е славата на Монро да 

е предвестник на характерната за 
нашето време тенденция – популяр-
ността да превъзхожда таланти-
те и постиженията на този, кой-
то всъщност е популярен – твърди 
Лола Комарова. – За такива точ-
но хора е измислена и перфектна-
та английска дума celebrities, която 
е трудно преводима на руски (впро-
чем – и на български не се превеж-
да – бел. ред.). Защото, съгласете 

се, е трудно да наречеш селебрити 
един наистина блестящ актьор. Ду-
мата внушава повече масова попу-
лярност. Тя подхожда на човек, ли-
шен от ярки черти и изключител-
ност (включително и изключителен 
талант). На Монро тя идеално є 
съответства. Тя не е без талант, 
но въобще не е гениална. Тя е хуба-
ва, но не е ослепително красива. И 
даже сексуалността є е лишена от 
провокация и агресия. Неслучайно 
едно от най-известните є прозви-
ща е sexual kitten (от англ. – секси 
котенце). Котенце, а не тигрица!

Медиен феномен
Мерилин Монро е вероятно пър-

вата звезда, чийто образ медиите 
са формирали, задействайки всички 
ресурси, които можете да си пред-
ставите преди появата на интер-
нета. „Американските масмедии ня-
мат равни на себе си в изкуство-
то да правят хората известни, да 
създават слава, да градят репута-
ция – отбелязва Сергей Ениколо-
пов. – И тяхната роля в успеха на 
Монро, естествено, е огромна. При 
това нейната популярност е обхва-
щала цялото информационно поле. 
Съдете сами: нейният втори мъж 
е Джо ди Маджо – велик бейзбо-
лист, а третият – писателят ин-
телектуалец Артър Милър. Затова 
всяка новина за Мерилин е била ин-
тересна на широк кръг от хора: от 
простите работници, през фенове-
те на бейзбола до високообразова-
ните естети.“
Възможно е на Монро просто да є 

е провървяло да се роди със своята 
външност в точното време и да се 
окаже в центъра на важни социални 
тенденции. А може просто съдбата 
да е решила да прояви великодушие 
и да є подари гръмко безсмъртие 
след смъртта є заради страдания-
та, които е понесла приживе. Едва 
ли живата Мерилин би се съгласила 
на такава „размяна“. Но, кой знае – 
блондинките са непредсказуеми. 

По материали от чуждия печат

СЕКСИ, СЛАДКА 
И НЕДОСТЪПНА

По спомени на съвременници Монро 

е излъчвала толкова силно секс, че 

това буквално се е усещало от дру-

гите на физическо ниво. Но по ирония 

на съдбата в живота тя не е била 

страстна в секса и е имала проблеми 

с постигането на оргазма (известен 

факт!). „Сексапилът є е служел по-

скоро като инструмент за изследва-

не на действителността, бил е нещо 

като бялото бастунче за слепия. Тя е 

тествала с него околния свят, за да 

разбере грози ли я опасност и ако да 

– да избяга веднага щом усети чуж-

дото желание, пък било то и провоки-

рано от нея самата“ – обяснява Ан-

дрей Росохин, професор по психоана-

лиза и научен редактор на издател-

ския проект „Антология на съвремен-

ната психоанализа“. 

Той смята, че Монро се е оказала 

на точното време в точното мяс-

то. 50-те и началото на 60-те го-

дини на миналия век са пикът на ка-

риерата є и началото на сексуална-

та революция. Ако сравним разви-

тието на сексуалността на обще-

ството с порастването на един чо-

век, то това е бил периодът на тий-

нейджърството. За секса се говори 

открито, на екраните и по списани-

ята се появяват голи тела, но огра-

ниченията и табутата все още съ-

ществуват, макар и да се стопяват 

с всеки изминал ден. Сексът остава 

забранен, но става все по-достъпен. 

Именно така се случва и при тий-

нейджърите, които се поддават на 

всепоглъщащата сексуалност – ед-

новременно достъпна и забранена. 

Ако говорим за юношите, те имат 

нужда от фантазия за жена икона, 

която им отваря вратите към рая. 

А на обществото, стигнало този 

стадий на развитие, му е трябвало 

символ за… мастурбация. И такъв 

става Мерилин Монро – и по силата 

на своята популярност, и по силата 

на своя сексапил (макар и измамен!).

Ако предположението на професора е 

вярно, на Мерилин Монро безсмърти-

ето є е гарантирано, тъй като наши-

те инфантилни сексуални фантазии и 

мечти остават с нас завинаги. Все-

ки мъж помни своите първи еротични 

преживявания, свързани с филм, книга 

или просто срещнат поглед на непо-

зната жена в тълпата. Тези спомени 

са носталгични, сладки и недостъпни. 

Такава остава за „порасналото“ чове-

чество и Мерилин Монро.
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Салма ХайекСалма Хайек боец 
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Името є може да означава спокойствие на 

арабски, но тя далеч не е от спокойните и 

тихи води. Целият живот на Салма е борба 

– за различни благотворителни каузи, за 

равноправие със силния пол, за „запазено“ 

място в Холивуд… 

Най-голямата битка на мексиканската 

звезда е да докаже на американските 

продуценти, че и латиноактрисите ги бива 

за нещо повече от това да играят метреси 

и проститутки. Самата тя дълги години вою-

ва за ролята на живота си – на художничката 

Фрида Кало, която изигра блестящо, за която 

получи единствената си номинация за „Оскар“ 

за главна роля, с което никоя друга латиноактри-

са не можеше да се похвали. Благодарение на успе-

ха на „Фрида“ тя се утвърди като уважаван проду-

цент и режисьор („Грозната Бети“ е продуциран от 

собствената є компания) 

дори снима клип на Принс 
Сега обаче ще я видим в доста различно амплоа 

като безмилостна шефка на наркокартел в новия 

филм на Оливър Стоун.

Едва 22-годишна възраст тя се превръща в най-

обсъжданата звезда в Мексико покрай главната 

роля в изключително успешния сериал „Тереза“. Ма-

кар че е затрупвана с писма от милиони обожа-

тели и обявена за национална героиня, Салма не 

е очарована да се снима в сапунени опери. След 

две години в телевизията тя решава да напус-

не и да опита късмета си в Холивуд. Разгневени 

фенове разпространяват слух, че тя е 

имала афера с… президента на Мексико
и била принудена да избяга далеч от разгневе-

ната му съпруга. В Америка обаче наивната ак-

триса трябва да се примири с факта, че и най-

голямата мексиканска звезда няма шанс да по-

лучи главна роля, след като дори не говори до-

бре английски. Цели три години продължават на-

празните є опити за пробив, докато не я забелязва режи-

сьорът Робърт Родригес. Той е убеден, че Хайек е идеална 

за партньорка на Антонио Бандерас в неговия филм „Дес-

перадо“, и успява да се пребори за това. Този култов филм 

най-после доказва безспорния талант на чаровната мек-

сиканка. Тя покорява Холивуд, но отказва да играе по пра-

вилата му. Хайек, която не се свени да признае, че е 

леко пълничка и има целулит 

не смята това за голям проблем. „Ако започна 

диета или тренировки във фитнеса, винаги 

съм в лошо настроение. Предпочитам да съм 

малко по-тежка, но да ми е по-леко на душата“ 

– казва тя. Разбира се, за зашеметяващата 

външност на 46-годишната Салма всички ко-

ментари са излишни. По нея се прехласват 

и много мъже, но самата актриса се оказ-

ва истинско страшилище за силния пол. 

Тя не понася мачовците 

И по-скоро тези, които обичат да се 

правят на мачовци. „За мен по-женстве-

ните мъже са невероятно секси – твър-

ди Хайек. – Но повечето мъже са неспо-

собни да разкрият своята женска стра-

на. Е, какво да си говоря с мъж, който не 

знае какво е да си жена?“ И след като 

се отчайва, че ще срещне истински 

мъж, актрисата все пак се кротна в 

компанията на Франсоа-Анри Пино, 

който стана нейн съпруг и баща на 

дъщеря є Валентина. Иначе доказа-

телство, че е силна жена, е и 

новата є роля в „Диваци“
където Салма играе шефка на мек-

сиканския наркокартел „Баха“. „За 

мен най-интригуващо беше усещане-

то да съм едновременно силна и жен-

ствена, осланяйки се на женските си 

инстинкти“, казва Хайек.

ЛИЦЕТО ОТ КОРИЦАТА
Срещу Хайек на екрана е красавицата 
Блейк ЛАЙВЛИ. Нейната героиня Офелия 
е повод за войната във филма. Лайвли, коя-

то е голяма почитателка на Оливър Стоун, 
не може да се нарадва на късмета си да ра-
боти с него, при това по изграждането на 
толкова сложен образ като Офелия. Но най-
много я радва партньорството с Хайек. „Ми-
сля, че не съм срещала друг, който да се чув-
ства толкова добре в собствената си кожа, 
колкото Салма. Вярно, че снимачната площад-
ка беше заредена с тестостерон, но всичко 
се променяше с нейната поява. Просто Салма 
беше по-силна от всички мъже, които я заоби-
каляха“,  твърди Блейк.

Петър ЗЛАТАНОВ
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Т
айнствените летливи веще-
ства, излъчвани от кожата и 
половите органи на човека, се 
наричат феромони (за тях ви 

обяснихме най-подробно в миналия брой 
на „Бела“ – бел. ред.). Те много силно 
влияят на нашите симпатии и анти-
патии. Атрактантите (от латинско-
то attraho – привличам към себе си) 
привличат, а репелентите отблъск-
ват. Но полезните им свойства не 
се изчерпват с това. Определена кон-
центрация атрактанти подобрява ди-
хателните функции, стимулира произ-
водството на антитела, които пазят 
нашия организъм от микроби и вируси 
и повишават настроението ни.

ИНТЕРЕСНО Е, ЧЕ ФЕРОМОНИТЕ 
НЕ СЕ ВЪЗПРИЕМАТ КАТО МИРИЗМИ 

НА СЪЗНАТЕЛНО НИВО.

Има обаче един участък от слизес-
тата ципа в предната част на носа, 
която се нарича вомероназален орган. 
Именно той улавя феромоните и из-
праща импулси към мозъка, които се 
преобразуват в полова възбуда.
Феромоните са нестабилни летливи 

вещества, което още повече затрудня-
ва тяхното добиване по пътя на из-
куствения синтез. Но парфюмеристи-
те не се отказват да експерименти-
рат, добавяйки в парфюмите си със-
тавки, извлечени от половите жлези 
на животни, еленови рога и подобни. 

НО ЦЕНИТЕ… 
Например сивата амбра от каша-

лот струва над 10 000 долара за ки-
лограм, мускусът, получен от жлези-
те на мускусния елен, който при-
дава аромат на чувственост и 
топлота, е повече от 500 дола-
ра за килограм. Статистиката 
сочи, че парфюмите със специ-

ални добавки, създадени, за да 
възбуждат сексуалното же-
лание у противоположния 

пол, се справят с тази задача само в 
30 процента от случаите. Което оз-
начава, че напръскването с ароматен 
облак от скъпоструващи атрактан-
ти не ни гарантира, че избраникът 
или избраницата ни ще си загубят 
ума по нас. 

ИДЕАЛНИЯТ ВАРИАНТ Е ДА ГО/Я 
ОЧАРОВАМЕ С ЕСТЕСТВЕНАТА СИ МИРИЗМА! 

Тоест по-добре е да намерим начи-
ни, които помагат на тялото ни да 
увеличи производството на собстве-
ни атрактанти, за да изглеждаме по-
привлекателни. На какво да обърнем 
внимание, за да се харесва ароматът 
на тялото ни на околните?

ХРАНЕНЕ 
Има продукти, чиято постоянна 

употреба може да помогне на жените 
(именно на жените, защото за мъже-
те този списък е кардинално разли-
чен) да увеличат производството на 
атрактанти. От плодовете трябва 
да предпочитаме ягоди, вишни, сливи, 
френско и цариградско грозде, банани, 
круши, киви и всички цитрусови (пор-
токали и мандарини). От зеленчуците 
– тези със зелен и бял цвят: краста-
вици, чушки, зелен фасул, тиквички, 
всички видове зеле (белокочанно, бро-
коли, брюкселско), картофи, моркови, 
орехи. Медът също не бива да се из-
ключва от „ароматните“ храни.

ТВЪРДИ СЕ, ЧЕ ОТВАРИТЕ ОТ ГРАДИНСКИ 
ЧАЙ, ДЕВЕСИЛ, КОРЕН ОТ ИГЛИКА И ЖЕНШЕН 

СЪЩО ПОДОБРЯВАТ АРОМАТА НА ТЯЛОТО.

А месото (и особено пушените кол-
баси), както и сирената, хлябът, 
тортите и пиците увеличават коли-
чеството на репелентите. Естестве-
но, ако не сте вегетарианка, няма как 
да ги изключите от вашето меню, но 
преди любовна среща се постарайте 
малко или много да коригирате хра-
ненето си.
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АРОМАТНИ „ОРЪЖИЯ“
 В някои африкански племена магията на ароматите се е предавала от поколение на поко-

ление. Жените знаели „ароматни“ тайни, които им помагали да отблъскват омразните и да 

привличат желаните от тях мъже.  В Атина ръцете на младата девойка трябвало да ми-

ришат на мента, а лицето – на палмово масло.  В Гърция, Сърбия и Македония, преди да по-

чнат да танцуват народни танци, мъжете пъхали под мишниците си носни кърпи, след кое-

то ги предлагали на жените, канейки ги по този начин на танц.  Французойките били още 

по-изобретателни! Те носели носни кърпи, допрени до интимните места, и след това тър-

кали с тези кърпа гърдите и шията си.  Даже алхимиците са експериментирали, смесвай-

ки различни упойващи вещества в търсене на аромата, който би им дал власт над хората.

Бела, брой 9 (175), 201234



НАСТРОЕНИЕ 
То се препоръчва в голямо количе-

ство. Както и добри новини, и влю-
беност, и флиртуване. Всичко това 
създава душевен комфорт и благо-
приятства производството на ат-
рактанти. 

ЗДРАВЕ 
Експеримент с доброволци, проведен 

в Германия, доказал, че феромоните, 
излъчвани от болни хора, са отблъск-
ващи! Болестта еднозначно оставя 
своя отпечатък върху естествената 
миризма на тялото. Опитните лека-
ри дори могат да поставят диагноза 
по специфичната миризма, излъчвана 
от болния човек.
Интересно е, че феромоните тран-

слират генетична информация за де-
фектите в организма ни, която се 
възприема от околните на подсъзна-
телно ниво и оказва голямо влияние 
при избора на партньор. Мъжете ин-
стинктивно търсят жена, способна 
да им роди здраво поколение.

ХИГИЕНА 
В миналото в Англия придворните 

дами държали под мишницата си пар-
чета отрязани ябълки, които добре 
попивали потта, но пропускали феро-
моните. Природен дезодорант! Колко-
то и да е странно, нашите предци са 
смятали миризмата на пот за любо-
вен еликсир. Не са били далеч от ис-
тината! Защото феромоните се от-
делят с потта. Потта няма никаква 
миризма до момента, в който не се 
смеси с бактериите по повърхността 
на кожата. Много е важно да поддър-
жаме хигиената си в разумни граници, 
така че нашият интимен партньор 
да улавя и естествения ни аромат. 
Впрочем лекари препоръчват да взи-
мате душ 2–3 часа преди секс, за да 

може през това време организмът да 
изработи естествени атрактанти.

СПОРТ 
Физическата активност стимулира 

отделянето на атрактанти. Точка.
От какво още зависи производство-

то на атрактанти обаче? 

ФАКТОРИ, НА КОИТО 
НЕ МОЖЕМ ДА ВЛИЯЕМ 

 Месечният цикъл В средата на 
месечния цикъл се отделят максимал-
но количество привличащи вещества, 
защото именно през този период ве-
роятността от зачатие е най-голя-
ма. Велика мъдрост на природата! 

 Сезоните. През пролетта отслабе-
ният от авитаминоза организъм от-
деля много по-малко атрактанти, а 
през есента – най-много в сравнение 
с всички други сезони.  Миризмата 
на дим, в това число и от цигари, сама 
по себе си се явява силен репелент и 
заглушава миризмата на атрактанти-
те.  Съществува интересно мнение, 
че цветът на косата също влияе на 
миризмата на тялото. 

БЛОНДИНКИТЕ МИРИШАТ НА АМБРА, СВЕТ-
ЛОКЕСТЕНЯВИТЕ ДАМИ – НА ТЕМЕНУЖКИ, А 
БРЮНЕТКИТЕ ИЗЛЪЧВАТ АРОМАТ НА МУСКУС.

ЧУЖДИТЕ ФЕРОМОНИ

проникващи в нас от околните хора, 
могат да повлияят на работата на 
гените, контролиращи активността 
на нашата имунна система. 

ПО ТАКЪВ НАЧИН СЪСЕДЪТ ВИ В ГРАДСКИЯ 
ТРАНСПОРТ МОЖЕ ДА ВИ ПРЕДАДЕ ЧУВСТВО 

НА СТРАХ И ДАЖЕ БОЛЕСТ! 

Учените са уверени, че някои хора 
са по-възприемчиви към чуждите фе-
ромони от други. За всеки случай оба-
че е добре да общувате с позитивно 
настроени хора. САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!

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

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

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

НОВОНОВО

СИВАТА АМБРА 
е восъкоподобно вещество, образуващо се в храносмилател-

ния тракт на кашалотите. Поглъщайки тонове планктон и 

дребна риба, китовете редовно изхвърлят бучки амбра в мо-

рето, а хората събират това ценно вещество по крайбре-

жията на Индийския океан и австралийските морета. 

Животните, които отделят концентрирани ароматни вещества, не са много: 

скункс, мускусен елен (кабарга), бобър и няколко други. Всички те разполагат със 

специален орган, който произвежда миризлив секрет – силно действащ феромон. 

Функцията на тези феромони е обонятелна комуникация с екземплярите от про-

тивоположния пол и съперниците от същия вид.



азговарям с Евгени ДЕЛЕВ, кой-
то ми припомня, че особено детско-
то съзнание винаги има някаква дру-
га, „резервна“ визия за човека. Един 
оприличава човека срещу себе си на 
бухал, друг – на лисица... Когато Ев-
гени бил дете и гледал лицето на 
баба си, винаги виждал в нея... бяла 
негърка. Баба му, етническа българка, 
имала тъмночерна къдрава африкан-
ска коса. Никой от нейните роднини 
не изглеждал по този начин. Когато 
събеседникът ми тествал генетично 
своята пряка женска линия, се оказа-
ло, че тя е африканска. Евгени Делев 
е инженер физик. Живее във Фран-
ция и е администратор на 

Българския генетичен 
проект 

През ноември ще станат вече 
шест години, откакто Евгени абсо-
лютно доброволно и абсолютно ен-
тусиазирано управлява тази инициа-
тива. Става дума за база данни към 
една от най-популярните в света ла-
боратории за генетични изследвания 
– Family Tree DNA. Българският ге-
нетичен проект, администриран от 
Евгени, включва и резултатите на 
българите, които са се тествали в 
другата популярна генетична лабора-
тория – тази на National Geographic. 
Особеното е, че ако решите да се 
тествате във Family Tree DNA, резул-
татите ви ще отидат директно в 
базата данни на българския проект. 

Ако го направите в друга лаборато-
рия, резултатите ви ще останат 
единствено за ваше лично ползване 
(освен ако сами не ги прехвърлите по 
интернет) и няма да допринесат за 
по-големи изводи. Базата от данни 
е динамична, обновява се всеки ден.
До момента, в който става адми-

нистатор на проекта, Евгени се е 
занимавал само с 

класическо родословие 
и то в юношеската си възраст – 
описвал е рода си. Впрочем повече-
то хора у нас разбират генеалогия-
та единствено чрез проявленията на 
кръвнородовата общност. Много фа-
милии разполагат с родословни дър-
вета, които проследяват историята 
на рода до около 200 години назад. 
Генетичната генеалогия обаче може 
да ви даде информация за ваши ге-
нетични роднини и при това да се 
върне назад във времето с хиляди 
години. Съставянето на „картина“ 
във вид на познатото ни класиче-
ско родословно дърво зависи от пис-
мени и устни сведения, които обаче 
се изнамират трудно, а може и изоб-
що да не могат да бъдат открити. 
Съставянето на генетично родослов-
но дърво е въпрос на точни изслед-
вания върху – както обичат да каз-
ват генеалозите – 

биологичния паспорт
който не може да бъде изгубен. 
Спомням си  думите на един прия-
тел, собственик на бар в родния ми 
град: „Раждаш се в Троян – пиеш ра-
кия, раждаш се в Австралия – караш 
сърф.“ Само че е абсолютно възмож-
но роденият до казана с ракия и ро-
деният на брега на океана да са ге-
нетични роднини. Разбирате ли колко 

ценна и интересна може да се окаже 
информацията от един ДНК тест? 
Помолих Евгени за този разго-

вор, защото си давам сметка колко 
трудно е да бъде осъзнато 

понятието 
„генетичен роднина“ 

Класическите ни представи за ро-
дословие са твърде ограничени и 

Българино, знай своите

гени!гени!
Р

Генеалогия Историческа дисципли-

на, която изучава родствените от-

ношения между хората, историята 

на рода и произхода на индивида.

Генетична генеалогия Приложе-

нието на генетиката в традицион-

ната генеалогия. Използва ДНК те-

стове в комбинация с традиционни 

методи за генеалогични изследва-

ния. 

Хаплогрупа Отразява определена 

мутация на гена, която се е появи-

ла на определена територия и в оп-

ределен отрязък от време. Хората 

от една хаплогрупа имат общ пра-

родител. Хаплогрупата се означава 

с букви.  

Y ДНК анализ Изследва Y хромозо-

мата в ядрата на клетките. Просле-

дява пряката бащина линия и се пра-

ви само на мъже, тъй като при же-

ните тази хромозома липсва. Т.е. 

ако жена иска да изследва пряката 

си бащина линия, тестът трябва да 

бъде направен от баща є, брат є, 

чичо є или племенници и братовчеди 

по пряка бащина линия. 

MT ДНК анализ Изследва митохон-

дриите, намиращи се в цитоплаз-

мата на клетките. Този тип анализ 

проследява пряката майчина линия и 

се прави както на мъже, така и на 

жени.

РЕЧНИК
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времево, и пространствено. Евгени 
обяснява, че всеки човек, който се 
тества, получава карта на миграци-
ята на своя ген, определяне на хап-
логрупата, към която принадлежи, и 
сертификат с характерните мута-
ции на гена. Тестът струва 99 дола-
ра. Процедурата по тестването не 
е трудна. Достатъчно е да влезете 
в сайта на Family Tree DNA, в раздела 
двойни географски проекти, в Бъл-
гарския генетичен проект, и да по-
ръчате тестов комплект. След кое-
то ще получите два комплекта за 
тестване, които представляват пръ-
чици с накрайници от текстилна ма-
терия. С пръчиците 

се натрива вътрешната 
страна на бузата 

после тампончетата от текстил-
ната материя се слагат в шишен-

ца с консерви-
раща течност, 
които се из-
пращат на американ-
ската лаборатория в 
Тексас. За резултатите 
от лабораторния тест 
се чака няколко седмици. След което 
получавате специална парола, в коя-
то сами бихте могли да видите и 
анализирате резултатите си в база-
та данни на лабораторията. Бихте 
могли и да комуникирате със свои 
генетични роднини. Евгени е бил по-
мощник на повечето от изследвали-
те се българи, като им е оказвал съ-
действие не само при поръчката на 
тестовете, но и при тълкуването 
на резултатите от тях. Събеседни-
кът ми обяснява, че генетичната ге-
неалогия е много сложна наука, труд-
на за тълкуване. Освен това е нова 
наука, материалите за нея са мал-
ко и са на английски език. „Ако човек 
се залута да чете – трудно и бавно сам 
би могъл да изтълкува резултатите от 
теста... – поклаща глава той и продъл-
жава. – Първоначално в проекта бяхме 
аз, съпругата ми и още един човек. По-
сле двама приятели се тестваха. Мно-
го тестове сме финансирали със собст-
вени средства, но не можем да финан-
сираме тестове за целия български на-
род. В момента в проекта са включени 
около 150 души. Генетичните тесто-
ве се правят на два основни принципа. 
Проследяват се пряката мъжка и пря-
ката женска линия. Насърчавам хора-
та да си правят тестове по мъжка ли-
ния, защото мъжката линия дава мно-

го по-точна инфор-
мация. От хаплог-
рупата (стига пра-

вилно да се тълкуват резул-
татите) може да се търси 

принадлежност не на етниче-
с к и характер, а на генетичен прин-
цип. Подчертавам това, защото мно-
го хора ми казват: „Сега аз ще си на-
правя тест – вие ми кажете турчин ли 
съм, грък ли съм.“ Това е голяма заблуда. 
Културата може да се промени, езикът 
може да се промени, генът се запазва. 
Човек не трябва да бърка, т.е. да смес-
ва, култура, език и гени.“  

Генетичният материал 
се пази 25 години 

в лабораторията. Време, в което 
всеки може да научи всичко, което 
му е необходимо – чрез допълнител-
но изследване на същия материал и 
с допълнително заплащане. „Хубаво е 
повече българи да се изследват. Не е ва-
жно само персонално какви сме, а като 
българи какви сме“ – казва Евгени. 
Въпросните изследвания биха мог-

ли да хвърлят светлина и дори да 
разрешат дискусионни въпроси от 
българската история. Нещо повече 
– биха могли да разколебаят някои 
тези, приемани до момента за без-
спорни. Това разбрах. 
И да. Всеки човек прилича на нещо. 

