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Студ, , ттввооррччеессттввоо,, к крраассооттаа
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

Разкрийте своя емоционален свят, съживете чувствата си и ги настройте като музикален инструмент! Това ви 

провокираме да направите с помощта на едно от трите занимания за есенно-зимния студ, които ви предлагаме.
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Пеене в хор

Дано да имате слух и глас да ви приемат! Защото хо-

рът е умален модел на човешкото общество. В него оба-

че всеки „аз“ слуша другите и се присъединява към тях, 

при това без да губи себе си. Красивото пеене се получа-

ва само когато се откажем от съревнованието и не се 

опитваме да надпеем другите. Съвременното общество 

поощрява конкуренцията, но не е ли време да култивира-

ме и други навици? Пеенето в хор е чудесен начин да се 

настройваме един спрямо друг. Възприемаме гласа си не 

само със слуха си, но и с цялото си тяло. Съгласувайки не-

говото звучене с това на околните, физически преживя-

ваме съгласие и изпитваме удовлетворение.

Рисуване

Курсове по рисуване? Защо пък не?! Изобразителното изкуство не е 

просто визуална, а е и чувствена сфера. То ни обръща към образите 

вътре в нас. Когато някой ни съпровожда в този процес – ние се учим 

не просто да копираме щампите, а да се вслушваме в себе си и да се 

изразим с помощта на цвета. Лечебната сила на творчеството ни 

помага да видим красотата в най-прости неща, както и да осъзнаем 

собствената си вътрешна красота и във всичко да бъдем себе си.  

Писане

Върху лавиците в книжарниците се появяват все пове-

че книги, чиито автори разказват за живота на отделни 

личности. Всичко може да бъде намерено – от записките 

на Гай Юлий Цезар до автобиографична проза на начина-

ещ писател. Блогосферата пък приобщи към писането ми-

лиони хора. Някой води активен и вълнуващ живот и иска 

да го обяви на целия свят, да предаде своя опит, да оста-

ви следа. Друг пък е публична личност и иска да опровер-

гае написаното за него в традиционните медии. Мотива-

цията да разказваме за себе си не в личен дневник, а пред 

други хора е различна. Преди всичко тя ни учи да бъдем го-

тови да се изправим доброволно пред техния съд. 

Пишете, но и внимавайте, защото, ако не ви оценят по-

ложително, може се окажете в позицията на голия цар. 
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Н
е ми се спори нито с тези, които вяр-
ват в неизбежен трагичен край на любовта 
от разстояние, нито с онези, които кате-
горично отричат съществуването є. Пър-

во, заради статистиката. В САЩ по различни причи-
ни 700 000 души живеят в различни градове, отделно 
от своите семейства или половинки, и по-важното – 
радват се на добри и пълноценни отношения. Почти 
4 милиона европейци живеят със своите партньори в 
различни домове (в един и същ или в различни градо-
ве), като 16% от тях са взели това решение добро-
волно, без принуда от външни обстоятелства. Може 
и да не разбирате докрай подобни отношения, но хо-
рата, които ги избират, разсъждават горе-долу така: 
битът убива страстта и затова е повече от логично 
хората, които се обичат, да не битуват заедно, а да 
се срещат само през уикенда или през ден, дарявайки 
си само хубави моменти и емоции. 
Мобилността е основна характеристика на днешния 

свят, а пътуванията – неразделна част от професио-
налния живот на мнозина. На много мъже им се нала-
га, макар и за кратък период, да са далеч от дома и 
семейството си – заради по-добра работа и заплата. 
Така че слуховете за предизвестената смърт на дис-
танционните връзки са силно преувеличени. Странна 
или не, щом такава любов съществува, на нас не ни 
остава нищо друго, освен да я признаем. Тя е жива, 
но просто живее живот, различен от този, в кой-
то сме свикнали да я виждаме. Въпреки трудностите 
от географски характер хората са открили начин да 
я тонизират и стимулират, така че връзката им да 
не се разпадне. 
И все пак равносметката „Обичаме се вече десет го-

дини, но се събира да сме били заедно общо три“ е 
предвидимо тежка за всички, засегнати от „разделно-
то“ живеене. Дори и за най-модерно мислещите. 
От личен опит знам, че слабото място на дистан-

ционните връзки не е разстоянието, а времето. Вре-
мето на очакването. Казват, че за любовта раздялата 
е същото, което е вятърът за огъня – гаси слабия и 
разпалва силния. Нормално е обаче да се запитаме две 
важни неща – колко дълго сме съгласни тя да продъл-
жи. И с какво точно да запълним времето на очаква-

нето си, та да не убием любовта?! Есемесите, имей-
лите и всички други измислени начини за осъществява-
не на връзка са ОК при „разделното“ живеене. Но да 
смятате, че извън двата дни (двете седмици или два-
та месеца), когато сте заедно с любимия човек, живо-
тът е постоянно висене около компютъра и до теле-
фона, е опасно. Ако превърнете любовта си в чакалня, 
рискувате да пропуснете интересни пътувания, вклю-
чително и това към себе си, което със сигурност ще 
ви сближи още повече с другия, където и да се нами-
ра той – в съседната стая или на друг континент. 
Пак от опит ще ви кажа, че времето на очаква-

не минава неусетно, когато всеки води активен, ярък 
и интересен живот – живот, пълен с впечатления и 
емоции, които после може да сподели с любимия. На 
следващата среща. 
Любовта от разстояние може да бъде толкова жива, 

колкото и любовта под един покрив. Стига вие да ос-
танете живи за живота. Друг е въпросът дали семей-
ството може да оживее в нейните условия? Защото 
семейството предполага отглеждане и възпитание на 
деца, а те се нуждаят от присъствието и на двамата 
си родители вкъщи. Поне през първите седем години.

Мариана ЯНЕВА

АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

ЛЮБОВТА ЛЮБОВТА 
НЕ Е ЧАКАЛНЯНЕ Е ЧАКАЛНЯ
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Стартираме с избора на най-
важното за сезона – нещата, без 
които есенният гардероб ще е 
непълен! Уютни и красиви, с някои от 
тези дрехи можете да преживеете и 
зимата – в „пълно бойно снаряжение“.

Жакет ала 

50-те

Късият, със свобод-

на кройка и с люби-

мия на дизайнери-

те орнамент „пачи 

крак“ без преувели-

чение е шикозната 

дреха, която ще до-

бави в гардероба ви 

и малко романтика.

Ярък костюм
Черен, бял или червен – 
това са класическите 
цветове за избор на 
делови костюм. Тясна 
пола молив изглежда 
женствено и в също-
то време строго. За 
да сте винаги на висо-
та, я носете с ботуши 
на високи токчета. 

МОДАМОДАМОДА

Вълнени 3/4 
панталони 
или шорти
Ако са черни или 
сиви, правят еле-
гантно съчетание 
с високи ботуши 
и плътни цветни 
чорапогащи. През 
есента можете 
да ги носите с мо-
дерните за сезона 
боти. Украсените 
с кант от пайети 
(като на снимка-
та) са си направо 
официална дреха.

Кожено яке

Късото, вталеното и 

яркоцветното е must 

have през есента. 

Вписва се идеално как-

то в ежедневния стил 

на обличане, така и в 

спортния (когато сте 

решили да покарате 

колело например).
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Минималистично палто
Бялото е много шик, но 
можете да го изберете 
и в друг модерен за сезо-
на цвят – синьо, маслено-
зелено, цвят горчица или 
оранжево.
Ако столче-яката и го-
лемите копчета не са ви 
по вкуса, заложете на по-
обемен модел с дължина 
до коляното. Обемите се 
завръщат при палтата, а 
червеното също е чудесна 
алтернатива на бялото.

Плетена жилетка

Тя никога няма да излезе от мода, 

защото е въплъщение на удоб-

ството. Отдавайки почит на мо-

дата на смесването на различни 

материи, я носете с романтична 

копринена рокля отдолу и задъл-

жително с широк колан отгоре.

Брич от туид Невероятно уютен модел панта-
лон, който отива почти на всич-
ко. В комплект с едноцветен пу-
ловер се получава комфортен все-
кидневен тоалет с ретроакцент. 
Брича е добре да носите с боти 
или ботуши от естествена кожа.

Кадифе, каре 
и още нещо

Английският шик ся-

каш се предава от 

поколение на поколе-

ние в модата. Сега 

е моментът да до-

бавите и кадифено 

сако в гардероба си, 

ако никога не сте го 

имали. Плюс панта-

лон в стил „уелския 

принц“. 

Впрочем полата мо-

лив, скъсените (до 

кокалчето на глезе-

на) панталони и рок-

лите в стила на 50-

те години на мина-

лия век са също за-

дължителни елемен-

ти на тазгодишния 

есенен гардероб.
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Г
рациозност, излъчване, из-
ящество на движението... 
Дори да продължим опреде-
ленията от този порядък, 

в българския език няма да наме-
рим дума, която да превежда точно 
френската allure. Алюр е качество, 
което се разпознава мигновено, въз-
хищава всички и... остава загадка. 
Защо едни от нас го имат, а дру-
ги – не? И възможно ли е то да 
бъде научено? 
Това „нещо“ е неотразимо и уди-

вително и веднага привлича погледа. 
Невъзможно е да не усетиш при-
съствието му, но и да го опишеш е 

също толкова невъзможно. За исто-
рика на модата Франсоа Бодо, ав-
тор на книгата „Женският алюр“, 
понятието „означава всичко и аб-
солютно не се поддава на разшиф-
роване“. За повече яснота в своята 
книга той публикува фотографии на 
жени с алюр: Коко Шанел, Джа-
ки Кенеди, Ава Гарднър, Кейт Мос, 
Инес де ла Фесанж, Одри Хепбърн, 
Палома Пикасо… Авторът доказва 
– тайнственият алюр е 

КАЧЕСТВО, КОЕТО 
ВСИЧКИ ДОЛАВЯТ

И внимание! Алюр не е синоним на 

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

© VIKTORIIA KULISH / WWW.123RF.COM

АлюрАлюр
ДВИЖЕНИЕ 
С ЧУВСТВО

„Танц е, когато се движим, 

чувствайки – обяснява Гонза-

ло Кинтеро Ромеро, преподава-

тел в академията по фламенко 

Flamenqueria в Испания. – В Ис-

пания ние имаме израз „думи на 

вятъра“, но тялото не умее 

да лъже. Езикът на тялото е 

по-важен от думите. За мен 

танцът е най-добрият пси-

хотерапевт. На един той 

помага да преживее болка-

та, на втори – да потисне 

яростта си, на трети – да 

разкрие своята сексуалност. 

Имах една ученичка напри-

мер, която се притесняваше да 

движи раменете си, тъй като по 

този начин би привлякла внимание-

то към големите си гърди. Но фла-

менкото е страст. И когато моми-

чето най-накрая си разреши да из-

пълнява тези движения, се почув-

ства наистина женствено и сво-

бодно. И поведението му се проме-

ни – не само в танца, но и в обикно-

вения живот.“
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женственост (господин Бодо е ав-
тор и на книгата „Мъжкият алюр“).  
Световно признатият майстор на 

стила Карл Лагерфелд пък говори 
за алюра като за нещо „несъзнател-
но, естествено, изискано и фино“. 
За артдиректора на модна къща 
„Шанел“ да притежаваш алюр озна-
чава „да си в съгласие със себе си, 
да излъчваш увереност без претен-
циозност и да останеш непринуден 
без каквито и да било усилия“. Кра-
сивата дреха може да подчертае 
това качество, но тя не е най-
главното. „Алюр е нещо повече от 
красота, макар че и тя не е излиш-
на. Алюрът е и стойката на гла-
вата, маниерът на движение, уме-
нието да се обличаш различно от 
другите. Алюр е качество, което е 
неотделимо от същността на своя 
носител, подобно на добре подбра-
ния парфюм, който се превръща в 
естествено наше продължение. Нес-
лучайно марката „Шанел“ предста-
ви на света своя знаменит аромат 
Allure, описвайки го като „необяс-
ним и абсолютно неотразим“.

ФРЕНСКАТА ДУМА ALLURE 
произхожда от глагола aller („оти-
вам“) и означава движение – бър-
зо или отмерено като в конния 
спорт, където това понятие обе-
динява трите основни движения на 
коня – ходом, тръс и галоп – в раз-
лични комбинации. За психоаналити-
ка Вирджиния Мегле алюр е външна 
проява на вътрешната цялост на 

човека, който никога не се опитва 
да се представи като нещо, което 
не е. Точно това го прави уверен 
в себе си, със специфично благород-
но излъчване. Осъзнаването на това, 
кои сме, провокира у нас и усещане-
то за собствено достойнство. Да 
осъзнаем себе си и своите желания, 
да приемем своите особености и да 
станем по-уверени – всичко това е 
възможно да бъде научено. 

ОТ ВЪН НАВЪТРЕ 
ИЛИ ОТ ВЪТРЕ НАВЪН

Въпросът е къде е ключът към 
обаянието, наречено алюр? Във въ-
трешната работа над себе си или 
пък във външната, тоест в усъвър-
шенстването на възможностите на 
собственото ни тяло? Съвременна-
та психология прекрасно знае, че въ-
трешното ни състояние и това на 
тялото ни (в това число и мани-
ерът ни на поведение, движенията, 
умението ни да се вписваме в прос-
транството) са неразривно свърза-
ни. Тялото ни винаги говори и не 
умее да лъже. Алюр е едновремен-
но свидетелство за това, кои сме 
ние и към какво се стремим. С дру-
ги думи, движението на човешко-
то тяло въплъщава стремежите на 
душата, на съкровената вътрешна 
сила, която ни води в живота. Ри-
тъмът на походката ни, рисунъкът 
на жестовете ни раждат 

ТАНЦА НА ТЕЛАТА НИ 
който може да бъде вълнуващ и 
грациозен, но може и да не е. 
„Успешната терапия облекчава ду-

шата ни и освобождава тялото ни 
от оковите – подчертават психо-
аналитиците. – Но може да започ-
нете промените и от външността, 
стига да не се насилвате да правите 
промени, от които не получавате 
удоволствие. За да промените осан-
ката си, може да ви помогне гимнас-
тиката, но също и тай-чи или йога, 
които учат да се вслушваме в гласа 
на тялото си и да останем в хар-
мония с него. Човекът, който усеща 
истински своето тяло, започва да 
получава удоволствие от всяко свое 
движение, а това му помага да прео-
долее вътрешните си бариери.“

ТАНГО ТЕРАПИЯ

Танцът не е само техника, не 

е просто последователност на 

определени движения. Музиката 

ни помага да освободим своите 

емоции, а танцът по двойки – 

да усетим добре не само себе 

си, но и своя партньор. Танго-

то, особено аржентинското, 

при което следващото дви-

жение е непредвидимо за же-

ната (мъжът задава поред-

ната стъпка), води до, по-

етично казано, пробуждане 

на телесната цялост. В ре-

зултат невъзможното ста-

ва възможно, възможното – 

леко, лекото – приятно, а при-

ятното – елегантно. 

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



То е богато на витамини A, D и E, ка-

лий, сяра и хлор. Полезно е за лицето и 

косата и попива много надълбоко в кожа-

та. Чудесна маска от авокадо  можете 

да приготвите от 1 размекнат до със-

тояние на каша плод. Смесете тази каша 

с 1 настърган и сварен морков, 1/2 ч. ч. 

разбита сметана, 1 намачкано рохко сва-

рено яйце и 3 с. л. мед. Изчакайте полу-

чената смес да постои 10–15 мин, преди 

да я използвате. Маската отмийте след 

това с хладка вода.

са м а  н а  с е б е  с и  к о з м е т и ч к а

Кафе, краставица, 
авокадо, киви 
и мащерка – 
5 рецепти за 
красота с любими 
продукти
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В кивито има мно-

го витамин С и за-

това този плод е по-

лезен за кожата. Ето 

и рецепта за пригот-

вяне на почистващ 
скраб за лицето. Ще 

ви трябват 1 киви, 2 с. 

л. кисело мляко, 1 с. л. 

портокалова настойка 

от цветовете на пор-

токал, 1 с. л. кайсие-

во или бадемово масло, 

1 с. л. мед, 1 ч. л. счу-

кани бадеми и 2 капки 

портокалова есенция. 

Смелете кивито в кух-

ненски робот до полу-

течно състояние, до-

бавете млякото, пор-

токаловата вода, кай-

сиевото и бадемовото 

масло и смлените ба-

деми. Смесете всич-

ко в блендера до полу-

чаване на гладка маса. 

Сложете есенцията и 

отново разбъркайте. 

Получената смес се 

втрива много нежно в 

кожата на шията, ли-

цето и гърдите, след 

което внимателно се 

отмива.

За да тонизират кожата в околоочния контур, нашите баби са залепвали колелца от 

краставица в тази зона. Ние ви предлагаме обаче да си направите тоник от краста-
вица от 1 краставица и 2 с. л. мед. Смелете краставицата в блендер, изстискайте каша-

та през марля, за да отделите сока. Прелейте го в малко бурканче, добавете меда и раз-

бъркайте. Разклащайте бурканчето преди употреба. Сместа можете да нанасяте на ли-

цето, шията и гърдите сутрин и вечер, като изчаквате 3–4 мин да изсъхне, преди да я от-

миете с хладка вода. Тоника съхранявайте в хладилника не повече от една седмица.

Тя отдавна е известна с тонизиращите и дезинфек-

тиращите си свойства. Ако смесите мащерка с ко-

пър, можете да приготвите превъзходен почистващ ло-
сион за нормална кожа. Разтрийте между дланите две 

стръкчета прясна мащерка (можете да използвате и 1/2 

с. л. сушена) и ги смесете с 2 ч. л. счукани семена от ко-

пър. Сложете сместа в съд с малко гореща вода, доба-

вете сока от 1/2 лимон и оставете да престои 15 мин. 

Прецедете получения разтвор, преместете го в стъкле-

но бурканче, изчакайте да изстине и го съхранявайте в 

хладилника. Лосиона можете да използвате всяка сутрин.

Beauty aрсенал от
природата

З
ърната му са богати на магнезий и витамин Е. Идеалният природен 

пилинг продукт. Изпълнява ролята и на антиоксидант и е чудесно ан-

тибактериално средство. Използвайте утайката от сварено по турски 

кафе за скраб. Натъркайте с нея цялото тяло, преди да влезете под душа.
КАФЕ

КИВИ

КРАСТАВИЦА

АВОКАДО

МАЩЕРКА
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за  кожата ,  косата ,  тялото  и  д ушата

Тя е панацея за сухата и зряла кожа. И една от най-популярните 

козметични процедури. Парафинът не само овлажнява, подхран-

ва, омекотява и подмладява кожата. Той притежава още

три важни достойнства

1Топлата парафинова маска не обгаря кожата, тъй като темпе-

ратурата при парафинолечението се увеличава с не повече от 

1,5–2 градуса. При охлаждането си парафинът се свива, което съз-

дава лифтинг ефект. Именно заради това негово свойство дреб-

ните бръчки изчезват, но при условие че процедурата се прави ре-

довно. 

2Горният слой на кожата се размеква много добре и порите се 

отварят благодарение на т. нар. парников ефект, създаден от 

прилепналия плътно парафин, който не пропуска въздух. Отделя се 

пот, но тъй като парафинът не пропуска и влага, тази пот отно-

во попива в кожата, но отделените с нея токсични продукти оста-

ват на повърхността є, тъй като размерът на техните молекули 

е по-голям.

3От по-високата температура притокът на кръв към кожата 

се ускорява, заради което тя започва да изглежда по-опъната и 

еластична. 

Парафинотерапията се прилага както за лицето, така и за ръце-

те и краката. За дамите, които страдат от мазоли, парафиновите 

вани са незаменимо облекчаващо средство!

Максимално възможна защита гарантира само козметиката, избрана според типа на кожата ви. Неправилният є 

избор може да стане причина за поява на пъпки и обриви. Ето какво е добре да има в състава на крема. 

 Натурални овлажняващи компоненти. На опаковките обикновено ги обозначават като NMF (natural moisturing 
factor). Към тях спадат 17 аминокиселини като хиалуроновата и млечната, уреята и глюкозаминогликаните.

 Натрий, калий, калций и фосфати (нужни са за нормалното функциониране на кожните клетки).

 Коензим Q10 (наричат го още убихинон). Той участва в процеса на обмяната на енергия между клетките и е мощен 

антиоксидант, забавящ процесите на стареене. Q10 стимулира и нормализира всички клетъчни процеси и така прави 

кожата устойчива към неблагоприятни фактори от околната среда.

 Термална вода. По своята същност тя е витаминозен коктейл от антиоксиданти, колаген, овлажняващи агенти, 

растителни хормони и различни минерали, полезни за кожата.

Нови настройкинастройки

В КОЗМЕТИЧНИЯ САЛОН

ПОДХРАНВАНЕ И ЗАЩИТА

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ

ДОБРИТЕ КОЗМЕТИЧНИ СЪСТАВКИ
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В началото есента е като иде-

алното лято. Времето е слън-

чево, но слънцето не пђри. Изо-

билието от плодове и зеленчуци 

дава възможност да почистим ко-

жата с природни средства, съв-

сем естествено. През втора-

та половина на есента обаче се 

сблъскваме с ветровете, студо-

вете и дъждовете, които ни при-

нуждават да полагаме и специал-

ни грижи за нея.

Без сапун! 

За почистване на лицето сутрин 

и вечер използвайте мека пяна, ге-

лове или млека за измиване, подхо-

дящи за вашия тип кожа. Ако тя 

е чувствителна, суха или зряла, ви 

съветваме даже да не я изплаква-

те с вода, а с билкови отвари от 

лайка, жълт кантарион, бреза, 

липа, мента, салвия.

Спасение за 

повяхналата кожа 

Ако установите, че тя е загубила 

тонуса си, редовно взимайте вани 

с отвара от полски хвощ. Сложе-

те 250 г прясна билка в студена 

вода и изчакайте да кипне на кот-

лона. След като течността прес-

тои 30 мин, я прецедете и я смесе-

те с водата във ваната.