Един нов възрожденец виждам аз в 
лицето на Евгени Делев. Прилича ми 
на Паисий, но не според външност-
та, а по това, което разбирам, че 
прави.

Мирослава ИВАНОВА
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Според Брайън Сайкс, професор по 

генетика в Оксфорд и специалист 

в областта на митохондриалната 

ДНК (генетичния материал, който 

наследяваме по майчина линия), всич-

ки европейци могат да проследят 

произхода си до една от седем жени 

предци, които той нарича „седемте 

дъщери на Ева“. Най-младата от кои-

то е живяла преди 10 хиляди години, а 

най-старата – преди 45 хиляди. Про-

фесорът описва изводите, до които 

е стигнал в книгата „Седемте дъ-

щери на Ева“. Въпреки че някои нари-

чат книгата на Сайкс „приключения 

на едно момче в научната сфера“ – 

въпросното заглавие, което не от-

крихме на български език – е важно 

за развитието на генетичната ге-

неалогия навсякъде по света. Голяма 

част от констатациите на Сайкс 

са верни и са устояли на всички на-

падки. Поддръжниците му казват, че 

е направил повече в областта, от-

колкото всеки учен. Книгата му е на-

писана много популярно и за много 

хора, които са се подлагали на ДНК 

анализ, тя е била своеобразно въве-

дение в дебрите на генетичната ге-

неалогия. Сайкс е нещо като суперз-

везда в областта на генетиката и 

по-специално в областта на мито-

хондриалната ДНК. Има и собстве-

на фирма за генетични изследвания.

„СЕДЕМТЕ ДЪЩЕРИ 
НА ЕВА“
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ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

Н
ачалото на учебната година е време, в което и вие, 

родители, трябва да сложите в ред собствените си 

дела. Постарайте се да не стоите дълго в офиса поне 

през първите учебни дни. Добре е детето да чувства, че има-

те отношение към неговия учебен процес. Когато то разбе-

ре, че се отнасяте с отговорност към училищните му дела, 

то също ще се отнася отговорно към задълженията си. Ва-

жно е да поддържа интереса си и да не губи увереност във 

възможностите си. Ако е необходимо – вземете си няколко 

дни отпуск и бъдете близо до детето си през първата учеб-

на седмица. 

Не приемайте да свършите обаче всичко – поделете задачите 

около първокласника с таткото или с някоя от бабите. Напра-

вете си график и определете в кои от дните вие ще водите и 

взимате детето и в кои – останалите помощници. 

Ако искате да облекчите вашите грижи и тези на първоклас-

ника – следвайте нашите съвети стъпка по стъпка и... куплет 

по куплет. Съпровожда ни стихотворението на Калина Малина. 

Първокласни(К) грижи
„Да си първокласник – то не е шега.

Колко много грижи имам аз сега.“

ПОКУПКИ

   Горната є част не бива 

да е по-висока от линията на 

раменете на детето. Дъното є 

трябва да е по-ниско от линията на 

бедрата му. Ширината на раницата 

не бива да бъде по-голяма от ширина-

та на раменете на детето.  Колкото 

по-лека е, толкова по-лесно ще я носи 

на гърба си през цялата година. Пом-
нете, че според официалните пре-
поръки ученикът не бива да носи 
повече от 10% от собственото 
си тегло. Приблизително това 
означава, че теглото на празна-
та раница не бива да бъде повече 
от 700 г.   Добре е задната стена 

на раницата да е тапицирана с мека 

подложка, така че детето да не усе-

ща с гърба си ръбовете на учебници-

те си например.  Обърнете внимание 

и на презрамките, които трябва да бъ-

дат достатъчно широки (8 см), но и да 

не натоварват (превиват) раменете на 

ученика ви. Задължително е да прилеп-

ват добре към раменете и да могат да 

се регулират на дължина. 

 Раницата трябва да има достатъч-

но прегради и отделни джобове. От 

една страна, това помага за правил-

ното разпределяне на тежестта, а от 

друга, улеснява намиране на различните 

пособия. Научете детето само да под-

режда раницата си. Необходимо е то да 

знае какво има във всички нейни прег-

радки и джобчета.   Повечето модели 

раници са снабдени с допълнителен не-

сесер. Ако сметне за необходимо, купе-

те допълнителни несесери. Добре е да 

бъдат цветни. Колкото по-цветни са, 

толкова повече няма да личи колко са за-

цапани. Ако имате възможност, по вре-

ме на покупката минете по повърхност-

та с фин ленен плат, за да проверите 

дали пък несесерът не оцветява. Ако 

качеството на несесерите не е добро 

– възможно е те да зацапат вътреш-

ността на раницата.  Малко спорен е 

въпросът, дали да изберете модел ра-

ница на колелца. По-добре – не. Трото-

арите у нас все още не са „адаптира-

ни“ за лесно използване на каквито и да 

било модели раници, куфари и чанти на 

колелца. Освен това колелцата са до-

пълнителна тежест, когато раницата 

се носи на гръб. 

 Добра грижа за безопасността на де-

тето, особено през тъмната част на 

деня, са светлоотразителни елемен-

ти върху раницата. 

Детето трябва да има чифт ежедневни и чифт 

спортни обувки. Ежедневните трябва да са му по мяр-

ка, по възможност – от естествена кожа и с еластична 

подметка. Вие познавате децата си най-добре. Ако сте забе-

лязали, че не обичат да завързват връзките си – намерете им мо-

дел обувки без връзки. И като спазите всички тези препоръки, съ-

образете се и с факта, че ежедневните обувки се износват прека-

лено бързо (особено от деца!) – не е нужно да са прекалено скъпи. 

Почти същите съвети спазвайте и при покупката на обувки за 

спорт.

ОБУВКИ

дддддддд
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РАЗДЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА МОМЧЕТА
Яке и панталони от немачкаем плат. Няколко блу-

зи с дълъг ръкав, за да може да има по една за всеки 

ден от седмицата. 

ЗА МОМИЧЕТА 
Пола, панталони и също няколко блузи. 

Дрехите трябва да бъдат удобни, което невинаги означа-

ва „маркови“.

Д
РЕХИ

„По часовник ставам – времето следя.
Мирно на чина си трябва да седя...“

Разделянето на децата в момичешки и момчешки 

класове е идея, която има все повече привърженици в 

различни страни по света. Практиката показва, че учени-

ците от изцяло женските и чисто мъжките класове 

ИМАТ ПО-ВИСОКА УСПЕВАЕМОСТ 
и по-трайни знания, отколкото учениците в смесените кла-

сове. Според някои специалисти дори здравословното със-

тояние на „разделените“ деца е по-добро. По мнение на пе-

дагозите една от основните причини на този феномен се 

крие във факта, че в разделните класове не съществуват 

проблеми, породени от 

„СЪСТЕЗАНИЕ“ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ 
Идеята на разделното обучение е основана на факта, че 

момчетата и момичетата се развиват и мислят по разли-

чен начин. Момичетата възприемат по-добре със слуха си, 

момчетата – визуално. 

Ето защо при преподаването на урок за момичетата е 
важно новият материал да бъде повторен два пъти, а за 
момчетата – да бъде показан два пъти.
В началните класове момичетата например изпреварват 

своите връстници момчета. Техните вербални способно-

сти са по-развити, те са по-подготвени филологически. 

Често пъти те дори физически изглеждат по-големи.

ИЗБЯГВАНЕ НА „ПОДВОДНИТЕ КАМЪНИ“
За да бъдат избегнати изкривявания в психологическото 

развитие на момчетата и момичетата във всички училища, 

в които се практикува подобна система на обучение, деца-

та са разделени по полов признак само по време на учебните 

занятия. Всички останали дейности, в които се включват, 

са общи и за момчетата, и за момичетата. По време на екс-

курзии, празници, извънкласни занимания децата са заедно. 

Детското бельо задължително трябва да бъде 

от чист памук. Непременно го изперете след по-

купката.
БЕЛЬО

Нека в едно от джобчетата на раницата на 

детето ви да има мокри кърпички. Преди хра-

нене или пък след „мръсно“ междучасие те ще бъ-

дат добър приятел на детето ви.

ЗА В
СЕКИ

СЛУЧАЙ

 Моливи (2 броя меки и 2 броя твърди)

 Кутийка за моливи

 Цветни моливи

 Острилка

 Гума

 Синя и червена химикалка

 Линии (малка и голяма)

 Телбод

 Флумастери

 Скицник за рисуване

 Коректор

 Набор от четки за рисуване

 Водни бои

 Темперни бои

 Подвързии за учебници и тетрадки

 5 тетрадки с редове

 5 тетрадки с квадратчета

 Ножица

СПИС
ЪК

С НЕОБХОДИМИТЕ 
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

броя меки и 2 броя твърди)

моливи

алка

)

суване

и и тетрадки

тчета

Купете кутии с две или три отделения. Те са 

идеални, когато искате да сложите различни про-

дукти на едно място. Кутиите никога не са излишни. 

Служат и когато тръгнете на пикник, и когато искате 

да съхраните нещо в хладилника.

ЗА ЗАКУСКА

СЪД
ОВЕ
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АЗБУКА

ДОБЪР СТАРТ

„Пиша, пиша букви и 
чета на глас, и разказвам 

ясно, и внимавам в час...“
Питали ли сте се защо някои деца 

трудно запомнят буквите или пък се 

затрудняват в запаметяването само 

на определени букви? Възрастните са 

измислили за тях толкова красиви и ша-

рени букварчета, а пък децата все не 

успяват да запомнят достатъчно бър-

зо. Причината е в това, че 

ЗА ДЕТЕТО БУКВАТА Е 
НЕЩО АБСТРАКТНО 
Положението не става по-леко, ако до 

буквата е нарисуван предмет, който е 

малко познат за детето. Например ако 

до буквата „А“ е нарисуван автобус. 

Ами ако бъдещият първокласник никога 

не е пътувал с автобус, защото и мама, 

и тати, и баба имат коли? Децата зна-

ят какво е автобус, но за децата авто-

бусът в учебника е нещо като илюстра-

ция на строежа на атома в учебника по 

физика. 

Децата не просто трябва да съпоста-

вят нарисувания автобус с тези, които 

виждат по улиците, но и да осъзнаят 

защо автобусът се свързва с буква „А“. 

Това е сложно. В паметта на детето 

автобусът съществува заедно с буква-

та „А“, но няма нищо общо с нея. 

АКО КАРТИНКАТА Е СВЪРЗАНА 
СЪС САМАТА БУКВА 
детето би я запомнило по-бързо. Ако, да 

речем, буквата „П“ е нарисувана „обута“ 

в маратонки, а това означава, че е „пе-

тък“ и е време да тръгнем на „път“... 

Дали няма да е по-лесно? По този на-

чин детето ще разбере по-бързо всички 

образи, които възникват в съзнанието 

му при асоциацията. Гаранцията, че ще 

запомни буквата, е по-голяма. Всеки ро-

дител сам може да прецени с какъв об-

раз да свърже буквата. Важното е при 

асоциациите да се опирате на сигурния 

действителен опит, който има детето. 

„Много, много грижи 
имам аз сега.

Да си първокласник – 
то не е шега.“

1. НЕ БЪРЗАЙТЕ 
Не изисквайте от детето още от пър-

вия ден. Дайте му възможност посте-

пенно да навлезе в учебния процес. В по-

следния ден на първата учебна седмица 

вземете детето от училище по-рано и 

го заведете в любимата му сладкарни-

ца. Така преходът към училищното еже-

дневие ще бъде много по-лесен. 

2. КУПЕТЕ МУ НЕЩО НОВО
„Как така?! Вече му купих всичко!“ Зна-

ем, че това ще възкликнете. Но това са 

пособия. Купете на детето нещо лично. 

Така то ще бъде наистина сигурно, че 

първият учебен ден е празник. 

3. ОПРЕДЕЛЕТЕ ПРИЧИНАТА
След първите десетина дни от нача-

лото на учебната година се поинтере-

сувайте от класния ръководител за по-

ведението и успеха на вашето дете. С 

помощта на учителя си изяснете дали 

детето ви няма нужда от допълнител-

ни занимания. Ако детето изостава по 

някои предмети – опитайте се да раз-

берете причината. Понякога оценките, 

които то получава в училище, не отго-

варят на реалните му знания. Обърне-

те внимание и на друго – ако забележи-

те, че на детето ви му се удава даден 

предмет, насърчете го да разгърне пъл-

ния си потенциал в тази посока. Въз-

можно е онова, към което прояви инте-

рес сега, да се превърне в негово зани-

мание за цял живот. 

4. ОБЩУВАНЕ
Нека вашият ученик споделя с вас впе-

чатленията си от всеки учебен ден. 

Разговаряйте с детето, изслушвай-

те го внимателно. Поинтересувайте 

се какви за съучениците му, учители-

те, каква е обстановката в училище. 

Добре е в това общуване да участват 

и двамата родители. Ако единият не 

проявява никакво любопитство по от-

ношение на това, което става в учили-

ще, то детето може да реши, че това, 

което му се случва, не е достатъчно 

значимо. 
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ПО ПЪТЯ КЪМ УЧИЛИЩЕ

Сигурни сме, че няма да 
пуснете вашия първокласник 

веднага да ходи самостоятел-
но до училище, но е добре, докато 

го придружавате дотам (пеша или 
с автомобил), да му обяснявате как-
во трябва да прави, за да се чувства 
защитен на пътя. Ако смятате това 
за излишно, ще ви „уплашим“ с малко 
статистика. За децата до 15-годишна 
възраст пътнотранспортният трав-
матизъм е третата поред причина за 
фатални наранявания. Всяка учебна 
година две класни стаи остават праз-
ни заради деца, жертви на катастро-
фи. Ето кои са десетте важни неща, 
които не бива да пропуснете да каже-
те на детето си.

1Никога не пресичай пътя, когато го-

вориш по мобилния телефон.

2Ако времето навън е мрачно или се 

прибираш вечер, слагай нещо све-

тещо или рефлектиращо по теб, за да 

те виждат шофьорите.

3Избирай безопасно място за преси-

чане, с обозначена пешеходна пъте-

ка и достатъчно видимост. Никога не 

преминавай пред и зад спряло превозно 

средство, защото нямаш видимост.

4Винаги спирай на бордюра на тро-

тоара, преди да пресечеш, незави-

симо дали по пътя минават коли или не.

5Оглеждай се в двете посоки – първо 

наляво, после надясно, после пак на-

ляво и се ослушай, преди да пресечеш.

6Ако наблизо има автомобил, изчакай 

го да мине и след това отново се ог-

ледай и ослушай.

7Пресичай пътя спокойно, само на зе-

лена светлина на светофара (ако 

има светофар). Никога не тичай. 

8За да си в безопасност на трото-

ара, се движи колкото може по-далеч 

от платното за движение.

9Ако прецениш, че движението е мно-

го натоварено, помоли по-възрастен 

от теб човек да ти помогне да пресе-

чеш.

10Не играй около спрели и паркирали 

автомобили, на пътното платно 

и по кръстовищата, а само на опреде-

лените за това места. И помни, че на 

пътя има агресивни шофьори, които за-

страшават сигурността ти, дори и да 

спазваш всички гореизброени правила. 

Затова бъди винаги нащрек, когато си 

близо до пътно платно!

„Сухи“ тренировки 
с Lidl и КАТ

ЗА ПОРАСНАЛИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Освен да снабдят детето Ви с 

качествени материали за пър-

вия учебен ден, от Lidl  тази година 

са помислили и как да го направят 

безопасен участник в движението 

по пътищата. Ако детето Ви вече 

ходи самї до училище, може да на-

правите няколко „сухи“ тренировки 

с него (отиване и връщане от вкъ-

щи до учебното заведение), за да 

опознаете заедно маршрута. Пре-

поръчваме Ви да посетите и съби-

тието, организирано от търгов-

ската верига Lidl със съдействие-

то на КАТ, което ще се проведе на 

22 септември на паркингите на 

избрани магазини в различни гра-

дове в страната. Там детето Ви 

в по-забавна обстановка ще може 

да научи важни правила, а Вие ще 

имате шанс да си ги припомните. 

Повече информация ще можете да 

откриете на сайта на компанията 

www.lidl.bg.

Българската национална 

телевизия съвместно със 

Столичната община  развива 

кампанията „Спри, детето запа-

зи!“. Усилието да си по-внимателен 

поне на пешеходна пътека е мини-

мално. Но се оказва безценно, защо-

то означава да запазиш живот. Това 

е и апелът на обществената медия. 

В рамките на кампанията са засне-

ти два телевизионни клипа, а на 17 

септември в 17.00 ч. пред паметни-

ка на Съветската армия ще започне 

специален концерт, посветен на без-

опасността на движението. 

Кампанията „Спри, детето запази!“ 

остава отворена, защото грижата 

за пешеходците, взаимната толе-

рантност на пътя и спазването на 

закона са нещо, което трябва да се 

превърне в култура на движението за 

всички нас.

СПРИ, ДЕТЕТО ЗАПАЗИ!

УЧИЛИЩЕ
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В
елики мъдреци са ни завеща-

вали, че когато уникалният ни 

талант е в полза на други хора, 

нашият дух изпитва екстаз и възторг, 

което е най-висшата от всички цели. 

И още, проявявайки своя талант за за-

доволяване на потребностите, се съз-

дава неограничено благосъстояние и 

изобилие. Успявайки да внушим тази 

мисъл на децата още от ранните им 

години, виждаме благотворното є от-

ражение върху живота им. Необходи-

мо е многократно да им повтаряме, че 

има причина да са на този свят и само 

те могат да я открият. Освен вълне-

нието от отличния успех в училище и 

как да постъпят в най-добрите уни-

верситети, биха могли да потърсят в 

себе си какви са уникалните им талан-

ти, каквито не притежава никой друг, 

както и уникалния начин да ги проявя-

ват.

Тези принципи на духовност, търпе-

ние и подкрепа като родители и учи-

тели към всяко дете от раждането 

му и през целия му жизнен път прила-

га в дългогодишната си работа с деца 

г-жа Даниела СЕВЕРИНОВА, създала 

своя школа и философия по пътя към 

самоусъвършенстването – за децата 

и за тези, които ги обучават. 

– Кои са проектите и инициа-

тивите, включени в образова-

телната ви концепция?

– Най-големият ни проект е за засаж-

дане на дръвчета под мотото „Как ние, 

децата, да помогнем на природата“. 

Започната от 3 „а“ клас в училище „Св. 

Георги“, тази инициатива прерасна в 

национална с реализирането на проек-

та „Подари дръвче, засади гора“. Целта 

на тази инициатива е децата да се на-

учат да градят, а не да рушат. Имаме 

и проект за усмивката, който цели по-

вече усмихнати и щастливи лица, за-

щото доброто и усмивката са зараз-

ни. Съпричастни сме и към децата и 

хората с увреждания. Учим малките да 

бъдат толерантни и приемащи разли-

чията. Правим благотворителни ак-

ции, партита, даряваме лекарства, за-

купени със средства от ежегодния ни 

коледен базар. Във всички тези проек-

ти еднакво ангажирани са деца, роди-

тели и служители. Защото децата се 

учат от личния пример. 

Имаме и проект, подпомагаща любо-

вта към книгата. Работим съвмест-

но с редица общински столични учили-

ща, както с немското и англо-амери-

канското училище. Партньорството 

е изключително важно за нас, защото 

целта ни е глобално сътрудничество 

за всеобща промяна. 

– Какви са стремежите и ам-

бициите ви за в бъдеще?

– Да предлагаме алтернативно обра-

зование. Колкото се може повече да се 

засилят интересът и удоволствието 

на децата към училището. Те да  ид-

ват с желание на училище, а не да го 

възприемат като мъчилище. Най-ва-

жната крачка е отношението ни към 

тях – любов, търпение, напътствие и 

поставяне на границите с мекота. За 

нас това е предизвикателство, процес 

на осъзнаване. Такъв е нашият прин-

цип на работа – отворена система за 

ежедневна обратна връзка всеки може 

да сподели – и детето, и родителят, 

и учителят, и служителят. На база на 

тази информация ние, професионали-

стите, взимаме адекватни решения и 

съответните мерки.

Разговора води Софи ТОПАЛОВА

Г-жа Даниела Северинова

ПЪРВИЯТ ПРИНЦИП НА 
ПРЕПОДАВАНЕТО Е, ЧЕ НИЩО НЕ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕПОДАДЕНО. 
УЧИТЕЛЯТ НЕ Е ИНСТРУКТОР 

ИЛИ ГОСПОДАР, КОЙТО ПОСТАВЯ 
ЗАДАЧИТЕ, ТОЙ Е ПОМОЩНИК И 
ВОДАЧ. НЕГОВАТА РАБОТА Е ДА 

СЪВЕТВА, А НЕ ДА НАЛАГА МНЕНИЕ. 
ТОЙ НЕ ОБУЧАВА УМОВЕТЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ, ТОЙ САМО ГИ УЧИ КАК 
ДА ИЗПОЛЗВАТ ПЪЛНИЯ КАПАЦИТЕТ 
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЯ, КАТО 
ГИ ПОДПОМАГА И ГИ ОКУРАЖАВА В 

ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ. 
ТОЙ НЕ НАЛИВА ЗНАНИЯ НА 

УЧЕНИКА, ТОЙ ГО УЧИ КАК САМ 
ДА ОТКРИВА ЗНАНИЕТО. ТОЙ НЕ МУ 
ПОКАЗВА КЪДЕ Е ЗНАНИЕТО ВЪТРЕ 
В НЕГО, САМО МУ ПОКАЗВА КЪДЕ 
СЕ НАМИРА И КАК МОЖЕ ТО ДА 

БЪДЕ ПРИУЧЕНО, ЗА ДА ИЗПЛУВА НА 
ПОВЪРХНОСТТА.

ШРИ АУРОБИНДО, 
ИНДИЙСКИ ФИЛОСОФ, 

ПИСАТЕЛ И ДУХОВЕН УЧИТЕЛ

УЧИТЕЛЯТ КАТОУЧИТЕЛЯТ КАТО

ВОДАЧВОДАЧ

„

“
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Надарени сте със способности в точните науки или 

имате артистични заложби? Въпреки това изборът, 

накъде да поемете в живота, не е никак лесен. Съвремен-

ният свят ни предлага хиляди професии. Идеята за „учене 

през целия живот“ не дава голям шанс за кариера, а пазар-

ната икономика все повече „налага“ по-силните, по-богати-

те и по-модерните. Младите хора днес мечтаят за перс-

пективна професия. Те по-бързо сами се ориентират в но-

вите тенденции и знаят какво означава осигурено работно 

място, гарантирано възнаграждение и възможност за успех 

при новите евроусловия. Престиж или доходност са в осно-

вата на решението им? Изпълнени със самочувствие, те 

смятат, че ако светът не дойде при тях, те сами ще оти-

дат при него. Затова и в топ 5 на най-търсените гимна-

зии са: 91 НЕГ, СМГ, Първа АЕГ, 164 ГПИЕ и 73 СОУ, където 

в култ е издигнато чуждоезиковото обучение.

Тази година университетите трудно запълниха местата 

с успешни кандидати. По данни на агенциите за управле-

ние на човешките ресурси най-търсени са компютърните 

специалисти и икономистите. В топ 5 на специалностите 

са психология в СУ, маркетинг в УНСС, връзки с об-
ществеността в СУ, телекомуникации в ТУ и фар-
мация в МУ–София. 

Един бърз поглед към най-желаните и перспективни профе-

сии показва, че заетите във финансовата сфера – банкери, 

финансови консултанти и счетоводители – могат да бъ-

дат спокойни за бъдещето си. Маркетолозите, търговци-

те и брокерите са най-търсените от чуждите компании. 

Развитието на компютърните технологии оттласна към 

върха в класациите професията на програмиста и компю-

търните специалисти. Следва престижната професия на 

юристите, а след нея са лекари, стоматолози и здравни 

мениджъри. Зашеметяваща кариера предстои и на учени-

те и хората на изкуството с вродени таланти. Следва 

непопулярната професия на администратора, която се е 

превърнала в една от най-модерните специалности. Мал-

ко назад в класацията са професиите на инженера и поли-

цая, а също и на журналистите и ПР специалистите, кои-

то остават сред най-престижните. 

Каквото и да изберете, инвестирайте в чуждоезиковото 

обучение. Не изоставяйте важната тема, как да станете 

по-предприемчиви, и окрилете най-смелите си мечти, кога-

то обмисляте въпроса, как да забогатеете. Понякога, как-

то в изкуството, трябва само една добра идея.  

Софи ТОПАЛОВА

5Топ          на успеха5 Престиж или доходност



Лидери
Есен е и отново с малко меланхолия, но и с трепет-

но вълнение съпреживяваме първия училищен звъ-
нец с децата ни. Отдавна сме избрали класната стая, 

преподавателския екип, най-добрите програми... Но след 
бясното препускане в интернет трябва да сме сигурни, 
че сме попаднали на лидерите в образователния сектор. 
Липсата на компетентен гид ни пробужда за повече ино-
вативност и далновидност  и в тази житейска инициати-
ва. Много родители искат децата им да получат европей-
ско образование и ще са щастливи да разберат, че вече в 
София има Британско училище. „Уникално частно учили-
ще!“ – уверява още г-жа Теодора НЕНОВА, основател и 
управител. Нарича се Европейски лицей и предлага ця-
лостен британски образователен модел, започващ от дет-
ската градина и завършващ с последния училищен клас.

� КОЕ СТОИ В ОСНОВАТА НА СЪЗДАВАНЕТО НА 
ЕВРОПЕЙСКИ ЛИЦЕЙ? Той се появява в България в от-
говор на „силната необходимост от качествено образова-
ние, осигуряващо бляскаво и успешно бъдеще на възпита-

ниците си както в Европа, така и по света“. Силни думи, но 
и подкрепени с ентусиазма и енергията на г-жа Ненова и 
нейния млад екип от преподаватели, сред които и чужде-
нци. В подкрепа на думите й ще се съглася с тезата, че днес 
много български семейства в стремежа си да дадат най-
доброто образование на своите деца още от детска въз-
раст ги изпращат в чужбина, като се лишават от радост-
та да отглеждат и възпитават детето си сами. В отговор на 
тази тенденция е създадено първото и единственото учи-
лище в България, което следва британския образователен 
модел. В Европейски лицей учениците получават британ-
ско образование, без да напускат пределите на България.

� КОЕ Е УНИКАЛНОТО В ТОВА ЧАСТНО УЧИЛИ-
ЩЕ? Европейски лицей следва Британските образовател-
ни стандарти за ученици от 3 до 18 години. „Децата, които 
се учат при нас – казва г-жа Ненова, – изцяло са потопени 
в англоезична среда още от ранна детска възраст и науча-
ват английския език като роден. Българските деца имат и 
ежедневни занимания по български език, т.е. ние предла-
гаме британски образователен модел, допълнен с обуче-
ние по български език и култура, а чужденците изучават 
български език за чужденци.“ 

�EURO LYCEUM е BRITISH SCHOOL OF SOFIA – пър-
вото британско училище в България, което следва British 
National Curriculum за ученици от 3 до 18 години. Образо-
вателно-възпитателният проект е насочен към цялостно-
то развитие на детето и превръщането му в мислещ чо-
век. „Целта на обучението ни е да възпитава положител-
но отношение към усвояване на знанията, като ги увлича 
в различни проекти, създавайки у тях осъзнат интерес към 
учене до края на живота им – допълва още г-жа Ненова. – 
Цялостната програма за развитие на ученика набляга вър-
ху многостранното изграждане на личността като физика, 
интелект, емоционалност и етична нагласа.“

�  Учениците, завършили Европейски лицей, получават 
британска диплома за средно образование и могат да 
продължат образованието си навсякъде по света, защото 
британското образование е едно от най-елитните в света. 

�Европейски лицей има британска детска градина, коя-
то обхваща децата от 3 до 5 години и представлява първо-
то стъпало от цялостния образователен модел, който ги 
подготвя да продължат успешно в британско училище.

�Стремежите и амбициите са през новата учебна година 
да има прием в британското средно училище.  Поради ви-
сокото ниво на английски език, което трябва да имат уче-
ниците, всяка година се прибавя по един нов клас, в кой-
то има деца, учили предходната година. „Така осигуряваме 
едно постоянно ядро от наши ученици – казва г-жа Ненова, 
– около които може да се включат и външни деца, и само 
така можем да гарантираме високо академично ниво.“ 

Софи ТОПАЛОВА

на бъдещето
Лидери Много родители искат децата им 

да получат европейско образование 
и ще са щастливи да разберат, че вече 

в София има Британско училище
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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



ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

К
рака, гърди, дупе. Само 
крака. Гърди и дупе. Ком-
бинациите, които под-
клаждат мъжките фан-

тазии, са различни. Характерно за 
всички представители на силния 
пол е, че те не гледат на жената 
цялостно. Вниманието им обикно-
вено е привлечено от отделни час-
ти на женското тяло или пък от 
други специфични характеристики 
или движения. Симпатична закръгле-
ност, особена линия на шията, въл-
нуващи движения, нежни дълги пръ-
сти на ръцете – ето какво забе-
лязват мъжете на пръв поглед. Из-
вестният със своите любовни за-
воевания Дон Жуан казва за жена, 
която го е оставила равнодушен: 
„Кожата є не ми говореше нищо.“ 
И още нещо – колкото и парадок-
сално да ви изглежда, много от осо-
беностите на тялото, които жена-
та смята за дефекти, за мъжете 
са ефекти. 
Разбира се, и най-възбуждащата 

комбинация от 

ГЪРДИ, ДУПЕ, 
КРАКА И „ГОВОРЕЩА КОЖА“ 
понякога не е достатъчна, за да на-
кара мъжа да повтори секса с опре-
делена жена. Причините за това са 
по-трудно определими. Но във все-
ки случай мъжкият импулс зависи 
от ранни преживявания в детство-
то. (Пак тези ранни преживявания!) 
Общуването с родителите и други 

близки хора, намирането на хармо-
ния със себе си и с фантазиите си 
– либидото зависи и от тези неща. 
Още от раждането мозъкът на де-
тето регистрира всяко преживява-
не и всичко това впоследствие на-
мира израз в сексуалните му пред-
почитания. 
Жените за разлика от мъжете се 

влюбват в личността. Взирането 
във физическите данни на избраника 
идва после. Влюбената във Виктор 
Юго актриса Жулиет Друе му на-
писала хиляди любовни писма, като 
в нито едно не споменала нищо за 
външността му и конкретно за тя-

лото му. Дали го е намирала за ни-
сък или висок, за дебел или слаб. 
И дали е харесвала цвета на очи-
те му? 

„Прииска ми се да се сгуша в него и 
да се скрия.“ 43-годишната Ана при-
знава, че още в момента на за-
познанството с бъдещия си съпруг 
силно впечатление є направило сил-
ното му тяло. 

„У мъжа ми ме вълнуват всички „ъгъл-
чета“, на които той не обръща никак-
во внимание. Нежната ямка подмиш-
ниците, мекичката част на ушите, ко-
сата му, която мирише толкова хуба-
во. Тези места ме възбуждат, защото 

&ПОД ПАНТАЛОНА
ПОД ПОЛАТАПОД ПОЛАТА
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никой освен мен не ги забелязва. Точно 
заради това ми се струва, че съпругът 
ми ми принадлежи още повече.“ Това 
пък споделя 30-годишната Валя и 
продължава: „Често му изпращам съ-
общения, в които пиша, че искам да по-
мириша косата му и да я целуна. Всъщ-
ност това е секс. Да. Мога да кажа, че 
сексът за мен започва оттам.“ 
Жените, които не се лишават от 

възможността да опознаят другия, 
всъщност опознават и самите себе 
си. Ето как се е случило това 
при 33-годишната Теа. „В него има-
ше нещо диво, което отключи и у мен 
същата страст. Когато правех секс с 
този мъж, всеки път изпитвах непре-
одолимо, буквално животинско бла-
женство.“ 
Истината е, че 

СЕКСУАЛНОСТТА Е ЛИШЕНА 
ОТ „ПРАВО НА ГЛАС“

при много жени. Все още! И кога-
то, както при Теа, тя се пробуди, 
жените са изненадани от случващо-
то се с тях. Да не забравяме, че 
сравнително скоро жените започна-
ха да признават сексуалните си же-
лания, да ги възприемат като до-
пустими и нормални. Откритието 
на сексуалността е особено ярко, 
когато съвпада с кризата на сред-
ната възраст. Тогава сексът може 
да стане сбъдната мечта, която 
не се е реализирала през младост-
та. 45-годишната Галя споделя, че 
животът є би могъл да бъде разде-

лен на „преди“ и „след“ по-минало-
то лято. „В някакъв момент ме връх-
летя толкова силно желание, че аз са-
мата се учудих на какво съм способ-
на, на какво мога да се реша. Никога 
не съм очаквала от себе си нещо по-
добно. Още по-малко пък с човек, кого-
то почти не познавах. Колкото и да е 
странно – нямаше никакво смущение. 
Благодарение на тази безумна среща 
почувствах в себе си нова увереност, 
която остана у мен и досега. Разбрах, 
че не се страхувам да се отдам напъл-
но на своите желания.“ 
Мъжкият и женският поглед към 

ОБЕКТА НА ЖЕЛАНИЕТО 
са различни и по друг критерий. 
Мъжете говорят за своите жела-
ния в множествено число. Например 
„В жените ми харесва...“. Жени-
те говорят за един определен мъж: 
„Моят съпруг/приятел…“ И в това 
няма нищо чудно. По-склонните към 
полигамност мъже пазят в памет-
та си много женски силуети. Же-
ната обикновено изцяло се съсредо-
точава върху мъжа, когото обича. 
Единствено той е озарен от сила-
та на всичките є чувства. Негови-
ят образ замъглява всички предиш-
ни нейни партньори. Още по-при-
вързани към мъжа се чувстват же-
ните, чиито партньори са им по-
могнали да открият нещо хубаво, 
което не са знаели за себе си. 
Можем ли да променим отноше-

нието към собственото си тяло 
само защото то буди желание у 
партньора ни? Според психолозите, 
когато изпитваме желание към ня-
кого, ние откриваме у него неот-
крита още красота, забелязваме у 
него подробности, за които той 
сам не подозира. Влюбеният поглед 
„освобождава“ човека срещу нас от 
комплекси. 

РАЗХУБАВЯВА ГО, 
РАЗКРЕПОСТЯВА ГО

Лошото е само, че фазата на 
страс  тното, лудо влюбване ни 
хвърля в със     тояние, наподобяващо 
хипноза, в ко  ето всичко ни се виж-
да като в мъгла. И травмите, за-
печатани в тялото ни, и свързани-

те с детството ни сексуални пре-
живявания – всичко отстъпва на 
заден план. 
Когато чувствата утихнат, 

травмите ни могат да се появят 
отново. 
Тогава жената осъзнава, че пред 

нея съвсем не стои онзи мъж, кой-
то я е пленил в началото. Уви, по-
някога това чувство е непоправи-
мо, остава задълго и връзката меж-
ду партньорите се разпада.

ЛЮБОВ И СТРАСТ 
В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

Влюбеността, влечението, ст-

раст та – най-добрите противо-

отрови на безвъзвратно отиващо-

то си време. 62-годишната Мар-

гарита е уверена в това. Ето как-

во споделя тя: „Преди три години 
срещнах един от своите съучени-
ци. Когато бяхме на 17, бяхме влю-
бени един в друг. В мига, в който се 
видяхме, разбрахме, че привличане-
то помежду ни е още живо. Но кога-
то нещата опряха до... секс, аз се 
почувствах много неловко. Досрамя 
ме от тялото ми. „Леле, колко съм 
остаряла!“ – казах си. Но той наме-
ри думи, за да ме успокои: „Проме-
нило се е тялото ти, но не и ти!“

Какво ни 

кара да из-

питваме сек-

суално жела-

ние? А вълчи 

глад? Интерес-

ни отговори на 

тези и на без-

брой други въ-

проси дава най-

известната книга на Дженифър 

Акерман „Секс, спане, хранене, пи-

ене, мечтаене. Един ден от жи-

вота на вашето тяло“. Какво се 

случва в нашето тяло за едно де-

нонощие – от момента на пробуж-

дането и утринното кафе до зас-

пиването след дългия ден. Как реа-

гират мозъкът, органите и муску-

лите ни на хилядите обичайни и не-

обичайни движения и действия на 

тялото. Сексът, шофирането, пие-

нето на лекарства, разговорите с 

шефа, срещата с приятели… Аме-

риканската журналистка обобщава 

десетки изследвания и наблюдения 

от областта на медицината, не-

вробиологията, психологията и ге-

нетиката от последното десети-

летие. Картината, която се е по-

лучила, наистина поразява въобра-

жението. Толкова сложна и толкова 

добре организирана „машина“ е на-

шето тяло. Книгата є е написана 

на популярен език, забавна е и най-

важното – практична. Акерман ни 

кара да мислим за тялото си така, 

както никога не сме го правили до-

сега. 

Впрочем след добрите рецензии на 

„Ню Йорк таймс“ през 2007 г. за 

тази книга всеки издател у нас би 

могъл спокойно да протегне ръка 

към нея, а защо не и към други на 

същата авторка? 
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Вик и шепотВик и шепот

С
тенания, въздишки, целувки и особеният звук 
на сливащи се тела… Има ли смисъл да допъл-
ваме с думи тази музика на любовта?
Сексолозите са единодушни, че в леглото 

МЪЛЧАНИЕТО НЕ Е АФРОДИЗИАК 
Дори стените да са много тънки или прозорците ви 

да са широко отворени, че да правят съседите невол-
ни свидетели на вашата страст, не си заслужава по-
стоянно да жертвате удоволствието си заради спо-
койствието на другите. Така че дишайте страстно и 
викайте силно – нека партньорът ви знае, че усилия-
та му да ви задоволи не са били напразни! 
Виковете и стоновете в леглото са полезни и по дру-

ги, по-банални причини. Стонът е издишване с участие 
на глас, което доказано облекчава напрежението и мус-
кулната скованост. А това пък ни прави по-възприем-
чиви към ласките. Викът сам по себе си е физическо 
действие. Той усилва усещанията ни. Например когато 
човек чуе силен взрив, способността му да различава 
цветовете от разстояние автоматично се усилва. Ако 
партньорите едновременно издават стонове или вико-
ве на възторг по време на секс, между тях се ражда 
особено чувство на единение.

ТОВА Е ЦИНИЧНО!
Мръсните думи възбуждат, но не винаги и не всекиго. 

Важно е двама души да си имат собствен общ сексу-
ален речник. И е нужно време той да бъде съставен. 
Думи с двойствено значение, полунамеци, изрази с осо-
бен еротичен подтекст – този таен език превръща 
партньорите в сексуални съмишленици, доставяйки им 
с нищо несравнима наслада. 
Грубите думи и дори ругатните доказано усилват 

сексуалната възбуда. Но ако не сте свикнали с тях, 
могат и да ви уплашат. Затова в началото е препоръ-
чително да ги произнасяте внимателно и шепнешком, 
като следите за реакцията на партньора. Но в случая 

е важно любовта между партньорите да не се демон-
стрира единствено и само в леглото. Защото пред-
ставете си как груба фраза по време на секс би подей-
ствала на жена, която никога не е чувала добра дума 
по свой адрес от мъжа си?!

ДРУГИ ДУМИ ВМЕСТО „ОБИЧАМ ТЕ“
Не е задължително да произнасяте сакралната фраза 

„обичам те“. Има и други начини да изразите любо-
вта си: „Хубаво ми е с теб“; „Приятно е, когато си 
до мен“. Не са излишни и похвалите, отправени към 
външния вид на партньора. Даже и ако предположим, 
че сме напълно уверени в своята привлекателност, е 
приятно да получим потвърждение за нея от чове-
ка, който в момента е с нас. Чисто гол. На мъже-
те им харесва жените да възпяват тяхното „мъжко 
достойнство“. Но ако не ви се получава искрено да се 
възхитите от размера на члена му, използвайте други 
думи: мощен, силен, плътен… 

ИЗЛИШНИ ВЪПРОСИ

Далеч не всички разговори в леглото са полезни. Не е 
препоръчително и да задавате прекалено много въпро-
си: хубаво ли ти е така; а така; свърши ли... Те из-
дават неувереността ви, с която можете да заразите 
и партньора си и той да започне да се занимава със 
„самодиагностика“, вместо да се отдаде изцяло на на-
сладите на секса. Сексолозите препоръчват да избяг-
вате да обсъждате и битови теми между чаршафите 
(„Скъпи, а нощното шкафче мисля да сложа в ей онзи 
ъгъл на коридора!“). 
И да не изяснявате отношенията си в леглото, за-

щото, без да искаме, ние неволно свързваме определени 
места с определени събития, които се случват там. 
Скандалите и лошите мисли лишават леглото ни от 
романтика. Обсъждайте шефа, роднините и плановете 
си за лятото по друго време и на други места. А лег-
лото определете и опазете като територия за ласки, 
възбуда и думи на взаимно възхищение.
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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.



ДУХОВНОСТДУХОВНОСТ

„О
сновна цел на живота 
е щастието. Да, наис-
тина. Независимо как-
ви сме – атеисти, бу-

дисти или християни – всички ние 
търсим нещо по-добро в живо-
та. Според мен основното движе-
ние в нашия живот е движението 
към щастието.“ Това е цитат от 
книгата на Далай Лама и Ховарт 
К. Катлер „Изкуството да бъ-
деш щастлив на работа“. Будизмът 
предлага своя рецепта за щастие 
– да отделиш себе си от собст-
вените си емоции, за да се спасиш 
от тиранията им. Защото гневът, 
страхът и ревността са болезне-
ни не само за този, срещу когото 
са насочени, но и за онзи, който 
ги изпитва. Според Буда нищо, кое-
то ни се случва, не е нито лошо, 
нито добро. Нашият разум е този, 
който възприема събитията като 
радостни или печални, обидни или 
вдъхновяващи. Не е нужно да ста-
вате будисти, за да се възползвате 
от мъдростта на будисткия подход 

към емоциите. Ето на какво тряб-
ва да обърнете внимание. 

1. ИЗБЯГВАЙТЕ ПЕТТЕ 
„ОТРОВИ ЗА УМА“

В будизма няма понятие, екви-
валентно на „емоции“. Сблъсквай-
ки се със западните представи за 
емоциите, някои тибетски учите-
ли започнали да използват изра-
за „тсхор мьонг“ (което буквал-
но означава „опит на чувствата“). 
В будизма обаче има важно поня-

тие – „клеша“ (в превод от сан-
скрит – „страдание“, „афектира-
не“ или „омрачаване“). С „клеша“ 
се свързват пет чувства, които 
буквално могат да отровят ума 
ни: СТРАСТ, АГРЕСИЯ, НЕВЕЖЕ-
СТВО, ГОРДОСТ и ЗАВИСТ. Всич-
ки те ни изкарват от равновесие, 
затрудняват мисленето ни и ни ка-
рат да страдаме. 
Според Буда всички хора изначално 

притежават просветлена природа – 
спокойна, радостна и състрадател-
на. Но действайки под влиянието 
на „клеша“, тоест в условия на 
„замърсен“ разсъдък, те попадат в 
омагьосан кръг: злобата ражда вина, 
вината провокира тревога, а тя от 
своя страна е основа за злобата. За 
да излезем от този кръг, трябва да 
разберем причините за възникване-
то на „първичните“ емоции. 
Всичко започва от силната при-

вързаност към собствените ни же-
лания. Искаме да получим това, кое-
то ни харесва, и да се избавим от 
онова, което ни създава неудобства. 

© WWW.123RF.COM

НАШИТЕ ЕМОЦИИ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА БУДА

ЕМОЦИИТЕ САМИ ПО СЕБЕ 
СИ СА НЕУТРАЛНИ. ТЕ СТАВАТ 

ВРЕДНИ ЗА НАС, КОГАТО СЕ 
ОТЪЖДЕСТВИМ С ТЯХ. АКО 
УСПЕЕМ ДА СЕ ОТЧУЖДИМ 
ОТ ЕМОЦИИТЕ, ТЕ СПИРАТ 

ДА ИМАТ ТАКАВА ВЛАСТ НАД 
НАС. ТОЧНО ТОВА ПРЕДЛАГА 

И БУДИЗМЪТ.
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Когато реалността не отговори на 
очакванията ни, имаме навика да 
реагираме с хаотични емоционални 
реакции. А действията, към които 
ни тласкат тези реакции, пораж-
дат още повече страдание както в 
нас самите, така и около нас. За 
будиста изходът от тази ситуация 
е медитацията. 

2. НЕ СЕ ПАЛЕТЕ 
ОТ ПОЛОВИН ОБОРОТ 

Хубави или мъчителни са наши-
те чувства, не би било толкова 
важно, ако не ги следвахме безро-
потно като куче своя стопанин. 
Емоционалните ни реакции оба-
че често са неосъзнати – засягаме 
се от най-малката конфронтация 
и се притесняваме от най-малка-
та трудност. Ако някой ни възра-
зи, нашата първа реакция може би 
ще е гняв или сърдене, а по-сетне, 
ако сме злопаметни, може да се по-
яви желание за отмъщение. 
Но да погледнем на това по друг 

начин – дали яростта, която за 
един миг се вселява в човека, е съ-
щият този човек? Естествено, че 
не. Изпитвайки ярост, ние обаче 
свикваме с нея и започваме да я 
смятаме за неизменна част от нас 
самите. И точно това е източни-
кът на нашите проблеми и стра-
дания.
Човек не може да отговаря за 

действията на другите и не може 
да ги контролира, но носи пълна 
отговорност за собствените си ре-
акции и нищо не го задължава да 
отговаря на агресията с агресия. 
Нашата задача е да съумеем да се 
дистанцираме от своите емоцио-
нални навици с помощта на меди-
тация и самодисциплина и малко по 
малко да се освободим от пагубни-
те последици на нашите страсти. 

3. НЕ ПОТИСКАЙТЕ, 
А РАЗСЕЙВАЙТЕ

Проблем се явяват не самите емо-
ции, а преувеличеното значение, кое-
то им придаваме. Преувеличавайки 
емоциите, ние само ги усилваме. А 
тези емоции, с които се отъж-
дествяваме, оставят в съзнанието 

ни следи, които по-късно могат да 
повлияят негативно нашите реак-
ции. Тези т. нар. кармични следи от 
емоциите са отговорни за нашите 
бъдещи страдания.
Будизмът не ни призовава да по-

тискаме емоциите, нито да бло-
кираме негативните мисли и из-
куствено да изпразваме съзнанието 
си от тях. Целта на медитация-
та е да трансформира огромната 

психична енергия, заложена в нашия 
гняв или отчаяние, в радост и със-
традание. Но преди да се научим да 
правим тази трансформация, тряб-
ва да се научим да даваме на свои-
те мисли простор и спокойно да 
ги наблюдаваме. Така позволяваме на 
емоциите да се покажат и разсе-
ят, без да оставят в нас травма-
тични следи. Да медитираш означа-
ва да бъдеш естествен, което няма 
нищо общо с насилственото потис-
кане на емоциите.

4. НЕ БЪРКАЙТЕ ЛЮБОВТА 
С ПРИВЪРЗАНОСТТА

Страданията пораждат привърза-
ности, принуждават ни да вярваме, 
че завинаги ще притежаваме обек-
та на нашето желание или любов. 
Но рано или късно ни се налага да 
се сбогуваме с тази заблуда. Колко-
то по-силна е била нашата привър-
заност, толкова по-силно е страда-
нието от загубата на това, кое-
то обичаме. 
Свикнали сме да свързваме любо-

вта с чувството за собственост 
– моето дете ми принадлежи, тъй 
както ми принадлежи и моят шал. 
И тъй както очакваме от шала 
да ни стопли, от детето очаква-
ме да съответства на нашите по-
требности. Но това не е истин-
ска любов!
Впрочем в този случай любовта 

служи като проекция на нашите 
проблеми и като средство за са-
моутвърждение. Само когато лю-
бовта е свободна от ограничения, 
наложени от нашето самолюбие и 
егоизъм, тя е безусловна, безко-
ристна и щастлива.
В будизма не говорят за „равно-

душие“, което означава неприемане, 
отблъскване или оттегляне. Ста-
ва дума за отсъствие на зависи-
мост от емоциите ни. Няма нищо 
лошо в човешката любов – само 
чрез нея нашето сърце може да се 
открие на света, но трябва да се 
постараем да не попадаме в мре-
жите на алчността и ревността, 
които в крайна сметка разруша-
ват и нас, и нашите отношения.

Да медитираш означава 
преди всичко да отделиш 
малко време на себе си, 

да оставиш грижите и да 
обърнеш поглед навътре, към 

своето съзнание.

И какво има там?! Обикновено обър-

кани мисли, водещи до емоционална 

възбуда. Първите опити за наблю-

дение на емоциите водят до неиз-

бежното откритие: „Аз завися от 

своето съзнание, а моето състоя-

ние – от тези мисли, които възник-

ват в него.“ Какво да направите? 

Един от най-лесните начини е да се 

съсредоточите върху вдишването 

и издишването си (или върху рисун-

ка, цвете или пламък на свещ) и да 

се връщате към този обект всеки 

път, когато някоя мисъл или наме-

са отвън отвлече вниманието ви. 

Така малко по малко съзнанието за-

почва да се успокоява и става по-

ясно. Когато постигнете това спо-

койствие, започнете да наблюдава-

те какви мисли или емоции се появя-

ват у вас. Просто регистрирайте 

присъствието им, не се опитвай-

те нито да ги отхвърлите, нито да 

ги управлявате. Ако успеете да за-

пазите спокойното състояние на 

блажено наблюдение, емоциите ще 

се разсеят по естествен начин – 

като вълна, връщайки се обратно 

в океана, от който са се надигна-

ли. В това състояние е лесно да се 

направи още едно откритие: „Аз – 

това не са моите емоции.“ В резул-

тат емоциите постепенно сдават 

властта и вашето съзнание става 

все по-свободно, ясно и спокойно.

С КАКВО 
ЩЕ НИ ПОМОГНЕ 
МЕДИТАЦИЯТА?
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Паркетни дъски
Те са опростен вариант на 

паркета от по-дребни летви. 

Но не бива да бъркате пар-

кетните дъски с дюшемето, 

което е изработено от де-

бело масивно дърво. Дебели-

ната на дървесината в пар-

кетната дъска не е повече 

от 5 мм, останалото е слой 

от смърчови видове.

Плюсове
 Топъл естествен мате-

риал. 

 Относително лесен мон-

таж (ако сте по-сръчни, 

можете да ги наредите и 

сами).

Минуси
 Не са устойчиви на меха-

нични повреди (токчета на 

обувки и колелцата на ме-

белите могат да оставят 

драскотини). 

 Изисква специални сред-

ства за почистване. 

 Реагират на влажност. 

„Боят“ се от водата. 