Подхранващи и 

възстановяващи маски 

за лице 

Прилагат се 2–3 пъти седмично, 

за да има ефект от тях.

 За мазна и смесена кожа С ви-

лица размачкайте 1/2 зрял банан. 
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ФИТОКОЗМЕТИКА

Добавете 1 ч. л. прясно мляко и 1/2 

ч. л. лимонов сок. Маската прес-

тоява 20 мин на лицето. За да има 

ефект, я правете 20 поредни дни.

 За суха и нормална кожа На-

стържете дюля на ренде. 2 с. л. 

от получената каша смесете с 

1/4 ч. л. сок от лимон. Нанесете 

на влажна кожа с престой 10–15 

мин, след което отмийте с хлад-

ка вода.

 За зряла кожа с бръчки Настър-

жете 1 зряла ябълка. Смесете я 

с 1 ч. л. мед, няколко капки зехтин 

или маслен разтвор на витамин А 

или Е. Нанесете на кожата, изча-

кайте 30 мин и след това отстра-

нете маската с влажен тампон.

Крем 
„Клеопатра“

Смесете 40 мл сок от алое, 

40 мл дестилирана вода, 20 

мл розова вода и 1 ч. л. мед. 

Загрейте сместа на во-

дна баня и постепенно раз-

творете в нея и 100 г пряс-

на свинска мас. Но внимавай-

те течността да не заври! 

Готовия крем дръжте в бур-

канче в хладилника. Веднъж 

дневно разнасяйте по кожа-

та на лицето и шията тънък 

слой от него и изчаквайте 

да попие добре. Много е под-

ходящ за този сезон, особе-

но ако кожата ви е повреде-

на от слънцето и много суха.

Не 
забравяйте 

и косата

Ако тя е пресушена и обезцвете-

на, 40 мин преди да я измиете, втри-

вайте в корените є смес от 1 ч. л. сок 

от алое, 1 с. л. мед, 1 ч. л. рициново мас-

ло. След измиване я изплаквайте с отвара 

от лайка (за светли коси) или от коприва 

(за тъмни), а след това – с чиста вода. 

Правете процедурата 1–2 пъти седмич-

но, докато косата ви не стане отно-

во здрава и еластична. Тази мас-

ка е подходяща за прилагане 

и при косопад или след 

къдрене.

ПРИРОДАТА 
КАТО СЪЮЗНИК
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През лятото жи-

веем толкова ак-

тивно, че не ни оста-

ва време да прекаля-

ваме с храната. През 

есента е точно об-

ратното. Стане ли 

по-студено, и 

приоритетите ни 

стават други 

Животът ни влиза в 

релси, става едно-

образен. Не ни се из-

лиза на улицата, за-

щото по-често вали и 

се стъмва по-рано. Всич-

ко това ни разваля настро-

ението и тонусът ни спада. 

Ставаме раздразнителни. Не-

доволството от нас самите 

и от света навън прераства в 

постоянно вътрешно напреже-

ние, вследствие на което иму-

нитетът ни се понижава и съз-

дава предразположение към ин-

фекции и сезонни заболявания. 

Организмът ни има нужда да компенсира по някакъв начин това 

безрадостно свое положение. 

За да увеличи запасите си от енергия 

той започва да се запасява с калории. Може да се каже, че през ес-

ента пълнеем от студ, скука, принудително ограничаване на ак-

тивността и недоволство. А когато забележим, че качваме ки-

лограми, започваме да недоволстваме още повече от себе си. И 

започва да ни се струва, че от този порочен кръг няма излизане. 

Как да не напълнеем

Едва ли е уместно в тази ситуация да минавате на строга ди-

ета. През есента организмът ни наистина има задачата да на-

трупа енергия за зимата. Ако го лишите от необходимите проду-

кти, той може да си „помисли“, че няма да му позволите да си вър-

ши работата – да се запасява с мазнини, – и ще започне да брани 

онези, които вече си има, и да се бори за всяка калория. Не дай си 

боже, да нарушите диетата и да се наядете на воля! Тогава бъ-

дете сигурни, че нито една от приетите калории няма да отиде 

на вятъра. Организмът задължително ще ги спести за черни дни.

Да се върви против природата е глупаво

Но да надхитрите организма е напълно възможно. Просто тряб-

ва да му дадете онова, от което той е лишен през есента: цвят 

и светлина, движение и добро настроение, пълноценен сън и здра-

вословна храна. 

За целта просто трябва да обикнете есента. Ако направите жи-

вота си наситен и пълен през този сезон, ще отслабнете. Или 

поне няма да напълнеете. 

ЗАЩО ПЪЛНЕЕМ ПРЕЗ ЕСЕНТА

НИТО КИЛОГРАМ В ПОВЕЧЕ

ОТ СЪН СЛАНИНКИ НЯМА

Неотдавна американски учени ус-

тановиха, че нарушенията на съня 

и недостатъчната почивка стиму-

лират производството на грелин 

– специфичен хормон, стимулиращ 

чувството на глад и забавящ про-

изводството на лептин – хормона, 

отговорен за енергийния обмен. 

Затова трябва да се наспивате до-

бре всеки ден и да не жертвате 

съня заради нощни бдения пред ком-

пютъра и телевизора. Ако след про-

дължителен сън лицето ви леко е 

отекло, не е голяма драма. По-добре 

да се преборите с този проблем с 

козметика, отколкото да се отказ-

вате от съня.

© MAKSIM SHMELJOV / WWW.123RF.COM
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СПЕЦИАЛНО ЗА КОСАТА

3 НОВИ ЦВЕТОВИ ТЕНДЕНЦИИ

 В стил „Омбре“. На френски „омбре“ означава сянка, 

но през този сезон е най-актуалната тенденция в боя-

дисването на косите. Основата остава тъмна, дължини-

те се оцветяват по-светли. Резултатът е нежно цвето-

во преливане.

 Кафявото е новото русо. От шоколадовокафяво и 

цвета тофи за дамите с кестеняви коси до джинджифи-

ловото и меденото за блондинките – кафявите тонове са 

най-търсените през този се-

зон.

 Пачуърк кичури. Така се 

нарича техниката, с която 

различни по плътност кичури 

се оцветяват с помощта на 

четка в различни цветове.

Тъй като през есента косата страда от липсата на витамини D и E, тя 

става по-уязвима към боята за коса. Затова грижата за косата през 

есента трябва да се полага от вътре навън – чрез прием на витамини, ми-

нерали (особено йод, селен и калций). Полезно е да консумирате храни, при-

готвени с желатин. Натуралният желатин позволява да се запълни струк-

турата на косъма и да се загладят „разрошените“ му люспи (горният слой 

на косъма е съставен от люспи, подредени като керемиди). А това пък по-

мага на косата да стане силна и лъскава и да задържа в себе си подхранва-

щите и овлажняващите вещества от козметичните продукти по-дълго. 

ЗАПЪЛВАНЕ НА ЛИПСИТЕ ОТ ВИТАМИНИ
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От дълбока древност масли-
новото дърво е извор на 
очарование, възхищение и 

магическо обаяние. Сокът от него-
вите плодове – зехтинът – е изконен 
символ на здраве, дълголетие и кра-
сота. Неслучайно Омир го нарича 
„течно злато”. 
Според старогръцката митология 
маслината има божествен произход. 
Посейдон и Атина неуморно си ос-
порвали правата върху полуостров 
Атика – всеки от тях искал да стане 
негов покровител и да му даде името 
си. За да реши веднъж завинаги спо-
ра, Зевс ги призовал на състезание – 
да сътворят за жителите на Атика най-
полезния дар. Първи се явил Посей-
дон. Ударил с тризъбеца си една скала 
и от нея бликнал солен извор. После 
пристъпила мъдрата Атина. Замахна-
ла с копието си, забила го в скалата, 
а там израсло нежно дърво със сре-
бристи листа – първата маслина. Гръ-
мовержецът Зевс и жителите на полу-
острова единодушно провъзгласили 
богинята за победителка. 
Списъкът със здравословните качест-
ва на зехтина е много дълъг. Зехтинът 
е основата на т. нар. средиземномор-
ска диета, която съвременната дие-
тетика смята за най-здравословния 
модел на хранене, осигуряващ енер-
гия и жизненост до дълбока старост. 
Нещо повече – учени, като например 
д-р Франк Сакс от Харвардския уни-
верситет по обществено здраве, твър-
дят, че в борбата със затлъстяването 
диетата с високо съдържание на зех-
тин е много по-ефективна от който и 
да било хранителен режим с ниско съ-
държание на мазнини. 
Не по-малко впечатляващ е козме-

тичният потенциал на маслиновото 
масло. От дълбока древност се знае, 
че от ежедневна употреба на зехтин 
кожата е винаги здрава и красива, на-
деждно защитена от студ, вятър или 
силно слънце. Маслото от маслина 
идеално подхранва, овлажнява и ус-
покоява кожата, прави я мека, елас-
тична и сияйна. Всичко това се дължи 
на безценния му състав, в който изо-
билстват полиненаситени мастни ки-
селини, есенциални мононенаситени 
мастни киселини (основно олеино-
ва), фитостероли, фосфолипиди и ан-
тиоксиданти. Последните са особено 
важни, защото неутрализират омраз-
ните свободни радикали – основните 
виновници за физиологичното старе-
ене на кожата.
Факт е, че в динамичната ни съвре-
менност постоянно се появяват нови 
козметични моди (да си спомним ог-
ромния интерес към алое и карите/
ший, както и съвсем актуалната мания 
по аргановото масло). По нашите гео-
графски ширини обаче добрият стар 
зехтин съвсем не губи от своята по-
пулярност. Почти всички водещи про-
изводители предлагат отделни проду-
кти или цели серии с основен компо-
нент масло от маслина. 
В портфолиото на ASAM&Iris Cosmetic, 
Германия – козметичен бранд, който 
БЕЛА много харесва заради качестве-
ните и достъпни продукти, – открива-
ме три безспорно интересни предло-
жения:
Кремът за тяло с масло от масли-
на и ший е част от изключително ус-
пешната линия „Ирисан”, която от де-
сетилетие се радва на добър прием в 
Централна и Западна Европа, а през 
последните години е представена и в 

България. Комбинацията на две бла-
городни масла с доказана ефектив-
ност при суха и изтощена кожа пра-
ви този продукт чудесна ежедневна 
грижа, с която ден след ден кожата 
ще възстанови своята гладкост, меко-
та и еластичност. Въпреки богатата си 
формула кремът е с мека, пухкава тек-
стура, която се разнася лесно и попи-
ва много бързо. Ароматът му е лек, не-
жен, едва доловим.
Душ кремът с биомасло от маслина 
и стягащият лосион за тяло с био-
масло от маслина се появиха в нача-
лото на лято 2012 г. в отговор на пови-
шеното потребителско търсене към 
продукти с високо съдържание на ак-
тивни компоненти от органичен про-
изход и с минимум синтетични със-
тавки. Новите козметични предложе-
ния на ASAM&Iris Cosmetic не съдър-
жат парабени, изкуствени ароматиза-
тори, оцветители и силикони. Масло-
то от маслина, продукт на биологично 
контрол ираното земеделие, е допъл-
нено с екстракт от лимонова трева, на 
която се дължи завладяващото свежо 
ухание на двата продукта.
Поглезете се в банята с душ крем с 
биомасло от маслина, който идеал-
но почиства нормалната до суха кожа, 
без да я пресушава. Оставя усещане 
за копринена мекота и гладкост. След 
душа нанесете стягащия лосион за 
тяло с биомасло от маслина. Съдър-
жа кофеин – най-ефективния агент за 
разграждане на подкожните мазнини. 
Кофеинът не само съдейства за реду-
циране на мастните депа, но и отлич-
но дренира тъканите (освобождава ги 
от задържаните течности), което води 
до гладка кожа и по-стегнати контури 
на тялото. 

Масло от маслина
кожата го обожава!

Ще откриете продуктите на ASAM&Iris Cosmetic в аптечната мрежа и на www.framar.bg.





ТАЙМ МЕНИДЖМЪНТ 
НА ОТСЛАБВАНЕТО

хр а н е н е

Н
е ви е до ди-
ети. Поняко-
га не успява-
те дори да за-

кусите и да обядвате. 
Единствената ви въз-
можност да се нахра-
ните е късно вечерта, 
точно преди лягане. За 
готвене също не ви ос-
тава време и полуфаб-
рикатите, фаст фу-
удът и аламинутите са 
чести гости в менюто 
ви. Изход от тази си-
туация има и той се 
нарича тайм менидж-
мънт. Предлагаме ви 
да се въоръжите с ме-
тодите му и ви пред-
ставяме примерен план 
за действие през седми-
цата. Този режим ще ви 
помогне да се храните 
правилно, като активно 
използвате методите на 
планиране и управление 
на времето. Приготве-
те си тефтер за запис-
ки и бъдете прилежни. 

ПОНЕДЕЛНИК

ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Това е отправната точка на всяко планиране. Специа-
листите използват различни техники при определяне-
то на целите, което им помага да решат поставена-
та задача с реални и прости действия. И така, какви 

трябва да са вашите цели? Ами, трябва да бъдат... 
SMART (тоест умни).

S (Specific) – конкретни. Не е достатъчно да си пос-

тавите задача да отслабнете. Опишете подробно ка-

къв резултат искате да получите: да изравните корема, да 

си върнете талията, да подобрите пропорциите на тяло-

то. Отговорете на въпроса, какво означава за вас думата 

„стройна“ – идеална фигура, добра физическа форма? А може 

би искате да си върнете предишното тегло? Тогава от-

крийте стара снимка, на която се харесвате, сложете я на 

видно място и я поглеждайте от време на време.

М (Мeasurable) – измерими. Превърнете целта в кон-

кретни цифри. Килограми, сантиметри и размер на 

дрехите – какъв точно е вашият идеал? Как бихте измери-

ли енергичността и добрата спортна форма? Например да 

се качите до петия етаж, без да се задъхвате?

А (Achievable) – постижими. Да свалите 10 кг за сед-

мица е лоша идея. Бързото отслабване ще повлияе от-

рицателно на здравето и състоянието на кожата ви. Ди-

етолозите съветват да стопявате по 1–1,5 кг седмично.

R (Relevant) – съответстващи на резултата. Мно-

зина мечтаят да отслабнат, за да си намерят мъж или 

да получат повишение в службата. Но често излишното те-

гло изчезва, а проблемите остават, защото (оказва се) не 

килограмите са били виновни. Неувереност в собствените 

възможности, некомпетентност – определете какви са ис-

тинските ви проблеми. Планирайте само тези резултати, 

които действително зависят от загубата на тегло: подо-

бряване на здравето и физическата форма, възможност да 

носите модни дрехи. 

T (Timed) – съгласувани по време. Целта трябва да 

бъде постигната в определен срок и да е разбита на 

подцели, също ограничени по време и срок на изпълнение. 

Това означава, че когато си поставите задача да отслаб-

нете, да кажем, с 20 кг, трябва да решите за какъв срок ще 

стопите първите 5, 10, 15 килограма.

ИЗЯЖ СЛОНА!
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ВТОРНИК

ЯДЕНЕ НА „СЛОНОВЕ“ И „ЖАБИ“
Пристъпваме към постигане на целите! Всяко начало 

е трудно и обикновено не знаем как да подходим към 
голямата задача. Например целта ви е да стопите ки-
лограми с помощта на диета. Преди всичко трябва да 
решите каква диета да изберете. Възможно е да по-
сетите диетолог, който да разработи индивидуална 
програма за вас. 
Ако пък сте решили да се справите сами – опреде-

лете с какви действия ще постигнете отслабването. 
Например да не пропускате хранене, да изключите от 
менюто вредните продукти, да намалите порциите, 
да не преяждате точно преди сън. На езика на тайм 
мениджмънта всички тези сериозни задачи, чието ре-
шаване изисква време и усилия, се наричат „слонове“. 
Въпросът е как да изядете слона? Най-лесно – като 
го разделите на пържоли. Раздробете мащабната зада-
ча на множество по-малки етапи и прости конкретни 
действия. Да кажем, че сте решили всеки ден да за-
кусвате добре (за да не хрупате бисквити и ядки през 
целия работен ден). Ако до този момент обаче нико-
га не сте имали време да закусвате, на организма ви 
няма да му бъде лесно да се пренастрои на новия ре-
жим. Затова започнете с една конкретна малка стъп-
ка. Изпивайте всяка сутрин в продължение на седми-
ца по чаша зелен чай с мед. През следващия понедел-
ник добавете към закуската 1 сварено яйце или сан-
двич със сирене. И отново се придържайте цяла седми-
ца към това правило. Гарантираме ви, че скоро самите 
вие няма да забележите как ще започнете пълноценно 
да закусвате. Няколко такива малки промени и хапка 
по хапка, вашият слон ще бъде изяден!
Специалистите по тайм мениджмънт съветват също 

всеки ден да изяждате и по една „жаба“. С други думи, 
това не е голямо, но е неприятно усилие, което не 
ви се иска да полагате. Постоянно го отлагате и то 
се превръща в проблем. Съставете списък на ваши-
те „жаби“ (например да миете зъбите си за 3 мину-
ти вместо за 30 секунди, да правите по 20 клякания 
сутрин) и всеки ден „изяждайте“ по една „жаба“. Така 
значително по-бързо ще се придвижите към реализи-
ране на целта.

СРЯДА

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕТО

През деня внимателно записвайте какво и кога сте 
правили. Например:

 7.00 ч. – ставане, тоалет
 7.20 ч. – гимнастика
 7.40 ч. – закуска

И така нататък. Подробното описание ще ви позво-
ли да разберете защо не ви стига време да похапне-
те нормално. Най-често се оказва, че времето изчез-
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ва безследно пред компютъра, телевизора, в телефонни 
разговори, по пътя и на опашките. Всички тези вре-
меви загуби могат да бъдат съкратени или използвани 
рационално. Докато пътувате с метрото, бихте мог-
ли да четете книга за здравословно хранене или да си 
съставите списък за покупките. 
Въведете и хранителен раздел във вашия дневник и 

подробно записвайте какво сте изяли през деня и при 
какви обстоятелства. Така ще си изясните защо не ви 
достигат едни 30 минути за готвене и по каква при-
чина не се храните в планирания час.

ЧЕТВЪРТЪК

ТЪРСЕТЕ СТИМУЛИ

В тайм мениджмънта има два основни вида поощре-
ния: „междинна радост“ и „голяма награда“. Голяма на-
града (покупка на спортни дрехи, посещение на спа) си 
подарявайте при постигане на големи цели. За изпълне-
нието на по-дребните ежедневни задачи си доставяйте 
междинни радости – четете от любимото си списа-
ние, вземете вана. И, естествено, никакви поощрител-
ни шоколадови бонбони!

ПЕТЪК

РАЗЧИСТВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО 
И СПИСЪК НА ПОКУПКИТЕ

Много бизнесмени започват пътя си към успешно-
то управление с почистване на бюрото си и с изхвър-
ляне на ненужните бумаги. Вие пък започнете с уб-
орка на кухнята. Изхвърлете продуктите с изтекъл 
срок на годност. Избавете се от запасите със сна-
ксове и сладкиши или поне скрийте тази храна в най-
затънтения ъгъл на шкафа или хладилника. Внимател-
но изучете състава на храните, които остават. До-
бри или лоши са те за вашето здраве, или са пълни 
с консерванти и оцветители? Замислете се дали не 

е добре да ги замени-
те с по-здравословни 
продукти и направе-
те списък на полез-
ните храни. Например 
вместо подсладено 
кисело мляко и сме-
тана включете нату-
рално кисело мляко и 
извара без добавки. 
Сега ви остава само 

да попълните липс-
ващите основни хра-
нителни продукти, и 
вашият списък с по-
купките е готов. А 
ако сте решили в не-

деля да готвите някое полезно и ново ястие, сега е 
най-доброто време да намерите подходящата рецепта 
и да допълните списъка с продуктите, които ще ви 
потрябват за него. 

СЪБОТА

ПОСЕЩЕНИЕ В МАГАЗИНА

За мнозина това е денят за покупки за седмицата. 
Не пазарувайте обаче на гладен стомах, а се подкрепе-
те с полезна храна, преди да излезете от вкъщи. Ако 
сте гладни и отидете да пазарувате, ще ви се приис-
ка да купите и нещо вредно и ненужно. Използвайте 
тази малка хитрина и ще си спестите излишни кило-
грами и ненужни харчове.

НЕДЕЛЯ

СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАН 
ЗА СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА

Успешните мениджъри не пропускат да съставят под-
робен план за следващата седмица. Последвайте приме-
ра им. Вие имате цели и в ежедневието ви ще влязат 
нови и разнообразни дейности. Това могат да бъдат 
повтарящи се задачи. Към тях се отнасят полезните 
навици, например пълноценната закуска или сутрешна-
та гимнастика. Планът ви трябва да включва и твър-
до придържане към определено време за изпълнение на 
задачата, както и гъвкави (несъобразени с точен срок) 
задачи. Планирайте и задачите, които отнемат пове-
че време и не зависят от конкретна дата (можете да 
ги свършите в сряда, а може и в петък). Придържай-
те се обаче към определеното време, което изискват 
за изпълнение – 2, 3 или 4 часа. Естествено, най-добре 
е веднага да набележите всички важни задачи от раз-
личните области на живота и да ги сравните по зна-
чимост. Такова планиране ще ви даде шанс да се отка-
жете от някои от тях, а други, по-приоритетни, да 
не изпускате от контрол. 
За незначителните ежедневни занятия, често не мно-

го важни, но изяждащи основно време, тайм менидж-
мънтът използва думата „пясък“. За важните базови 
задачи, за които забравяме или които отлагаме, се из-
ползва понятието „камъни“. Ако вземете купа и я на-
пълните с пясък, то в нея няма как да сложите камъ-
ни. Но ако първо напълните купата с камъни, то след 
това в нея лесно ще можете да насипете пясък. Така 
е и в живота: старайте се да се ръководите от ва-
шите приоритети и да обръщате внимание първо на 
истински важните неща. 
Безусловно правилното хранене, активността и здра-

вето се отнасят към базовите ценности на всеки чо-
век, тъй като в крайна сметка от тях зависят наши-
те успешност и качеството на живота. А следващия 
път, когато не ви стига време да закусите, помисле-
те не сте ли сменили камъните с пясъка.©
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Л
ипсата на някои минера-
ли в организма води до 
отслабване на костна-
та тъкан и до предразпо-

ложеност към счупвания. „Кости-
те се обновяват непрекъснато до 
края на израстването на 25-годиш-
на възраст – обяснява д-р Верги-
ния ГЕОРГИЕВА от Центъра по 
природна медицина и гладолечение. – 
Процесът на изграждане доминира 
над процеса на разграждане, но към 
60-годишна възраст рушенето изця-
ло доминира. Затова е важно да се 
храним така, че костите ни да не 
страдат от никакви липси.“ 

– Д-р Георгиева, кои са ключо-

вите вещества за здрави кос-

ти? 