 Нареждането на този пар-

кет изисква равна основа 

(кривината на пода не бива 

да е повече от 22 мм на 1 

м2). 

 „Шумни“ са, ако ходите по 

тях с токчета или изпусне-

те нещо върху тях (компен-

сира се от корковата под-

ложка, но не напълно).

 При изчисленията винаги 

предвиждайте запас от ми-

нимум 10% в зависимост от 

количеството помещения и 

начините за полагане.

 Под паркетните дъски не 

се препоръчва да монтира-

те подово отопление. Ако 

все пак изникне такава необ-

ходимост, по-добре се спре-

те на водно подово отопле-

ние. Паркетните дъски не е 

добре да бъдат нареждани в 

помещения с висока проходи-

мост.

ПОДОВО 
ПОКРИТИЕПОКРИТИЕ

ИзбирамеИзбираме

Експертно мнение
 Преди да пристъпите към избора на подово покритие, помислете на какво натоварва-

не ще бъде подложено то всеки ден. Условно разделете жилището си на три зони. Кори-

дорът и кухнята са зоните с най-голяма проходимост, гостната – със средна, а спал-

нята – с най-малка. 

 Включете и домашните животни в сметките. Ако сте стопанин на едро куче, дълго-

косместия, пък и късокосместия мокет няма да го бъде дълго време. Качественият ла-

минат ще издържи повече. Ако имате котка, в зоната на риска попадат пак мокетите и 

корковото покритие. 

 Помнете, че върху тъмните подове мръсотията се забелязва по-малко, отколкото вър-

ху светлите, а нееднородните разцветки добре маскират петната. 

Как правилно да 
подходим към 
тази важна задача, 
ни посъветваха 
специалисти по 
строителни и 
довършителни 
работи. А ние си 
позволихме да 
посъветваме вас.
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1При полагане-

то на ламина-

та трябва да 

помните, че основа-

та трябва да е твър-

да и равна. Ако компен-

сирате неравната осно-

ва с подложка в 2–3 слоя, 

силно ще увеличите нато-

варването и ръбовете на ла-

мината ще се раздалечат.

2Ако се каните да си ку-

пите няколко парчета 

линолеум, обърнете вни-

мание на посоката на рисунъ-

ка. При покупката на плочки 

следете всички плочки да са 

в един цвят и от един кали-

бър.

3Категорично изключете 

използването на миеща 

прахосмухачка върху ла-

минирания паркет.

Ламинат
Има различни класове ламинат: 31, 32 и 33, а 31 е най-малки-

ят. В зависимост от класа си ламинатът може да бъде из-

ползван навсякъде в дома ви.

Линолеум
За мнозина линолеумът е ба-

латум, но не е. Даже по със-

тав са коренно различни. 

Впрочем балатумите са съз-

дадени като по-евтини вари-

анти на линолеума. По своите 

характеристики линолеумът 

повече прилича на ламината. 

Също съществуват три кла-

са – за битови, за полукомер-

сиални и за комерсиални цели. 

При избора на това подово по-

критие трябва да отчитате 

два основни фактора: дебели-

на и защитен слой. Например 

в помещения с голяма прохо-

димост е по-добре да използ-

вате по-тънък линолеум с го-

лям защитен слой.

Плюсове
 Абсолютно не се „страху-

ва“ от водата.

 Лесен е за поставяне – не 

изисква специализирани уме-

ния.

 Лесно се почиства.

Минуси
 С времето приема реле-

фа на пода – стават видни 

всички неравности по него.

 Не издържа на високи тем-

ператури.

Плочки
Най-древното от всички съ-

ществуващи подови покри-

тия. Плочките са екологични, 

с дълъг живот и могат да се 

използват във всички поме-

щения в дома. Според пред-

назначението си се делят 

на две категории – стенни 

и подови. Подовите от своя 

страна се делят на класове 

3, 4 и най-здравия – 5 (кера-

могранит). Всички характе-

ристики на плочките са мак-

симално приближени до тези 

на естествения камък. 

Плюсове
 Екологични са. 

 Здравина. 

 Дълъг живот.

Минуси 

 Плочките със сложен рису-

нък изискват майсторство 

при поставяне. 

 Хладен материал (компен-

сира се с подово отопление 

под тях).

Мокет
Непретенциозно за полагане, 

но най-сложното за почист-

ване подово покритие. При 

покупката на мокет трябва 

да имате предвид, че той е 

един вид „филтър в дома“, а 

филтрите трябва да се по-

чистват. Като всяко подово 

покритие мокетът се дели на 

класове според проходимос-

тта (натоварване) на поме-

щението, в което ще се по-

ставят: с издръжлив къс „ко-

съм“ (за комерсиални цели), с 

по-дълго влакно (за спалня) и 

със средно (за гостна). В по-

мещенията с голяма проходи-

мост не бива да се използват 

мокети с дълго влакно.

Плюсове
 Не изисква предварителна 

подготовка на основата.

 Лесен е за полагане – не 

изисква специални знания и 

умения.

Минуси
 Изисква постоянно по-

чистване.

Нашите 
съвети

Плюсове
 Дебелината му не е много голяма – от 6 до 12 мм (това е 

много важно, ако таваните ви са ниски).

 Едно от най-издръжливите подови покрития – инертно 

към продуктите на битовата химия, не променя качества-

та си от слънцето.

 Ламинираният паркет от класове 32 и 33 издържа високи 

температури (например температурата на горяща цигара) 

и спокойно „преживява“ ходенето на токчета.

Минуси
 За поставянето му се изисква равна основа (кривината на 

пода не бива да превишава 2 мм на 1 м2).

 Не „обича“ продължителен контакт с водата. 

 Шумен е.
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до м а к и н я

Ред в гардероба

ПРОБЛЕМ Обувките ви са разхвърляни по пода на целия ви 

коридор. 

РЕШЕНИЕ Значи ви трябва специален регал, който поби-

ра до 15 чифта. Някои модели можете да съхранявате как-

то хоризонтално, така и вертикално. Впрочем обувките без 

токчета е добре да държите вертикално. За съхранение на 

ботушите използвайте поставки, чиято височина можете 

да регулирате. 

ПРОБЛЕМ Къде да държим всички 

чанти? Не е рентабилно да ги изхвър-

ляме, преди да е изтекъл животът им.

РЕШЕНИЕ Нужни са ви няколко най-

обикновени закачалки (куки), които да 

закрепите от вътрешната страна на 

входната врата или на вратата на 

спалнята. А защо не и на вратата на 

гардероба (пак от вътрешната стра-

на) или пък на страничната му сте-

на. На тях можете да закачите някол-

ко чанти, които носите най-често.

ПРОБЛЕМ Не ви стига място да окачите всички дрехи на 

закачалки в гардероба? 

РЕШЕНИЕ Купете си подвижна, но не много обемна зака-

чалка. Като тази на снимката – в минималистичен стил. 

Най-добре е да можете да я регулирате на височина в зави-

симост от дължините на висящите на нея дрехи. Такава за-

качалка изглежда красиво и създава уют. Но закачвайте на 

нея по-новите и по-красивите си дрехи. По-старите крий-

те в гардероба.

Няколко решения на 
най-разпространените 
проблеми, които 
се явяват причина 
за всекидневно 
раздразнение.
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вк у с н и  м а р ш р у т и

Т
я е от хората, които не се доверяват на ка-
заното от другите и не приема чуждия опит. 
Всичко иска да изпита сама. Така е и със съ-
довете на Tupperware, които представя – пър-

во прецизно и претенциозно ги тества в кухнята си и 
след като открива предимствата им, от клиент става 
демонстратор и представител на фирмата.  
Преди това е работила в областта на туризма, има-

ла е шивашко ателие и частна детска градина. След 
като дъщерите є порастват (дъщеря є Елена е оперна 
певица, а Никица – доцент по ветеринарна медицина), 
Боженка е свободна да направи своя избор и да дойде 
в България като представител на Tupperware.   
За съдовете споделя, че с тях готвенето є от задъл-

жение се превърнало в приятно занимание. Най-щаст-
лива е, когато ястията є се изяждат с удоволствие. 

Български нрави и сплитски дишпет
Боженка пристига у нас заедно със съпруга си. На 

него обаче му писва от административните неуреди-
ци в страната ни и се връща в Сплит. Тя обаче не се 
отказва: „Мен неуредици ме разбесняват – казва тя. – 
Ела да видиш кога некой ме нагази. Неслучайно ми ви-
кат „сплитски дишпет“ (разбирай, инат – бел. ред.). 
Така успява да се пребори за БГ виза. Морето на Дал-
мация и родният Сплит не є липсват, защото, както 

казва тя: „Не се привързвам към стени и градове. При-
вързвам се към хора.“ 
България веднага є допада, защото тук среща много 

приятели. Обиква и българската природа. Има вила в 
с. Видрица, Брезнишко, където често ходи с приятели. 
Признава, че в началото є е било трудно, липсвали 

са є дъщерите и приятелите. Но вече така е свикна-
ла тук, че не мисли да се връща: „За тези 15 години 
толкова много неща се промениха – казва тя. – Мои-
те деца вече имат свои семейства, работят, гледат 
деца. Моите приятелки тогава бяха млади жени, а сега 
са бабички пенсионерки и ми се оплакват от пенсиите. 
Това не ми липсва.“ (Смее се.)
Определено млад дух, Боженка се е обградила с мла-

ди хора. Преди да започнем с готвенето, ми казва с 
усмивка: „И на снимките искам да ме направите с 20 
години по-млада и с 20 кила по-слаба.“ 

Боженка ПЪРВАНОВИЧ е хърватка от Сплит. 

Тренинг и продуктов мениджър е на фирма Tupperware за България. 

Живее в страната ни от 15 години. 

Далматински 
обяд
с Боженка Първанович

Обядът с Боженка е неповторимо приключение – стро-

ени на масата ни примамват някои от най-любимите тра-

диционни далматински манджи: бистра говежда супа с фиде 

(без нея далматинците не сядат на масата), ньоки, салата 

от сезонни зеленчуци и нещо на име точ (кулинарен шедьо-

вър от телешко месо, подобен на нашия винен кебап). „Една 

мома не може да се омъжи, ако не знае как се прави точ“ – 

обяснява Боженка. 

За разхлаждане си сипваме беванда – разредено бяло вино 

с вода (в жегите в Далмация виното се пие само разреде-

но). А за да е съвсем пълно потапянето, из въздуха се носят 

далматински ритми, докато Боженка разказва вехти и нови 

истории за Далмация и за живота там.

СНИМКИ МИРЯНА КОСТАДИНОВА
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(Ньоките се поднасят като гарнитура, но могат да се сервират 
и като отделно ястие. Те са задължителното присъствие на всеки неделен 
и празничен обяд в Далмация.) 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  700 г телешко месо (от плешка)  2 глави кромид 

лук  3 с. л. олио (или свинска мас)  2–3 стръка магданоз  2 с. л. доматено пюре 
 100 мл бяло вино  по 3–4 зърна карамфил, индийско орехче и черен пипер  сол/ве-

гета на вкус За ньоките:  1 кг картофи  1 яйце  1 с. л. свинска мас  200 г браш-

но (плюс колкото поеме още)  сол

ТОЧ С НЬОКИ

СТЪПКА ПО СТЪПКА:

1. Лукът се нарязва на 

дребно. Това може да стане 

много лесно с помощта на 

„Турбо шеф“ на Tupperware.

2. Нарязаният лук се 

запържва в мазнина, до-

като стане прозрачен. 

Към него се прибавя на-

рязаното на късчета 

месо и се разбърква.

3. Когато месото покафенее, към него 

се добавя доматеното пюре, разреде-

но с малко вода. Разбърква се и се ос-

тавя да къкри на бавен огън 30 мин.

4. Когато манджа-

та се посгъсти, се 

слагат и подправки-

те. Ястието се раз-

режда с бялото вино 

и се оставя на тих 

огън за около час.

5. Малко преди да се от-

страни от огъня, към 

него се прибавя и наряза-

ният на ситно магданоз.

6. За приготвяне на ньоките карто-

фите се сваряват в подсолена вода и 

се пасират. За предпочитане е да се 

използват стари картофи, които са 

по-сухи и поемат по-малко брашно. С 

тях ньоките стават по-меки и вкусни.

7. От пасираните картофи, 

брашното, яйцето и свинската 

мас се замесва меко тесто.

8. От картофеното тес-

то се оформят „фити-

ли“, които с помощта на 

пластмасова шпатула се 

нарязват на хапки с голе-

мината на орех. От тях се 

оформят малки топчици. 

9. Топките „се гравират“ с вилица.

10. Ньоките се пускат 

в тенджера с подсо-

лена вряща вода и се 

варят, докато изплу-

ват на повърхност-

та (2–3 мин). Изваж-

дат се с решетъчна 

лъжица, изплакват се 

на течаща вода и се 

поднасят като гарни-

тура на точа. Преди 

сервиране ястието 

се поръсва с настър-

ган пармезан.

„Турбо шеф“ С този домашен помощник 
не се плаче, докато се реже лук. Освен 
това можете да съхранявате накълцани-
те зеленчуци в хладилник в същия съд – затваря се херметически 
и не пропуска миризма. С „Турбо шеф“ можете да режете лук, че-
сън, моркови, зелени подправки. Както и да приготвяте витаминоз-
ни нектари и различни сосове с кремообразна текстура.
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Дали всички са лекари?!
Когато пристига в България, Бо-

женка не познава никого. Гово-
ри хърватски, а хората є се сме-
ят. Започва да организира партита 
и да демонстрира продукцията на 
Tupperware. На представяне, на кое-
то говори за вредата от свободни-
те радикали, се обръща към публи-
ката с въпрос: „Някой от вас лекар 
ли е?“ „Всички поклатиха глави ут-
върдително и аз видимо се притес-
них от професионалната аудитория, 
пред която бях изправена да гово-
ря.“ С притеснение продължила лек-
цията си и едва след нея разбрала, 
че утвърдителното за западняците 
поклащане на глава на български оз-
начава „не“.  

Риба на лотария
„За да усетите духа на Далмация, 

трябва да поживеете като далма-
тинците – да наемете апартамент, 
и то някъде в центъра – съвет-
ва Боженка. – Сутринта трябва да 
отидете на пристанището на ри-
барницата (рибния пазар – бел. ред.), 
където в 8.30 ч. идват рибарски-
те лодки и предлагат нощния улов. 
Без значение дали ще готвят риба, 
местните задължително отиват су-
трин на рибарницата – обяснява Бо-
женка. – Ако се случи морският 
улов да е възедричка риба (над 6–7 
кила), тя се „продава“ на лотария. 
Събралите се на рибарницата (обик-
новено 20–30 души) си купуват би-
лети на стойност около 5 лева. Ри-
барят продава толкова билети, кол-
кото му струва цялата риба. С ло-
тария се определя печелившият би-
лет, а късметлията отнася рибата 
горд и щастлив, заметнал я през 
рамо.“ 

Живот като на курорт
След като участвате в рибната 

лотария, според Боженка е добре 
да се поразходите по живописните 
малки улички и да се запознаете с 
местната кухня, хапвайки в някое 
малко ресторантче, където се пред-
лагат незабравими ястия от морски 
деликатеси. 
Следобед е време за сиеста – спи 

се докъм 6 часа вечерта. След това 
се ходи на плаж. Далматинците ве-

черят към 22.00 ч. Хапват нещо 
леко – обикновено риба или ва-
рен зеленчук. Лесна рецепта, коя-
то предлага Боженка, са сварени в 
подсолена вода зелен фасул, броколи 
и картоф, нарязан на филии. Вода-
та се излива и зеленчуците се под-
правят с чесън, черен пипер и зех-
тин. След вечеря задължително се 
излиза на разходка. Всички магазини 
по кея работят до късно, а някои 
– цяла нощ. 
„Казват, че сме мързеливи, задето 

спим следобед. Няма как – клима-
тът в Хърватска е тежък – обяс-
нява Боженка. – Но откакто съм в 
България, не спя следобед. Побълга-
рих се. Даже съм си купила чушко-
пек.“ (Смее се.)

Незабравимата емоция 
на храненето

Далматинската кухня е разнообраз-
на, подправена с вкусове от Ита-
лия, Балканите и Средиземномори-
ето. Далматинците имат странни 
навици, когато седнат на маса. Те 
имат специално отношение и вкус 
към масата. За разлика от нас те 
първо се хранят – не оставят хра-
ната да изстива, а след това оста-
ват край масата на питие и дълго 
говорят за вкуса на ястията, кои-
то са похапнали.
Заради летните жеги часовете за 

хранене тук доста закъсняват – 
обядва се към 14.00 ч., а се вечеря 
чак към 22.00 ч. 

Тройният съюз 
на житото, маслините 

и лозата
стои и в основата на средиземно-
морската далматинска кухня, коя-
то, макар и много вкусна, съвсем не 
е сложна и претенциозна. Ястията 
са здравословни и лесно смилаеми, 
приготвени предимно от морски да-
рове и зеленчуци. За тези, които 
обичат риба и морски деликатеси, 
тук е същински рай – раци, окто-
поди, калмари, скариди, омари... Ри-
бите се пекат на скара или се ва-
рят, заливат се със зехтин и се по-
ръсват със ситно нарязан магданоз. 
Зеленчуци се поднасят почти към 

всяко ястие като салата и често 
приготвени самостоятелно – пъл-

нени, варени на пара или задуше-
ни. Предпочитани са патладжани-
те, чушките, тиквичките, маслини-
те. Хлябът е неизменен – сервира 
се с всяко ястие.
Традиционно далматинците гот-

вят със зехтин (като растител-
на мазнина) и със свинска мас (като 
животинска мазнина). Далматинска-
та кухня не е пикантна, подправки 
почти не се използват. Емблемати-
чен за региона е розмаринът. Поч-
ти всяка манджа се овкусява с че-
сън, розмарин и зехтин. А за яхни-
ите с дивеч, които са характерни 
за Далмация, розмаринът е направо 
задължителен. 

Паща фажьол, 
точ и отлично вино

На далматинския бряг се произ-
веждат много хубави вина. Най-по-
знатото е дингач – тежък черен 
сорт, подходящ за ястия от дивеч. 
Сред най-известните гозби в дал-

матинската кухня са паща фажьол 
(макарони или друга паста със стар 
боб) и точ (приготвя се от го-
веждо месо със специфични подправ-
ки). Кулинарното богатство се до-
пълва от десерти на млечна основа, 
сред които най-популярен е паради-
жот. Тестените ястия са предста-
вени от щруделите, които се пра-
вят със солена или сладка плънка. 

Прочутото прошуто
В тази палитра от вкусове един 

от най-почитаните и характерни 
за Далмация деликатеси е пушени-
ят бут, нарязан на тънки филийки, 
който те наричат пършут.  
По селата всяко семейство си пра-

ви домашен пършут по стара тра-
диционна рецепта. Свинските буто-
ве се овалват в морска сол и прес-
тояват една седмица. После се из-
миват от солта и се нареждат 
върху дървена дъска. Отгоре се за-
тискат с дъска, върху която се ре-
дят тежки камъни. Месото прес-
тоява така няколко седмици. По-
сле бутовете се закачат на подпо-
кривните греди, за да се изсушават, 
и се опушват с дим от ароматни 
дървета.

Текст Теодора СТАНКОВА
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вк у х н я т а

ТУК ЧЕСЪНЪТ Е В ГЛАВНАТА РОЛЯ
ЗА 6–8 ПОРЦИИ:  25 г краве масло (размекнато)  1 

глава чесън (пасирана с малко сол) плюс още 3 скилидки 

 2 с. л. сушен риган  6 броя агнешки джоланчета/котле-

ти  2 едри глави кромид лук (нарязани на шайби)  1,3 кг 

картофи  250 мл червено вино  сол, черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Фурната се загрява до 180 

градуса. 2. Разтопеното масло се смесва с пасирания че-

сън, сол, черен пипер и риган до получаване на еднородна 

паста. С остър нож по повърхността на месото се пра-

вят нарези. След това парчетата се натриват с чесно-

вата смес от всички страни. 3. Тавата за печене се за-

стила с алуминиево фолио. На дъното се нарежда лукът, 

нарязан на шайби, а върху него се подреждат парчетата 

агнешко месо. Всичко се залива с виното и тавата се по-

крива с алуминиево фолио. Месото се пече два, два и поло-

вина часа. 4. Изважда се от фурната и в тавата се при-

бавят почистените и нарязани на половинки картофи и 

обелените скилидки чесън. Поливат се с олио, тавата от-

ново се покрива с фолиото и ястието се пече още 30 мин. 

5. Фолиото се отстранява и ястието се пече още поло-

вин час до пълна готовност.

ЗА 6 ПОРЦИИ:  600 г кайма (за предпочитане е агнешка) 

 1/2 ч. л. канела  1/2 ч. л. лют червен пипер  1,5 ч. л. кимион 

 1,5 ч. л. сушена мента (стрита)  5 скилидки чесън (пасира-

ни)  1 яйце  1/2 ч. л. подправка за кайма  1 глава кромид лук 

(нарязан на дребно)  1–2 с. л. мед  3 глави червен лук  1–2 

стръка салвия  сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Фурната се загрява на 200 

градуса. Каймата се смесва с нарязания лук, пасирания чесън, 

подправките, яйцето и се размесва добре с ръце. Оформят 

се малки кюфтенца, подреждат се в намазана с масло та-

вичка, „застлана“ с листа от салвия. 2. Кюфтенцата се пе-

кат 20–30 мин. 3. Изваждат в чиния. В тавичката със соса 

от печенето се прибавят 2 с. л. мед, разбъркват се. Трите 

глави червен лук се нарязват на четвъртинки, които се под-

реждат в тавата. Лукът се пече във фурната около 15–20 

мин, докато омекне. 4. Кюфтенцата се сервират, гарнирани 

с карамелизирания запечен лук и полети с медения сос.

АГНЕШКО ПЕЧЕНО С ЧЕРВЕНО ВИНО

ПИКАНТНИ КЮФТЕНЦА СЪС СЛАДЪК ЛУК

Агнешко, Агнешко, 
тиква тиква 

и гъбки и гъбки 
по есенен по есенен 

начинначин
Насладете се на кулинарното 

разнообразие, което предлага този сезон. 
Време е за есенни дарове – тиква, орехи, 

праз лук, ароматни гъби…
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СЛАДКИЯТ ВКУС НА ТИКВАТА ПЕРФЕКТНО СЕ СЪЧЕТАВА 
С АРОМАТИТЕ НА ПАРМЕЗАН И БЯЛО ВИНО 
ЗА 4 ПОРЦИИ:  400 г тиква  2 стръка праз лук (само бялата 

част)  3 с. л. зехтин  1,5 л горещ пилешки или друг месен бульон 

 1 ч. л. магданоз (нарязан на ситно)  60 г краве масло  1 гла-

ва кромид лук  450 г ориз „Арборио“  60 мл сухо бяло вино  80 г 

пармезан (ситно настърган)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Тиквата се почиства от кората и семките. Нарязва се на мал-

ки кубчета. Празът се нарязва на тънки сламки и се запържва на 

слаб огън в зехтина, докато омекне (около 10 мин). 2. Добавя се 

тиквата и се разбърква. Ястието се оставя на слаб огън за около 

30 мин, като периодично му се долива бульон. Накрая се слага маг-

данозът, разбърква се и съдът се отстранява от огъня. 3. В ти-

ган с дълбоко дъно се разтопяват 40 г масло, в което се запърж-

ва нарязаният кромид лук. Добавя се оризът и се запържва при не-

прекъснато бъркане, докато стане „стъклен“. Налива се виното 

и се изчаква оризът да поеме течността. 4. Топлият бульон се 

налива в ориза, така че да го покрие напълно. Ризотото се готви 

се на средно силен огън, като се разбърква от време на време. 5. 
Когато оризът стане готов, се смесва с тиквата и праза и вни-

мателно се разбърква. Долива се още малко бульон и се изчаква 

докато течността напълно попие в ориза. 6. Ризотото се сваля 

от огъня и се гарнира с останалото масло и настъргания парме-

зан. Оставя се да постои няколко минути и се сервира.

С ПЛЪНКАТА МОЖЕТЕ ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАТЕ – СЪЧЕ-
ТАЙТЕ ГЪБИТЕ С ОРИЗ, КАРТОФИ И ХЛЕБНИ ТРОХИ
ЗА 6 ПОРЦИИ:  10 г сушени горски гъби  1 с. л. зехтин  15 г 

краве масло  3 глави кромид лук (почистен и нарязан на ситно) 

 400 г горски гъби или печурки (измити, подсушени и нарязани на 

шайби)  40 г галета  2 с. л. сметана  2 жълтъка  3 с. л. магда-

ноз (нарязан на ситно)  морска сол, черен пипер  12 ленти бекон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Сушените гъби се накисват в го-

реща вода за 15 мин, след това течността се излива и гъбите 

се нарязват на дребно. 2. В дълбок тиган се загряват кравето и 

растителното масло и лукът се запържва в тях до омекване. До-

бавят се пресните гъби и се пържат още 5 минути, така че да 

омекнат, без да се зачервяват. Ястието се оставя на котлона, 

докато течността се изпари, като от време на време се раз-

бърква. След като запържените гъби и лук поизстинат, към тях 

се добавят сушените гъби, галетата, сметаната, жълтъците, 

магданозът, солта, пиперът и всичко се разбърква добре. 

3. Извадете 6 форми за печене на мъфини. „Облицовайте“ стените 

им с по една лента бекон, а друга сложете на дъното, като изтегли-

те краищата є по стените нагоре. Напълнете получените „кошнич-

ки“ с плънка и накрая съберете „дръжките“ с парченца от клечки за 

зъби (така че да останат над плънката).

4. Тарталетите се пекат в загрята на 200 градуса фурна около 

20 минути, докато беконът почервенее. Изваждат се от форми-

те с помощта на остър нож. 

РИЗОТО С ТИКВА И ПРАЗ ЛУК

ТАРТАЛЕТИ ОТ БЕКОН С ГЪБИ
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5 р e ц е п т и  с . . .

…микс „Абракадабра“…микс „Абракадабра“
Искате да приготвите нещо сладко и забъркано 
набързо?! Достатъчно е да знаете как се прави 
вълшебната смес „Абракадабра“.

1. Микс „Абракадабра“ 
Разбийте с миксер 6 яйца за 2–3 мин, добавете 250 г захар, пакет ванилова 

захар и 1 л прясно мляко. Разбивайте още минута и сложете в хладилника до 

сервиране. Сервирайте поръсен със смляно индийско орехче. 

2. Оризов пудинг с „пияни“ стафиди
Накиснете в 1 с. л. тъмен ром 1/4 ч. ч. стафиди. В тенджера кипнете 

1/2 ч. ч. дългозърнест ориз, накиснат в смес от 2 1/2 ч. ч. микс 

„Абракадабра“, 2 ч. ч. прясно мляко (1% масленост) и 

1/4 ч. л. сол. Намалете котлона, захлупете с капак 

и задушавайте ориза около час до пълното му 

разваряване. Добавете напоените с ром стафи-

ди. Разбъркайте. Сервирайте десерта охладен.

3. Панакота с карамелен крем 
Разтворете 2 ч. л. желатин в 2 с. л. студена вода. 

В двулитрова тенджера загрейте 2 ч. ч. микс „Аб-

ракадабра“ до появата на първите мехури. От-

странете съда от котлона, добавете желатин и 

смесете до пълното му разтваряне. Разлейте в 6 ку-

пички за крем и изчакайте да изстине около 4 часа. 

4. Нежен десерт 
В купа разбийте до твърда пяна 1/2 ч. ч. пълномаслена сметана, 

смесете я с 1/3 ч. ч. микс „Абракадабра“. Нарежете на кубчета един 

пандишпанов блат за торта (около 300 г). Подредете слоевете в чаша 

за десерт: половинката от кубчетата блат, 1/3 ч. ч. микс „Абракадабра“, 350 

г размразени малини. Повторете подредбата. И накрая гарнирайте с филира-

ни бадеми.

5. Френски тостове във фурна 
Загрейте фурната до 200 градуса. Подмажете една тава с краве мас-

ло. Подредете един слой от 8 филии бял хляб, а отгоре – тънко наряза-

на зелена ябълка и 1 с. л. краве масло, разпределена по тостовете на 

малки парченца. Отделно разбийте 2 ч. ч. микс „Абракадабра“ плюс 2 

яйца. Излейте сместа върху тостовете и є дайте възможност да по-

пие във филиите. Печете около 25 мин.
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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 Tуршия с камби и карфиол.

Още предложения на www.oetker.bg.

Продукти: 3 – 5 тиквички, 1 пакетче Пикант фикс сладко-киселa, 
1,75 l вода, 300 ml оцет (6% или 9%), 150 g захар, стрък копър

Приготовление: Измийте, обелете тиквичките, срежете ги вертикално
на две и ги подредете в четирилитров буркан. 
Смесете съдържаниетo на пакетчето Пикант фикс с  водата, оцета и
захарта. Така получената марината сложете на огъня и я оставете да
ври за 3 – 5 мин., като бъркате непрекъснато. След като сместа заври,
могат да се добaвят допълнително оцет и захар според вкуса, който
желаете да получите. Залейте подготвените зеленчуци с горещата ма-
рината, разклатете буркана добре и долейте марината, ако е необхо-
димо. Добавете стрък копър. Затворете буркана веднага.

Мариновани тиквички



ЗА 9–12 ПАРЧЕТА:

 1 ч. ч. брашно  1/2 ч. л. бакпулвер  1/2 ч. ч. фъстъчено масло 

 350 г размекнато краве масло  3/4 ч. ч. кафява захар  1/3 ч. ч. 

бяла кристална захар  2 големи яйца  1 ч. л. ванилия  1/2 ч. ч. 

печени фъстъци и лешници, натрошени на едро  2 шоколада, че-

рен и бял, натрошени на парчета (по 1–1,5 см всяко)

за  д е с е р т

Сладкиш с ядки

СТЪПКА ПО СТЪПКА: 
1. Фурната се загрява до 180 градуса. Форма 

за печене с диаметър 23 см диаметър се за-

стила с хартия за печене. 

2. Брашното се смесва с бакпулвера. В дълбока 

купа с помощта на миксер се разбиват размек-

натите краве и фъстъчено масло. Добавят се 

кафявата и обикновената захар и сместа про-

дължава да се разбива, докато стане еднород-

на. Едно по едно се прибавят яйцата. След това 

– ванилията и брашното с бакпулвера. Замесва 

се тесто. Добавят се шоколадът и натроше-

ните ядки. 

3. Тестото се разстила във формата и се под-

равнява. Сладкишът се пече 35 мин. 

4. Сервира се напълно изстинал и нарязан на 

парчета. Поднася се в компанията на кафе, то-

пъл шоколад или какао. 

СЪВЕТ Ако не обичате фъстъци, можете да ги 

замените с кашу или орехи.  
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от 15 СЕПТЕМВРИ до 15 от 15 СЕПТЕМВРИ до 15 ОКТОМВРИОКТОМВРИ

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
На прага на големи промени стеНа прага на големи промени сте

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Устрем и вдъхновениеУстрем и вдъхновение

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Поемате още отговорности Поемате още отговорности 

и работаи работа

РАКРАК
Смяна на професията и дни за любовСмяна на професията и дни за любов

ЛЪВЛЪВ
Добри доходи, здраве Добри доходи, здраве 

и самочувствиеи самочувствие

ДЕВАДЕВА
Ставате по-силни и настъпателниСтавате по-силни и настъпателни

ВЕЗНИВЕЗНИ
Продуктивни стеПродуктивни сте

СКОРПИОНСКОРПИОН
Обичайте, но предпазливоОбичайте, но предпазливо

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Пазете се от грешкиПазете се от грешки

КОЗИРОГКОЗИРОГ
Върви ви в любовтаВърви ви в любовта

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
По-високо в социалната стълбицаПо-високо в социалната стълбица

РИБИРИБИ
Набелязвате конкретни целиНабелязвате конкретни цели

WWW.123RF.COM

АвторАвтор Михайлина НИКЛЕВА –МИШЕЛ Михайлина НИКЛЕВА –МИШЕЛ



info

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

НА ПРАГА НА ВАЖНИ ПРОМЕНИ 
СТЕ Засегнати са сферите и на лич-

ния, и на професионалния ви живот. 
Трансформационните събития ще се слу-
чат от 16 до 30 септември, когато трябва 
да сте максимално адаптивни.

СПОКОЕН ДЕН ще е 15 септември. 
Тогава се постарайте да се отпуснете 

максимално. Ако има възможност да се 
освободите от нещо или нещо да приклю-
чите, направете го с радост и готовност. 

НОВИ СЪБИТИЯ НА РАБОТНОТО 
МЯСТО очаквайте след настъпване-

то на новолунието в Дева на 16 септем-
ври. Това новолуние ви носи облекчение 
и нови възможности. Получавате шанс да 
се излекувате от нещо – в пряк и в пре-
носен смисъл. Ако искате да се отървете 
от вреден навик или да започнете успеш-
но лечение на упорито хронично заболя-
ване, подходящата дата е 16 септември. 
Просто тогава вземете решение да го на-
правите. Планетите ще ви подпомогнат да 
въведете ред на работното си място. От 
16 до 22 септември се щадете в здраво-
словно отношение.

МНОГО ВАЖЕН ДЕН за Овните е 
19 септември. Днес някой или нещо 

може да окаже сериозно влияние за бъде-

щото ви развитие. Демонстрирате зави-
ден професионализъм, общувате с авто-
ритетни личности. Появяват се нови въз-
можности. Не е изключено да ви поканят 
да се включите в нов проект, да започнете 
самостоятелен бизнес и да смените почти 
изцяло досегашната си посока на разви-
тие. Промените около вас обаче могат да 
ядосат партньорите ви. 

НАПРЕГНАТ ДЕН ЗА ПАРТ НЬОР-
СКИТЕ ОТНОШЕНИЯ е 20 септем-

ври. Очаквайте скандали, протести и не-
справедливи обвинения. Следва крат-
ко затишие, като от 21 до 26 септември 
ще сте много продуктивни и креативни. 
Завързването на нови любовни или при-
ятелски отношения през тези дни ще ви 
помогне много да преодолеете трудния 
период. 

ДЕН НА „РЕВОЛЮЦИИ“ е 29 септем-
ври. Не се учудвайте, ако се стигне до-

там да прекъснете лични или делови отно-
шения. Но запомнете, че не е препоръчи-
телно вие да сте инициаторът на конфликта. 

ОБЛЕКЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА 
ВРЪЗ КИТЕ И ПАРТНЬОРСТВАТА 

На 5 октомври планетата Сатурн напус-
ка знака, навлиза в Скорпион и оказва ог-
ромно влияние на вашия зодиакален знак. 
Сатурн е планетата на кармата и изпита-
нията, тя действа бавно. Няма да усетите 
веднага въздействието й, но резултатите 
от това влияние ще видите до 2–3 месеца. 

ТРУДНОСТИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ 
НА ДОГОВОРИ И ОФОРМЯНЕ НА 

ДОКУМЕНТИ се очертават на 4 и 5 ок-
томври. Не насрочвайте важните си сре-
щи за тези дати. През тези два дни ще бъ-
дете изправени пред нови изпитания в 
сферата на партньорствата. Не бъдете яз-
вителни и нападателни, за да не отблъсне-
те любимите си хора и съдружниците си.

ВНИМАВАЙТЕ НА ПЪТ на 7 и 8 ок-
томври, особено ако пътувате в чуж-

бина (както и при общуване с хора зад 
граница), защото са възможни обърква-
ния и заблуди. Не приемайте на доверие 
никаква информация. 

НАВЛИЗАТЕ В ПО-ХАРМОНИЧЕН 
ПЕРИОД след 8 октомври. Изведнъж 

се успокоявате. Очакват ви първите на-
гради и постижения за проявената от вас 
смелост, положените усилия и правилно 
взетите решения. 

ПОМОЩ ОТ ПРИЯТЕЛ ИЛИ ОТ 
ПОЛОВИНКАТА можете да получи-

те на 9 октомври. Не е изключено някой 
да ви въведе в нова среда, в която да ус-
тановите важни за бъдещето ви контакти. 
Сега спокойно можете да се заемете с под-
писване на договори, сключване на сдел-
ки и оформяне на документи. 

СИЛЕН И ПОЗИТИВЕН ПЕРИОД 
Целият период от 9 до 15 октомври 

е много хубав за вас, но все пак не бива да 
пропускате датите 9, 10, 11 и особено 15 
октомври, когато щастливи събития ще 
ви „изстрелят“ в желаната от вас посока. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 16–22 септември ще имате въз-

можност да напреднете в кариера-
та, да се погрижите за здравето си, да 
преодолеете затруднения от личен и 
служебен характер.

  От 22 до 30 септември трансфор-
мациите продължават на партньор-
ско ниво.

 След 5 октомври очаквайте трайно 
облекчение в зоната на партньорства-
та, ще трябва да „затегнете“ финансо-
вата дисциплина и да се грижите за 
здравето си.

ПАЗЕТЕ ПАРИТЕ 
И ЗДРАВЕТО СИ
През следващите две години и по-
ловина ви съветвам да се грижите 
за себе си. Може да изпитате недос-
тиг на пари, но не се паникьосвайте. 
Сатурн е благороден – целта му не е 
да ви направи бедни и нещастни, а да 
ви научи да пестите и да харчите по-
разумно средствата си. През следва-
щия дълъг период (2 години и поло-
вина) не е желателно да взимате за-
еми, защото връщането им ще е труд-
но. Силно ви препоръчвам да се зани-
мавате с йога или с друг спорт, за да 
се поддържате енергични и бодри и 
да не давате шанс на лошите мисли да 
ви завладеят. Ще четете повече езоте-
рична литература.

ДА ЗАБЛЕСТИШ ЗА 60 СЕКУНДИ

СМАЙВАЩИ НОКТИ ДЕН И НОЩ!  

Лакът за нокти Rimmel London 60 Seconds с неговата Xpress Flat суперплоска четчица 
покрива всеки нокът само с едно движение. И отнема само секунди да бъде нанесен. 
Споменахме ли и за мигновеното удовлетворение?! Легендарната бързо съхнеща фор-
мула съдържа защитаващи ноктите от надраскване и чупене съставки.  
А сега да ви кажем нещо и за цветовете – 38 суперзареждащи нюанса, от които лю-
бими ще ви станат Sunny Days (450) – искрящо жълто за настроение в дъждовните 
дни; Stand to Attention (318) – емблематичният червен цвят, който носят караулите 
на Бъкингамския дворец; At Ease (520) – прохладно камуфлажно бежово; и Aye, Aye Sailor 
(850) – дълбоководно синьо, което ще провокира овации за твоя стил.
Лак за нокти Rimmel 60 Seconds Nail Polish – от нула до секси само за 60 секунди. 
Станете лондонско момиче, каквото и да е настроението ви и дори навън да вали. 
Можете да намерите продукта в търговската мрежа на цена 3,79 лв.

томври
„изстрелят“ в жел
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Прогноза за периода от 15 СЕПТЕМВРИ до 15 ОКТОМВРИт е л е ц  ( 2 1 . 0 4  –  2 0 . 0 5 )

В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ В нача-
лото на периода сте достатъчно мо-

тивирани и силни, за да се захванете с 
деловите задачи. Творчески настрое-
ни сте след 16 септември, когато е но-
волунието в хармоничния ви знак Дева. 
Пригответе се за действия от понеделник, 
17 септември, за да се възползвате мак-
симално от силния и благотворен импулс. 
Получавате важни прозрения и успявате 
да решите по нов начин стари проблеми. 

НАМИРАТЕ ОБЩ ЕЗИК ДОРИ И 
С ВРАГОВЕТЕ СИ На 17 септем-

ври планетата на договорите, общува-
нето, обмяната на информация и търго-
вията Меркурий навлиза във Везни, кое-
то ще подпомогне общуването ви дори с 
най-непристъпните клиенти, колеги или 
партньори. Прегледайте и подредете до-
кументите си. Дайте ход на стари догово-
ри и проекти, от които със сигурност ще 
спечелите сега.

ОТХВЪРЛЯТЕ С ЛЕКОТА ВАЖНИ 
ЗАДАЧИ от 17 септември до 5 ок-

томври. Подновявате договори, разре-
шителни и лицензи. Получавате инфор-

мацията, от която се нуждаете. С лекота 
и по нов начин организирате работата си. 
Постигате хармония в отношенията с ко-
леги, делови партньори и близки, за кои-
то се грижите. 

ВНИМАВАЙТЕ СЪС ЗДРАВЕТО 
СИ на 20 септември. Мерете си думи-

те и не влизайте в конфликти, особено с 
колеги. Денят предполага сплетни, кле-
вети и злепоставяния. Същата тенденция 
има и на 29 септември. Ако имате здра-
вословни проблеми, не пренебрегвайте 
нито един симптом на 20 и 29 септември. 
Спазвайте всичко, което ви е предписал 
лекарят, и не си правете експерименти 
със здравето. 

УСТРЕМЪТ И ВДЪХНОВЕНИЕТО 
ВИ НАМАЛЯВАТ на 22 септем-

ври, когато Слънцето навлиза във Везни. 
Тонусът ви спада, обземат ви безпо-
койство и неоснователни съмнения. 
Приемете, че няма да можете да свърши-
те цялата работа наведнъж, това не се из-

исква от вас. 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЛИЧ-
НИ ТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ от 15 сеп-

тември до 3 октомври, защото сте на 
прага на конфликтен период, ако не отде-
лите време за партньора си. Конфликтен 
ден е 27 септември. Тогава се постарайте 
да изпълните всичките си досадни семей-
ни отговорности. 

РИСКУВАТЕ ТАЙНИТЕ ВИ ДА ИЗ-
ЛЯ ЗАТ НА СВЕТЛО на 30 септем-

ври. Очаквайте гости и вести отдалеч. 
ОБЛЕКЧЕНИЕ В ИНТИМНИТЕ 
ОТ НО ШЕНИЯ ви носи на 3 октом-

ври Венера, която минава в хармоничния 
ви знак Дева. Привличате нови приятели. 

СЪВМЕСТЕН ТВОРЧЕСКИ ПРО-
ЕКТ С ПРИЯТЕЛИ можете да започ-

нете на 9 октомври. Децата ще ви зарад-
ват. На 5 октомври късно вечерта пла-
нетата на кармата, изпитанията и натруп-
ването на опитност Сатурн преминава в 
Скорпион. Това събитие трайно ще фоку-
сира вниманието ви върху личните и дело-
вите ви партньорства в продължение на 2 
години и половина напред. Положете мак-
симални усилия да разберете посланията, 
които съдбата ви изпраща чрез действията 
на интимния ви партньор. Ако отношени-
ята ви са изчерпани, може да се стигне дори 
до раздяла. Но, от друга страна, ако прео-
долеете изпитанията пред двама ви, ще се 
сближите още повече. Не е изключено мно-
го Телци да сключат граждански брак след 
продължителен съвместен живот с някого. 

СПРАВЯТЕ СЕ С ЛЕКОТА С ТЕКУ-
ЩИ ТЕ АНГАЖИМЕНТИ от 9 до 

15 октомври. Разчитайте на подкре-
па от съдружник или делови партньор. 
Намирате благоприятно решение на свой 
проблем. Търсете съвети само от компе-
тентни хора. На 15 октомври очаквайте 
поне една приятна новост в областта на 
партньорствата. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 След 16 септември сте с добро на-

строение. Хрумват ви творчески 
идеи.

  От 17 септември до 5 октомври 
обърнете внимание на документи-
те (особено на договорите, които ще 
подписвате), както и на отношения-
та с колеги.

 19, 20, 27 и 29 септември са труд-
ните ви дни.

  От 3 октомври – раздвижване на 
личния живот. Сприятелявате се с 
нови хора.

  От 5 октомври навлизате в дълъг 
период на натрупване на опит в парт-
ньорските отношения.

БЪДЕТЕ НАЩРЕК
обаче на 19, 20, 27 и 29 септември. 
На 19 септември е втората среща на 
двете мощни трансформиращи пла-
нети Уран и Плутон. Някои от вас 
сериозно ще се замислят за корен-
на промяна в живота. Възможно е да 
се осуети замислено пътешествие в 
чужбина, както и търсене на възмож-
ности за работа, обучение или бизнес 
зад граница. Няма благоприятни ус-
ловия да се установите трайно в чуж-
бина, защото аспектът между плане-
тите е нехармоничен. Това означава, 
че постигнатите резултати няма да 
са удовлетворителни за вас. Бъдете 
предпазливи при взимане на реше-
ния една седмица преди и след 19 сеп-
тември. Този аспект се повтаря отно-
во през май 2013 г.

КАФЕТО ПАК Е ПОЛЕЗНО

КАЛИН ВРАЧАНСКИ ЗАКУСВА С ПОБЕДИТЕЛ 
в играта на NESCAFЃ® CLASSIC 

Срещата между 29-годишния победител в кампанията „Събуди се за 50 000 награди“ Красимир Ва-
силев и чаровния актьор се състоя на чаша 100% натурално NESCAFЃ® в столичното заведение 
Colibri. Домакините на уютния клуб посрещнаха гостите с авторски специални напитки, пригот-
вени с NESCAFЃ® CLASSIC, и атрактивни домашно приготвени десерти, ухаещи на ароматната 
напитка. Късметлията Красимир Василев, книговезец от София, сподели: „Аз съм страхотен фен 
на Калин и се вълнувах много през цялото време. Той е изключително интересен събеседник.“ Лю-
бимецът от телевизионния екран видимо се забавляваше и не пропусна да изтъкне, че всяка сре-
ща с нови хора го зарежда с положителна енергия. 
NESCAFЃ® Classic раздаде хиляди награди на победителите през изминалата национална кампания. 
Освен че e неразделна част от ежедневието, кафето съдържа антиоксиданти, които спомагат в 
борбата със свободните радикали – една от причините за стареенето на клетките. Една чаша 
чисто разтворимо NESCAFЃ® е 100% натурален продукт и съдържа само 2 калории.
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Прогноза за периода от 15 СЕПТЕМВРИ до 15 ОКТОМВРИл и з н а ц и  ( 2 1 . 0 5  –  2 1 . 0 6 )б

НЕ СТЕ В НАЙ-ДОБРА ФОРМА в 
началото на периода и особено на 15 

септември. Възможно е да се почувства-
те изтощени, особено от семейни ангажи-
менти, и раздразнени от повечето си за-
дължения. Не се насилвайте с никаква ра-
бота на 15 и 16 септември. На 16 септем-
ври, когато е новолунието в нехармо-
ничния ви знак Дева, ще бъдете нервни и 
припрени. Липсва ви енергия. Не взимай-
те важни решения на 15 и 16 септември – 
нямате достатъчно ясна представа за съ-
битията и е възможно да пропуснете ва-
жни подробности.

В ПО-ДОБРА КОНДИЦИЯ СТЕ на 
17 септември. Новолунието ще е „до-

карало“ поне едно ново събитие в дома 
ви. Налага се да се погрижите за занема-
рените домашни дела обаче. Може да се 
наложат дребни ремонти, както и бързо 
преместване на жилището, ако живеете 
под наем. Не се притеснявайте от проме-
ните и преместванията. Те ще ви повлия-
ят стимулиращо. 

ПОМИСЛЕТЕ ЗА ДОМАШНИЯ И 
СЕМЕЙНИЯ КОМФОРТ от 17 до 

22 септември не само на битово, но и на 
емоционално ниво. Постарайте се да из-
гладите недоразуменията с интимния 

партньор.
ТРУДЕН ДЕН ЗА ЛЮБОВТА И ФИ-
НАНСИТЕ е 20 септември. Тук се на-

месват даже темите за приятелите и деца-
та, които още повече утежняват положе-
нието ви. Изпитвате притеснения за пари. 
На 21 септември всичко може да се опра-
ви като с вълшебна пръчица, защото това 
е най-късметлийският ви ден. Тогава тър-
сете повече информация и нови възмож-
ности, пътувайте и контактувайте – така 
ще попаднете на спонсори и благодетели, 
на щедри хора с идеи, с които можете да 
разработите съвмести проекти в бъдеще. 

ЗАРЕДЕНИ СТЕ С НОВИ ИДЕИ след 
22 септември. Спокойно можете да се 

заемете с творческа работа. Следващият 
силен и успешен ден за периода е 26 сеп-
тември, когато идеите ви намират почти 
мигновена реализация. Попадате на пра-
вилните хора, с които да реализирате иде-
ите си на 22 и 26 септември. Укрепвате 

приятелските и любовните отношения, 
защото сте спонтанни и искрени. С леко-
та привличате и нови хора и симпатии в 
живота си. 

ОТНОВО КРИЗИСЕН ДЕН за любо-
вта, приятелствата и отношенията с 

децата е 29 септември. Очаквайте прово-
кации и проверки от съдбата. 

ОТЛИЧЕН ДЕН ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ 
НА ВАЖНА РАБОТА е 30 септем-

ври. Днес има голяма вероятност да види-
те поне една своя съкровена мечта реали-
зирана. Но трябва да действате бързо, за 
да не изпуснете щастливия момент. 

ОСНОВНОТО АСТРОЛОГИЧНО 
СЪ БИТИЕ ЗА ПЕРИОДА е премина-

ването на планетата Сатурн от Везни 
в Скорпион на 5 октомври в полунощ. То 
ще се отрази и на вашия живот през след-
ващите две години и половина. Очаквайте 
сериозни промени в работата, както и 
ограничения, свързани с избора на нова 
работа. Поемате нови отговорности и за-
дължения, които изяждат цялото ви сво-
бодно време, но пък ви дават шанс да се 
изградите като истински професионали-
сти. Опитът и уменията, придобити през 
този период, ще са незаменими в бъдеще. 
Не напускайте настоящата си работа, пре-
ди да сте си намерили нова, защото може 
да останете без работа за продължителен 
период от време! Обръщайте внимание 
на всички здравословни неразположения, 
защото бързо могат да се превърнат в хро-
нични. На 3 и 5 октомври са вероятни 
кризи в общуването. Налага се временно 
да се откажете от намеренията си. 

КОНКУРЕНЦИЯ, ЗАВИСТ И КОН-
ФЛИКТИ провокира планетата Марс, 

която след 7 октомври навлиза в кон-
фликтния ви знак Стрелец. 

В СТАБИЛЕН ПЕРИОД СТЕ от 9 до 
15 октомври. Справяте се с всички-

те си задължения и на работата, и вкъщи. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
  На 15 и 16 септември не се пре-

товарвайте с работа и неприятни 
емоции.

  От 17 до 22 септември обърнете 
внимание на дома си. Преодолявате 
напреженията в общуването с 
близките.

  След 7 октомври не се подда-
вайте на провокации от страна на 
партньорите.

  От 9 до 15 октомври сте в благо-
приятен период. Справяте се добре 
както на работа, така и вкъщи.