– Калцият и витамин D. Калцият 
е основен „строителен материал“ 
за тяхната здравина, а витамин D 
помага за оптималното му усвоява-
не. Дефицитът на тези вещества 
води още до неправилно израства-
не на млечните зъби, кариеси, не-
правилна стойка и различни степе-
ни на кифосколиози (деформации на 
гръбначния стълб). 

– Може ли храната да ни пред-

пази от ставни проблеми?

– Да, тя е подходящо средство за 
профилактика на артрозни промени, 
ревматоидни артрити и ревмати-
зъм. Чрез нея могат да се намалят 
възпалителните процеси и да се об-
лекчи съпътстващата болка. 40% 
от нуждите на организма от вита-
мин D се задоволяват чрез храната, 
а останалите 60% – чрез въздейст-
вието на слънчевите лъчи върху ко-
жата. Освен дежурните млечни про-
дукти в менюто ни трябва да при-
състват достатъчно количество 
яйца, риба, както и сусамов тахан. 
От тях организмът ни си набавя и 
други важни минерали и витамини, 
както и мастни киселини омега-3. 

В края на есента можем да заредим 

организма с калций, като хапваме 

смокини (по 2–3 големи дневно). Бе-

лият боб съдържа по-малко количе-

ство калций, но пък е богат на про-

теини. Сьомгата е храна за цени-

тели с богато съдържание на кал-

ций и витамин D. Елдата е идеален 

източник на калций, фосфор, проте-

ини, желязо и други микроелементи. 

Яйцата съдържат протеини и ви-

тамин D.

– Защо трябва да храним мус-

кулите с протеини? 

– И най-солидният скелет не може 
да бъде здрав, ако не се поддър-
жа от силни мускули. Мускулите са 
„корсетът“ на костите. Ето защо 
е важно да спортуваме редовно и 
да се движим повече – точно за да 
развием здрава и силна мускулатура. 
А протеини можем да си набавим ос-
новно от консумацията на нетлъсто 
месо (пилешко, телешко или риба), 
яйца, млечни продукти. 

– Чувала съм, че от някои хра-

ни веществата се усвояват 

по-добре, отколкото от дру-

ги…

– Да, доказано е например, че от 
сусама калцият се усвоява доста 
по-добре, отколкото от животин-
ските продукти. Приемът на пло-
дове и зеленчуци е важен, но прием-
ът на плодове и зеленчуци с много 
фибри е още по-важен, защото фи-
брите благоприятстват перистал-
тиката, а щом храната се смели 
добре, тя се усвоява по-добре. Пи-
енето на достатъчно количество 
минерална вода и плодови сокове, 
както и приемът на пробиотици 
също благоприятстват усвояемост-
та на витамините и минералите 
от хранителните продукти. 

Разговора води Софи ТОПАЛОВА

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. 



КОВАРНАТА 
ОСТЕОПОРОЗА

зд р а в н а  к у л т у р а

Е
лена (на 56 години) пада 
на стълбите на вилата си. 
Болката в крака є е тол-
кова силна, че едва нами-

ра сили да позвъни на „Бърза по-
мощ“. След час-два, което може да 
се смята за голям късмет, жената 
попада в местната болница, където 
є правят операция. Година след опе-
рацията обаче Елена още изпитва 
силни болки в бедрото и не може 
да ходи. След още една година є 
правят втора операция. След случи-
лото се Елена си спомня, че 4 ме-
сеца преди травмата усещала бол-
ка в крака и се обърнала към ор-
топед, който предположил артрит. 
Но при проверка на рентген не от-
крил нищо. Друг лекар изяснил, че 
причина за болката е микроскопична 
пукнатина на костта, която също 
била трудно видима на рентген. И 
в края на краищата мъничката пук-
натина е станала причина за счуп-
ването на стълбите на вилата. 
Възможно ли е толкова незначи-

телна пукнатина да причини та-
кава голяма травма? Във форум в 

интернет Елена открила много по-
добни истории на жени межда 50- и 
60-годишна възраст. Една се навела 
неуспешно напред, залитнала и пад-
нала. Друга просто стъпила накриво 
и пак паднала. Паданията на всички 
жени завършили със счупване на бе-
дрената кост. И, забележете, само 
на една от всички тях била поста-
вена диагноза остеопороза. 
Ако бедрената кост на възраст-

на жена се счупи не в резултат на 
травма или сериозен инцидент, а 
просто от погрешна обичайна еже-
дневна активност, е почти сигур-
но, че става дума за остеопороза.

КОЕ Е В НОРМА И КОЕ – НЕ

През 80-те години на миналия век 
за остеопорозата се говореше ряд-
ко. Тази диагноза се поставяше на 
възрастни хора, претърпели счупва-
не на шийката на бедрената кост, 
като в 25% от случаите пациен-
тите са умирали от усложненията 
през последващата година. Ситуа-
цията се променя през 1992 г., ко-
гато в Рим се събират водещи ле-

кари от цял свят, за да обсъдят 
възможностите за лечение на жени 
в рисковата група, но преди те 
да са претърпели травми. Основна-
та тема била възможно ли е да се 
установи предразположеността към 
остеопороза. 
На тази конференция се приемат 

международни норми за измерване 
на плътността на костите, които 
лекарите по цял свят прилагат и 
до днес. Изследването на костна-
та плътност се нарича денситоме-
трия и се определя по т. нар. Т-
скала (Т-score), която показва със-
тоянието на костите в сравне-
ние с плътността на костите на 
здрава жена на пика на активност-
та си. Били определени и показате-
ли, които съответстват на нор-
мата и издават наличието на ос-
теопороза. Междинното (погранич-
ното) състояние получава наимено-
ванието остеопения – понижаване 
на костната плътност. Но самата 
диагноза остеопения е доста раз-
мита – може да означава, че ва-
шите показатели са съвсем малко 

НАЧАЛНИЯТ СТАДИЙ НА БОЛЕСТТА МИНАВА ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗСИМПТОМНО, 
КАТО ПОСТЕПЕННО ПОДКОПАВА И РАЗРУШАВА ОСНОВНАТА ОПОРА НА НАШИЯ ОРГАНИЗЪМ – КОСТНАТА СИСТЕМА. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ, ЗА ДА МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ПРОФИЛАКТИКА?

ЗДРАВА КОСТ ОСТЕОПОРОЗА
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под нормата, а може и да показва, 
че вие развивате пълноценна осте-
опороза. 

ЛЕКАРСТВО 
„ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ“

Независимо от възрастта ви е 
много важно да се грижите за кос-
тите си – да се храните правил-
но, да спортувате и да внимавате 
с приема на различни лекарствени 

средства.  
За доста доверчиви жени витами-

ните, хранителните добавки и раз-
личните профилактични чудо-препа-
рати са станали неизменно важни. 
В резултат милиони жени по све-
та в продължение на години прие-
мат ненужни, а дори и вредни ве-
щества, без да подозират, че рис-
куват собственото си здраве. 
Всяко лекарство има странични 

ефекти, но ако вие приемате вита-
минизирани добавки „за всеки слу-
чай“, трябва да знаете, че същест-
вува висок риск от счупване ший-
ката на бедрената кост на въз-
раст около 75 години. Дори ако на 
40 години започнете да приемате 
препарат за укрепване на костите, 
това съвсем не означава, че след 
30–35 години ще понижите риска 
от счупване. Нито един лекар не 

Ако приемате 
лекарствени 

средства

за укрепване на костите или 

хормонални лекарства в про-

дължение на 5 години, попи-

тайте лекаря не е ли нужно да 

направите почивка. 

Проверка на аптечката

Някои лекарства, които прие-

мате, могат в качеството на 

страничен ефект да „измиват“ 

калция от костите. Затова 

представете на вашия лекар 

списък с всички медикаменти, 

които са ви предписани. В по-

вечето случаи е възможно да 

се замени потенциално опас-

ният препарат с друг. 

Разходките са отлична профилакти-

ка за болки в краката и за заболява-

ния на сърдечносъдовата система. Но 

като средство за укрепване на кости-

те са малко ефективни, защото орга-

низмът свиква с това малко по интен-

зивност натоварване. Затова трябва 

да добавите и специални упражнения за 

бедрата и гръбначния стълб. 

СПОРТ 

 С най-добър ефект са: тенис на 

корт, тенис на маса, плуване, гребане. 

 Със средно добър ефект: каране 

на велосипед.

 Противопоказни са спортовете, 

при които има вероятност от падане, 

като кънки, ски и езда.

АЕРОБНИ

 С най-добър ефект са: тичане, хо-

дене на „бягаща пътечка“, танцувална 

аеробика, степ-аеробика.

 Със средно добър ефект е стре-

чингът.

 Противопоказни са резки скокове. 

Ако се занимавате с йога, също тряб-

ва да сте внимателни при изпълнение-

то на някои асани.

1 Млечни продукти – нашият организъм усвоява по-добре полезните ве-

щества от продукти за хранене, отколкото от таблетки и хранителни 

добавки. Особено важни са млечните продукти. Възрастните е необходимо 

да приемат 1000 мг калций дневно (1200 мг след настъпване на менопауза при 

жените). Това се равнява на три 200-грамови порции мляко с ниска масленост 

или 4–5 парчета сирене с ниска масленост.

2 Нужното количество. Ако сте от хората, които не обичат мляко 

и млечни продукти, можете да приемате калций на таблетки. Има два 

вида калций на таблетки. Калциев карбонат (calcium carbonate), който е по-

евтин, но за да бъде усвоен, е необходимо да се приема по време на хранене, и 

калциев цитрат (calcium citrare), който е по-скъп, но можете да го пиете не-

зависимо от храната, която консумирате.  

3 Не забравяйте за витамин D. Трудно е да си набавите необходимо-

то количество от този витамин чрез храната, затова трябва да се за-

мислите за добавки. Консултирайте се с вашия лекуващ лекар.

4 Плодове и зеленчуци. Те са основни доставчици на витамини, от кои-

то се нуждае костната ни система. На възрастния човек са му необхо-

дими минимум 5 пресни зеленчуци и плодове дневно. Особено полезни са зеле-

ните зеленчуци. В много източни страни се употребява по-малко калций, от-

колкото на Запад. Но въпреки това броят на засегнатите от остеопороза е 

значително по-малък. Медиците са уверени, че причина за това е високата 

консумация на плодове и зеленчуци в тези страни. Освен това хората там се 

движат активно и прекарват много време на слънце. 

ДВИЖЕНИЕТО – ПОЛЕЗНО И НЕ ТОЛКОВА

ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ – ЗДРАВИ КОСТИ
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1. Тренирайте мускулите на бедрата. Това ще ви помогне да пазите 

равновесие и да се държите на крака. А дори и да паднете, мускулният 

„корсет“ ще предпази костта ви от повреждане при падането. 

2. Съхранете гъвкавостта си – правете упражнения за разтягане всеки 

ден. Загубата на гъвкавост прави походката ви неустойчива и увеличава вероят-

ността от падане.

може да ви даде подобна гаранция. 
Освен това страничните ефекти 
от предозиране на подобни лекар-
ства могат да доведат до сериозни 
проблеми със здравето, като най-
разпространени са болки в стома-
ха, киселини, нарушения в храносми-
лането, сърцебиене, болка в муску-
лите и ставите. 

ЛЕЧЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЕ

Това е единият проблем, с който 
се сблъскват лекарите по цял свят 
– налага им се да лекуват жени, 
приемали лекарствени средства за 
„профилактика“ продължителен пе-
риод от време и в големи количе-

ства. Друг проблем е, че възраст-
ните жени, които действително се 
нуждаят от помощ, често не по-
дозират за опасността от осте-
опороза. 9 от 10 счупвания на бе-
дрената кост се случват на жени 
над 65-годишна възраст, като само 
единици от тях преди счупването 
са си правили денситометрични из-
следвания (а тези тестове са мно-
го, много важни!). 
Например ако вие и вашата май-

ка се окажете с еднакви показа-
тели на костната плътност, това 
съвсем не означава, че имате еднак-
ви рискове за счупване. Защото с 
възрастта се променя съставът на 

костта и при резултат от теста 
2,5 при жени на 40-годишна възраст 
рискът от счупване е 10 пъти по-
нисък, отколкото при 70-годишни 
пациентки със същите показатели.
Никога не си назначавайте сами 

лекарства – дори и „безвредни“ ви-
тамини и хранителни добавки. По-
питайте лекуващия ви лекар дали е 
нужно да пиете нещо за профилак-
тика, какво именно и в какви ко-
личества. Ако отидете с оплаква-
не при лекар и в момента приемате 
такива профилактични препарати, 
задължително попитайте за тях-
ната съвместимост с тези, които 
той се кани да ви предпише. 

Данни от скрининга

Резултатите от направена-
та ви денситометрия трябва 
да се пазят. Това ще позволи 
на вашия лекар да проследи ди-
намиката на състоянието на 
костната ви тъкан.

 Ако резултатът ви е 0, 

това означава, че вашата 

костна маса е в норма. 

 Референтните граници 
според Т-score теста са в 
рамките от +1 до – 1. 

 Ако вашият резултат е 

със знак минус, това е свиде-

телство за понижена костна 

плътност и съответно има 

голяма вероятност от счуп-

вания.

 Ако според Т-score попада-

те от –1 до –2,5, това показва 

нис ка костна плътност, със-

тояние, известно като осте-

опения. 

 Т-score, по-нисък от –2,5, по-

казва наличие на остеопороза. 

КОГА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНАТА СИ СИСТЕМА? 
КАК ПРАВИЛНО ДА ИНТЕРПРЕТИРАТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ?
ИЗСЛЕДВАЙТЕ СЕ НАВРЕМЕ

По повод денситометрията за относително здрави жени медиците са еди-

нодушни: трябва да започнете, когато навършите 65 години. Ако сте по-

млада, но лекарят ви предполага, че имате повишена чупливост на костите, 

трябва да направите изследвания по-рано. Поинтересувайте се по какви по-

казатели лекарят е преценил, че влизате в групата на риска.

ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Денситометрията се прави с апарати, които използват неголяма доза рент-

геново облъчване, за да определят количеството на минералите в костния 

фрагмент. В повечето случаи е достатъчно да се изследват гръбнакът и бе-

дрената кост. Ако приемате калций на таблетки, спрете приема им едно де-

нонощие преди теста. 

ПРАВИЛНА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Ако вече сте в период на менопауза и лекарят смята, че сте в рискова група, 

може да ви назначи медикаментозно лечение. Но се смята, че тази терапия 

е оправдана само ако рискът от счупване е над 20%. 

СЛЕДЕТЕ ДИНАМИКАТА

Ако тестът показва, че при вас всичко е наред, ново изследване трябва да 

направите не по-рано от 3 години. Или през 2 години, ако приемате някакво 

лекарство, което влияе на състоянието на косите ви.

Ако по време на повторния тест резултатите са се променили с не пове-

че от 4% за гръбнака и 6% за бедрената кост, се приема, че всичко е наред. 

Дори и изследвания, направени в един и същ ден, е възможно да се различа-

ват едно от друго.

СКРИНИНГ: ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
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Б
олка, сърбеж или усещане за чуждо тяло в об-
ластта на ануса. Следи от кръв върху тоа-
летната хартия или бельото. Постоянно по-
дуване на корема, чести констипации. 

Посъветвайте се с лекар, ако сте 
забелязали някои от тези тревожни 
сигнали, защото е възможно да има-
те хемороиди. Нито е секси, нито 
е женствено, но какво да се прави? 
Хемороидите засягат по-често мъже-
те, но и жените страдат от тях. 
С помощта на правилно подбрани ле-
карствени средства, диета и хиги-
ена можете да се справите с тях 
напълно успешно и без да се налага 
оперативна интервенция.    

Причини Според някои от предста-
вителките на нежния пол хемороидите 
„нахлуха“ сред жените заедно с попу-
лярността на прашките. Истината е, 
че причините за появата на хемороиди 
са много – от заседнал начин на живот до генетична 
предразположеност. Що се отнася до бельото, дори да 
носите бикини с класическа кройка, помнете, че памуч-
ната материя е за предпочитане. 

Правилно хранене Предпочитайте богати на фибри 

храни – те подобряват перисталтиката. Не бива да 
прекалявате и с месо, тестени изделия и млечни про-
дукти. Острите подправки и лютите храни също са 
противопоказни. Ограничете силния чай, кафето и ал-
кохола. 
И още: хранете се бавно и дъвчете бавно. Пийте 

повече вода. 
Начин на живот Включете гимнастика, йога или 

дълги разходки в дневния си режим. Активността и 
свежият въздух ще ви помогнат да избегнете непри-
ятната среща с хемороидите.

Хигиена Измивайте се с хладка вода след всяко по-
сещение на тоалетната. Ако не-
винаги имате тази възможност 
– вместо обикновена тоалетна 
хартия използвайте специални 
салфетки за интимна хигиена. 

Лекарствена терапия 
При вътрешни хеморои-
ди обикновено се назнача-
ват свещи, а при външни 
– някакъв мехлем. Предпо-
читайте препарати с по-
вече натурални съставки. 
Съдържанието на лекар-
ствените средства про-
тив хемороиди обикновено 

включва биологично активните 
вещества, цинк, желязо, мед, витамини 

А, Е, D, както и полиненаситени мастни кисе-
лини, които подпомагат възстановяването на засегна-
тите зони, заздравяват раните и имат противовъзпа-
лително действие. 
Когато забележите първите признаци на хемороиди – 

определете заедно с вашия лекар кое средство е под-
ходящо за вас. 

По-деликатно с хемороидите

Хемороидите са разширения на 

вените в долната част на дебе-

лото черво и ануса. Могат да бъ-

дат външни (разполагат се вър-

ху външната част на аналното 

отверстие) и вътрешни (разпо-

лагат се вътре в ректума). 
външнивътрешни

Според статистиката 50–80% от 

бъдещите майки страдат от хе-

мороиди. Причините са физиология-

та на бременността и процесът на 

раждане. По време на бременността 

матката многократно увеличава обе-

ма си, което затруднява оттичането 

на кръвта в долната част на тялото. 

Още една причина за по-честата поя-

ва на хемороиди при бременните е кон-

стипацията, която в този период от 

живота на жената е почти закономер-

на заради неизбежните хормонални из-

менения и нарушенията на перистал-

тиката на стомаха. Към всичко това 

се прибавя и начинът на живот. Кол-

кото по-малко активен е той, толко-

ва по-силно е изложена на опасност-

та от хемороиди бъдещата майка. Но 

най-голям риск от поява на хемороиди 

има след раждането. Това е свързано 

както с рязкото повишаване на вътре-

утробното налягане при напъните по 

време на раждане, така и заради пре-

минаването на детето по родовите 

пътища, което често е травматично 

за кръвоносните съдове. 

ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ
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З
а да сте сигурни, че диагно-
зата е грип, а не настинка, 
трябва да запомните само 
един факт – грипът 

веднага започва с висока 
температура 

която се повишава рязко на фона 
на практически напълно здрав орга-
низъм. Толкова внезапно, че пациен-
тът може да назове с точност до 
половин час кога точно се е разбо-
лял. Температурата се вдига много 
рязко и затова болният често по-
лучава треска, главоболие, виене на 
свят и остра болка в очите. Това 
са типичните симптоми на започ-
ващия грип. 

Грипът е инфекция
която повечето хора понасят нор-
мално, получават имунитет към нея 
и след няколко дни се чувстват на-
пълно здрави. 

Може да се каже, че ежегодните 
епидемии от грип са нещо като 
тренировки за нашия имунитет.

Затова – без паника! Да, смърт-
ността от грип е факт – имало я 
е и винаги ще я има. Но се случва 
много рядко и обикновено се дължи 
на комбинацията от грип и друго 
сериозно заболяване! 

Оптимални условия 
за болния

1 Той трябва да лежи в удобно легло, завит с топ ло одеяло.

2 Температурата в стаята му 
трябва да е около 20°, а влаж-

ността, която е много важна – 
50–70%. Ако се налага, включете 
и овлажнител за въздух, метнете 
мокра хавлиена кърпа върху радиа-
тора или пък сложете върху него 
съд с вода. 

3 Проветрявайте стаята колко-то може по-често (но завивай-

те добре болния през това време). 

Вирусът на грипа не живее на сту-

дено, а влажността трябва да е по-

голяма, за да не пресъхват слизес-

тите тъкани на болния (това по-

мага на организма да се бори сам с 

инфекцията). Това трябва да имат 

предвид най-вече онези, които за 

профилактика на грипа приемат 

имуностимулатори. 

Имунната система работи най-

добре, когато слизестата обвив-

ка в носа е достатъчно влажна. 