НАЙ-ТРУДНИЯТ АСПЕКТ 
ЗА ПЕРИОДА
настъпва на 19 септември – това е 
квадратурата между Уран, носителя 
на промените и внезапните обрати, 
и Плутон, планетата на трансформа-
циите. Внимавайте да не бъдете във-
лечени във финансови манипулации, 
маскирани като благородни начина-
ния. Може да се окаже, че привидно 
се включвате в обезпечен финансово 
проект, но след това да се наложи вие 
да плащате за глупостта да се присъе-
дините към него. Деликатно подхож-
дайте и към всякакви участия в орга-
низации с идеална цел, защото някой 
може да злоупотреби с авторитета 
ви. Една седмица преди и след 19 сеп-
тември бъдете предпазливи на тема 
пари и приятелства, за да не изгубите 
и едното, и другото.

БЕЗПЛАТНА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА

„СЛЪНЧИЦЕ И В ТВОЯ ДОМ“

През юни месец тази година „Вита ин витро център“ стартира кампания „Слънчице и 
в твоя дом“ за двойки с репродуктивни проблеми с подкрепата на сдружение „Зачатие“ 
– първата неправителствена организация на пациентите с репродуктивни проблеми в 
България.
„Слънчице и в твоя дом“ дава възможност за ежеседмични безплатни прегледи и консул-
тации за всички двойки с такива проблеми. Първият модул се проведе от 15 юни до 15 юли.
Вторият модул на кампанията стартира на 10 септември и ще продължи до 10 октомври. Поради засиления интерес от страна на пациентите консул-
тациите този път ще се провеждат не 2 пъти, а 3 пъти седмично между 14.00 и 16.00 ч. във „Вита ин витро център“. Те ще включват безплатен ултраз-
вук и спермограма.
Графикът за посещения ще бъде обновяван на уебсайта на „Вита ин витро център“ (www.invitro.vita.bg), като всички желаещи двойки могат да се запишат 
за прегледи и консултации на тел.: 02/960 49 50 или 02/960 49 90.
Всички посетители на безплатните прегледи и консултации имат възможност да участват в томбола за спечелването на безплатна ин витро процедура 
от „Вита ин витро център“. Непосредствено след приключването на кампанията специална комисия ще изтегли печелившата двойка.
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АКТИВИЗИРАТЕ СЕ В УЧЕНЕТО 
На 15 септември си дайте време за от-

дих, приключване и осмисляне на неща-
та. Не започвайте нищо важно. На 16 сеп-
тември е новолунието в Дева, което от-
крива важна врата за промени в живота 
ви. След тази дата правите важни контак-
ти и срещи и получавате покани за пъту-
вания. Учащите с интерес търсят знания 
и нова информация. Оформете важни-
те си документи след 15 септември, за-
щото ходенето по институции ще е много 
успешно. Но ви предупреждавам да не го 
правите на 19, 20 и 29 септември – само 
тогава са възможни затруднения. 

ПЕРИОДЪТ НА ПРОМЕНИ при вас 
започна още от 24 юни, когато беше 

първата среща между Уран и Плутон (две-
те планети на промяната), но на 19 сеп-
тември новостите около вас са повече. 
Двете планети „отговарят“ за разрушава-
не на старото и стереотипите. Следващата 
тяхна среща ще е през май 2013 г. 

ПРОБЛЕМИ С МОЩЕН „ВОЛТАЖ“ 
очаквайте първо в работата заради 

лошия аспект на Уран и Плутон. Някои от 
вас дори се решават да сменят професия-
та си. Като повечето трансформационни 

периоди, и този няма да мине без сътре-
сения и напрежения, особено ако трябва 
да разваляте съдружия и да прехвърляте 
дялов капитал. На 19 и 20 септември се 
включват и стари семейни и партньорски 
свади, недоразумения и делби. Гледайте 
да не воювате едновременно на всички 
фронтове. Добрата новина е, че в крайна 
сметка успявате да се справите с пробле-
мите и да влезете в правилното темпо на 
живеене. 

ВИЖДАТЕ ВСИЧКИ ВЪЗ МО Ж-
НОСТИ, КОИТО ВИ СЕ ПРЕ ДЛАГАТ 

от звездите на 30 септември, когато е пъл-
нолунието в Овен. Това е доста неблаго-
приятен за вас знак, но сега ще получите 
от него силен прилив на сили и желание за 
действие. Особено ако имате частен биз-
нес. Зареждате се и с желание да се спра-
вите с предизвикателствата. Днес много 
ясно ще различите доброто от лошото за 
вас. Ще оцените и предимствата, и недос-
татъците си. Но не ви съветвам да влизате 
в конфликт с по-възрастни и авторитетни 
хора, от които в момента зависите. 

ПО-СИГУРНИ И ЗАЩИТЕНИ как-
то в емоционален, така и в материа-

лен план ще се почувствате на 2 октом-
ври. Доходите ви се увеличават и това ви 
успокоява. Правите належащи плащания. 

ДНИ ЗА ЛЮБОВ На 3 октомври 
планетата на любовта и хармонията 

Венера навлиза в хармоничния знак Дева 
и до 15 октомври ви дарява с хубави мо-
менти и любовни срещи. Необвързаните 
да очакват романтично случайно за-
познанство, което е много вероят-
но да прерасне в сериозна връзка. Най-
благоприятният ден за това е 9 октом-
ври. Възможно е обаче сериозно охлажда-
не на отношенията с близките ви вкъщи 
на 5 октомври. Няма да можете спокой-
но да изразите своите чувства и вижда-
ния и това много ще ви потисне. Не се оп-
итвайте да говорите на важни теми, осо-
бено за наследства, имоти и документи – 
резултатът ще е почти нулев. 

СЪЗРЯВАТЕ! След 5 октомври пла-
нетата Сатурн се установява в хармо-

ничния за вас знак Скорпион и през след-
ващите две години и половина ви фоку-
сира върху творческите ви идеи. Дайте 
им ход! Ще успеете да създадете устойчи-
ва емоционална връзка или да заздрави-
те настоящата си. Ставате много по-сери-
озни както в отношенията си с приятели-
те, така и в подхода си към развлеченията 
и забавленията. Съзрявате и търсите по-
дълбок смисъл и удовлетворение.

„УСКОРЕНИЕ“ ЗА ОБЩУВАНЕ по-
лучавате от Меркурий, който пак на 

5 октомври навлиза в хармоничния ви 
знак Скорпион. Отхвърляте с лекота за-
немарени задачи. 

НАБЛЕГНЕТЕ НА РАБОТАТА На 10 
октомври осъществявате важни кон-

такти и подписвате изгодни договори. 
Много е важно да сте активни в работа-
та до 15 октомври, за да затвърдите по-
ложителните промени от 19 септември. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
  От 16 септември се активизи-

рате в пътуванията, контактите и 
обучението.

 На 19 септември стартират проме-
ни в кариерата и партньорствата ви. 

 На 19, 20 и 29 септември избягвай-
те да оформяте документи и да под-
писвате договори.

  На 2 октомври придобивате са-
мочувствие и сила. Доходите ви се 
увеличават.

 След 3 октомври ще имате приятни 
романтични срещи.

СЪВЕТИ ЗА СПРАВЯНЕ 
С ТРУДНИЯ АСПЕКТ 
УРАН–ПЛУТОН
който всъщност е и нещо като „образ“ 
на световната финансова криза. В ни-
какъв случай не се вкопчвайте в ми-
налото, нито в уж сигурното настоя-
ще, защото това ви обрича на големи 
загуби и застой. Ще пропуснете въз-
можността да намерите нови пътища 
и възможности. Действайте донякъде 
като във водовъртеж, не се опитвайте 
да се съпротивлявате, отпуснете се по 
течението и вижте на кой бряг ще бъ-
дете „изхвърлени“ от тях.

EISA УДОСТОИ SONY С 5 НАГРАДИ „НАЙ-ДОБЪР ПРОДУКТ“ НА ГОДИНАТА
В най-голямата издателска мултимедийна организация в Европа EISA членуват 50 списания 
за специализирани интереси, издавани в 19 европейски страни. Продуктите, за които Sony 
получи признание от нея, са:  Европейски огледално-рефлексен фотоапарат на 2012–2013 го-
дина α SLT-A57  Европейски усъвършенстван компактен фотоапарат на 2012–2013 година 
Cyber-shot DSC-RX100   Европейски туристически фотоапарат на 2012–2013 година Cyber-
shot DSC-HX20V  Европейски 3D телевизор на 2012–2013 година BRAVIA KDL-55HX850  Евро-
пейски продукт за домашно кино от висок клас на 2012–2013 г. VPL-VW1000ES. 
Независимо дали сте начинаещ във фотографията, или сериозен ентусиаст, SLT-A57 ще ви 
впечатли: това е високоефективен фотоапарат на достъпна цена, със стилна ергономич-
ност и качествени материали. Благодарение на технологията Translucent Mirror (прозрачно ог-
ледало) SLT-A57 постига удивително снимане в серия от 12 кадъра в секунда и постоянен не-
прекъснат автофокус, с който остротата на вашия обект никога не се губи. Това го прави 
идеален за снимане на бързи действия, дори при голямо приближение и на движещи се обекти. 
Снимайте като професионалисти със Sony! 

СНИМАЙТЕ КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
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ДОБРИ ДОХОДИ, ЗДРАВЕ И СА-
МО ЧУВСТВИЕ ви носи новолуние-

то в Дева на 16 септември. Ще ви се при-
иска да погледнете по-практично на жи-
вота и да се отнесете с повече любов към 
себе си. След 16 септември имунитетът 
ви укрепва. Енергията, която ще натрупа-
те от 16 до 22 септември, ще ви служи 
за дълго време напред. Повече сън, спорт, 
почивка и общуване с добри хора ще ви 
подействат зареждащо. Сега всяко нещо, 
което правите за душата и тялото си, е 
здравословна инвестиция поне за три ме-
сеца напред. Създават се добри възмож-
ности да получите заработеното до този 
момент, но след 16 септември ви съвет-
вам да потърсите нови или допълнител-
ни източници на пари. Опитайте отново 
дори там, където преди време са ви отка-
зали, защото сега има голяма вероятност 
да успеете. 

ТУРБУЛЕНЦИЯ В ОБЩУВАНЕТО 
ще усетите на 19 и 20 септември. 

Очаквайте също и напрежения и проме-
ни в работата. На 19 септември можете 
да вземете окончателно решение за смя-
на на досегашната си работа, както и за 
смяна на направлението ви на развитие и 

обучение (ако все още учите). Ако до този 
момент сте таили неудовлетвореност от 
досегашното си образование, работа или 
развитие като цяло, то на 19 и 20 септем-
ври ще усетите големи трансформации в 
тези сфери. Лъвовете, които са удовлетво-
рени от постиженията си до момента, ще 
получат импулс да придобият още по-го-
лям авторитет и сфери на влияние. 

ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ И ОП ТИ-
МИЗЪМ ще почувствате на 30 сеп-

тември. Получавате нужната ви подкре-
па, както и отлични предложения за бъ-
дещето. Чувствате се по-хармонични и 
спокойни. 

ЧАРОВНИ, КРАСИВИ И ВЛЮ Б-
ЧИВИ сте от 15 септември до 3 ок-

томври, когато Венера се намира във ва-
шия знак. Ще почувствате благоприятно-
то влияние на тази планета с пълна сила 
на 21 септември, когато само с чар ще 
можете да пробиете и завладеете недос-
тъпни за другите територии. Това е де-
нят на сбъднатите мечти и на щастливи-
те случайности. Привличате любов, пари, 
спонсори и закрилници. Присъединявате 
се към нов кръг от хора, с които имате 
сходни интереси. Можете да започнете 
нов проект и да осъществите ваши сме-

ли идеи. 
НЕ ЛЪЖЕТЕ И НЕ ИЗНЕ ВЕ РЯ ВАЙ-
ТЕ на 27 септември. Самите вие ще 

бъдете много мнителни и ревниви, с кое-
то можете да влошите отношенията си с 
интимния партньор. 

СПРАВЯТЕ СЕ ОТЛИЧНО С РА БО-
ТА ТА СИ И В ОБЩУВАНЕТО от 1 

до 5 октомври. Добре ще бъде да при-
ключите с оформянето на договори и 
други документи, защото след 5 октом-
ври това ще се окаже по-трудно. Точно на 
5 октомври бъдете нащрек и в общуване-
то, защото може да развалите трайно от-
ношенията си с някого, ако сте прекалено 
директни или нападателни. 

КЪСМЕТЪТ ОТНОВО ВИ СПО-
ХОЖ ДА на 9 октомври. Трябва да 

действате бързо, за да се възползвате от 
благоприятните възможности. Дори мо-
жете сами да ги потърсите и провокирате 
днес, когато сте много убедителни и кон-
тактни и с лекота преодолявате и най-го-
лемите си страхове и пречки. 

В ТВОРЧЕСКИ ПЕРИОД СТЕ на 7 
октомври. Много вдъхновени сте и 

е добре да общувате повече с приятели, 
да спортувате и да не отлагате да реали-
зирате оригиналните си идеи. Действайте 
веднага. 

ОТСТОЯВАТЕ ИНТЕРЕСИТЕ СИ 
от 7 до 15 октомври. Приятелите ще 

ви окажат подкрепа, за да се представи-
те добре на светско мероприятие или на 
конкурс. 

С НАВЛИЗАНЕТО НА САТУРН В 
СКОРПИОН след 5 октомври през 

следващите две и половина години за вас 
се очертават ремонти или дори смяна на 
жилище. Помнете, че не е добре да се пре-
връщате в заточеник в собствения си дом. 
Има тенденция да се появят трудности в 
общуването с родителите, не влизайте в 
тежки конфликти с тях. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 16 до 22 септември водете здра-

вословен начин на живот. Потърсете 
нови възможности за увеличаване на 
доходите си.

  На 19 и 20 септември преценява-
те посоката, в която да се развивате. 
Захващате се с мащабни проекти.

 На 20 и 29 септември не предпри-
емайте пътувания, пазете се от кон-
фликти от всякакъв характер, не под-
писвайте договори.

  От 15 септември до 3 октомври 
планетата Венера е в Лъв – ставате ча-
ровни и влюбчиви.

ГОЛЯМО САМОЧУВСТВИЕ
Ще имате сили и самочувствие да 
преобърнете дори планина. За хва-
щате се с важни и мащабни проек-
ти. Намирате общ език както с под-
чинените си, така и с началниците си. 
Само на 20 и 29 септември бъдете 
много предпазливи в общуването и 
при пътуване. Не си насрочвайте сре-
щи, не подписвайте договори и не се 
явявайте на изпити и събеседвания 
тези дни. Това са критични дни (осо-
бено за пътуване на кратки и дълги 
разстояния).

КАЧЕСТВЕН КОМФОРТ У ДОМА

„ИКЕА“ С ПО-НИСКИ ЦЕНИ И ИНТЕРАКТИВЕН КАТАЛОГ ЗА 2013 Г.
„ИКЕА“ посреща втората си година в България с първия в историята си интерактивен каталог, 
съдържащ 328 вдъхновяващи страници с решения за обзавеждане и декорация на дома. Компани-
ята предлага нови, по-ниски цени на 1195 продукта за дома и потвърждава отново ангажимен-
та си да не увеличава цените на всички продукти, посочени в каталога, за една година напред.
Това заедно с новия продуктов асортимент и с новите идеи за обзавеждане на дома отразява 
стремежа на ИКЕА да посрещне високите изисквания на своите клиенти и да удовлетвори тех-
ните потребности по най-добрия начин.
За първи път в историята на ИКЕА притежателите на смартфони ще имат възможността 
чрез специално иновативно мобилно приложение, достъпно за Android или iPhone устройства, да 
отключат „добавена реалност“ – допълнителна информация от страниците на каталога. Това 
става чрез специалните символи, разположени до изображенията на някои сраници – когато мо-
билното устройство сканира съдържанието на съответната страница, притежателят му ще 
може да разбере например какво се крие зад затворените врати на мебелите или да смени заве-
сите в стаите.
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Прогноза за периода от 15 СЕПТЕМВРИ до 15 ОКТОМВРИе в а  ( 2 3 . 0 8  –  2 2 . 0 9 )д

НЯМА ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ КОМ-
ФОР ТНО на 15 септември. Имате 

много идеи и желание да промените на-
стоящето, но нямате енергия да го напра-
вите. Възможно е да почувствате здраво-
словни неразположения. Намирате се във 

важен период на обновление на жизнена-
та ви енергия. Много скоро ще преодо-
леете хроничната умора и раздразнение. 
Обмяната на веществата ви ще се подо-
бри. Ако искате наистина да помогнете на 
организма си, направете прочистваща ди-
ета или лечебно гладуване на 15 и 16 сеп-
тември. Това ще е чудесен подарък за ор-
ганизма ви, защото по-лесно от друг път 
ще се освободите от ненужните шлаки и 
токсини. Обновлението му се случва точ-
но в навечерието на новолунието в Дева, 
което настъпва на 16 септември. 

СЪБЕРЕТЕ ВСИЧКИТЕ СИ СИЛИ 
на 19 и 20 септември, когато ще нас-

тъпят бурни събития. Вероятно е прекъс-
ване на трудни лични отношения, но съ-
щевременно ще се избавите и от много-
то тревоги, които са били част от тях. На 
19, 20 и 29 септември ви предстоят ва-
жни делови разговори. Има риск обаче 
да приключите и с едно делово партньор-
ство. Направете го разумно и без излиш-
ни напрежения, за да не се окажете с голе-
ми материални загуби. На 20 септември 
внимавайте какви документи подписвате. 

ОЩЕ ЕДНА ТРУДНА ДАТА ЗА 
ПАРИТЕ И ДЕЛОВИТЕ ВИ ОТНО-

ШЕ НИЯ е 5 октомври. Не насрочвай-
те важни сделки за тогава и не взимай-
те пари на заем. Бъдете предпазливи и в 
здравословно отношение – има опасност 
от инциденти. Денят не е добър и за хи-
рургични манипулации, освен ако не са 
спешни.

В ХУБАВ И СТАБИЛЕН ПЕРИОД сте 
от 21 до 26 септември, когато трябва 

да сте максимално концентрирани. 
РАЗБУЛВАТЕ ЕДНА ТАЙНА или 
пък осуетявате нечий пъклен план на 

30 септември. Ставате по-уверени и сил-
ни. С лекота превръщате негативните съ-
бития в позитивни. Получавате и нови 
предложения за делови, но не бързайте да 
приемате. Днес не рискувайте и в създава-

нето на интимна връзка. 
СПОРАЗУМЯВАТЕ СЕ И С НАЙ-СЕ-
РИ ОЗНИТЕ СИ ОПОНЕНТИ след 

3 октомври с навлизането на Венера в 
Дева. От 3 до 15 октомври видимо по-
добрявате отношенията си с вашите парт-
ньори, появяват се и нови обожатели и 
приятели. 

МНОГО СТЕ КОНТАКТНИ на 5 ок-
томври. Време е за събиране на нуж-

ната ви информация, за взимане на изпи-
ти и за обучение. Запишете се на шофьор-
ски или езиков курс. 

НАСТЪПАТЕЛНИ СТАВАТЕ на 7 
октомври, когато планетата на кон-

куренцията, решителността и действието 
Марс навлиза в Стрелец.

ЩАСТЛИВИ СРЕЩИ очаквайте на 
9 октомври. С чар и дружелюбие пе-

челите чудесни партньори и приятели, 
с които можете да станете и творчески 
тандем. 

ПЛАНЕТАТА НА КАРМАТА СА-
ТУРН ВЛИЗА В СКОРПИОН след 5 

октомври и през следващите две годи-
ни и половина подбирайте много внима-
телно хората, с които общувате. Може да 
се стигне и до прекъсване на някои връз-
ки и приятелства. Очаквайте и охлаждане 
на отношенията ви с братя и сестри, съсе-
ди, съученици или братовчеди през този 
период. 

ОТЛИЧНИ ДНИ ЗА ПЕЧАЛБИ са 9 
и 10 октомври. Предприетите дейст-

вия ще доведат до трайни и добри ре-
зултати. Има възможност да си намери-
те нова, по-доходна работа или да наме-
рите допълнителни източници на доходи. 
Ставате обаче и по-привлекателни за кон-
фликти, особено вкъщи. 

УРЕЖДАТЕ НАСЛЕДСТВЕН ИЛИ 
ИМОТЕН ВЪПРОС на 15 октомври. 

Възможно е да получите дарение, което 
ще ви обезпечи материално. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 На 15 и 16 септември направете ди-

ета за прочистване на организма.
  След 16 септември стартирайте 

най-важните си проекти.
 19 и 20 септември са трудни дни на 

промени. Възможно е да приключите 
болезнени емоционални и интимни 
отношения, както и делови връзки. 

 От 3 до 15 октомври ще имате успе-
хи в любовта и създаването на прия-
телски връзки.

МНОГО ВАЖЕН ДЕН!
Денят на новолунието на 16 сеп-
тември е най-важният ден за вас 
не само за разглеждания период, но 
и в рамките на една година напред. 
Започвате друга житейска фаза – зад 
гърба са старите периоди от ваше-
то развитие. До края на септември 
ще бъдете в постоянно напрежение и 
почти няма да имате време за анали-
зи. Събитията ще изискват от вас не-
забавни действия и решения. Сякаш 
се прехвърляте в друга реалност. На 
много Деви това новолуние ще доне-
се импулс за нова професионална ре-
ализация и промяна на имиджа. През 
целия период ще имате благоприят-
на възможност да се грижите за здра-
вето и външността си, но най-много 
няколко дни след новолунието в Дева 
и няколко след 3 октомври, когато 
Венера ще навлезе във вашия знак 
и ще събуди потребността ви да сте 
красиви и хармонични.

СОБСТВЕН БИЗНЕС?!

БИЗНЕС ИДЕИ НА CD
Много хора смятат, че стартирането на бизнес е сложна и дори невъзможна задача. Екип от 
професионалисти се събра и обсъди как да улесни осъществяването на вашите мечти. С наръч-
ниците на „РС издателство и бизнес консултации“ имате на едно място цялата информация 
за стартиране на собствен бизнес. Предлага ви се, така да се каже, бизнес до ключ – целият 
път от идеята до превръщането є в печеливша и успешна. 
Това са бизнес идеи, осъществими с малко пари, затова са подходящи за хора, които в момента 
са безработни. Идеите могат да бъдат полезни и за всички онези, които искат да бъдат сами 
на себе си работодатели. В наръчниците на CD ще намерите информация, която ще ви помог-
не да разберете:  как да планирате бизнеса си  как да го управлявате  къде да рекламирате 
и как да направите начинанието си популярно за повече хора. Ще откриете също така интер-
вюта с хора, които вече имат успех в дадената сфера, полезни линкове и адреси, както и специ-
фична информация, свързана със законодателната страна на бизнеса. 
Успехът се планира. Той никога не идва случайно. Започнете да планирате още днес! Вижте пове-
че информация за бизнес до ключ на CD на електронен адрес http://biznesdokliuch.biznesidei.bg/.
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ЧУВСТВАТЕ СЕ ИЗОЛИРАНИ на 
15 и 16 септември. Използвайте мо-

мента за размисъл върху събитията от 
последната година. Новолунието в Дева 
на 16 септември ще събуди дълбоки 
ваши желания. Интуитивни и по-вглъ-
бени сте. Ще усетите и непреодолимо же-
лание да довършите един куп започнати 
дела. Чувствате се по-стабилни и самос-
тоятелни и придобивате мотивация за 
бъдещето си. Помнете обаче, че събити-
ята няма да се развиват видимо, бързо и 
гръмко. Сега се задейства по-деликатен 
механизъм, който първо ще ви импулси-
ра да осмислите дълбоко всичко, което се 
случва с вас. 

В ЦЕНТЪРА НА СЪБИТИЯТА СТЕ 
Ситуацията се преобразява корен-

но и на 19 септември сте във водовър-
тежа на събитията. Ще ви бъде труд-
но да предвидите ходовете както на де-
ловите си партньори, така и на близките 
си хора. Случките в живота ви ще се зад-
вижват от външни фактори, с които (в по-
вечето случаи) ще трябва да се съобразя-
вате. „Всичко тече, всичко се променя“ е 
рефренът, подходящ за 19, 20, 29 септем-
ври. Планетите Уран и Плутон ви прово-
кират за пореден път да докажете устой-

чивостта си и умението да балансирате. 
Трансформационната сила на тези дни 
най-сериозно ще усетят родените от 28 
септември до 1 октомври включително.

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ ще бъде 
необходимо на Везните на 19 септем-

ври. Сериозните събития на този ден са 
свързани с роднини и близки, наследства, 
имоти и собственост. Очаквайте изнена-
ди не само в личен, но и в професионален 
план. Вероятни са нелоялни постъпки от 
страна на обкръжението ви, особено ако 
има да „делите“ недвижима собственост 
или други имущества. Възможни са и раз-
очарования и раздели, свързани с емо-
ционалния ви живот. Но не се отчайвай-
те, защото скоро ще намерите нови връз-
ки, които ще ви накарат да забравите слу-
чилото се бързо. 

ТРУДНО НАМИРАТЕ ОБЩ ЕЗИК 
С ОКОЛНИТЕ на 20 септември. Не 

водете важни разговори и преговори. Не 
подписвайте договори, особено ако ка-
саят фамилна или фирмена собственост. 
Отложете и съдебните дела и спорове за 
по-благоприятен момент. Избягвайте из-
ясняване на отношенията точно сега. 

ЖИЗНЕНОСТ И НАСТРОЕНИЕ ви 
носи Слънцето, което навлиза във 

Везни на 22 септември. Вече няма от как-
во да се притеснявате, ще успеете да се 
справите и с предстоящите предизвика-
телства в края на месеца.

ВЪРШЕТЕ САМО НАЛЕЖАЩОТО 
на 29 септември. На тази дата е въз-

можно да се повторят или доразвият част 
от събитията от 19 септември. Бъдете 
внимателни и се старайте да бъдете адек-
ватни на текущите събития.   

ДИНАМИЧНО, ДОРИ НА ПРЕ Г-
НАТО е пълнолунието на 30 сеп-

тември. Контактите ви се активизират, 

възможни са изяви пред публика. Ще се 
представите добре, но само ако умеете 
да си партнирате и да се съобразявате с 
другите. Както проблемните, така и хар-
моничните партньорства ще се очертаят 
ясно през този ден. 

ПРОДУКТИВНИ СТЕ в периода от 
1 до 4 октомври. Лесно набелязва-

те бъдещи цели на 4 октомври. На 5 ок-
томври няма да можете добре да общу-
вате и да изразявате своите желания. 
Изберете друг ден, за да си свършите ва-
жната работа. Най-важното е да не се под-
дадете на чувството на страх, неувереност 
и самокритика в този ден! 

СТАБИЛЕН ПЕРИОД очаквайте от 
5 до 15 октомври. Но бъдете търпе-

ливи. Започнете новите начинания след 
новолунието във Везни на 15 октомври. 
Тогава ви се отварят нови хоризонти. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
  На 16 септември ставате интуи-

тивни. Припомняте си съкровени 
желания. 

  19, 20, 29 и 30 септември са най-
динамичните дни от периода. 
Ключовата дума, която ще ги харак-
теризира, е... „промяна“.

 На 5 октомври не се поддавайте на 
страхове и не се самокритикувайте. 
Нека ви помага мисълта, че в този ден 
се прощавате с планетата на изпита-
нията Сатурн, и ще ви стане по-леко.

СЕРИОЗЕН ПОВОД 
ДА ПОЧЕРПИТЕ
На 5 октомври късно вечерта, след 
две и половина годишно преминава-
не, Сатурн, планетата на кармата и 
изпитанията, най-сетне напуска ва-
шия знак и отива да дисциплинира 
Скорпионите. Това е отличен повод 
да отдъхнете и да почерпите. В най-
скоро време ще усетите облекчение. 
Трудностите около вас постепенно ще 
започнат да изчезват. Макар на мо-
менти да бяха доста трудни, послед-
ните две години и половина бяха и по-
лезни, и изграждащи за вас. Опитът и 
уменията, които придобихте, ще ви 
бъдат полезни. Такава беше и целта на 
планетата – да ви направи по-приспо-
собими към нашия материален свят. 
Следващото завръщане на Сатурн 
във Везни ще бъде едва след 27 годи-
ни – през септември 2039 г.

ЕЛИКСИР ЗА КОСАТА

ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ПЪРХОТА
Упоритият пърхот ни прави по-неуверени, защото оставя у околните впечатлението, че не 
се грижим за косата си. Затова мисълта за него е мъчителна. След сериозни проучвания изсле-
дователите на Eucerin® разработиха иновативната продуктова линия шампоани против пър-
хот Eucerin® DermoCapillaire и интензивен тоник против пърхот Eucerin® DermoCapillaire. „Пър-
хотът обикновено се причинява от дрождите Malassezia globosa, които нормално се срещат на 
скалпа. Нашите проучвания показаха, че има и друго явление, което оказва влияние на образу-
ването на пърхот – микровъзпаления на скалпа, причинени от тези микроорганизми. Затова 
разработихме продукти с двойно действие, които се справят и с двата проблема“ – обясня-
ва Стефани Конзелман, директор на отдел „Разработване на продукти“ в „Байерсдорф“ АД.
Интензивният тоник DermoCapillaire ефективно се бори с упорития пърхот благодаре-
ние на съставката ликохалкон А, който премахва микровъзпаленията на скалпа. Eucerin® 
DermoCapillaire гел-шампоан против мазен пърхот и Eucerin® DermoCapillaire крем-шампоан про-
тив сух пърхот ефективно намаляват съответния вид пърхот и успокояват скалпа още с 
първото нанасяне. 
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Прогноза за периода от 15 СЕПТЕМВРИ до 15 ОКТОМВРИк о р п и о н  ( 2 3 . 1 0  –  2 2 . 1 1 )с

АКТИВНА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙ-
НОСТ ВИ УВЛИЧА на 22 септем-

ври. Непрекъснато ще изникват допъл-
нителни задачи както в професионалния, 
така и в личния ви живот. 

НАМИСЛЕТЕ СИ ЖЕЛАНИЕ (ПО-
НЕ ЕДНО) на 16 септември. По из-

тупайте от прахта старите си идеи и се 
възползвайте от силния импулс, който 
ще ви даде новолунието в Дева. След тази 
дата настъпва благоприятно време за ек-
ипна работа. 

НАПРАВЕТЕ ПЛАНОВЕ ЗА БЪ-
ДЕ ЩЕТО от 17 до 22 септември. 

Срещнете се с приятели и обмислите с 
тях какво бихте могли да правите заедно. 
Включете се в нов проект или инициати-
ва. Сега сте силни в екипната работа, про-
явявате се като лидер и давате най-добро-
то, на което сте способни. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ на 19 сеп-
тември. Както при всички зодиа-

кални знаци, така и при вас ще се проя-
вят и някои негативни аспекти на пери-
ода. Посочената дата е критична и изис-
ква повишено внимание в общуването на 
всички нива. Най-взривоопасно може да 
се окаже на работното място. Възможни 
са и разочарования от най-близки хора. 

Непременно проверявайте всяка инфор-
мация по няколко пъти, особено ако е 
свързана с работата ви. Не се предове-
рявайте, дори на авторитетни или много 
близки хора. Включете на скорост своята 
мнителност и винаги имайте едно наум. 
Внимавайте да не загубите извоюваните 
си добри позиции и авторитет с необмис-
лени, прибързани действия. Същите съ-
вети и предупреждения важат и за датите 
20 и 29 септември. 

ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ НА 
НЕР ВНА ПОЧВА са възможни на 20 

септември. Спазвайте лекарските пред-
писания, особено ако имате хронични за-
болявания, високо кръвно налягане на-
пример. Не се ядосвайте! Пазете здраве-
то си! 

ОБИЧАЙТЕ, НО ПРЕДПАЗЛИВО 
Хубаво е да сте предпазливи в любов-

ните и личните взаимоотношения от 15 
септември до 3 октомври. Старайте се 
да не бъдете обсебващи, мнителни и рев-
ниви. Най-труден за личните ви отноше-
ния ще бъде 27 септември. Не се предо-
верявайте на непроверени хора на 3 ок-
томври. Красивото любовно чувство и 
илюзията са се хванали ръка за ръка в 
този ден. Има вероятност да приемете за 
зараждаща се любов нечие обикновено 
приятелско отношение.

МИСЛЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО Поста-
рай те се поне частично да задвижите 

плановете си до 22 септември. После на-
влизате в неудачен период, когато с лекота 
ще вършите само започната вече работа. 
Жизнените и съпротивителните ви сили 
намаляват, ставате много раздразнител-
ни и предпочитате уединението в периода 
от 23 септември до 15 октомври.  

СКОРПИОНСКА СИЛА ВИ ИДВА 
от 6 до 15 октомври. Най-силно ще 

усетят това хората с творчески профе-
сии или пък тези със собствен бизнес. 
Но помнете: не започвайте нищо точно 
сега! Стартираните в посочения период 
проекти няма да имат дълготраен успех. 
Меркурий навлиза в Скорпион и ви пра-
ви задълбочени и аналитични. Само вни-
мавайте да не попаднете в капана на само-
съжалението. Не се изолирайте прекале-
но! Анализирайте, но с мярка. Намерете 
време за почивка – ще ви се отрази от-
лично. Ако е с приятели – още по-добре. 
Най-важното, което трябва да си повта-
ряте, е, че няма да допуснете да изпадне-
те в крайности.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 17 до 22 септември обмислете и 

планирайте бъдещи дела. Обадете се 
на приятели.

  На 27 септември и на 3 октом-
ври се пригответе за любовни 
разочарования.

  Дните от 23 септември до 15 ок-
томври са подходящи за приключва-
не на работа и анализи. 

  От 6 до 15 октомври не започвай-
те нищо ново. През периода ще ви 
спори творческата и самостоятелна 
работа.

ПЛАНЕТАТА УЧИТЕЛ 
ИДВА ПРИ ВАС
На 5 октомври късно вечерта пое-
мате важна и отговорна щафета, пре-
дадена ви от знака Везни – планетата 
учител Сатурн. Ако за Скорпиона сте 
чували, че притежава „желязна ръка 
в кадифена ръкавица“, то присъстви-
ето на Сатурн в Скорпион се опри-
личава на „железен юмрук“. Не зло-
употребявайте с тази новопридоби-
та сила и мощ. Силата на Скорпиона 
се съчетава с твърдата решителност 
на упорития Сатурн и това ще ви по-
могне да преодолеете много житей-
ски трудности. През следващите 2 го-
дини и половина ще бъдете упорити 
и безстрашни, ще успеете да се спра-
вите с това, което ви е тормозило. 
Сатурн ще ви даде издръжливостта, 
която ви е необходима, за да върви-
те в избраната посока. Активността 
на принципа на Сатурн означава, че 
ще се чувствате като на постоянен из-
пит, провеждан от живота. Не се пла-
шете, като чуете, че това е планетата 
на ограничението и дисциплината. 
Сатурн няма да ви отнеме нищо на-
сила. Просто ще ви направи по-раз-
умни, практични и „заземени“.

ФОТОЕПИЛАЦИЯ У ДОМА

ГЛАДКО СЪВЪРШЕНСТВО ОТ ROWENTA
Повече от 15 години с фотоепилация се постигат изключително високи и дълготрай-
ни резултати, но в козметичните салони, където процедурите са доста скъпи. С но-
вия уред Derma Perfect на Rowenta мечтата за фотоепилация у дома става реалност. 
Уредът е разработен с помощта на най-добрите специалисти в областта на епила-
цията и ефектът след използването му по нищо не се отличава от ефекта, постиган 
в козметичните студиа. Чрез иновативната технология Pulse Active нежеланото окос-
мяване намалява бързо и интензивно. Резултатите са забележителни – след 6 сесии с 
Derma Perfect се забелязват 83% видимо намаляване на окосмяването. 
Специалният интегриран детектор за цвета на кожата осигурява изключител-
на безопасност за кожата, като блокира светлинните импулси, когато тя е твърде 
тъмна. Уредът е адаптиран към широка гама от цветове на кожата и може да бъде 
използван с 5 от възможни 6 фотототипа.
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Прогноза за периода от 15 СЕПТЕМВРИ до 15 ОКТОМВРИт р е л е ц  ( 2 3 . 1 1  –  2 1 . 1 2 )с

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ГРЕШКИ на 15 сеп-
тември. Възможно да се почувствате 

уморени и разконцентрирани. Това е де-
нят преди новолунието, когато няма поч-
ти никаква енергия за нови инициативи. 
Възможно ще е само да завършите вече 

започната работа. 
ИМАТЕ И ЛИЧЕН ЖИВОТ Не за-
бравяйте това особено на 19 и 20 сеп-

тември. Съсредоточете се изцяло върху 
личните си взаимоотношения, приятел-
ските и любовните връзки. Възможни са 
недоразумения и дрязги заради... пари. 
Особено на 20 септември не предприе-
майте съвместни инициативи с прияте-
ли, не се включвайте в проекти, чието фи-
нансиране не е достатъчно добре изясне-
но. Всякакви обществени инициативи, 
дори и да са с напълно „идеална“ цел, мо-
гат да се окажат компрометирани и да не 
получите очаквания резултат. Обърнете 
внимание и на здравето на децата си. 
Постарайте се да вникнете по-добре в 
техните проблеми, за да не се окажете на-
пълно неподготвени от някои събития. 

УСПОКОЕНИЕ И НОВИ НАДЕЖДИ 
ще ви донесе Слънцето, което навлиза 

в хармоничните ви Везни на 22 септем-
ври вечерта. Връщате привичната си оп-
тимистична нагласа. Задават се благопри-
ятни възможности за вашето бъдещо раз-
витие. Засилва се желанието ви за роман-
тични преживявания, активизирате при-
ятелските си връзки. 

ВЕНЕРА Е БЛАГОСКЛОННА КЪМ 
ВАС от 15 септември до 2 октом-

ври. Планетата на любовта и хармонията 
се намира в огнения Лъв и запалва закач-
ливо любовно пламъче у вас. Времето е 
подходящо за пътуване, романтични сре-
щи, пазаруване, срещи с приятели. 

ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ СА ВЪЗ-
МОЖНИ на 21 септември. Очак-

вайте ги от страна на вашите партньори. 
Ще се радвате на любов, внимание и га-
лантно отношение. На 27 септември оба-
че внимавайте да не предизвикате завист, 
сплетни или ревност. 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СТАБИЛНИ 
ОТНОШЕНИЯ имате на 2 и 3 октом-

ври. Тогава сте готови да поемате пове-
че отговорности в любовта. Внимавайте 
отново на 29 септември. Не поставяй-
те стабилността на карта. Уязвими са не 
само любовните, но и приятелските връз-
ки. Не допускайте темата за парите да се 
намесва отново. 

САТУРН ЩЕ ВИ НАПРАВИ АНА-
ЛИ ТИЧНИ След 5 октомври плане-

тата на изпитанията и кармата Сатурн 
преминава от Везни в Скорпион, където 
ще се задържи 2 години и половина. Това 
преместване ще ви накара да се вгледате 
във вътрешния си свят. Възможно е да се 
самоизолирате и усещането ви за самота 
да се засили. Дори заобиколени от много 
хора ще се чувствате неразбрани. Има ве-
роятност Сатурн да засили чувството ви 
за безпокойство и страх и да ви доведе до 
депресивни състояния, особено ако се от-
пуснете по течението на живота. Не за-
бравяйте, че вроденият ви оптимизъм ви-
наги може да ви спаси. Наблюдавайте се 
и не се оставяйте лошите мисли и безпо-
койството да ви завладеят. 

СИЛЕН ПЕРИОД от 6 до 15 октом-
ври. Ще чувствате подкрепа от окол-

ните, бързо набирате популярност и мо-
жете да разчитате на добрия шанс, за да 
осъществите желанията си. Бъдете вни-
мателни обаче на 8 октомври. Тогава е 
възможно да се подведете по нечии праз-
ни обещания. 

КОНКУРЕНЦИЯТА СЕ АКТИВИРА 
след 4 октомври. Ще си имате рабо-

та с други (по-млади) жени. Не се ядос-
вайте и мислете за 15 октомври, кога-
то ще получите поне една приятна изне-
нада, добър шанс или неочаквано добро 
предложение. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 16 до 22 септември се активизи-

рате. Може да потърсите нова или до-
пълнителна работа.

 На 19 и 20 септември не започвай-
те нови проекти и не смесвайте тема-
та за парите с тази за приятелите.

  От 15 септември до 3 октомври 
ще ви върви в любовта. Имате само-
чувствие и увереност.

  След 4 октомври се засилва кон-
куренцията на работното място, не 
флиртувайте и не допускайте интим-
ни отношения с хора от професио-
налните си среди.

НЕКА НОВИТЕ ПРОЕКТИ 
ЗАПОЧНАТ СЕГА!
Енергията се променя коренно на 16 
септември. Стартира нов лунен ме-
сец, който ще благоприятства ваша-
та активност. Замисляте нови проек-
ти, които можете да стартирате след 
16 септември, когато ще получите 
силен тласък към действие. Дошло е 
време да се погрижите за своята ре-
путация и кариера! Удачно за среща 
с началници и заявка на намерения-
та е времето от 16 до 22 септември. 
Добре е и конкуренцията да се запоз-
нае с вас точно сега. Сега е моментът 
да промените своя курс на развитие. 
Възможно е да смените работата си 
или пък да прибавите допълнителен 
собствен бизнес към основните си 
занимания.

КУПИ И СПЕЧЕЛИ

ЛЮБИМИЯТ ДЕСЕРТ МОЖЕ ДА ВИ ДОНЕСЕ НАГРАДА

Само купете промопакет „Играй навън“ с оригинален пудинг Dr. 
Oetker. Регистрирайте уникалния код след 17 септември 2012 г. и 
разберете дали печелите един от 1000-та страхотни орбит-
скейта веднага. Съберете 4 кода и можете да участвате за те-
гленето на големите награди – едно от 5-те сгъваеми колела. 
Промопакетите съдържат 4 оригинални пудинга според вашите 
любими вкусове на шоколад или ванилия, ягода, сметана или ка-
рамел. 
Като подарък във всеки промопакет ще откриете и книжка с 
рецепти с кулинарни идеи за домашни закуски и десерти – бър-
зи и лесни за приготвяне дори от децата. Повече информация 
за промоцията – на фейсбук страницата DrOetkerBulgaria или на 
www.oetker-promo.bg.

, нада, 
предло

ЛИ
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Прогноза за периода от 15 СЕПТЕМВРИ до 15 ОКТОМВРИо з и р о г  ( 2 2 . 1 2  –  2 0 . 0 1 )к

ОПТИМИЗМЪТ ВИ ЗАВЛАДЯВА 
след 16 септември, когато новолуние-

то ви помага да осмислите сегашното си 
положение и да го оцените положително. 
Придобивате увереност и енергия. 

СВЪРШЕТЕ РАБОТАТА НА НЯКОЙ 
ДРУГ Препоръката важи само за пе-

риода от 15 до 21 септември. 

ДОМАШНИ ГРИЖИ На 19 и 20 сеп-
тември ще ви бъде трудно да наме-

рите общ език с членовете на семейство-
то си. Вероятни са и належащи премест-
вания на жилище, покупко-продажби, 
спешни ремонти. На пръв поглед ще из-
глежда, че тези промени са провокира-
ни от външни фактори, но истината е, че 
несъзнателно от дълго време сте се стре-
мели към тези събития. Единственото, за 
което трябва да внимавате, е да запази-
те добрия тон при общуването с близки-
те си. В посочените два дни ще бъдат ак-
туални теми, които засягат общи семей-
ни интереси, които в някои случаи ще 
се преплитат и с бизнес интереси. Най-
внимателни да бъдат тези, които работят 
заедно със своя постоянен партньор – то-
гава стълкновенията са почти сигурни. 

СДЪРЖАНОСТ И ПРЕД ПАЗЛИ-
ВОСТ – това са ключовите думи, кои-

то трябва да възприемете за периода от 
15 септември до 15 октомври. 

ПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД от 21 до 
26 септември. Сериозни потвърж-

дения за това, че сте на прав път, ще по-
лучите на 26 септември. Тогава ви очак-
ват успехи в работата – похвали и дори 
повишение. 

КРИТИЧЕН ДЕН е 29 септември. 
Тогава е възможно да се ядосате мно-

го и да се втурнете презглава да проме-
няте всичко – дом, работа, приятели, 
любовници. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО В ОВЕН на 30 
септември ще бъде особено за вас. 

Постарайте се да прекарате това време с 
минимум ангажименти. Усамотете се, за-
щото имате шанса да осъзнаете пробле-
мите си и да ги преодолеете. 

ДОБРИ ФИНАНСОВИ ПОС ТЪП-
ЛЕ НИЯ очаквайте на 3 октомври. 

Успявате да се разплатите и да приключи-

те заеми и кредити. 
ПОСЛЕДНИЯТ ВИ ТРУДЕН ДЕН 
ОТ ПЕРИОДА е 5 октомври. Тогава 

неочаквани препятствия временно ще сп-
рат работата ви. Не насрочвайте нищо ва-
жно за този ден. Едва ли ще имате успех. 

ВЪРВИ ВИ В ЛЮБОВТА от 3 до 15 
октомври. Намерете време за люби-

мия човек. Припомнете си значението на 
думата „романтика“. Не пропускайте 9 ок-
томври, за да проявите чувствата си. На 
този ден успявате да създадете нови парт-
ньорства както в личните, така и в слу-
жебните взаимоотношения. 

ЩЕ ПОЧУВСТВАТЕ ПОСТЕ ПЕН-
НО ОБЛЕКЧЕНИЕ след 5 октомври. 

Трансформацията ще се дължи на преми-
наването на планетата Сатурн, която уп-
равлява вашия знак, в Скорпион. През 
последните 2 години и половина трябва-
ше постоянно да се самодоказвате, да до-
гонвате и донаучавате нещо само и само 
да се задържите на върха – мястото, към 
което се стреми всеки истински Козирог. 
Постепенно ще усетите, че трудностите, 
които изпитвахте в общуването с начал-
ници, съдружници, колеги, са изчезнали. 
Утвърждаването ви в професията и нала-
гането ви в частния бизнес са се случи-
ли неусетно. Сега вашата строга и пре-
възпитаваща планета Сатурн ще ви по-
мага да дадете форма на своите идеи и да 
ги въплътите в действителността. През 
следващите 2 години и половина Сатурн 
ще ви накара да сте по-избирателни в 
контактите. Възможно е да прекратите 
някои от „паразитните“ си приятелства. 
Възможно е да се откажете и от някои 
свои дейности, които вече не ви се стру-
ват полезни. Това своеобразно затваряне 
ще ви помогне да управлявате по-добре 
енергията си и да се фокусирате по-бързо 
в желанията си. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 16 до 20 септември планетата на 

трансформациите Плутон ви помага 
да приключите със стари проблеми. 
Придобивате сила и решителност.

  След 22 септември се фокусирате 
върху служебните си задължения и 
доказвате професионализма си. 

 От 3 до 15 октомври ще ви върви в 
любовта. Финансовото ви положение 
се стабилизира.

ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ 
И РЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ
В дните от 16 до 20 септември вклю-
чително се намирате в зоната на 
мощни трансформации. В тези дни 
Плутон ще извършва своето бавно 
„обръщане“ от ретроградно в директ-
но положение. Точно това специфич-
но състояние на планетата ще ви даде 
сили да решите някои свои лични и 
бизнес проблеми, които от дълго вре-
ме ви тормозят. Тенденцията ще се 
активира и от факта, че всичко изо-
ставено вече няма да може да търпи 
отлагане. След 18 септември ви очак-
ват сериозни постижения и промени, 
които ще засягат дома, семейството, 
имотното ви състояние, наследства-
та. Частични промени ще има и в ка-
риерното ви развитие, и в партньор-
ските отношения.

АБСОЛЮТНО УНИКАЛНО

ЛИМИТИРАНА СЕРИЯ НА ВОДКА ABSOLUT 

АBSOLUT UNIQUE Limited Edition са 4 милионa бутилки с неповторим дизайн за един свят от индиви-
дуалисти. За да създадат тези произведения на изкуството, от ABSOLUT препрограмират целия си 
производствен процес. За постигането на ефектния резултат са използвани 35 различни цвята и 
51 шаблона, оцветяващи пистолети и устройства, а специалният слой, мотиви и разположение на 
шарките са изчислени така, че да се изключи възможността за две еднакви бутилки.  Впечатлява-
щото внушение е постигнато чрез контраст между цветовете и бялата матова хартия с отпеча-
тан уникален номер на всяка бутилка. Това означава, че всички цифри – от 1 до малко над 3 900 000 – 
са разбъркани на случаен принцип и са разлепени по бутилките, които заминават в различни части 
на света. Намирането на определен номер се превръща в истинско предизвикателство.
Идеята е всеки потребител да открие любимия си дизайн, който да прикове погледа му и бутил-
ката да се превърне в уникален персо нифициран подарък. ABSOLUT UNIQUE пристига в България 
през октомври. За повече информация, снимки и видеа посетете www.media.absolutcompany.com или 
www.facebook.com/Absolut.
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Прогноза за периода от 15 СЕПТЕМВРИ до 15 ОКТОМВРИо д о л е й  ( 2 1 . 0 1  –  1 9 . 0 2 )в

СПЕШНИ РЕШЕНИЯ Предстои ви 
интензивен период, в който ще се убе-

дите, че нищо на този свят не се получава 
даром. От 15 до 22 септември ще бъдете 
в шок, когато разберете, че сте се подлъ-
гали по красиви обещания. Постарайте се 
да се отървете от фалшивите ситуации и 
хора, които са ви повлияли със своята ма-
нипулативна природа. След новолунието 
на 16 септември „ще прогледнете“ и ще 
откриете в какви лъжливи отношения сте 
се забъркали. Помислете от какви зависи-
мости трябва да се отървете. Непременно 
приключете със заемите, върнете си всич-
ки дългове.

СПРАВЯТЕ СЕ С ФИНАНСОВИ 
ПРО БЛЕМИ Много от вас ще бъдат 

на прага да прекъснат досегашни отноше-
ния (предимно финансови), които силно 
са ги тормозили. Добрата новина е, че на 
16 септември ще получите „зелена свет-
лина“ да се справите с финансовите си 
проблеми. Неясните безпокойства и съм-
нения, които ви бяха обхванали предиш-
ните дни, ще се разсеят. От 17 септем-
ври действате решително по финансо-
ви въпроси както вкъщи, така и в служ-

бата. Възможност за допълнително фи-
нансиране могат да получат тези, които 
имат свой бизнес или пък представители-
те на знака със свободни творчески про-
фесии. Преди да вземете решение, прове-
рете дали източниците на финансиране са 
надеждни. 

НЕ ВЗИМАЙТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ 
на 19 и 20 септември. Това са кон-

фликтни и непредвидими дни. Но пък на 
21 и 26 септември с лекота ще можете да 
сключите договори, споразумения, да из-
теглите кредити.