Затова влажният въздух в стаята 

на болния, пиенето на голямо коли-

чество течности и механичното 

овлажняване на слизестите тъкани 

са много важни! 

4 Не карайте болния да яде наси-ла. Ако той пожелае, дайте му 
нещо леко, въглехидратно и течно. 

ПРАВИЛНАТА ПРАВИЛНАТА 
ПРОТИВОГРИПНА ПРОТИВОГРИПНА 
СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ

Какво да правим и какво не бива да правим, 
ако някой в семейството вече е болен

© FANELIE ROSIER / WWW.123RF.COM
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Чаша пилешки бульон, топло мляко 
с мед, чай с лимон…

5 Много течности! Но в никакъв 
случай не и прекалено горещи, 

защото могат да изгорят слизес-
тата ципа на носоглътката! Идеал-
ната температура за топлите на-
питки трябва да е колкото тем-
пературата на тялото – около 37 
градуса. 

Колкото и странно да ви звучи, 

но пиенето на течности е 

основното лечение при грип!  

Давайте на болния компоти със 
стайна температура и прясно при-
готвени ошави (от сушени плодо-
ве). В аптеките се продават и го-
тови електролитни разтвори за пе-
рорална хидратация (рехидрон, гас-
тролит), които също са подходящи 
за случая. 

Промивки на слизестата 
обвивка на носа

Не е нужно да ходите до апте-
ката. Достатъчно е да направите 
елементарен солен разтвор (1 ч. л. 
сол на 1 ч. ч. вода). Прелейте този 
разтвор в пластмасова спринцовка 
(без иглата) и впръсквайте перио-
дично от него в двете ноздри. Тези 
промивки са отлична профилактика 
против грип и за хората, на кои-
то им се налага да живеят с болен 
човек под един покрив. Но за все-
ки трябва да има отредена отдел-
на спринцовка. 

Не капете в носа капки, 

които свиват кръвоносните 

съдове, защото те изсушават 

слизестата ципа.

През първия ден на болестта 
обикновено болният не страда от 

хрема. Но после се появява и тя. 
Ако пречи на съня, няма как да 
избегнете капането на капки про-
тив хрема поне за през нощта. Но 
преди това задължително промийте 
носа със солен разтвор два пъти. 

Как да свалите 
температурата

Тя помага на организма да се пре-
бори с инфекцията. Затова я пони-
жавайте само ако е по-висока от 
38 градуса и болният я понася мно-
го тежко. 

Използвайте само парацетамол. 

На децата им помагат свещички с 

парацетамол. В никакъв случай при 

грип не използвайте аспирин! 

И помнете, че при поражения на гор-

ните дихателни пътища (нос, гър-

ло и носоглътка) отхрачващите ле-

карствени средства само усилват 

кашлицата. Обикновено кашлицата 

при грип не започва през първия ден 

от заболяването. Затова на първо 

време не са ви нужни никакви отх-

рачващи средства. А след това, ако 

кашлицата не минава, трябва да 

отидете на лекар.

Без антибиотици
Вирусните инфекции не се лекуват 

с антибиотици. Антибиотиците не 
намаляват, а увеличават рисковете 
от усложнения. Затова – никакви 
антибиотици без лекарско предпи-
сание! Можете да приемате проти-
вовирусни препарати, но и за тех-
ния прием е препоръчително да се 
посъветвате със специалист. Те не 
са толкова ефективни, колкото ви 
уверяват рекламите. 

Ефервесцентните таблети за „грип“ 

трябва да се приемат внимателно – 

в тях често са добавени оцветители, 

които пречат на организма да се бори 

с инфекцията. А и често съдържат 

аспирин, който е категорично проти-

вопоказан при грип! 

Не е разумно да ходите на рабо-
та, ако сте болни от грип. 

Пробиотични кисели млека (с по-

лезни бактерии). Те са богати на 

живи активни култури, които помагат 

на организма да се бори с инфекциите. 

Чесън. 2 сурови скилидки чесън на ден 

действат като имуностимулатор и 

предпазват от грип и простудни забо-

лявания. 

Овес и ечемик. Те съдържат полезни 

за здравето влакнини с антимикробни 

свойства. Известно е, че животните, 

които активно се хранят с овес и ече-

мик, значително по-рядко боледуват от 

грип. Същото се отнася и за хората. 

Пилешки бульон. Учени от универси-

тета в Небраска са доказали, че той 

съдържа полезни аминокиселини, които 

блокират повредените имунни клетки 

и не им позволяват да „пътешестват“ 

из тялото ни и да разнасят всякакви 

вируси. Пилешкият бульон не само че е 

полезен, но е и вкусно лекарство. 

Сладки картофи. Те съдържат ви-

тамин А, който влияе благотворно на 

кожата. Бета-каротинът в състава 

му защитава цялото тяло от неприят-

ни заболявания, в това число и от грип.

ПРОТИВОГРИПНА ДИЕТА

Бела, брой 10 (176), 2012 29



К
огато даваме ухо на някоя 
прочувствена история, чес-
то си казваме, че това на 
нас не може да ни се слу-

чи – ама никога! Как въобще е въз-
можно героинята на разказа да е 
проявила престъпното неблагоразу-
мие да се влюби до степен да за-
брави себе си, собствените си нуж-
ди и мечти?! „Не, това аз не бих 
допуснала!“ – си казват повечето 
жени. Като всяка нормална жена 

и аз се срещнах 
със заблудите

и страховете си в моята лична 
любовна история. След години без-
облачна връзка някак си и ние до-
пуснахме навикът да се настани по-
между ни и грижите на ежедневие-
то да ни понесат в монотонния си 
ритъм. Когато си спомнях за хуба-
вите неща от миналото ни, си каз-
вах, че за нищо хубаво, което ни се 
случва, не бива да забравяме да бла-
годарим и да го поддържаме с неж-
на всеотдайност и искрена любов. 
И докато си мислех всичко това, 
се уплаших, че май вече бях закъс-
няла… 
Сещам се как следях проблемите в 

работата му, как събирах грижли-
во картичките от местата, които 
беше посещавал по време на задгра-
ничните си командировки, докато 

аз стоях по цял ден вкъщи и от-
глеждах малката ни рожба… И из-
веднъж осъзнах, че 

бях забравила за себе си 
в нашето НИЕ 

Оправдавах понякога недотам ми-
лото му отношение към мен с 
това, колко сприхава, изнервена и 
скучна съм станала. И как само съм 
се фиксирала върху него и неговия 
живот… А съм психолог (сетих се 
и това), който добре познава меха-
низмите за обезличаване, за иденти-
фикация с другия, за бягство и спа-
сение, както и подмолните течения 
в една връзка. Бях работила вече 
със зависими хора и прекрасно знаех 
докъде води едно подобно пристра-
стяване, та макар и към любим 
човек! Уверявам ви – то не е по-
различно от пристрастяването към 
алкохола например. Тогава попаднах 
на книга, в която пишеше, че ако 
извиняваме всяко негово действие с 
грешки, които виждаме у себе си, 
когато се опитваме да го анализи-
раме и да му даваме непоискани съ-
вети, за да му спестим всички гри-
жи и проблеми – това е 

сигурен белег, 
че обичаме зависимо 

Повечето жени са обичали поне 
веднъж в живота си прекалено сил-

но (тоест зависимо) някой мъж. 
Други пък постоянно се влюбват по 
този патологичен начин. Те така са 
обсебени от партньора си (но в съ-
щото време и те силно го обсеб-
ват), че дори жертват работоспо-
собността си и променят ежеднев-
ните си навици и потребности, за 
да са постоянно до него. И дори и 
да установят безсмислието на по-
добна връзка, продължават да се 
будят с убеждението, че ще проме-
нят мъжа до себе си или че неща-
та ще потръгнат, но изключително 
с тяхна помощ и намеса. Ако пък 
вземат решение да скъсат с него, 
това се превръща в истинско ду-
шевно самоубийство с чисто физи-
чески симптоми като задух, главо-
болие, болки в гръдния кош, депре-
сия, вина, затваряне в себе си, от-
каз да се приеме реалността, са-
мообвинения и прочие патологични 
симптоми. 

Кои жени са склонни 
да обичат така 

Те си приличат по ниската само-
оценка, с която е свързан и стра-
хът им да не бъдат изоставени. 
Дълбоко зад този неосъзнат страх 
стои убеждението, че те не са до-
стойни за обичта на някого, че не 
я заслужават. Тези жени подаряват 
цялата си любов на някой мъж с 

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

Или как да обичаме здравословно

ЗАВИСИМИ 
ОТ ЛЮБОВ
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отчаяната надежда, че обектът на 
чувствата им ще поеме и грижа-
та за страховете им. А това води 
до задълбочаване на зависимостта 
от другия. Отдаването на любов 
в очакване на същото от страна 
на партньора се превръща в тях-
на основна жизнена цел. И така се 
появява 

афинитетът към 
трудните връзки 

Тук е мястото на добрата новина 
– решение има. И то е да проме-
ним фокуса на нашето внимание – 
вместо да се отдаваме безгранично 
и жертвоготовно на любимия мъж 
(включително и да упражняваме из-
лишен контрол върху живота му 
уж с цел да му помагаме и да реша-
ваме проблемите му), да се погри-
жим изключително и приоритетно 
за нашия личен живот. Ето и 

стъпките за 
самовъзстановяване 

които извървях и аз самата. 

1 Да призная, че имам про-

блем, и да потърся помощ 

Намерих я от най-добрите си при-
ятели и от книгите. Вие можете 
да я потърсите и в групи за собст-
вен опит, където се споделят по-
добни преживявания. Най-важното е 
да се откажете от идеята, че мо-
жете да се справите сами! Защото 
на зависимите им е най-трудно да 
бъдат честни със себе си. Посеще-
ние на психотерапевт също е до-
бро решение. 

2Да превърна моето 

възстановяване в цел № 1 

на този етап от живота ми

Признавам, че за пръв път след 
тази стъпка погледнах на себе си 
като на нещо специално, като на 
човек, който може много повече, 
отколкото си мисли. Тогава се за-

писах на тае-бо с приятелки. Из-
лязох на кино, което не бях прави-
ла от години. Заведоха ме и на те-
атър. Намерих време за позабрави-
лата ме женска компания. Записах 
се на курс по шофиране и за сед-
мица и половина взех листовките, 
а до края на месеца се явих и на 
изпита по кормуване. Чувствах се 
жива повече от всякога. Не защо-
то правех, каквото си искам, а за-
щото правех неща, които бях заб-
равила, че искам. 

3Да се развивам духовно

На този етап открих, че най-цен-
ното нещо не е извън мен, а дълбо-
ко в мен. Открих ползата от меди-
тативните практики, от тишина-
та, от усамотяването, от разход-
ките сред природата, от търсене-
то на връзката между „аз“-а и все-
лената, част от която сме всички 
ние. Научих се да прощавам и да се 
изпълвам с любов, като не задър-
жам гнева и омразата. 

4Да престана да 

контролирам другите

И да не поемам чужди отговорно-
сти. Започнах да правя това, като 
осъзнах, че човекът до мен е пъл-
ноправен и достатъчно зрял, за да 
не се нуждае непрекъснато от мо-
ите наставления и грижи. 

5„Игрите, които хората 

играят“ – страхотна книга! 

Тя ме отведе до следващата ми 

стъпка – да не допускам да ме 

вкарват повече в ничия игра!

Всеки от нас играе своята роля 
от социалния си репертоар. В от-
ношенията си с другите сме или 
жертва, или съветник (спасител), 
или обвинител (агресор, доминант). 
С времето се научих да разпозна-
вам тези роли и да слагам край на 
играта още преди да е започнала. 

Просто спрях да се обяснявам из-
лишно, да нападам с цел защита, да 
изисквам обяснения, да анализирам, 
да водя многочасови престрелки с 
думи, за да доведа разговора до по-
беден край. Така си спестявам из-
хабени нерви и спасявам достойн-
ството си. 

6Да определя и да приема сла-

бостите си и да преоткрия 

и развия силните си страни

Като човек, който беше позабравил 
за себе си, се затрудних в търсе-
не на обратния път. Но ви уверя-
вам, че е много важно човек да по-
знава и контролира своите минуси. 
А в най-добрия случай – да успее да 
ги превърне в плюсове за благото 
на всички. А плюсовете… Те нямат 
нужда от контрол. По-важното е 
какво усещане ти носи това да по-
магаш и да обичаш, вместо да кри-
тикуваш и изискваш. 

7 Да стана себе си

Признавам, че поне се опитвам да 
следвам вътрешния си глас. Вече 
имам много повече време да чета, 
да се виждам с хора извън семейния 
кръг, да се развивам професионално, 
да ходя в планината. 

8Да споделя всичко това 

с вас

Най-малкото защото поне една на 
всеки три жени прилича на мен и 
се разпозна в моята история. За-
щото самоуважението ми се пови-
ши. Защото намерих време да сбъ-
дна мечтите си и си спомних каква 
съм , какво обичам и какво не оби-
чам да правя. Защото се промених, 
с което вдъхнових човека до себе 
си да ме преоткрие и да се влюби 
в мен отново. 

Диана БОГДАНОВА, 
социален и организационен психолог

„Човекът е вселена. Всеки опит за анализ е разходка из дебрите на необятната човешка същност, къ-
дето пътеводител са чувствата на доверие и близост, които сътворяваш с другия“ – убедена е Диана 
БОГДАНОВА, която от 12 години се занимава отблизо с проблемите на личността и консултира орга-
низации и хора. „Човек се развива и учи през целия си живот. Няма лимит, няма момент, когато да от-
сечеш, че си дотук. Само ситуациите могат да извадят непознати за теб умения и възможности, за да 
преоткриеш заложения у теб потенциал.“

Бела, брой 10 (176), 2012 31



К
акво става с теб? Защо 
при срещите си с непознати 
имаш усещането, че си изпра-
вена пред опасност, застра-

шаваща живота ти?
Разбираемо е спокойствието, кое-

то те обзема зад стените на твоя 
дом. Но не мислиш ли, че 

ДОБРОВОЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ

те лишава от онези срещи и от-
крития, които биха те дарили с 
мигове на радост и топлота?
„Когато ми се налага да присъст-

вам на многолюдни събирания, ме 
обзема паника. След десетата ми-

нута вече искам да съм далеч от 

всички тези непознати. Имам 
усещането, че са вперили поглед в 
мен и тайно ми се надсмиват на 
недодяланото поведение.“ 

Навярно ви се е случвало да чува-
те такива изповеди от близки при-
ятели.
Подобно възприемане на собстве-

ната личност може 

ДА ПРЕРАСНЕ В СОЦИАЛНА ФОБИЯ

То има своите корени в онова ро-
дителско възпитание, базирано на 
съвети като „Не се излагай тол-

кова много на показ пред други-

те! Внимавай как ще се държиш, 

за да не се изложиш!“.

Не са редки и случаите, когато 
то е провокирано от „необходи-
мостта“ да бъде запазена семейна 
„тайна“: „Говори по-тихо, съседи-

те могат да чуят!“ или „Не спо-

деляй нищо с приятелите! Те мо-

гат да го използват срещу теб.“

Дори и когато станат възраст-

ни, несъзнателният страх от хора 
продължава да ръководи поведение-
то на тези хора. 

Те възприемат другите като 

всезнаещи, които във всеки мо-

мент могат да открият недос-

татъците им и да ги отхвърлят. 

Паниката и безпокойството мо-
гат да възникнат дори и само при 
мисълта за среща с непознати. Из-
вън семейния дом някои имат усе-
щането, че губят контрол, че 

ОТВСЯКЪДЕ ГИ ДЕБНЕ ОПАСНОСТ

Обикновено тази тревога възниква 
след травматична ситуация (злопо-
лука, траур) или от липса на чув-
ството за сигурност в ранните 
детски години. 

Възможно е и самите родите-

ли да са били неспокойни хора, 

които са виждали опасност във 

всичко и всички.

Някои се чувстват още по-самот-
ни, когато се намират сред множе-
ство от непознати. Причината е, че 

ИМАТ НУЖДА ОТ 
НЕПРЕКЪСНАТОТО ВНИМАНИЕ 

което са получавали като деца. Об-
грижвани, подкрепяни и пораснали 
с добро самочувствие, те се фрус-
трират, когато тълпата от непо-
знати не им го окаже. 

Ето защо предпочитат да бъ-

дат в двойка с някого, който 

умее да ги разбира и изслушва. 
Идеята за среща с непознати хора 

предизвиква у тях усещане за гибел.
Срещата с непознати може да 

възбуди атавистичен страх. Исти-
ната е, че не можем предварително 
да знаем какво е отношението на 
другите към нас. И все пак трябва 
да допускаме възможността някой 
от тълпата да ни стане приятел 
за цял живот.

Райна АНГЕЛОВА, психолог 

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.

Не понасям Не понасям 
тълпите!

Множеството от хора те плаши. Претъпканият плаж или хипермаркет, 
пълната концертна зала или квартално кафене представляват за теб 

истинско изпитание. Шумът, оживлението, непознатите лица надигат в 
душата ти онази тревога, която парализира тялото ти…
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Д а се облича тя наистина 
не умее – всички таблоиди 
вече отбелязаха това, и 
то още преди петнадесет 

години. Сивият костюм с дълги ре-
вери не є стои винтидж, а направо 
старомодно. А пъстрата блузка не 
се вписва въобще в стила є. 
Но все пак… Естествено, може да 
се каже, че все пак тя е звезда и 
за своите четиридесет и пет го-
дини изглежда чудесно; че все пак я 
обожават милиони… Но това „все 
пак“ въобще не подхожда на жена-
та, седнала на креслото пред мен! 
Защото даже недостатъците є не 
се нуждаят от снизхождение. И не 
заради личните є постижения, а за-
ради нейната естественост и ней-
ното дълбоко спокойствие (аз го 
усещам!) – напук на това, как я 
възприемат другите. И заради оче-
видната є готовност да разговаря 
с мен за важното, а не за блузки, 
фитнес, диети или разкрасяващи 
програми. Тя ми дава голям шанс 
и ми има доверие. Но аз все пак 
изпитвам необходимост да започна 
разговора именно с красотата.

– Джулия, днес вие не сте само 
кинозвезда, а лице на марката 
„Ланком“ – рекламирате най-но-
вия аромат La vie est belle. Как-
во е да бъдеш лице на разкоша 
в един обновяващ се свят, кой-
то кризата събуди от потреби-
телския му сън? В свят, в който 

социалните протести станаха 
нещо обикновено, в който обще-
ството започва да осъзнава дру-
ги ценности и да ги налага?

– Ако ще ми задавате въпрос за 
разкоша, тогава ме попитайте как-
во е разкошът за мен. 

– А какво е разкошът за вас?
– Така! А разкошът за мен, пък 
и въобще разкошът в съвремен-
ния свят е възможност да правиш 
това, което искаш, да се занима-
ваш с това, което искаш, да жи-
вееш според собствения си избор 
и според собственото си желание. 
А нима един прекрасен парфюм или 

пък крем не са същото? Прекрас-
ните и категорично ненужни дре-
болийки са всъщност тайните клю-
чета към свободата. Личната, въ-
трешната. Знаете, това е оста-
ряла теория – че материалното 
противоречи на духовното. Маои-
зъм някакъв… (Маоизмът е полити-
ческа доктрина, създадена от лидера 
на Китайската комунистическа пар-
тия Мао Дзедун въз основа на марк-
сизма и ленинизма – бел. ред.) Живо-
тът е по-сложен и по-хубав – в 
него всичко е едно, единно. Сигур-
но по природа съм дауншифтър. Но 
не в смисъла на онзи, който се за-

ДЖУЛИЯ РОБЪРТС:ДЖУЛИЯ РОБЪРТС:
„Уча се „Уча се 
да живея да живея 
БАВНОБАВНО““

ЕДВА ЛИ НЕ ЗА ВСЯКА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА МЛАДА АКТРИСА ДНЕС КАЗВАТ: „О, ТОВА 
Е НОВАТА ДЖУЛИЯ РОБЪРТС! НО НИКОЯ ОТ „НОВИТЕ“ НЕ Е УСПЯЛА ДА ПОВТОРИ 

НИТО УСМИВКАТА Є, НИТО ИСКРЕНОСТТА Є, НИТО ДАРБАТА Є ДА БЪДЕ ЦЕНТЪР 
НА КАДЪРА. СРЕЩАМ СЕ СЪС „СТАРАТА“ ДЖУЛИЯ РОБЪРТС, КОЯТО… НЕ ОБИЧА 

КАВИЧКИ И НАРИЧА НЕЩАТА СЪС СВОИ СИ ИМЕНА.
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доволява с малко, а на онзи, кой-
то не иска да постига много, кой-
то не признава робството на цели-
те и който си позволява разкоша 
да не бъде по модата за каквото и 
да било. Споделям концепцията за 
„антиотпуска“ на Дъглас Копланд в 
книгата му „Поколението Х“ – ра-
ботиш година, печелиш за още една 
и една година не правиш абсолют-
но нищо – просто косиш тревата 
или пътешестваш из Индия. Това е 
точно за мен. 
А и колко пък толкова струва 
този парфюм – 50 долара? Това не 
е чак толкова скъп разкош, колко-
то изтънченост, достъпна за мно-
зина. Впрочем едва ли бих се съгла-
сила да рекламирам парфюм, който 
струва 400 долара. Такава придо-
бивка е просто отсъствие на са-
модисциплина. 

– Но вие все пак понякога сигурно 
си позволявате актове на отказ 
от дисциплината?

– О, безусловно! Но се утешавам, 
че така просто съм разширила своя 
изход към свободата. 

– Бяхте почти на четиридесет 
години, когато се решихте да 
станете майка. Не се ли страху-
вахте, че с раждането на децата 
свободата ви ще намалее?

– О, не, от нищо не съм се стра-
хувала! Дори днес ми се струва, че 
децата има смисъл да бъдат раж-
дани колкото може по-късно – как-
вото и да говорят лекарите. Защо-
то, когато станеш родител в зряла 
възраст, ти ги възприемаш като… 
награда! А не като огромна отго-
ворност, не като рязка промяна на 
живота си, макар и това да е точ-
но така. Но най-важно е усещане-
то, че си получил премия, олимпий-
ски медал. Най-накрая – „Оскар“!

– Тази промяна на вашия живот 
не стана ли прекалено рязко?

– Думата не е „рязко“. Точно об-
ратното – това бе промяна от 
рязкост към плавност, от скорост 
към монотонност. Оказа се, че все-
ки ден става някак си по-дълъг, ко-
гато имаш толкова много грижи и 
толкова много преживявания с де-
тето… Това е като рапида (тех-

ника на снимане в киното – бел. 
ред.) – движението в кадъра се за-
бавя и ти можеш да разгледаш и 
най-дребните подробности, траек-
торията на жеста, промяната на 
мимиката на актьора… С ражда-
нето на децата животът ми ста-
на по-бавен, по-дълъг и по-наситен. 
Може би и точно заради това де-
цата, с които се сдобих след 18 
години работа, оцених именно като 
награда за всичките тези 18 годи-
ни напрежение.

– Как ги възпитавате? Сигурно 
ги глезите?

– Не бих се изразила точно така. 
Глезим децата си, когато нямаме 
време за тях и ги подкупваме с иг-
рачки, подаръци. Да си винаги до де-
цата си не означава да ги глезиш с 
вниманието си, убедена съм. Наско-
ро една приятелка ме попита дали 
децата ми са гледали филмите, в 
които участвам – или поне един, 
най-безобидния за тях. Та нали най-
големият бил на осем и му било 
време да осъзнае коя е майка му. И 
изведнъж се сетих, че когато се съ-
бираме вечер заедно, ние никога не 
гледаме филми, нито пък телевизия. 
Четем си книжки на глас, обсъжда-

ме разни неща, готвим заедно… С 
други думи, просто изживяваме пъл-
ноценно това, че сме заедно. 

– Но възможно ли е вашите деца 
да не знаят, че майка им е звез-
да? 

– Някак си всички се старахме да 
не изостряме вниманието на деца-
та към моята професия… Майка-
та си е майка. Аз се възприемам 
като обикновена жена с необикно-
вено занимание. У мен няма нищо 
забележително, професията е тази, 
която ме „подчертава“ в курсив. 
За щастие до мен и около мен има 
хора, които винаги са готови да 
ми напомнят, че съм обикновен чо-
век. На първо място, най-близките 
– мъжът ми например. Така че де-
цата ми са останали встрани от 
звездната суета. Понякога това на-
истина приема доста комични фор-
ми. С по-големите бях веднъж в 
Ню Йорк, в зоопарка. И докато 
всички се суетяха пред клетките 
с маймунките, към мен колебливо 
се приближи някаква жена и каза: 
„Нали не бъркам, вие наистина сте 
Джулия Робъртс?“ А аз се наведох 
и є прошепнах: „Да, но моите деца 
не знаят това. Нали няма да им 
кажете?“ Глупаво, но така си беше. 
Имаше една случка с близнаците 
в Канада, в Торонто. Вървяхме по 
шумна улица – Дани (операторът 
Даниел Модър, за когото се омъжва 
на 4 юли 2002 г. – бел. ред.), Хей-
зъл, Фин (близнаците Хейзъл и Фи-
ниъс – момиче и момче, които Джу-
лия роди през 2004 г. – бел. ред.) и 
аз. Децата бяха на по четири годи-
ни. Ние с Дани си говорехме нещо, 
Хейзъл, както винаги, беше потъ-
нал във фантазиите си, тя е ис-
тинска блондинка – романтична и 
мечтателна, а Фин дърпаше ръка-
та ми, защото винаги е устремен 
нанякъде – той не е просто огнено 
риж, а като цяло е огнен. Та вър-
вим си ние и изведнъж някакъв чо-
век ме забелязва, след това – още 
един, и след малко доста хора гле-
даха право към нас. И някой възкли-
кна: „Та това е Джулия Робъртс!“ 
Аз вътрешно се свих, а Фин висо-

1967 г. Ражда се в град Смирна 

(САЩ), в семейството на продавача 

на прахосмукачки Уолтър Робъртс и 

търговеца на недвижими имоти Бети 

Лу (и двамата актьори самодейци).

1989 г. Получава „Златен глобус“ за 

ролята в „Стоманени магнолии“ на 

Хърбърт Рос.

1990 г. Става супер известна с ро-

лята си в „Хубава жена“ на Гари Мар-

шал.

2000 г. Печели „Оскар“ за ролята си 

във филма „Ерин Брокович“ на Стивън 

Содърбърг.

2004 г. Раждат се близнаците Хей-

зъл и Финиъс.

2007 г. Ражда се синът є Хенри.

2012 г. Играе злата мащеха в „Ог-

ледалце, огледалце“ на Тарсем Син-

гх (пищна екранизация по класическа-

та приказка на Братя Грим „Снежанка 

и седемте джуджета“) и се снима за-

едно с Мерил Стрийп в драмата „Ав-

густ: графство Осейдж“ на Джон Уелс, 

който ще излезе по кината през 2013 г.
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ко и жизнеутвърждаващо произнесе: 
„Да, моята майка – Джулия Робин-
сън!“ Това е то някаква висша ис-
тина – мога да бъда Робъртс, бих 
могла да бъда Робинсън или Джон-
сън. Защото измерението слава не 
е измерение на моята личност, то 
има много малко общо с мен като 
човек. В някакъв смисъл моите деца 
ми помагат да бъда себе си.

– В своите интервюта вие дос-
та хладно се изказвате за есте-
тическата хирургия, за ботокса 
– и това ли е от желание да бъде-
те себе си?

– Вижте, моите деца трябва да 
виждат по моето лице кога съм 
щастлива, кога ми е тъжно, кога 
съм смутена и разсеяна. Затова бо-
токсът не ми върши работа. И 
друго, лицето – то разказва исто-
рия, историята на преживяното, на 
изпитаното, историята на опита. 
И ми се иска моята история да е 
именно за това, а не за майстор-
ството на хирурга. 

– Или пък например за вашия, съ-
дейки по всичко, чудесен опит 
в брачния живот? Вие с Даниел 
сте заедно вече 10 години…

– Да, Дани е най-добрият ми прия-
тел и най-добрият, бих казала, го-
ворител на истината. А това за 
мен е най-голямата подкрепа – ако 
можеш да разчиташ на човек, че 
човек ще ти каже истината, ти 
можеш да разчиташ на него по 
принцип. Освен това Дани прите-
жава една изумителна черта на ха-
рактера – категоричен антиегои-
зъм. Другите хора са му по-инте-
ресни, отколкото той сам на себе 
си, той даже не обича и да говори 
за себе си, струва му се, че всичко 
е прекалено ясно, прозаично и въоб-
ще не е любопитно. 

– Знаете ли, за вас се е създало 
подобно впечатление – вие не го-
ворите за трудните моменти 
от живота си, за трагичното, 
за неприятното.

– Е, аз съм просто много горда. Да, 
наистина, това е вид гордост. Ти-
пичната южняшка гордост – нали 
съм от Джорджия. У всеки един юж-

няк живее по една Скарлет О`Хара 
– самият неуспех като факт ни се 
струва унизителен. И ние горделиво 
мълчим за своите неуспехи и разоча-
рования. Не споря – това не е най-
добрата черта от моя характер.

– А кои черти от характера си 
харесвате? Кои от тях са ви от-
вели до успеха?

– Даже и не знам… Прекалено много 
неща в живота си дължим на слу-
чайността. Успехът. Нима щях да 
стана актриса и да имам успех, ако 
не се бях родила в семейство на ак-
тьори, които продължиха да се за-
нимават с актьорство, въпреки че 
парите си печелеха от съвсем дру-
го?! Ако татко през лятната ва-
канция не ни возеше със сестра ми 
в Ню Йорк да гледаме театър… На 
седемгодишна възраст гледах мюзи-
къла „Коса“, а на осемгодишна – Юл 
Бринър в спектакъла „Кралят и аз“, 
който се игра при нас, в Атланта.

– Не сте били навършили 10 го-
дини, когато баща ви…

– Но аз и до ден днешен усещам 
връзка с него (бащата на Джулия по-
чива от рак – бел. ред.). И се надя-
вам, че той, актьорът, оценява мо-
ята сегашна работа. Надявам се, 

че случайността формира само оч-
ертанията на нашия живот, а не 
нас самите. И че е по силите ни да 
се формираме сами. Че сме длъжни 
да ценим всеки ден от живота си. 
Всичко може да прекъсне в един мо-
мент… С възрастта ти започваш 
особено ясно да усещаш колко кре-
хък е животът. Мисля, че това е 
достатъчен стимул да посрещаш с 
радост всяко ново утро. 

– И това удава ли ви се?
– Старая се! Знаете ли, по време на 
първата си бременност, когато ча-
ках близнаците, ми попадна една кни-
га със съвети за бъдещи майки. Там 
пишеше например майките да не жа-
лят пари за кухненски робот, защо-
то той ще им спести сили и вре-
ме за готвене, защото майката на 
новороденото само сутрин щяла да 
има сили да сготви обяд – и това 
е самата истина. Там пишеше още, 
че след раждането на детето же-
ната трябва да използва всяка въз-
можност, за да си почива, а не да се 
хвърля да глади и чисти, щом бебе-
то заспи. Защото и бездруго време-
то вечно няма да ви стига, а онова, 
което е важно за вас, така и няма 
да успеете да го свършите. Мисля, 
че тези препоръки могат да се при-
лагат въобще в живота. Много е ва-
жно понякога да се отпускаш, да из-
пиваш чаша чай и да възстановяваш 
силите си до следващия момент, ко-
гато ще бъдеш нужен на някого.

– Това прилича на медитация…
– Да, аз съм убеден индуист. 

– И вярвате в прераждането?
– Безусловно.

– Като кого бихте искали да се 
преродите?

– Ох, толкова съм разглезена от 
родителите си, приятелите и се-
мейството си… Връщайки се, се 
надявам да си изплатя дълговете – 
в следващия живот да бъда нещо 
обикновено, тихо и полезно. Може 
би крава?

Интервю на Лили Роджърс  / 

„Феймъс  фючърс“ 
Подготви Мариана ЯНЕВА 

(по материали от чуждия печат)

Робъртс стана лице на „Ланком“ 

преди четири години. „Ха, те са до-

бри и смели хора. Кой би решил да 

повери продажбите на своята про-

дукция на 45-годишна манекенка?“ 

– иронизира себе си актрисата. 

Със смелост се отличава според 

нея и новият аромат на „Ланком“ 

La vie est belle („Животът е пре-

красен“), който се появи на пазара 

тази есен. И специално флаконът 

му. „Всички днес на всичко слагат 

имена, логотипи. А на този флакон 

няма нищо – даже името на самия 

парфюм не е изписано. Той сияе от 

чистота и прозрачност“ – обясня-

ва Хубавата жена. Едва ли има по-

подходящ избор от нея за лице на 

този парфюм. Защото той е за да-

мите, които виждат живота откъм 

сияйната му, лъчезарно усмихната 

страна, които са влюбени в свобо-

дата да бъдат себе си, като слеят 

в едно материя и дух.

ЖИВОТЪТ Е ПРЕКРАСЕН
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Д
а се появява на бляскави преми-

ери, на които пристигат в лиму-

зини и издокарани с тоалети на 

най-прочутите дизайнери... Едва ли има 

актьор, който да не си мечтае за това. 

Тази мечта скоро ще стане реалност за 

една французойка, получила първата си 

по-значима роля в една от най-популярни-

те кинопоредици. Беренис Марло е 

НОВОТО МОМИЧЕ НА БОНД, 

ДЖЕЙМС БОНД! 

Този факт е напълно достатъчен доско-

ро неизвестната дори в родината си ак-

триса да се нареди сред най-коменти-

раните имена от световните медии. По 

ирония на съдбата Беренис получи първа-

та си голяма роля в англоезична продук-

ция, преди да може да се похвали с подоб-

но нещо във френски филм. Вярно, че има 

няколко изяви в телевизията, но така и 

не успява да пробие в киното, защото... 

НЯМА ИЗЛЪЧВАНЕТО 

НА ФРЕНСКА АКТРИСА 

„Много агенти ми казваха, че не при-

личам на французойка и затова никога 

няма да си намеря работа във Франция“ 

– обяснява Марло. Е, тя наистина не е 

типична французойка, защото баща є е 

родом от Камбоджа. Но младата звезда 

ще се възползва от своята все по-голяма 

популярност, за да воюва за човешките 

права в своята втора родина, все още 

изтърпяваща последствията от доско-

рошната диктатура и геноцид. 

Днес всички коментират 

КАКВА КЪСМЕТЛИЙКА Е БЕРЕНИС!

Все пак да успееш да убедиш режисьор 

от класата на Сам Мендес, създал ше-

дьовъра „Американски прелести“, да ти 

повери роля в най-новия филм за най-про-

чутия английски шпионин, определено си 

е събитие. Самата актриса пък казва, 

че пътят, който е извървяла, за да стиг-

не дотук, никак не е бил лесен. И въпреки 

растящия интерес от страна на медии 

и продуценти, които я затрупват с нови 

предложения 

ТЯ Е ЗДРАВО СТЪПИЛА НА ЗЕМЯТА 

„Не съм се променила, просто искам да 

работя и да продължавам напред. Все 

пак забелязвам, че хората около мен на-

последък са доста променени“ – казва с 

усмивка Марло. Тя от малка е убедена, че 

ще се занимава с изкуство, и мечтае да 

стане актриса или пианистка. Все пак 

Беренис започва най-напред да се изя-

вява като модел и покрай това получа-

ва първите си предложения за роли в те-

левизията. Естествено, никой не я забе-

лязва с едно изключение – 

НАЕЛЕКТРИЗИРАЩАТА 

ЛЮБОВНА СЦЕНА 

в един френски сериал, в която тя носи 

само... червена перука. Да, Марло обича 

предизвикателствата и точно затова 

се мобилизира максимално, когато разби-

ра, че кастингът за новия филм за Бонд 

ще се състои в родния є Париж. Тя успява 

да открие отговорника по кастинга и му 

изпраща запис със свое участие. Няколко 

дни по-късно идва заветното обаждане, 

което поставя началото на дълга серия 

от пробни снимки: с продуцентите, със 

Сам Мендес и най-накрая със самия Бонд 

– Даниел Крейг. И Мендес, и Крейг са 

категорични, че френската актри-

са е идеалният избор за ролята 

на фаталната красавица Севе-

рин, която има връзка със зло-

дея Раул Силва (Хавиер Бар-

дем) в бъдещия хит „007 Ко-

ординати: Скайфол“. Нови-

ят филм е специален, за-

щото ще отбележи 

50-ГОДИШНИНАТА 

ОТ ПРЕМИЕРАТА 

НА ПЪРВАТА ЛЕНТА 

с Джеймс Бонд. А Бере-

нис твърди, че героиня-

та є ще е доста по-раз-

лична от останалите мо-

мичета на най-предания на 

кралицата агент. Поне ще се 

различава от клишето „жена, коя-

то ще бъде спасена от Бонд“. За да 

се подготви за ролята, 33-годишната 

актриса признава, че е изучавала роля-

та на Фамке Йенсен, която играе похот-

лива злодейка в „Златното око“. „Няма 

нищо по-оригинално от героиня като 

Ксения Онатоп, която убива и едновре-

менно с това изпитва оргазъм. Нали за-

това всички ходим на кино“ – добавя с ус-

мивка Марло.

Петър ЗЛАТАНОВ

НОВАТА БОНД ФАВОРИТКА
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ЮнгЮнг
РЕЦЕПТА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ

ИМЕНАИМЕНАИМЕНА

П
онятията „архетип“ и 
„колективно несъзнавано“, 
които той пръв предло-
жи на света, се използ-

ват с охота и от политическите, 
и от светските анализатори. Ма-
кар и специалистите да твърдят, 
че трудовете на Юнг са трудни за 
четене, а идеите му – объркващи, 
книгите му се преиздават по цял 
свят в големи тиражи. Защо идеи-
те на Юнг са толкова привлекател-

ни за нашите съвременници?

ОТВЪД ПРЕДЕЛИТЕ 
НА РАЗУМА

Наследството на Юнг е сложна 
и многопластова материя. Прости-
ра се от психологията до духовни-
те практики, странства през алхи-
мията и астрологията, будизма, ка-
бала, библейските сюжети и приказ-
ките на Братя Грим. Противно на 
песимизма на Фройд, който смята, 
че човек е обречен на непрестанни 
вътрешни противоречия, Юнг пред-
лага път към постигане на душевна 
хармония и дава простор за реализи-
ране на най-съкровените ни мечти. 
Юнг поощрява човека да престъпи 
жестоките закони на разума, упра-
вляващи земния ни свят, и да усе-
ти силата на духа си – най-важна-
та движеща сила, която притежа-
ва. Това, което ни предлага Юнг, е 
да се вслушваме в своите желания. 
Ето защо има смисъл да открием 
идеите му или да си ги припомним. 
За целта обаче трябва да изоста-

вим навика си да приемаме само 
това, което може да се измери и 
претегли, и да се научим да се 
доверяваме на интуицията и въоб-
ражението си. Неподвластните на 
разума тайни са органична част от 
юнгианския свят. Без връзка с тях 
пълноценният живот е невъзможен. 
Ето един характерен цитат от 
юнгианската философия: „Душата 
не е напълно подвластна на прос-

транството и времето. В сънища-
та и виденията може да бъде про-
зряно бъдещето. Само невежество-
то отрича тези факти.“ 

ТРИТЕ „АЗ“-А

Личността ни в представите на 
юнгианството е организирана върху 
три елемента – егото и две несъ-
знавани. Егото е център на съзна-
нието – това, което позволява на 
всеки от нас да остава себе си и 

Как Юнг станал Юнг

През 1906 г., работейки в клиника в 

Цюрих (Швейцария), психиатърът 

Карл Густав Юнг (1875–1961 г.) се 

увлича от идеите на Фройд, с ко-

гото го свързват неколкогодишно 

приятелство и сътрудничество. 

Фройд нарича Юнг свой научен при-

емник, но впоследствие Юнг се от-

казва от много от принципите на 

психоанализата и се потапя в из-

следването на митовете, истори-

ята на цивилизацията и окултни-

те практики. Окончателен разрив 

между двамата – и философски, и 

личен – настъпва през 1912 г., след 

публикуването на статията „Сим-

воли на трансформацията“. През 

1914 г. Юнг напуска поста прези-

дент на Международната психоа-

налитична асоциация и създава нов 

метод на психотерапия – анали-

тичната психология. 

Революционер 
новатор и класик 

енциклопедист

Наричат го един от блестящите 

учители по живот. От всички кла-

сици на психологията Юнг е най-

последователният диалектик. За 

него всичко съдържа противопо-

ложност и допълнение (както ин 

и ян). Именно така според него се 

съотнасят съзнанието и подсъзна-

нието – те не са в конфликт (как-

то при Фройд), но и не действат 

заедно (както е при Адлер). Те в 

преобърнат вид се отразяват едно 

друго, както фотонегативът и по-

зитивът, и се допълват. 

Юнг отхвърля търсенето на край-

ната истина, във всичко той тър-

си баланс и хармония. Досадна ед-

ностранчивост намира той у 

своите съвременници конкуренти 

Фройд и Адлер.
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НОВОНОВО

да се чувства човек. Личното не-
съзнавано се състои от „забраве-
ни“ тягостни спомени и чувства, 
изместени от егото. Юнг се съ-
гласява с Фройд, че проблемите на 
някои пациенти могат да се ре-
шат при работа само с личното 
несъзнавано (като им се помогне 
да осъзнаят фантазиите, чувства-
та и емоциите си). Но той твър-
ди също, че освен индивидуално-
то има и колективно несъзнавано. 
Тази особена психическа реалност 
съществува извън конкретния чо-
век. Имало я е и много преди кон-
кретният човек да се роди. Насе-
лена е с персонажи от древните 
митове и с най-значимите обра-
зи от културата на човечеството. 
Ние наследяваме тази реалност с 
идването си на този свят. Според 
юнгианската логика, ако дете съ-
нува, че му подават ябълка, значи 
в душата му се събудил смътни-
ят спомен за изгубения рай (дори 
никой да не е разказвал на детето 
историята за Адам и Ева). 

ИНДИВИДУАЛНО 
И КОЛЕКТИВНО

Според тълкувателите си Юнг е 
по-разбираем днес, отколкото кога-
то е живял и работил. В някакъв 
смисъл много от неговите идеи се 
материализираха пред нашите очи. 
Така например според някои анали-
тици интернет е ясен пример за 

колективно съзнание, а защо не и за 
колективното несъзнавано в днешно 
време. Интернет е пренаситен със 
сексуалност, изтъкан е от плашещи 
изображения и при това изключи-
телно силно влияе върху живота ни.
Фройд говори за индивидуално не-

съзнавано и за неговото време това 
е било важно. Западното общество 
тогава е било едва дорасло до иде-
ята за индивидуализма. Колкото 
по-дълбоко изследваме несъзнавано-
то обаче, толкова повече се отда-
лечаваме от индивида и индивиду-
алното съзнание. Днес ситуацията 
е друга. Българинът е здраво свър-
зан с общността и затова „инди-
видуалните“ теми на Фройд не са 
му толкова близки, колкото тема-
та за колективизма, за който го-
вори Юнг. Дори протестните на-
строения в последно време са не на 
последно място въпрос на новата 
(стара) колективност. 