ПОМОЩ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ СИ 
получавате на 21 септември и на 3 

октомври. Подкрепата може да бъде как-
то морална, така и материална. Кризисен 
за личните отношения и публичните изя-
ви обаче е 27 септември. 

НАЙ-НАПРЕГНАТИТЕ ДНИ ОТ 
ПЕ РИОДА за вас са 19 и 20 септем-

ври. Опитайте да бъдете максимално спо-
койни и балансирани! Импулсивно мо-
жете да извършите доста грешки. Не взи-
майте никакво решение, преди да сте го 
обмислили и обсъдили с родители или 
приятели. Само така ще можете да пре-
цените добре евентуалните последствия. 

На посочените дати не предприемайте и 
пътувания, освен ако не са наложителни. 
Внимавайте при шофиране и при преси-
чане на улица. Нервни и разсеяни сте и 
може да привлечете неприятности и трав-
ми. Опасен в това отношение е и 29 сеп-
тември. Не сядайте зад волана, внима-
вайте и с режещи инструменти. Дръжте 
си и езика зад зъбите, защото може много 
силно да обидите някого. 

ПО-ВИСОКО В СОЦИАЛНАТА 
СТЪЛ БИЦА На 5 октомври къс-

но вечерта вашата втора управляваща 
планета Сатурн (първият управител на 
Водолей е Уран, а вторият е Сатурн) пре-
минава в трудния за вас знак Скорпион. 
През следващите 2 години и половина 
ще усетите суровата му дисциплинираща 
роля в професионалната и социалната ре-
ализация. Ще трябва повече да се съобра-
зявате с шефове, институции и закони. 
Това едва ли ще се хареса на вашата сво-
бодолюбива природа. За повечето от вас 
това ще бъдат години на сериозни про-
мени в служебната дейност и в социално-
то ви положение. Много от представител-
ките на нежния пол ще сключат брак, за-
щото Сатурн много обича отношенията 
да бъдат скрепени с договор. Това поло-
жение на Сатурн ще даде на всички пред-
ставители на Водолей повече стабилност, 
увереност, но и повече работа. Някои 
дори ще имат възможност да направят се-
риозен скок в кариерата, изкачване във 
властта. 

ЕНЕРГЕТИКАТА ВИ СЕ СТА БИ-
ЛИ ЗИРА след 5 октомври. Много 

продуктивни сте до 15 октомври. 
Въдворявате нови методи и идеи, бър-
зо набирате популярност. На 10 октом-
ври намирате общ език с работодате-
ли, успявате да блеснете с оригинални 
предложения. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 На 21 и 26 септември можете да на-

мерите подходящи партньори за биз-
нес, да откриете спонсори и да склю-
чите договори. 

  На 19, 20 и 29 септември бъдете 
внимателни, ако шофирате или прос-
то пътувате. Въздържайте се и от 
скандали.

 На 21 септември и на 3 октомври 
имате подкрепата на вашите лични и 
служебни партньори.

  От 5 до 15 октомври сте в подем. 
Активни сте в общуването, ще имате 
успех в работата и обучението.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА 
ЗДРАВЕТО СИ
От 15 до 22 септември са възмож-
ни нервни сривове от свръхнапреже-
ние. Има вероятност да развиете хро-
нична невроза, ако не вземете мерки 
веднага. През периода се вероятни и 
спазми на мускулите и на сърдечно-
съдовата система, както и травми по 
краката, особено в областта на пищя-
лите. Да бъдат предпазливи тези, кои-
то имат проблеми със стомаха, чер-
ния дроб и бъбреците, особено до 22 
септември.

НОВ ЖЕНСТВЕН АРОМАТ

РЕЦЕПТАТА НА DSQUARED2 POTION FOR WOMAN
съблазнява обонянието с микс от касис, виолетки, роза, жасмин, момина сълза, пачули и ванилия. 
Касис за изненада. Виолетки – за смирение (символ са на любовта и скромността). Роза – като 
афродизиак и антидепресант. Цвят на жасмин – за изкушение. Момина сълза – за щастие. Пачу-
ли – за привличане и възбуждане на желанието (впрочем то е било използвано за бяла магия). И на-
края – ванилия – нектарът на боговете – заради силно стимулиращите є свойства.
Ароматът внушава напрежение, чувственост, емоция и желание. Той е нещо като история на 
една среща. Тя е красива и неустоима, уверена в силите и свободата си. Тя го омагьосва и съблаз-
нява и го изпълва с желание. Напрежението расте заедно със страстта. Ароматът, обгръщащ 
жената, акцентирайки върху силата є да съблазнява. Накрая мъжът е прелъстен от този тъй 
женствен аромат. от жената и нейния аромат. Появява се истинската страст, когато двете 
тела най-накрая се превръщат в едно. Фотографът Марио Соренти улавя вълшебен момент на 
съблазняването между прекрасния супермодел Малгосия Бела и бразилския модел Диего Мигел 
чрез чувствени изображения.
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Прогноза за периода от 15 СЕПТЕМВРИ до 15 ОКТОМВРИи б и  ( 2 0 . 0 2  –  2 0 . 0 3 )р

НЕ СТЕ В ОСОБЕНО ДОБРА ФОР-
МА На 15 септември почти няма 

да имате сили да действате активно. 
Отложете важните ангажименти, защото 
сте уморени и разсеяни. 

ТРУДНИ ПАРТНЬОРСТВА ви очак-
ват на 15 и 16 септември. Прекалено 

уязвими сте, за да може да поставите 
своите изисквания на преден план и да ги 
защитите. Постарайте се в тези два дни да 
не се захващате с публични ангажименти. 
Всъщност запомнете целия период от 15 
до 22 септември. Предизвикателствата и 
трудностите в тези дни ще идват от парт-
ньорските взаимоотношения. Без разпра-
вии, без дребнавости – към това тряб-
ва да се стремите. Положението се подо-
брява след 16 септември. Тогава има ве-
роятност около вас да се появят нови 
хора както в бизнес отношенията, така и 
в личните. 

ЛЮБОВНИ ТЕРЗАНИЯ може да 
ви скъсат сърцето след 3 октом-

ври. Ставате чувствителни и раними. 
Същевременно е добре да бъдете внима-
телни и към чувствата на вашите парт-
ньори – да проявявате повече загриже-

ност към тях, а не само да изисквате. На 3 
октомври може се заблудите и да изпад-
нете в неловка ситуация.   

ХАРЧЕТЕ И ИНВЕСТИРАЙТЕ РА-
ЗУМНО, особено до 15 октомври. 

Вероятни са големи харчове (или загуби), 
особено ако не сте подбрали правилно 
както бизнес партньорите си, така и цели-
те си. Не правете големи покупки, изча-
кайте да се стабилизирате финансово. 

НЕ ПИЛЕЙТЕ ЕНЕРГИЯТА СИ от 1 
до 7 октомври. В този период е добре 

да съберете сили, защото след навлизане-
то на планетата на действието и амбици-
ята Марс в Стрелец ще трябва да сте от-
личници във всичко, с което се занимава-
те. Ставате по-амбициозни, дори леко на-
падателни. Дано по този начин не привле-
чете конфликти. Конфликтни могат да се 
окажат 7 и 8 октомври. Навлизате прека-
лено в чужда територия и може да си из-
патите. Не се впускайте в романтични от-

ношения, особено там, където имате про-
фесионални интереси. 

НАБЕЛЯЗВАТЕ КОНКРЕТНИ ЦЕ-
ЛИ след 5 октомври. Тогава планета-

та на кармата и изпитанията Сатурн пре-
минава от Везни в Скорпион, където ще 
се задържи 2 години и половина. От една 
страна, ще ви олекне, защото финансови-
те трудности, които имахте напоследък, 
ще бъдат преодолени. Ще се освободи-
те от постоянния си страх за пари и ма-
териално оцеляване. Но сега Сатурн се 
премества в полето на конкретната дей-
ност. Ще успее да ви „приземи“. Сега – ис-
кате или не искате – ще набележите кон-
кретни цели. Ако се занимавате с обра-
зование, ще бъдете много по-амбициоз-
ни и дисциплинирани. Възможно е през 
следващите 2 години и половина да има-
те затруднения, ограничения или заба-
вяния при пътувания в чужбина. Сатурн 
има навика да ограничава и намалява – в 
конкретния случай ще действа в сферата 
на пътуванията и връзките с чужбина. Не 
бързайте да се притеснявате, това не озна-
чава, че всичко напълно ще спре. Говорим 
само за известни ограничения и затрудне-
ния, които от своя страна могат да дове-
дат до по-амбициозни и сериозни дейст-
вия от ваша страна. Положителните стра-
ни на Сатурн могат да се изявят, като ви 
импулсират към изучаване на чужди ези-
ци, занимания с литература или чужди 
култури, религии и философии. Мнозина 
от вас ще проявят желание за сериозно и 
задълбочено образование. 

СТАБИЛНИ И УВЕРЕНИ В ЖЕ ЛА-
НИЯТА СИ СТЕ от 9 до 15 октом-

ври. Позитивни сте и привличате правил-
ните хора и ситуации към себе си. Най-
успешни са 10 и 11 октомври. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 22 септември ще изпитва-

те трудности в партньорствата.
  На 19 и 29 септември не се зах-

ващайте с екипна работа. Няма да 
ви е лесно да се разбирате дори със 
съмишленици.

 От 3 октомври ще имате трудности 
в любовните отношения. Пазете се от 
заблуди. Ставате много чувствителни 
и раними.

 След 7 октомври трябва да сте без-
упречни в работата си. Активизирате 
се, но привличате и конфликти.

АКТИВИЗИРАТ СЕ ФИНАНСОВИ 
И ЗДРАВНИ ТЕМИ 
На 19 септември не приемайте ни-
какви предложения, колкото и при-
мамливо да ви звучат. Обществените 
ви прояви няма да са успешни, труд-
но ще се сработвате с големи групи 
хора. Същите затруднения ще имате 
и на 29 септември. Точно тогава не 
започвайте никакви нови проекти, 
особено ако са свързани с участието 
на повече хора.  На 20 септември има 
опасност от травми и здравословни 
усложнения. Не насрочвайте плано-
ви операции за този ден, не правете 
и аборти, защото може да настъпят 
усложнения. Вероятни са и внезапни 
финансови загуби, затова не се предо-
верявайте и пазете собствеността си.

САМО ЗА ПЪТУВАЩИ МЪЖЕ

TRUSSARDI MY LAND
Превъзходство, ненатрапчивост, креативност и сдържаност – и новият аромат на Trussardi изразява ду-
шата и характерните черти на марката, съществуващи повече от век.
Името Mу Land изразява чувство за принадлежност и дълбока връзка с корените и гордост от това, че се 
чувстваме комфортно със себе си.
Това е завръщане у дома, завръщане към града след дълго пътуване, изпълнено с различни преживявания и 
открития, направени по време на едно пътуване към себе си.
Проектирана от световноизвестния архитект Антонио Ситерио, който с тази бутилка прави дебюта 
си в тази област на дизайна, My Land е истински шедьовър, който комбинира характеристиките на един 
занаятчийски предмет с изискванията на съвременната индустрия.
Вим Вендерс, известен с филмите си за градове, е режисьор на рекламата на Trussardi My Land. Вендерс по-
добре от всеки друг разбира понятието за пътуване като търсене на отговори за себе си и непрекъснато 
връщане към своите корени.
Създаден като шедьовър, с традиционните суровини и материали от най-високо качество, Trussardi My Land  
налага нов стандарт за аромати и въплъщава вечната италианска елегантност и изкуство на Trussardi.

ньори – да проявявате повече загриже-
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налага
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15 септември, 
както и 1–15 
октомври 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще уско-
рите отслабването, ако спортувате повече. 1, 10 и 11 октомври са препоръчителни дати за занима-
ния с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 15 септември, както и 2, 3, 4, 12 и 13 октомври са да-
тите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пи-
латес и йога. На 7, 8 и 9 октомври се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, аква-
спининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да 
изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на це-
лулита. 5, 6, 14 и 15 октомври са дните на дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне 
по 30 мин дневно) и аеробика.

16 септември, 
5.12 ч., Луната е 
в ДЕВА, както и 

15 октомври, 
15.04 ч., Луната е 
във ВЕЗНИ 
НОВОЛУНИЕ

 ВНИМАНИЕ – 2 новолуния! – Когато на 16 септември Луната е в ДЕВА, не бива да се измъчва-
те с непосилно гладуване. Но не бива и да преяждате, както и да смесвате много и различни храни 
на едно и също хранене.  Не яжте храни, които дразнят и натоварват стомаха. Днес ще по-
стигнете добри резултати за фигурата и здравето си, ако консумирате ябълки, цвекло и моркови. 
Те ще ви помогнат да се освободите от шлаките и токсините. Ако изпитате силен глад или липса на 
енергия, хапнете сушени плодове – това е „любимата“ храна на Луната в Дева.  За вашата лунна 
магия по новолуние в ДЕВА. Денят е отличен да стартирате здравословен начин на живот и про-
мяна на лошите навици. Започнете да правите упражнения или пък диета. Въведете ред в работата 
и в живота си. Направете си анализ. Отлично време за лечение на стомашно-чревния тракт, особе-
но на тънките черва.

 При новолунието на 15 октомври Луната е във Везни, което ще ви накара да се почувствате 
по-въздушни и леки, особено ако хапвате свежи зеленчуци (особено приготвени на пара). Ме-
сото е добре да го забравите (поне днес!). Яжте репички, тиква и моркови, ако искате да подо-
брите работата на черния дроб. Не прекалявайте с количеството храна и не консумирайте кон-
сервирани продукти. Много е важно да дадете на тялото си малко почивка, за да може то да събере 
енергия. Наблегнете и на разходките на чист въздух, позитивните разговори и смеха.  За ва-
шата лунна магия по новолуние във ВЕЗНИ. Денят е подходящ за укрепване на брака и партньор-
ствата. Подобренията във външния вид ще ви зарадват. Успешно ще е лечението на бъбреци, диа-
бет и цялата тазобедрена област.

16–30 септември 
НАРАСТВАЩА 
ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не е 
подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да се храните раз-
делно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът 
ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Бел-
тъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално 
на 21, 22 и 30 септември  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни 
ще се преработват най-добре на  16, 23 и 24 септември.  Мазните храни, както и различни-
те видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 17, 18, 25 и 26 септември.  Въглехидра-
тите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 19, 20, 27, 28 и 29 септември.

30 септември, 
6.20 ч., Луната е 
в ОВЕН 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 Денят е много напрегнат в емоционално отношение, затова не трябва допълнително да го утеж-
нявате с дразнеща, силно подправена храна. Избягвайте месото, кафето, енергийните напитки 
и, разбира се, алкохола. Ако имате нужда от белтъчна храна, наблегнете на киселото мляко и 
меките сирена. Лютото, соленото, пърженото ще ви правят нервни и дори агресивни. Препоръчи-
телни са успокояващи билкови чайове от смес от валериана, дилянка, мента и маточина.

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 СЕПТЕМВРИ до 15 ОКТОМВРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–
27, 28, 29 септември; 

7, 8, 9 октомври
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

17–26, както и 30 септември – Ако искате косата ви да расте бързо.

15 септември; 
1–6, както и 10–15 октомври

–
Ако боядисвате косата си и не искате корените ù 

да израстват бързо.

2, 3, 4 октомври – Направете си маска в корените, ако имате пърхот.

19, 22, 25 септември; 
4, 5, 6, 11, 12, 13 октомври

-
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. 

К
ъд

ре
не

– 27, 28, 29 септември; 7, 8, 9 октомври –

15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 септември; 
2, 3, 4, 12, 13, 14 октомври

– Къдренето ще е най-безвредно при фини и деликатни коси.

10, 11 октомври –
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

– 27, 28, 29 септември; 7, 8, 9 октомври –

15, 16, 17 септември; 
2, 3, 4, 12, 13, 14 октомври

–
Деликатните и изтощени коси днес няма 

да изгубят блясъка си при боядисване.

23, 24, 25, 26 септември; 
10, 11 октомври

– За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Еп
ил

ац
ия

 и
 о

ф
ор

м
ян

е 
на

 в
еж

ди – 16–30 септември; 7, 8, 9 октомври
Датите са неподходящи за скубане на вежди и епилация. 

Новопоникналите косми ще растат рошави.

15 септември; 
1–6, както и 12–14 октомври

–
Датите 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 септември; 1–15 октомври – –

Парна баня
– 16–30 септември Има опасност да ви останат белези.

15 септември; 1–15 октомври – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с п
ло

до
ви

 
ки

се
ли

ни 21, 22, 30 септември; 
1, 10, 11 октомври

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

15, 16, 23, 24 септември; 
2, 3, 4, 12, 13 октомври

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

16–30 септември –
Най-ефективни ще са процедурите на 21 и 22 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

16–30 септември – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 16–30 септември; 5 октомври – –

Оформяне 
и лакиране

17, 18, 21, както и 23–26 септември; 
2, 3, 4, както и 10–14 октомври

– –

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

–  16–30 септември –

15 септември; 
1–15 октомври

– –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 15 септември; 1–15 октомври –

16–30 септември – –

С
А

У
Н

А

15 септември; 1–15 октомври – Ефектът ще е максимален на 2, 3, 4, 12 и 13 октомври.
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ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА НА

30 септември;
1 октомври

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

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

2, 3, 4 октомври
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, 
гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

5, 6 октомври Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

7, 8, 9 октомври
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен 
дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

10, 11 октомври Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

15, 16 септември;
12, 13 октомври

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

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

17, 18 септември;
14, 15 октомври

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

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

19, 20 септември
Яйчници, външни полови органи, матка, 
пикочни канали

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

21, 22 септември
Бедра, черен дроб, както и манипулации на 
кръвта

Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

23, 24 септември Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур

25, 26 септември
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна 
система, органи, свързани с нарушения на 
кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

27, 28, 29 
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 на 15 септември и от 1 до 15 октомври. 

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ от 15 СЕПТЕМВРИ до 15 ОКТОМВРИ

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни 
интервенции на новолуние, когато няма достатъчно лунна енергия 
и жизнените ви функции са по-забавени. През този период имаме 

две новолуния – на 16 септември и на 15 октомври. Избягвайте 
планови операции и на 30 септември (пълнолуние), защото тогава 
ще има голяма кръвозагуба.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ 
в периода от 15 СЕПТЕМВРИ 

до 15 ОКТОМВРИ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да 
искате да се „допитвате“ до нея. Почист-
ването на прахта, прането и миенето на 
прозорци ще ви се удават много бързо и 
лесно, ако ги правите в периода на нама-
ляваща Луна. Вярно е, че през месеца 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 септември; 
1–15 октомври.
Пране, химическо чистене и миене на 
прозорци: не пропускайте датите 19, 20, 
27, 28, 29 септември; 7, 8, 9 октомври. 
Това са т. нар. дни на водата. Всички за-
мърсявания и петна ще се отстраняват с 

лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозор-
ци: 16, 17, 18, 25, 26 септември; 4, 5, 6, 14, 
15 октомври. Тогава по стъклата след из-
бърсване ще остават упорити бели „обла-
чета“.

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 септември до 15 октомври.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-
ството, парфюмерия и козметика, музи-
кални инструменти и аудиозаписи: 17, 
18, 27, 28, 29 септември; 2, 3, 4, 10 ,11 ,14, 
15 октомври.
Недвижими имоти, мебели: 23, 24, сеп-
тември; 2, 3, 4, 7, 8, 9 октомври.

Автомобил, мотор или колело: 21, 22 
септември; 1–6 октомври.
Текстилни и метални изделия, предмети 
за бита: 23, 24, 30 септември; 1–4, както 
и 7, 8 и 9 октомври.
Канцеларски материали и книги: 15, 16 
септември; 4, 5, 6, 12, 13 октомври.
Спортни стоки: 21, 22, 30 септември; 1, 
10, 11 октомври. 
Бяла и черна техника, електроника, ком-
пютри и мобилни апарати: 25, 26 сеп-
тември. 
Обувки и дрехи: 17, 18, 23, 24 септември; 
2, 3, 4, 14, 15 октомври. 
Бижута, злато, луксозни вещи:10, 11 ок-
томври.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много чувст-
вителни към лунните ритми. Те успяват 

Бела, брой 9 (175), 201278



15.09 (от 6.17 ч.), както и 14.10 (от 6.16 ч.) – 29-и ЛД Опасен, сата-
нински ден. Не общувайте с досадници. Не планирайте и не започ-
вайте нищо ново. Не пийте и капка алкохол!
16.09 (от 5.12 ч.), както и 15.10 (от 15.04 ч.) – 1-ви ЛД Чист и све-
тъл ден. Ще ви осенят творчески идеи. Не е подходящ за колектив-
на работа. Внимавайте какво си мислите, планираното днес ще се 
реализира.
16.09 (от 7.28 ч.) – 2-ри ЛД Не се гневете, сдържайте емоциите си. 
Упражнявайте се в щедрост. Денят е подходящ за нови начинания. 
17.09 (от 8.40 ч.) – 3-ти ЛД Енергетиката на този ден изисква да сте 
активни. Пасивността е противопоказна и опасна. Желателно е да се 
натоварите физически.
18.09 (от 9.53 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.
19.09 (от 11.06 ч.) – 5-и ЛД Делови ден. Подходящ е за пътувания и 
за планиране на генерални промени. Работете концентрирано. Не 
преяждайте.
20.09 (от 12.18 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.
21.09 (от 13.24 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.
22.09 (от 14.24 ч.) – 8-и ЛД Добре е да се гладува, за да се прочисти 
тялото. Не оставайте вкъщи, пътувайте.
23.09 (от 15.15 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.
24.09 (от 15.59 ч.) – 10-и ЛД Денят е подходящ за започване на стро-
еж на нов дом, както и за помирителни срещи с роднини.
25.09 (от 16.36 ч.) – 11-и ЛД Много мощен ден. Активира се вселен-
ската жизнена енергия кундалини. Не бъдете пасивни. Действайте! 
Внимателно с режещите инструменти!
26.09 (от 17.09 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.
27.09 (от 17.39 ч.) – 13-и ЛД Ден за активни контакти, работа с ин-
формация и учене. Не преяждайте. Освободете се от товара на ми-
налото.
28.09 (от 18.06 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.
29.09 (от 18.34 ч.) – 15-и ЛД Сънищата са верни. Лош ден за секс. 
Сатанински ден, у нас се пробуждат зли изкушения (затова не яжте 
ябълки!). Бъдете сдържани.
30.09 (от 19.01 ч.) – 16-и ЛД Ден за постигане на вътрешна хармо-
ния. Не се гневете. Правете само добро.
1.10 (от 19.31 ч.) – 17-и ЛД Подходящ е за удоволствия, общуване и 
физически натоварвания. И за брак по любов.
2.10 (от 20.02 ч.) – 18-и ЛД Изгонете лошите мисли. Внимавайте да 
не бъдете въвлечени в интриги.
3.10 (от 20.38 ч.) – 19-и ЛД Запалете повече свещи у дома, направете 
анализ на постъпките си. Успявате да се отървете от чуждо влияние.
4.10 (от 21.17 ч.) – 20-и ЛД Всичко, започнато днес, ще има успех. Не 
проявявайте гордост!
5.10 (от 22.02 ч.) – 21-ви ЛД Много активни творчески дни. Отли-
чен е за започване на нова работа, спортуване и пътешествия.
6.10 (от 22.51 ч.) – 22-ри ЛД Ден на мъдростта. Предайте на другиго 
своите знания. Посетете астролог.
7.10 (от 23.46 ч.), както и 8.10 (през целия ден) – 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.
9.10 (от 0.44 ч.) – 24-ти ЛД Активен, творчески ден. Използвайте го 
за укрепване на духа и тялото. Ден за нов строеж.
10.10 (от 1.45 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!
11.10 (от 2.49 ч.) – 26-и ЛД Критичен ден – има опасност да изхаби-
те енергията си напразно. Въздържайте се от активни действия, по-
купки и общуване. Постете. 
12.10 (от 3.56 ч.) – 27-и ЛД Дeн за прекратяване на контакти с лоши 
хора. Почивайте и медитирайте. Ще имате прозрения. 
13.10 (от 5.04 ч.) – 28-и ЛД   Един от най-благоприятните дни през 
лунния месец. Подходящ за ремонти и купуване на жилище. 
29 ден не е пропуснат, споменат е в началото на текста
15.10 (от 7.30 ч.) – 30-и ЛД Ден на хармония, любов, покаяние и 
прошка. Завършете всичко започнато през този месец и направете 
равносметка. Не започвайте нищо ново! Не правете и планове. Из-
чакайте до първия лунен ден. Избягвайте суетата, освободете се от 
всичко ненужно!

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ ПЕРИОД
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: 
19, 20, 27, 28, 29 септември; 7, 8, 9 октом-
ври.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 16, 17, 18, 25, 26 септември; 4, 5, 6, 
14, 15 октомври. На тези дни с поливане-
то има опасност да провокирате появата 

на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-
НЕ: 7, 8, 9 октомври.

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 
на 15 септември или в периода от 5 до 14 
октомври.
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУ-
ЛАЦИИ: от 16 до 30 септември, както и 
от 1 до 5 октомври и в никакъв случай 
(освен в спешен!) не ходете на зъболекар 
на 16 септември, 15 октомври (новолу-
ние), защото съпротивителните ви сили 
са слаби и организмът е по-уязвим, както 
и на 30 септември (пълнолуние), защото 
кръвозагубата и болките ще са по-силни 
от обикновено.
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