ЛИЧНОСТТА И СЯНКАТА

Предавано от поколение на поко-
ление, колективното несъзнавано е 
хранилище на всички типични реак-
ции на представителите на човеш-
кия вид – страх, любов, предчувст-
вия. Общите за всички хора емо-
ционални стереотипи на поведение 
се проявяват под формата на ар-
хетип. Архетипи присъстват и в 
структурата на личността. Най-
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важни от тях са архетипите на 
личността и сянката. Личността 
е нашето публично лице, маската, 
която слагаме, за да се адаптираме 
към очакванията на околните и за 
да бъдем разбрани и приети. А сян-
ката са тези черти на нашата лич-
ност, които не признаваме и не де-
монстрираме пред другите, защото 
са неприемливи. Сянка има всеки и 
да се примири с нея е една от за-
дачите на аналитичната психология. 
Колективното несъзнавано включ-

ва в себе си много архетипи. Граа-
лът и философският камък, жерт-
ващият себе си герой и спящата 
красавица са класически примери за 
архетипи, които формират нашето 
възприятие на реалността и опре-
делят, както твърди Юнг, нашето 
поведение. Да споменем още един 
архетип – този на майката. Симво-
ли на майчинството има почти във 
всяка митология. Тя е едновременно 
и положителен, и отрицателен пер-
сонаж. Въплъщава се в добра фея, 
зла вещица или страшна човекоядка. 
В майка защитница, но и в мащеха, 
която пречи на дъщеря си да раз-
гърне своята женственост. Според 
Юнг вечният конфликт между май-
ка и дъщеря, фантазията за идеал-
ната майка, упоритото нежелание 
да разберем, че реалната майка ни-
кога не ни обича така, както се на-
дяваме – всичко това обяснява при-
съствието у всекиго от нас на ар-
хетипа на великата майка. 

ДРУГИЯТ ПОЛ ВЪТРЕ В НАС

Всички ние сме бисексуални на 
психично ниво, твърди Юнг. Вся-

ка жена носи архетипа на мъжко-
то начало – анимус. Този архетип 
не само присъства, но и се развива 
чрез всички мъже, оставили следа 
в живота на жената – баща, учи-
тел, първи мъж, любим филмов ге-
рой... По същия механизъм и мъже-
те влизат в отношения с жените 
– в съответствие със своите архе-
типни представи и убеждения. Без 
анима и анимус ние никога не бихме 
могли да си обясним какво означава 
да бъдеш влюбен. Защото, влюбвай-
ки се, намираш у другия чертите 
на своите анима или анимус, т. е. 
влюбваш се в някаква част от са-
мия себе си. 

В ТЪРСЕНЕ НА СМИСЪЛА

Целта на живота се състои в 
това да преминем от егото – на-
шата „малка личност“ – към голя-
мото „аз“. Юнг нарича този преход 
процес на индивидуализация. Има 
се предвид вътрешното движение, 
векторът на развитие, чрез който 
сме длъжни да се опитаме да реали-
зираме своята уникалност. Проце-
сът на търсене на хармония и ця-
лостност е своеобразно второ раж-
дане на човека. Обикновено настъп-
ва след кризата на средната въз-
раст, преди която човек е подвлас-
тен изключително силно на свръ-
хактивното си его. Този път на 
трансформация не е лек. Свързан е 

със създаването на хармония между 
сянката (от която се срамуваме) и 
личността (нашия социален образ), 
между анимата и анимуса. 

ЖИВОТ ПОД ЗНАКА 
НА ПЪЛНАТА ХАРМОНИЯ

Юнг предупреждава, че сме да-
леч от ангелската безметежност и 
„живота под знака на пълната хар-
мония“. Ако в живота ни липсват 
трудности, той би бил „скучен и 
угнетяващ“. Нещо повече – би бил 
нечовешки. Пътят на индивидуали-
зацията, който той предлага, мина-
ва през работа върху себе си, ана-
лиз на сънищата, медитация, мо-
литва, съзерцание, записване на раз-
съжденията... Мистика, идеализъм, 
наивност – ще кажете вие. За кого 
е възможно това? Но нима разумът 
ни прави щастливи? Нима ни дава 
отговори на екзистенциалните въ-
проси – как да се приближим към 
щастието, как да преодолеем стра-
данието, как да обичаме, да бъдем 
любими, как да се противопоставя-
ме на болката, загубата, смъртта? 
През 1946 г. един от старите 

приятели на Юнг го попитал как 
е необходимо да постъпи, за да за-
върши достойно своя жизнен път. 
И Юнг отговорил: „Живей собст-
вен живот!“ 
Главното е да живееш и това е 

всичко.

Речник 

Психоанализа Психологична те-

ория, анализ и терапия, създадена 

от Фройд и развита от някои от 

неговите ученици.  

Анима Мъжкият принцип в душа-

та на жената. 

Анимус Женският принцип в ду-

шата на мъжа. 

Понятията „анимус“ и „анима“ са 

въведени в психологията от Юнг. 

На миналогодиш-

ната „Кинома-

ния“ „Опасен ме-

тод“ на Дейвид 

Кроненбърг на-

помни за проти-

воречията меж-

ду двамата го-

леми в психоа-

нализата. Фил-

мът разглежда 

конфликта меж-

ду Фройд и Юнг 

през призмата 

на любовта им 

към една жена. 
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

МНОГО ХОРА НЕ ГОВОРЯТ ТОВА, КОЕТО МИСЛЯТ. МОЖЕТЕ ДА 
РАЗБЕРЕТЕ ИСТИНСКИТЕ ИМ МОТИВИ, АКО СЛЕДИТЕ 
И ПРАВИЛНО АНАЛИЗИРАТЕ ЕЗИКА НА ТЯЛОТО ИМ.

4. Разхлабва яката си. Лъжата прово-

кира изтръпване на лицето и шията, 

затова човек започва да се почесва 

или да разтрива с ръце тези зони.

1. Прикрива устни с ръка. Сякаш мо-

зъкът му подсъзнателно се опитва 

да потисне произнасянето на лъжи. 

Дали човек крие устните си с няколко 

пръста или със свит юмрук, не про-

меня смисъла на жеста.

2. Докосва носа си. Понякога леко, с 

почти неуловимо движение, а поняко-

га енергично разтрива и носа, и прос-

транството под него.

3. Търка очите си. И този жест гово-

ри за опит на мозъка да блокира лъжа-

та – сякаш лъжата е песъчинка,  вля-

зла в окото. Жените значително по-

рядко търкат очи. За да не развалят 

грима си. Вместо това те търкат 

пространството под долния клепач.

Н
аскоро Алън Пийз, авторът на бестселъра „Езикът на 
тялото. Как да разчитаме мислите на другите по тех-
ните жестове“, изнесе лекция в НДК по темата. За-
ради експертните си познания в сферата на комуника-

циите той с основание е наричан Mr. Body Language (господин Език 
на Тялото). Алън започва кариерата си в застрахователния бизнес и 
заради това, че умее правилно да интерпретира сигнали, които дру-
гите дори не забелязват, на 21-годишна възраст е най-младият агент, 
продал полици за повече от един милион долара. 
За сведение, жените разбират по-добре езика на тялото от мъжете. 

Особено майките, на които им се налага да разбират интуитивно как-
во иска детето им, което още не може да говори. 

ТРИТЕ ПРАВИЛА ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЖЕСТОВЕТЕ
1. Не тълкувайте изолирано. Ако някой се почесва по главата, това 
може да означава неувереност или че нещо е забравил, но може да е 
знак, че събеседникът ви просто има пърхот. Следете веригата от 
жестове, а не отделните жестове.
2. Сравнявайте дали това, което говори събеседникът ви, съвпада с  
онова, което говорят неговите жестове.
3. В контекст. Ако човекът седи със скръстени ръце и крака, а в 
стаята е студено, по-скоро и на него му е студено. Ако обаче в ста-
ята е топло, по-скоро човекът е настроен негативно.

ПО-ВЕРОЯТНО Е ТОЙ ДА ЛЪЖЕ
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ПОВЕЧЕТО ЛЪЖЦИ 
ОТВРЪЩАТ ПОГЛЕД

Това не е така! Повечето от тях 
ви гледат в очите (70%). Но ако 
през 2/3 от разговора събеседни-
кът ви не откъсва очи от ваши-
те, това означава или че му е супе-
ринтересно какво говорите (в този 
случай зениците му са разширени), 
или че е настроен враждебно (тога-
ва зениците му се свиват).

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ 
ИМИТИРАТ СИГНАЛИТЕ 

НА ТЯЛОТО
Не. Например ако покажете длани-
те си на събеседника, за да го убе-
дите, че сте искрени, друго нещо 
ще издаде вашата неискреност – 
свити зеници, едната вежда се пов-
дига, ъгълът на устните ви се из-
кривява.

АКО ИСКАТЕ 
ДА СЪЗДАДЕТЕ ДОБРО 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
1. Не сключвайте пръсти – това 

говори за неувереност и неудо-

влетвореност. По-добре поставе-
те ръцете си във формата на кула 
(като обхванете юмрука си с дру-
гата длан) – това означава за събе-
седника, че си знаете цената. Или 
пък поставете ръце с дланите на-
горе пред себе си – това е едноз-
начен жест за искреност. 
2. Не кръстосвайте ръце или 

крака. Това „казва“ на другия, че 
сте затворени за общуване. Поста-

вете краката си един до друг, а ръ-
цете – паралелно на тялото. Може 
да ви се струва, че кръстосвате 
крака само защото така ви е удоб-
но, но за събеседника това е ед-
нозначен сигнал за недостъпност и 
притворство.
3. Кимвайте, когато сте съглас-

ни с думите на събеседника. Но 
го правете рядко и ненатрапчиво.
4. Не стойте прекалено близо до 

събеседника, за да не накърните 
личното му пространство. Прием-
ливото разстояние е около 50 см.

КАК ДА РАЗБЕРЕМ 
ЧЕ ЧОВЕКЪТ Е БЛАГОРАЗ-

ПОЛОЖЕН КЪМ НАС
1. Тялото му е обърнато към вас. 
Ако вие сте прави, той е обърнат 
с цяло тяло към вас. Ако сте сед-
нали, краката му могат и да не со-
чат към вас, но лицето и торсът 
му са обърнати към вас. 
2. Пръстите на краката му со-

чат към вас. Това означава, че му 
е интересно да разговаря с вас.
3. Ако седите един до друг, той 

е скръстил крака в посока към 

вас. Ако мъж и жена се интересу-
ват един от друг, те често седят 
обърнати един към друг, с кръсто-
сани крака. По този начин те из-
ключват общуването с всички ос-
танали. 
4. Мъжът търси възможност да 

инициира докосване – почиства 
прашинка от ревера ви или пък не-
волно пипа рамото или ръката ви.

1. Жената нервничи и е недо-

волна от посоката, в която 

тръгва разговорът.

2. Сега тя е отворена за об-

съждане и искрено изказва 

мнението си.

3. А сега в полезрението є 

явно се е появил интересен 

мъж – с този жест жените 

привличат вниманието на 

околните към лицето си.

4. Различните предмети 

също могат да служат за за-

щита – жената е напрегна-

та и без да иска, се закрива с 

чашата. 

5. А сега тя е настроена дру-

желюбно и може да започне 

преговори.

Само 7% от информация-

та се предава чрез думи-

те, 38% – с тембъра на гласа 

и начина на произнасяне на зву-

ците, а 55% – с невербални сиг-

нали. Смисълът на това, което 

искате да кажете, до голяма 

степен се предава чрез начина, 

по който изглеждате в момен-

та на говоренето, а не толкова 

от думите ви.

Думите се използват за 

предаване на информация, 

а езикът на тялото ни помага 

да предаваме междуличностни 

отношения. Например жена 

хвърля на мъж „убийствен“ по-

глед – той е достатъчен мъ-

жът да я разбере, без тя да си 

е отворила устата. 

Само 15% от нашия смях е 

свързан с шеги. Колкото по-

често мъжът разсмива жена-

та, толкова повече тя го ха-

ресва. Защото талантът да 

разсмиваш се смята за до-

минираща черта, а повечето 

жени предпочитат доминира-

щи мъже.

ДУМИ СРЕЩУ ЖЕСТОВЕ
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5. Той приглажда коса или оправя 

дрехата си. Несъзнателно се опит-
ва да изглежда колкото може по-до-
бре пред вас.
6. Мъжът, който ви харесва, 

седи пред вас с широко разкраче-

ни крака.

КАК ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ 
ЧОВЕКЪТ НЕ НИ ХАРЕСВА
1. Тялото му е обърнато на дру-

гата страна. Той разговаря с вас 
през рамо. Ако вие сте седнали, не-
говите скръстени крака са насоче-
ни в противоположна на вас посока. 
2. Пръстите на краката му со-

чат към вас или по посока на вра-
тата. Това издава, че той подсъз-
нателно иска да излезе от стаята, 
не му е интересно. 
3. Той е скръстил ръце или крака 
и дълго време не сменя позата.

1. Краката са кръстосани и плътно прилепнали 

един до друг – поза, с която жените съблазняват 

мъжете. 

2. А това е „негативната“ поза, която не предве-

щава нищо добро.

Когато единият крак е опъ-

нат напред, пръстите му со-

чат посоката, в която човекът 

несъзнателно иска да тръгне.

Жената, която знае, че 

има пълни бедра, подсъзна-

телно дърпа полата си надолу.

Човекът, който се страху-

ва или пък се защитава от 

нещо, скръства и ръце, и крака. 

При искрена усмивка в ъгъл-

четата на очите и устни-

те се образуват бръчки. 

Неискрените хора се усмихват 

само с устни.

Ако ръцете на събеседника ви 

са кръстосани пред гърдите (а 

понякога и краката му са кръс-

тосани), това означава, че той 

е настроен негативно или не е 

съгласен с вас.

РЕШЕНИЕ

Подайте му предмет (хими-

калка, книга, бележник). Тогава 

той ще бъде принуден да про-

мени позата си, да отвори ръце 

и да се наклони напред. Ста-

райте се сами да избягвате 

подобно положение по време на 

разговора. Даже ако кръстос-

вате ръце просто защото ви 

боли гърбът, страничният на-

блюдател несъзнателно ще по-

чувства, че сте затворени за 

неговите предложения.

КАКВО ОЗНАЧАВА 
ТОЗИ ЖЕСТ

ЗАТВОРЕНАТА ПОЗА

4. Оправяйки вратовръзката си, показва, че 

иска да изглежда колкото може по-добре.

3. Този мъж определено е забелязал 

интересна жена наоколо. 
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ОФИСОФИСОФИС

Р
аботата не ви носи удовлет-
ворение. Изстискала ви е до 
последно и повече не можете 
да стоите до късно и да ра-

ботите извънредно. В същото вре-
ме фирмата, в която работите, има 
и своите добри страни. Ами сега? 
Какво да правите? Да останете или 
да напуснете? Кога е подходящият 
момент? Готови ли сте за подоб-
на метаморфоза? Това ли е промя-
ната, която ще внесе хармония във 
вас самите и в целия ви живот (ако 
изобщо ви е оставало време за ли-
чен живот)? 
Откъде да започнете и накъде да 

тръгнете – нашите коучинг съвети 
ще ви помогнат в намирането на от-
говори. 

1. ФОРМУЛИРАЙТЕ 
ЖЕЛАНИЯТА СИ

Осъзнаването на дългосрочните пла-
нове е необходимо, за да съумеете 
да промените живота си. Определе-
те какво наистина е важно за вас в 
професионалния, социалния и семейния 
живот. Какво от това, което пра-
вите, наистина ви носи удоволствие 
и кое в живота ви върви по инер-
ция, под напора на обстоятелствата? 
От какво сте готови да се откаже-
те? Когато си изясните какво точ-
но искате, ще можете да формулира-
те целите и промените, с които да 
ги постигнете. Само по този начин 
ще придобиете увереност да се про-
тивопоставите на външните обстоя-
телства. 

2. РАЗБЕРЕТЕ КАКВО 
ВИ ПЛАШИ

Често причина за това да не мърда-
ме от мястото си са нашите стра-
хове. Осъзнайте ги и намерете ба-
ланс. Например между страха да за-
губите хубава работа (с отлична за-
плата и възможност за развитие) и 
страха да не пропуснете нещо много 
важно в живота, отказвайки новата 
работа. Да кажем, че имате успеш-
на кариера в международна корпора-
ция, но на въпроса „Какво е най-ва-
жното за мен?“ отговаряте: „Да се 
занимавам с децата си.“ В тази си-
туация чувството за вина към деца-
та ви пречи да почувствате удовлет-
ворение от работата си. Може би не 
е необходимо да напускате работа, а 
просто да разредите командировките. 
Ако освободеното време отново не е 
достатъчно за малките – тогава по-
мислете за по-радикални мерки. 

3. НАМИРАЙТЕ 
СОБСТВЕНИ ОТГОВОРИ

Ние сами можем да формулираме 
това, което искаме да променим в 
живота си. Запасете се с търпение, 
защото в търсене на новото винаги 
преживяваме несигурност в началото. 
Не усещаме твърда почва под крака-
та си, а това може да причини тре-
вога и желание да оставим всичко, 
както си е било. Оставете си време 
и свършете необходимата вътрешна 
работа. Тази пренастройка ще ви поз-
воли да излезете от омагьосания кръг 
и да видите новите възможности. 

4. ПОСТАВЕТЕ СЕБЕ СИ 
НА ПЪРВО МЯСТО

Умението да бъдете себе си се из-
разява в увереност, независимост и 
смелост да изказвате собствена глед-

©
 D

M
IT

RI
Y 

SH
IR

ON
OS

OV
 / 

W
W

W
.1

23
RF

.C
OM

ДА НАПУСНА 
ИЛИ ДА ОСТАНА 
НА ТАЗИ РАБОТА

10 КОУЧИНГ СЪВЕТА

КОУЧИНГ – ЩО Е ТО?

Ако сте скептични или пък изобщо 

не знаете що е то коучинг – сега ще 

се опитаме да ви спечелим на негова 

страна. Понятието идва от англий-

ската дума coach и означава „тре-

ньор“, „наставник“. Тоест човекът, 

който води отбора към резултат, 

към победа. От гледна точка на соци-

алния живот и индивидуалната сфера 

коучърът е нещо като личен помощ-

ник и/или наставник. Практиката, ес-

тествено, идва от САЩ, където се е 

зародила преди около 30 години. Ме-

тодът позволява по-добре да разбе-

рем себе си, да осъзнаем истински-

те си желания и да се концентрира-

ме върху собствените си възможнос-

ти, а не върху миналите си грешки. 

Това е отличен подход в ситуации, в 

които искаме да променим нещо в жи-

вота си в посока на това да получа-

ваме удовлетворение от работата и 

общуването посредством потенциа-

лите, които имаме. Коучърите не ни 

казват как трябва да постъпваме. В 

хода на своите консултации обаче те 

задават толкова точни въпроси, че 

ние сами можем да направим изводи-

те, от които се нуждаем.

Спечелихме ли ви? Ето още един ин-

тересен аргумент. Методите на 

психотерапията ни помагат да на-

мерим отговора на въпроса „Защо не 

ми се удава да променя живота си?“, 

коучингът отговаря на въпроса „Как 

мога да го променя?“. 
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на точка. Ценете тези качества тол-
кова високо, колкото цените и про-
фесионализма в работата си. Вместо 
постоянно да се приспособявате към 
обстоятелствата, да се съгласявате 
с околните и винаги да отстъпвате, 
защитавайте своето лично простран-
ство и пазете границите му. Анали-
зирайте какво правите, защото така 
трябва, и какво вършите, за да из-
бегнете излишните спорове с коле-
ги или пък за да изглеждате добри в 
техните очи. Наблюдавайте другите 
хора. Вземете си поука от начина, по 
който те отстояват интересите си 
и рационално разпределят времето си 
в работата. 

5. ОСЪЗНАЙТЕ 
СВОИТЕ ТАЛАНТИ

Много от нас се отнасят към себе 
си по-лошо, отколкото е необходимо. 
Често се възприемат като носители 
на слабости и недостатъци, а не от-
читат плюсовете си. Научете се да 
цените онова, което можете. Умение-
то да зареждате хората емоционално, 
чувствителността към състоянието 
на другия човек – дайте си сметка 
кои са вашите силни страни. Кога-
то се опирате на тях, ще имате по-
вече успехи. 

6. ГЛЕДАЙТЕ В БЪДЕЩЕТО

Вие сте изяснили чувствата си и 
сте определили с какво имате наме-

рение да се занимавате. Не се стра-
хувайте да планирате в дългосрочна 
перспектива – какво бихте искали да 
правите след две години, след пет 
или пък след осем. И се отнесете се-
риозно дори към нереалните мечти. 

7. ПОСТИГАЙТЕ 
ЦЕЛИТЕ ПОЕТАПНО

Ако сте определили стратегията на 
движението си в бъдеще, следваща-
та ви стъпка е да съставите план. 
Всички промени са възможни, стига 
да ги осъществявате постепенно и 
целенасочено – точка по точка. 

8. ПОГЛЕДНЕТЕ НА 
СИТУАЦИЯТА И ОТСТРАНИ 
Разбрали сте в какво направление 

искате да се движите, обезвредили 
сте капаните, които са ви пречи-
ли, съставили сте планове за бъдеще-
то. Полезно е и да видите ситуаци-
ята отстрани. Потърсете гледната 
точка на други хора или пък сверете 
собствените си възгледи по отноше-
ние на работата с тези, които има-
те в други сфери на живота. 

9. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ 
ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ

Всеки път, когато правим крач-
ка към бъдещето си, се намираме 
на кръстопът. Необходимо е да из-
берем един вариант и да отхвърлим 

останалите. Важно е да си пред-
ставим последиците от начертания 
план. Защото в начина ни на живот, 
в отношенията ни с хората и лю-
бимия човек непременно ще настъ-
пят промени. Възможно е дори да 
се наложи да се разделите с някои 
хора, които не одобряват дейст-
вията ви или направо искат да ви 
спрат. Това е цената за постига-
не на целите. Но болезнеността на 
избора може да бъде облекчена, ако 
добре прецените последствията от 
постъпките си. 

10. НАПРАВЕТЕ ОТ БЛИЗКИТЕ 
СИ ХОРА СВОИ СЪЮЗНИЦИ

Какво е необходимо, за да преми-
нете успешно през промените? Под-
дръжката на близкото ви обкръже-
ние (членове на семейството и прия-
тели) може да бъде един от важни-
те ви ресурси. Не се страхувайте 
да обсъждате с тях новите си пла-
нове и свързаните с тях рискове, в 
това число и опасността от про-
мени в отношенията. Обсъждането 
може да ви позволи да се изгладят 
възможните негативни реакции на ва-
шите действия. Обръщайте внимание 
на това, как близките ви реагират 
на вашите думи и постъпки – така 
ще научите ценна информация, която 
ще ви позволи да коригирате дейст-
вията си.
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Т
акива двойки днес не са 
рядкост – заедно са, но 
всеки живее самостоя-
телно. Модерна романти-

ка или егоизъм се крият зад тако-
ва решение? Този тип отношения 
е резултат от новите икономиче-
ски и идеологически свободи. Пре-
ди 20 години „разделното“ живе-
ене беше немислимо. Най-малкото 
защото обединението на две запла-
ти значително повишава семейния 
жизнен стандарт. По същата при-
чина младите двойки често живееха 
и с родителите си. Днес обаче не-
щата стоят по друг начин – пре-
ходът от обществените към инди-
видуалните ценности е тенденция 
напълно в духа на епохата. Социо-
логът Серж Шомие (Serge Chaumier) 
смята, че начин на живот „заед-
но, но поотделно“ напълно съот-
ветства на разпространените мак-
сими „Бъди свободен!“ и „Бъди себе 
си!“. Затова напоследък двойките 
невинаги и непременно искат да жи-
веят заедно.

ПОЛЗА ЗА ЛИБИДОТО

За някои двойки битуването по-
отделно е начин да избегнат обсъж-
дането и недоволството от свои-
те лоши навици, които се проявя-
ват при битово съжителство и от 
които либидото гарантирано спа-
да. Можете да избегнете това, ако 

виждате партньора си само когато 
той е готов за среща и когато е 
„настроен на вашата вълна“. В духа 
на чувствените източни култури е 
в къщата да има мъжки и женски 
помещения, както и специално мяс-
то за интимни срещи. „Разделно-
то“ живеене е западният вариант 
на тази източна идея. 
Пет години Виктория и Иван (на 

42 и на 43 г.) живеят в любов и съ-
гласие на половин час път един от 
друг. Виктория е художник и има 
нужда от усамотяване, за да тво-
ри. „През деня и двамата сме дос-
та натоварени – споделя тя. – Вкъ-
щи аз водя бохемски живот, нямам 
деца, а Иван трябва да гледа свои-
те. Но когато сме заедно, изцяло си 
принадлежим. Срещаме се през ден – 
ту у тях, ту у нас. Едва дочакваме 
следващата среща – като студенти 
сме. Ако се случи да не се видим 
вечерта, Иван идва при мен през 
деня, между две делови срещи. Ко-
гато отвари вратата, се отдаваме 
на спонтанното си желание за секс.“ 

Заедно
НО ПООТДЕЛНО
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КЪДЕ – У ВАС ИЛИ У 
НАС? И ПРЕДСТАВЯТЕ 
ЛИ СИ ТОЗИ ВЪПРОС ДА 
СИ ГО ЗАДАВАТЕ ЦЕЛИ 
ДЕСЕТ ГОДИНИ? ТОВА, 
ЧЕ ПАРТНЬОРИТЕ 
НЕ ЖЕЛАЯТ ИЛИ СА 
ПРИНУДЕНИ ДА НЕ 
СПОДЕЛЯТ ОБЩ БИТ, 
СЪВСЕМ НЕ ОЗНАЧАВА, 
ЧЕ НЕ СЕ ОБИЧАТ.

Статистиката 
говори по-добре

Почти 4 милиона европейци живе-
ят със своите партньори в различ-
ни домове. 62% от двойките твър-
дят, че са принудени от обстоятел-
ствата (основно от професионално 
естество), 20% – че заедно са из-
брали да водят такъв начин на жи-
вот, 16% – че това е решение на 
един от партньорите. Всяка вто-
ра двойка от тези, които заедно 
са избрали „разделно“ живеене, пла-
нира в близките години да заживее 
съвместно. Обикновено това реше-
ние е провокирано от раждането на 
първо дете.
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Подобна автономия не разруша-
ва, а понякога и укрепва връзката, 
смятат психотерапевтите. Защо-
то тя създава 

ОНАЗИ ВЪЛНУВАЩА 
АТМОСФЕРА НА ОЧАКВАНЕ 
Кога и къде – у вас или у нас? 

Тези постоянни уговорки събуждат 
еротичното очакване. Умението да 
планират срещите си е и проява на 
зрелостта на партньорите – озна-
чава, че те са в състояние да кон-
тролират сексуалното си желание 
и да го отсрочват според обстоя-
телствата, като съгласуват ритъ-

ма на своя живот с ритъма на жи-
вот на партньора. 

ПЛЮСОВЕТЕ НА 
САМОСТОЯТЕЛНОСТТА

Заедно и в същото време разделени 
– такъв живот гарантира запазване 
на индивидуалността на този, кой-
то в други условия е склонен да се 
„разтвори“ в партньора си. Живо-
тът на двойката е по-успешен, ако 
всеки от двамата има възможност 
да се разпорежда с личното си пси-
хологическо пространство. Дистан-
цията им позволява да избегнат еже-
дневните стълкновения, с които се 
сблъскват „традиционните“ семейни 
двойки. По този начин и двамата са 
предпазени и от възможни разногла-
сия с други членове на семейството. 

МИНУСИТЕ НА ТЕЗИ ВРЪЗКИ 
Има риск единият от партньо-

рите да се почувства необичан и 
„извън играта“, тъй като не може 
да споделя с другия малките ра-
дости на деня. Тогава този парт-
ньор може да се почувства самотен 
и огорчен, а неоправданите очаква-
ния и огорчението създават идеал-
на почва за… раздяла.
„Разделното“ живеене могат да 

изберат хора, които по всякакъв 
начин избягват близостта заради 
неумението си да съчетават секса 
и любовта. Както и такива, които 
са преживели болезнена раздяла след 
дълъг съвместен живот. И двата 
типа се страхуват от повторе-
ние на болката и се пазят от пре-
калена привързаност. Затова създа-
ват мили, но незадължаващи отно-
шения, които удовлетворяват по-
требността им от секс и общува-
не, но не помагат на партньорите 
да се развиват.

УДОБСТВО, НО НЕ ПАНАЦЕЯ 
Може би идеалното решение е 

онова общо битуване, в което все-
ки си има свое собствено прос-
транство. 
Да живеят поотделно нерядко из-

бират двойки, в които единият 
(или и двамата) от партньорите 
вече са имали опит със съвместен 
живот. Затова решават, че като 
живеят отделно, ще направят жи-
вота си по-интересен от битово 
съжителство. Това обаче може да 
се окаже погрешно предположение. 
Защото, дори и да живеят отдел-
но, някои хора са в състояние да 
изпитват същата емоционална за-
висимост, същата привързаност и 
същата враждебност, каквито из-
питват и при живеенето заедно. 
Подобна форма на партньорство 

предполага, че човек е честен пред 
самия себе си и постоянно си за-
дава въпроса, дали наистина може 
и иска да живее без другия. В слу-
чай че отговорът е не, е по-веро-
ятно да не става дума за любов, а 
за страдание. Любовта е винаги ве-
дро, свободно и спокойно чувство!

Катя е на 42 години, 

разведена, майка на две деца

Перфектна майка 
и желана любовница

„След развода с мъжа ми (след 16 
години брак) реших да водя живот 
на свободна жена и да се посветя 
на децата и професията си. Но го-
дина след това се запознах с Ангел 
– любов от пръв поглед! Така се за-
радвах, когато ми предложи да жи-
веем заедно! Но след няколко дни по-
чувствах, че той е обзет от съмне-
ния. Обичаше децата ми, но не беше 
готов да ги вижда всеки ден. Раз-
брах неговите опасения. Аз също го 
избрах като любим, а не като баща 
на децата ми. 
Вече три години сме двойка, но жи-
веем поотделно – чувствам се на-
пълно обичана и обичаща. Нощувам 
при Ангел два пъти седмично или 
отивам у тях сутрин, когато деца-
та са на училище. Половината от 
дрехите ми са у тях. А вечер, преди 
да се прибера вкъщи, минавам да го 
целуна. Този начин на живот ми поз-
волява да бъда добра майка и да съм 
близо до децата си. Вярно е, че по-
някога се уморявам от това тича-
не напред-назад. Ангел си има една 
къща, а аз – две. Иска ми се някога 
да заживеем в общ дом, който заед-
но ще изберем.“

Ангел е на 58 години, предприе-

мач, вдовец, баща на три деца 

Когато Катя не е 
до мен, през цялото 

време я чакам!

„За мен да бъдем заедно означава да 
живеем заедно. Бях женен 38 годи-
ни, а след това жена ми почина. С 
Катя се срещахме половин година 
преди да є предложа да се премес-
ти у нас. Имам стая, която може да 
бъде преустроена, за да може вся-
ко от децата да си има свое място. 
Но изведнъж се изплаших, че няма да 
мога да ги приема. Наистина ги оби-
чам, но вече не съм толкова млад, за 
да свикна с техните спорове и ин-
тереси, да си изяснявам отношени-
ята… Всичко това съм го преживял. 
Вече нямам търпението, нужно за 
отглеждане на деца.
Когато се срещнахме с Катя, вече 
бях свикнал с удобството да биту-
вам сам. Децата ми са големи и не 
живеят при мен. Когато Катя е с 
децата си, използвам момента да 
се срещам с приятелите си.
Чудно, но когато тя не е до мен, 
винаги я чакам. Представям си, че 
един ден ще се оженим и ще зажи-
веем заедно.“
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ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

Н
аследникът ви отказва да 
си подрежда играчките, по-
голямата част от свободно-
то си време прекарва пред 

компютъра и невинаги ви удостоя-
ва с разговор. 
Все по-често ви се струва, че сте 

отгледали малко чудовище. И пове-
че от всичко на света ви се иска 
да върнете времето назад, детето 
ви отново да е малко и безропот-
но и да започнете да го възпита-
вате отново така, както на вас 
ви харесва. Явно трябва да проме-
ните правилата на общуване в се-
мейството. Ясно е, че колкото по-
малки са децата, толкова по-лес-
но може да стане това. Макар че 
трудности възникват при всички 
възрасти. Психолозите уверяват, 
че дори тийнейджърите могат да 
бъдат приучени на дисциплина, ако 
към тях се подходи тактически 
правилно. 
Ако обявите, че от днес 

вашето семейство 
ще живее по нови правила 
вие поставяте своето „малко чу-
довище“ в не много ясна ситуация. 

Със същия успех можете да поиска-
те от него от утре да разговаря 
с вас само на китайски. Затова е 
много важно да се действа ясно, по-
следователно и да не се отказвате 
при първите появили се трудности. 
Също и да обясните на детето си 
защо се налагат промените.

1ПРИЗНАЙТЕ СОБСТВЕ-
НИТЕ СИ ГРЕШКИ

Чак тогава посочете и грешки-
те, които е допуснало детето. Го-
ворете спокойно, без да обвинява-
те. Кажете например: „Много ми 
е тъжно, че по-рано ви разреша-
вах да си разхвърляте вещите, да 
не ми помагате в къщната работа 
и да разговаряте с мен така невъз-
питано. Вече такова нещо няма да 
позволявам.“ Така детето ви разби-
ра, че признавате и собствената си 
вина. От друга страна, му протяга-
те ръка за помощ и обявявате как-
ви промени предстоят. 
Много е важно да изберете пра-

вилното време и място за разго-
вора. В обичайни условия ние се 
държим по обичаен начин. Затова 
като начало е необходимо да смени-

те обстановката. Ако „атакувате“ 
детето си за това, че не тряб-
ва по цял ден да седи пред компю-
търа, докато то за пореден път 
си е пуснало любимата компютърна 
игра, ефектът ще е нулев. Ако ва-
шето дете е навършило 10 години, 
заведете го в някое кафене. Така 
то ще се усети по-възрастно и ще 
можете да проведете сериозен раз-
говор. Ако искате от него помощ в 
къщната работа, предварително на-
правете списък на всички домашни 
задължения, които обикновено пое-
мате вие. Предложете на детето 
си самї да избере тези от тях, 
които би искало да изпълнява. Кога-
то има право на избор, то по-лесно 
ще приеме вашите условия. Обясне-
те му, че вие съвсем не искате да 
заместите безгрижното детство с 
експлоатация на детския труд вкъ-
щи. Обяснете му, че може да разпо-
лага с джобни пари, разрешете му 
да кани приятели вкъщи, пускайте 
го да ходи на гости. 

2ПЛАН 
ЗА ДЕЙСТВИЕ

За много родители е проблем да 
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Укротяване на
малки чудовища

Струва ви се, че 
детето ви е адски 

недисциплинирано и има 
нужда от здрава ръка. 

Вероятно още можете да 

коригирате ситуацията. 

Време е да преосмислите 
правилата на семейно поведение.
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установят „твърд“ вечерен час, в 
който детето да си ляга. Ясно е, 
че то трябва да се наспи, а роди-
телят има право на час-два заслу-
жено спокойствие. Но винаги кога-
то се опитвате да го приспите, 
то се сеща, че има нещо неотлож-
но за вършене. И макар че всеки 
ден полагате неимоверни усилия да 
го накарате да заспи преди 21.30 ч., 
никога не ви се получава да му по-
желаете лека нощ по-рано от 23.00. 
Успешната промяна трябва да за-

почне с подробен план за действие. 
Ако целта ви е да накарате дете-
то да си легне в 21.30 ч., обмисле-
те всяка стъпка, която е необхо-
димо да предприемете. Ваша зада-
ча е да намерите решение на про-
блема и съвсем не е задължително 
именно вие да се окажете автор на 
това решение. Помолете и други-
те членове на семейството да да-
дат своите предложения за реша-
ване на проблема. Обявете: „В на-
шето семейство възникна проблем 
с дневния режим. Хайде да поми-
слим какво всеки един от нас може 
да направи!“ Децата много обичат 
да участват в нещо важно нарав-
но с възрастните. Когато детето 
знае, че неговият глас има значение 
за възрастния, то много по-лесно 
отстъпва. 
Изследванията показват, че кога-

то обявим на всеослушание намере-
нията си, много по-лесно изпълнява-
ме заплануваното. Този принцип ра-
боти за тези, които искат да се 
отърват от излишните килограми: 
разказвайки на близките си за ваше-
то решение, че искате да отслаб-
нете, вие вече не можете просто 
така да са откажете. 

3МАЛКА СТЪПКА 
КЪМ ГОЛЯМАТА ЦЕЛ

Ако искате да постигнете промя-
на, проявете търпение. Не се оп-
итвайте за един ден да обърнете 
с „главата надолу“ всичко, с кое-
то вашите деца вече са свикнали. 
Ако искате детето да ви помага 
в къщната работа, изберете едно 
задължение, което то да изпълнява 
(нещо по-лесно). Например да под-

държа реда в стаята си. Да бъде 
подредена стаята е много общо по-
нятие. Започнете с нещо просто 
и разбираемо – например да си оп-
равя леглото. Можете де отидете 
заедно в магазина и да му предло-
жите само да си избере кувертюра 
за леглото. Предлагането на пазара 
е изключително богато – от  лю-
бими чаршафи с анимационни герои 
до десени с актуални тийнейджър-
ски трендове. Когато детето ви 
започне всяка сутрин да си засти-
ла леглото, стаята му ще изглежда 
подредена. Следващата стъпка е да 
го помолите да не си хвърля мръс-
ните дрехи на пода или по леглото, 
а да ги слага в коша за мръсни дре-
хи. Не забравяйте да хвалите дете-
то си всеки път, когато не е заб-

равило да изпълни задължението си. 
То трябва да знае, че се е справи-
ло със задачата, колкото и незначи-
телна да е тя. 

4НЕ МУ СЕ 
КАРАЙТЕ

Често работещите майки гледат 
през пръсти на пакостите на деца-
та си, но постепенно напрежение-
то се натрупва и ние избухваме, ус-
тройвайки на децата си грандиозен 
скандал. Това е много неправилна 
линия на поведение – детето с те-
чение на времето престава да реа-
гира на забележките, направени със 
спокоен тон, и реагира само на ви-
кове. В този случай то не развива 

вътрешна мотивация, а родителят 
е възприеман като навит електро-
нен будилник – първите два пъти 
можеш да пропуснеш алармата, но 
след третия път е време вече да 
се размърдаш.
Наша читателка сподели свой 

опит в сайта на „Бела“. След като 
безрезултатно се карала на 14-го-
дишния си син, че след училище 
първо се захваща с компютърни-
те игри, а уроците и домашните 
си подготвя преди лягане, минала 
към решителни действия. Кодира-
ла скрийнсейвъра на компютъра му, 
като сменяла кода всеки ден. Съ-
общавала го на сина си, след като 
той приключи с уроците и с до-
машните си задължения. 

5НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ 
ЗА ПООЩРЕНИЕТО

Психолозите смятат, че тийней-
джърската възраст е подходяща 
да се повдигне въпросът за дисци-
плината и отговорността. Докато 
тийнейджърите преживяват криза-
та на самоопределянето и се опит-
ват да се дистанцират от роди-
телите си, вие можете да „използ-
вате“ този техен стремеж за сво-
бода. Предложете джобни пари на 
детето си (ако сте против този 
подход, можете да замените пари-
те с възможности и привилегии) в 
замяна за свършена навреме работа. 
В този случай няма да ви се нала-
га безброй пъти да повтаряте „Из-
хвърли боклука!“. 

6ПРИДЪРЖАЙТЕ СЕ 
КЪМ НОВИТЕ ПРАВИЛА

Психолозите смятат, че са необ-
ходими три седмици, за да превър-
нете новото задължение в навик. И 
още половин година той да се ав-
томатизира. 
Възможно е във вашия нов семе-

ен ред да има сривове. Не бъдете 
крайно строги към себе си и към 
детето си. Не се отказвайте, на 
следващия ден започнете отново. 
Не забравяйте да хвалите детето, 
че се справя. И помнете, че е мно-
го важно да отделяте достатъчно 
време за общуване с него.

Пишете съобщения

Ако искате детето да се вслуша 

в думите ви, не говорете, а пише-

те. Децата обичат да получават 

есемеси, имейли и съобщения в со-

циалната мрежа. Но и обикновени-

те бележки, залепени с магнит на 

хладилника, вършат работа. Писа-

нето има предимство – напомняте 

за наболялата тема, без да навик-

вате детето си. Защото, ако вие 

крещите, детето ви разпознава 

само вашия гняв. А съдържанието 

на обвинението се схваща трудно. 
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Н
овото лого на „Мтел“ е зна-
кът на промяната във фи-
лософията и ценностите на 
компанията, постигнала пъл-

на хармония в комуникацията със 
своите клиенти. Новият образ на  
„Мтел“ се появи, за да отрази про-
менения фокус на телекомуникацион-
ния гигант – клиента като лич-
ност.  Със своя нов бранд компани-
ята казва „Повече за теб“. А това 
означава повече възможности за об-
щуване, повече услуги, повече про-
зрачност, повече гъвкавост, повече 
внимание и грижа за всеки един от 
клиентите. В слогана са закодирани 
трите ценности, които екипът на 
„Мтел“ е приел да следва: без уси-
лия–лично отношение–лидерство. 
„Нашата цел е все повече да ни 

възприемат като lifestyle provider, 
като партньор, който улеснява жи-
вота ви и който открива за вас 
безкрайни възможности във всеки 
момент от ежедневието ви“ – пояс-
ни главният изпълнителен директор 
на компанията Андреас Майерхофер. 
Новото лого и новите визуални 

елементи носят 

УСЕЩАНЕТО ЗА ДВИЖЕНИЕ 
и дават заявка да се развиват през 
следващите години. Логото е обра-
зувано от символ, който предста-
влява знаковата за „Мтел“ буква 
„М“, стилизирана във формата за 
безкрайност, и текстова част tel. 
В много от древните култури 

буквата „М“ се свързва с водата и 
по-скоро с вълните на водата, чи-

ято символика наподобява знака за 
безкрайност. Звуковият сигнал на 
бранда пък е решен в основен акорд 
C Major, който наподобява вълна и 
също носи усещането за безкрайно 
движение. 
Новият бранд е вплетен и в 

ДИЗАЙНА НА МАГАЗИНИТЕ 
„Мтел“ започва новия си живот с 

60 изцяло обновени магазина, като 
постепенно ще бъдат преустроени 
всичките 180. Новият им дизайн 
също поставя клиента в центъра 
и му помага да се ориентира мно-
го по-лесно в морето от телеком 
предложения и възможности.  
Магазините са местата, на кои-

то клиентът най-силно усеща фи-
лософията на компанията. Затова 

в тях са използвани цветове, мате-
риали и форми, които създават усе-
щане за светлина и топлина.
В дъното на всеки магазин е раз-

положена и специалната домашна 
зона, където клиентът може да се 
почувства като у дома си и да 
тества услугите за дома на „Мтел“ 
– цифрова телевизия, домашен те-
лефон и интернет. 
Архитектурният дизайн е дело на 

австрийското архитектурно друже-
ство BEHF. Всички останали бран-
динг разработки са направени от 
независимата консултантска аген-
ция Saffron, базирана в Лондон, коя-
то има повече от 11 години опит 
в реализацията на проекти, свърза-
ни с корпоративната идентичност 
на редица компании. 

„Mтел“„Mтел“ от всичко 

по повече

Разкриване на новото лого

Новата корпоративна идентичност на 

„Мтел“ е не само обещание, което от тук 

нататък ще бъде доказвано пред клиенти-

те всеки ден, но и резултат от промяна, за 

която служителите на компанията актив-

но работиха през последната година. 

Клиентите на „Мтел“ разполагат с въз-

можно най-широката гама от канали за об-

ратна връзка:  Център за обслужване на 

клиенти *88  имейл или on-line секцията 

„Въпроси и отговори“ на сайта на компа-

нията  чат със сътрудник по обслужва-

не на клиенти в социалната мрежа фейс-

бук. Електронен регистър осигурява въз-

можност за подаване на искане, предложе-

ние или оплакване във всеки магазин на те-

лекома.  

„Мобилтел“ отвори и свой онлайн магазин 

на адрес  http://eshop.mtel.bg/, където кли-

ентите могат да пазаруват удобно и лес-

но устройства на изплащане, което им 

спестява една месечна такса. Всички паза-

руващи в брой получават 5% намаление от 

цената на купеното устройство. 

ПРОМЯНАТА НЕ ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС
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СЕМИОТИКЪТ
ПРОФ. Д-Р КРИСТИАН БАНКОВ е заместник-
ректор по международната дейност и връзки 
с обществеността на НБУ от 2011 г. и ръково-
дител на Югоизточно европейския център за 
семиотични изследвания (ЮЕЦСИ) 

„Ако старата визия и слоган „Това е твоят глас“ 
наблягаха на съжителството и новите начини на 
живот вследствие масовото навлизане на мобил-
ната телефония, то новата вещае глобално те-
лекомуникационно бъдеще, понесло се по инфор-
мационните магистрали както към местата за 
работа и бизнес, така и към социалните мрежи, 
забавлението и творчеството.“ 

ПСИХОЛОГЪТ
ИРИНА ДРАГОЛОВА е магистър по психоло-
гия, хоноруван преподавател. От години се за-
нимава с психотерапия, фамилно консултира-
не и детска психология 

„Знакът за безкрайност, който наподобява ло-
гото на „Мтел“, се използва и в психологията – 
когато искаме да опишем процеса на комуника-
ция между двама души. Тези двама души, от една 
страна, запазват своята идентичност, а от дру-
га – си взаимодействат. В това се изразява и 
идеята на новото лого – за свързаност и взаимо-
зависимост.“ 

РЕКЛАМИСТЪТ
ПРОФ. Д.Ф.Н. ХРИСТО КАФТАНДЖИЕВ е 
доктор на филологическите науки и професор 
във Факултета по журналистика на Софий-
ския университет. Преподава обща теория на 
рекламата, креативни аспекти на рекламата, 
реклама и визуална комуникация

„Използваната в логото геометрична фигура 
илюстрира отлично идеята за взаимно споделя-
ната комуникация. Логото позволява да бъде ре-
дактирано (ребрандирано) чрез съкращаване в 
бъдеще. Това е много важно, тъй като всяка нор-
мална търговска марка се развива именно в тази 
посока.“

ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

ДЕН ПРЕДИ ПРЕМИЕРАТА НА НОВИЯ БРАНД 

„МТЕЛ“ ПОКАЗАХА ЛОГОТО НА ТРИМА 

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ.

Как звучи 
безкрайността?

Мелодиите на „Мтел“ 

могат да се чуят и 

изтеглят оттук

Брас асоциацията 

на Ангел Заберски 

изпълнява 

музиката на „Мтел“
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С
писанията и приятелите чес-
то ни напомнят, че сексът 
живее от разнообразието. 
Схващайки буквално тази мак-

сима, повечето разнообразяват сек-
са си с различни партньори. Тези, 
които правят любов с постоянен 
партньор, са малцинство. А тези, 
които правят любов с постоянен 
партньор и това им харесва, са на-
право единици. 
Всъщност секс е интересно да 

правиш с човек 

С КОГОТО И БЕЗ СЕКС 
ТИ Е ИНТЕРЕСНО 

Ако те интересува само сексът, а 
не самият човек, отношенията ви 
няма да продължат дълго даже и 
този човек да се води за твой по-
стоянен сексуален партньор. Не сте 
ли виждали семейни двойки, за кои-
то никога нямаше да се досети-
те, че са мъж и жена, ако не зна-
ехте предварително това? Те не се 
гледат в очите или когато се пог-
ледат, го правят без особено удо-
волствие. И обратно – в тълпата 
погледът ни улавя веднага щастли-
вите двойки. Веднага схващаме, че 
те са двойка, а не просто случайно 
събрани на едно място мъж и жена. 
Защото те се докосват постоян-
но, макар и понякога доста елегант-
но. Разговарят постоянно и когато 
се погледнат един друг, в очите им 
има светлина. Те се радват един на 
друг. Каква е тайната? Има някои 
неща, които е добре да знаете…

ЗАТВОРИ ОЧИ!
Как според вас избираме сексу-

алния си партньор? В значителна 
степен подсъзнателно – по мириз-
мата, чрез допира… Това се оказ-
ва първостепенно. Избираме го не 
с очите, а със сърцето си. Зато-
ва казват, че любовта е сляпа. По-
правилно е да затворим очи, кога-
то избираме човека, с когото ще 
правим секс.

НЕУГАСВАЩО ЛИБИДО

За да ви бъде другият интере-
сен, трябва да се интересувате от 
него! Всеки от нас е дълбоко море, 
в което можете да потъвате до 

безкрай. Повърхността може да из-
глежда еднообразна, но си струва да 
се гмурнете по-надълбоко, където 
се крият тайните! Колкото повече 
се интересувате от другия, толко-
ва повече интересни неща открива-
те за него. Не по-малко важно е да 
изразявате своята любов. Възхища-
вайки се един на друг, казвайте си 
„Обичам те!“ не само с думи, но с 
погледи и жестове. С всичко… И 
в леглото, и където и да било дру-
гаде. И не правете това, за да по-
лучите същото. Започнете първи – 
щедро и безкористно.

ПЛЮСОВЕТЕ НА 
ПОСТОЯННИЯ ПАРТНЬОР

С него сте напаснати, така да 
се каже. Разбирате се от половин 

дума. Влизате си бързо в положе-
нието. Такъв обигран дует може да 
изпълнява и по-сложни песни, как-
то и да импровизира красиво. А на 
„начинаещите“ любовници им пред-
стои тепърва да се приспособяват 
един към друг. С нов партньор ние 
всеки път рискуваме да бъдем от-
хвърлени. Това е един от най-сил-
ните страхове и на мъжете, и на 
жените. Има също така риск да се 
разочароваме от него. С постоян-
ния партньор тези страхове отдав-
на са отпаднали. С него ние не ха-
бим енергия за друго освен за пра-
вене на хубав секс. В леглото из-
питваме и егоизъм, и алтруизъм ед-
новременно – изпитваме наслада от 
насладата, която доставяме на дру-
гия. От това получаваме както те-

ПОСТОЯНЕН СЕКС С 
ПОСТОЯННИЯ ПАРТНЬОР

писанията и при

ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО
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лесен, така и душевен оргазъм.

НОВОСТИТЕ В ЛЕГЛОТО

Те са хубаво нещо, когато са про-
диктувани от искреното ни жела-
ние да дадем нещо ново на парт-
ньора – не на себе си, а на парт-
ньора! Ако той няма интерес към 
новите неща, които му предлагаме, 
и най-брилянтната сексуална тех-
ника няма да помогне. В секса ръ-
цете ни трябва да излизат директ-
но от сърцето. И половите ни ор-
гани – също. 
Важни са не позите и бельото, ва-

жно е партньорът и вие да искате 
едно и също. Но ако харесвате ня-
коя поза и не искате да я обновява-
те по никакъв начин, за какво са ви 
притрябвали нашите съвети?!
И още нещо – в „лошите“ двойки 

сексуалните нововъведения са обик-
новено повод за недоволство и дори 
обида от страна на единия парт-
ньор. „Добрите“ двойки не позна-
ват сърденето, а търсят пресечни-
те точки на своите интереси. Секс 
в гората?! Той иска, а тя – не. В 
първия случай тя се нацупва. Във 

втория и двамата търсят пресе-
чната точка на своите интереси – 
може на токчета, но не в гората 
или пък може в гората, но задължи-
телно на полянка с мека трева. Сек-
суално хармоничните двойки винаги 
постигат споразумение в леглото. 

РАЗГОВОР ЗА СЕКС

Не е толкова трудно да се води, 
колкото си представяте. Ако ви е 
трудно да разговаряте за секс, за-
почнете да се усъвършенствате по 
метода проба–грешка. Друга рецеп-
та няма. Опитвате, бъркате, от-
ново пробвате различни варианти, 
докато не започне да се получава. 
„Търпение“ и „доверие“ – това са 
ключовите думи! Важно е да не об-
виняваме другия и да не го подози-
раме в лоша умисъл, а да му зада-
ваме въпроси.

ОГРАНИЧАВА ЛИ ПОСТОЯНСТВОТО

Сигурно е трудно да спиш години 
наред с един и същ човек. Сигурно 
на постоянните партньори им се 
налага да си налагат някакви огра-
ничения, а това едва ли е толко-

ва хубаво… 
Никой не си и помисля, че на тях 

просто им се иска да бъдат заедно 
дори и след десет години съвмес-
тен полов живот! Да се принужда-
вате да бъдете с някого в легло-
то е трудно. Лесно е да провери-
те дали правите секс с постоян-
ния партньор по задължение или по 
желание. Замислете се какво точ-
но изпитвате след секса – „морал-
но удовлетворение“ от това, че не 
сте му изневерили, или радост, при-
ток на енергия? Иска ли ви се да 
пеете след секс? А да се смеете? 
Ограниченията са винаги в главата 
ни, а тялото откликва спонтанно 
на желанията ни… 
И да отбележим нещо важно – 

„постоянен“ невинаги означава 
„единствен“ партньор. Да, моногам-
ните двойки са малцинство, защо-
то любовта днес се възприема за 
нещо отделно от секса. Затова и 
отношенията в стил „няма значе-
ние с кого другиго спя, обичам само 
теб“ станаха напълно възможни и 
приемливи.

При все че се смятаме за сексуално информирани, ние 

продължаваме да робуваме на предразсъдъци от сор-

та, че ако живеем дълго време без секс, това би навреди-

ло на здравето ни. Да си спомним за кръвопускането, с кое-

то средновековните лекари са лекували пациентите си. Те 

всъщност са се опитвали да спасят организма от „лошата 

кръв“, която смятали за причина за всички болести – и те-

лесни, и душевни. Да намирате някакви прилики с горното 

твърдение за секса и здравето?! 

Нима ние сме като животните, които, когато се разгонят, 

непременно трябва да удовлетворят своя инстинкт за раз-

множаване? Но ако животните ги движи само необходи-

мостта да запазят вида си, то хората са развили и способ-

ността да създават отношения. И това им дава възмож-

ност за избор – да правят секс с някого или не. 

Далеч не всички наши сексуални пориви се реализират. На-

пример 2–3-годишните деца с интерес откриват, че имат 

либидо, и започват да мастурбират. На 6-годишна възраст 

сексуалните импулси се притъпяват и детето насочва 

своята любознателност към нещо друго (учене, спорт). В 

тийнейджърска възраст заради производството на сексу-

ални хормони сексът отново излиза на преден план, но това 

не означава, че всички подрастващи се хвърлят един на 

друг, за да се съвокупляват. За тях това е време на анали-

зиране и разбиране на сексуалността. Възрастните също 

могат да я „потискат“ или съзнателно да я изтласкват от 

живота си: например когато нямат възможност да я реали-

зират, когато се срамуват или страхуват от нещо. Тогава 

те я преобразуват в творческа енергия. 

Естествено, че е много жалко да не използваме всички въз-

можности, дадени ни от природата. Но за разлика от диша-

нето или храненето сексуалната функция не е жизнено не-

обходима. Но пък ни дава желание за живот и ни помага да 

опознаем себе си. Така че не бива съвсем да се отказваме 

от нея. 

Защо някои двойки са изключили секса от живота си? В как-

во опасно противоречие влиза той с чувствата ни? Всич-

ки отговори за вашата сексуалност можете да откриете 

единствено и само у себе си. Това би ви помогнало да раз-

берете защо понякога вашето тяло „мълчи“ на тема секс. 

Но да спрете да правите секс само защото партньорът ви 

иска така или защото така трябва, не си струва. Това ре-

шение трябва да извира от вас самите, а не да е продик-

тувано отвън!

Без секс може! Наистина!
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БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

ЮВЕЛИРНО

Неизменния атрибут за Хелоуин – тиквата – можете да украсите ос-

лепително. Най-важното е да намерите тикви с малък размер (за да не 

се налага да търсите повече камъни) и самозалепващи се камъчета с 

различна форма (продават се в магазините за конци и прежди). Остана-

лото зависи от фантазията ви.

ЕКОЛОГИЧНО

Тиквата може да се превърне в нео-

бикновено ярка декорация за гостна-

та или кухнята. Изберете по-светла 

на цвят голяма тиква. Съберете листа 

в парка и изрежете по тях листа от хар-

тия. След това залепете листата, как-

то ви харесва, и с опакото на четката, 

с която разнасяте лепилото, натисне-

те леко всяко листо оттук-оттам, за 

да се намачка и да се оформят релефни-

те жилки (вж. илюстрацията). Изчакай-

те лепилото да изсъхне и отгоре мине-

те с още един слой прозрачно лепило.

ОТ КОРК

Няма къде да закачите коркова дъска за бележки, визитки и снимки?! 

Предлагаме ви да използвате за тази цел основата на настолната 

лампа на бюрото ви. Важно е поставката на лампата да е с цилин-

дрична форма. Ще ви трябват корк (от ролка), макетен нож и тер-

мопистолет. Изрежете нужното количество корк, като добавите ня-

колко сантиметра за залепване. Продупчете отверстия за шнура на 

лампата, след което залепете корка към „крачето“ на лампата. Кра-

ищата му прикрепете с помощта на горещия пистолет.
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РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА КНИГИ 
ОТ ФИЛЦ

Можете да го направите заедно с детето си. 

Изберете две не много големи парчета филц 

в два цвята (да кажем, оранжево и тъмнока-

фяво). Запазете една дървена пръчка от сла-

долед на клечка или намерете отнякъде меди-

цинска дървена шпатула. Изрежете от оран-

жевия филц две дъбови листа (по шаблон) с 

нужния размер, а от кафявия филц – тънка 

лентичка. Залепете лентичката в центъра 

на листото, след което листото – към шпа-

тулата. За да не се вижда шпатулата, по-

крийте от другата страна с другото листо и 

залепете точно по контурите двете листа.

ОПАКОВКА ЗА 
ПОДАРЪК

Обикновената хартиена тор-

бичка може да се превърне в 

стилна подаръчна опаковка с 

помощта на дребен детайл. 

Това е само един пример за де-

корация в есенни цветове с… 

кленово листо. Тартановата 

панделка е много подходяща за 

случая. Всичко се закрепва с по-

мощта на телбод.

ТОПЪЛ САЙДЕР

Нарежете на кръгчета две червени 

ябълки и два лимона. Смесете ги и доба-

вете няколко пръчки канела. В тендже-

ра налейте 1/2 л вода и 1 л ябълков сок 

и кипнете течността. Залейте с горе-

щата течност парчетата ябълка и ли-

мон, разпределени по прозрачни чаши за 

чай. Преди сервиране прецедете напит-

ката.

ЯБЪЛКИ В КАРАМЕЛ

Чудесен есенен десерт. Децата 

също ще останат доволни. Избе-

рете не много сладки ябълки със 

среден размер и ги загрейте за 5 

мин в микровълновата фурна, за 

да омекнат леко. Карамела при-

гответе също в микровълнова-

та за около 4 мин. Залейте ябъл-

ките с карамеловия сироп, подре-

дете ги върху хартия за печене 

и ги сложете в хладилника за 15–

20 мин, за да се втвърди заливка-

та. Отрежете няколко клончета 

от истинско дърво и ги забучете 

в ябълките.

ВЕНЕЦ ОТ МЕКИ 
ЕСЕННИ ЛИСТА

Ще ви трябват парчета плат в 

подходящи цветове от студе-

на вълна и филц. Направете си 

шаблон на кленов лист от кар-

тон и изрежете много листа 

от платовете по него. После ги 

закрепете към основа за праве-

не на венец (можете да я купи-

те от цветарските магазини).
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Напоследък активно се рекламира 

слънцезащитното фолио за про-

зорци, което не пропуска инфра-

червени лъчи и топлина. Не вреди 

ли то на стайните растения?

Защитните и слънцезащитните фо-

лиа с метален слой (или по-точно с 

метално запрашаване) отразяват ин-

фрачервените (топлинните) лъчи, кое-

то позволява да избегнете прегрява-

нето на помещенията в жегите (за-

щото част от топлинната енергия 

на слънчевото излъчване се отразява 

от стъклото). 

С тяхна помощ 

можете да на-

малите обаче и 

загубата на то-

плина през зима-

та, защото фо-

лиото възпре-

пятства пре-

минаването на 

топлината през 

стъклото. Използването на такива 

фолиа намалява топлозагубите с 20–

40% (а така вие пестите и от елек-

тричество, което използвате за ото-

пление). 

Тези фолиа могат да попречат само 

на растежа на растенията, които се 

нуждаят от пряка слънчева светли-

на (като кактусите, хортензията и 

глоксинията). За другите растения, 

които не са така зависими от пряка-

та слънчева светлина (например ди-

фенбахия, монстера, бръшлян или дра-

цена), този слънцезащитен филм не 

нанася вреди.

ЗАЩИТНО ФОЛИО ЗА ПРОЗОРЦИ

eк с п е р т и з а

„БЕЛА“ отговаря на някои ваши въпроси, свързани с дома

Домашни работи

Обмислям покупка на прахосмукачка робот, 

която почиства сама, при отсъствие-

то на обитателите на дома. Чувала 

съм обаче, че не е подходяща за вся-

ко жилище. Вярно ли е това?

Всъщност това не е вярно, но този уред 

има някои особености, с които тряб-

ва да бъдете запознати предварител-

но. Височината на диска на прахосму-

качката робот е 9 см, което означава, че 

тя може да влиза и да почиства само под 

мебели, които са на 10 см над пода. Заради 

вградените сензори тази прахосмукачка не пада от стъл-

би и подиуми и не се оплита в кабели. Освен това може 

да чисти дългокосмести килими (с дължина на косъма до 

2 см). Ако има нещо в дома ви, което искате роботът да 

заобикаля, възползвайте се от координаторите на движе-

ние, включени в комплекта (те обозначават границите на 

движението). Тази прахосмукачка не може да преодолява 

прагове, по-високи от 2 см. Ако вашите вкъщи са по-висо-

ки, ще трябва да пренасяте уреда ръчно от стая в стая. 

Ако имате монтирана аларма, а искате да използвате ро-

бота, когато ви няма вкъщи, трябва да я настроите на 

специален режим.

ПРАХОСМУКАЧКА РОБОТ

Често поръчвам храна от китайски ресторант за 

цялото семейство. Ако си купя уок, ще мога ли да я 

приготвя нещо китайско в домашни условия?

Да готвите на уок е лесно даже в домашни условия. Но 

най-добре е да си купите… германски уок. Заради покри-

тието от анодиран алуминий (отвън и отвъртре) този 

съд не се окислява. Освен това храната в него не 

загаря. Този тиган е подходящ за всякакви кот-

лони, включително индукционни. А решетъчното 

му дъно позволява да се съхрани сочността на 

блюдата. Най-добре е да си купите 7-литров уок, 

ако ще готвите за цялото семейство.

ГЕРМАНСКИ УОК
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Как правилно да подготвите лет-

ните дрехи за съхранение през зи-

мата?

Става дума за летните рокли, блузки 

и ризи, както и за банския костюм. 

Първо ги изперете, а ако е необходи-

мо – ги дайте на химическо чистене. 

След това ги сгънете внимателно и 

ги сложете в шкаф. Зимните дрехи 

наредете на по-достъпните места в 

гардероба.

Можете да съхранявате летните 

дрехи и в някой голям куфар, като ги 

опаковате предварително в полиети-

ленови пакети. Ако в куфара, който 

дълго време не сте използвали, се е 

появила неприятна миризма, минете 

го първо с напоена с оцет салфетка, 

а след това го изсушете на слънце. 

Преди да сложите сезонните обувки 

за съхранение, е добре да ги ремонти-

рате, да ги напълните с непотребни 

хартии и да ги лъс-

нете. В по-луксоз-

ните обувки е жела-

телно да поставите 

специални калъпи за 

поддържане на фор-

мата. Цветните 

обувки увийте 

(поотделно) 

в бяла мека 

хартия.

Новата реколта плодове и зелен-

чуци вече е събрана, а в мазето 

ми все още имам запас от домаш-

ни консерви, направени миналата 

година. Да ги оставя ли, или да ги 

изхвърля?

Домашните консерви без използва-

нето на консерванти и стабилиза-

тори имат трайност 1 година. Не че 

не са годни за употреба и след тази 

година, но със сигурност са изгубили 

своите вкусови качества. Най-трай-

ни са маринованите зеленчуци, защо-

то оцетът е отличен консервант. 

Ако в буркана с маринатата сте сло-

жили и аспирин, това удължава срока 

на съхранение. Най-бързо трябва 

да изядете нарязаните зеленчукови 

смеси, консервирани само с олио. Ком-

потите можете да ядете до 3 години 

след консервирането им.

НА СПЕЦИАЛНО СЪХРАНЕНИЕ

ПО-ТРАЙНИ КОНСЕРВИ

Вилният сезон вече приключи и няколко месеца ще се 

наложи да си седим на топло в градските жилища. Но 

преди това трябва да „консервираме“ къщата на село до 

следващата пролет.

  Не оставяйте вода в никакви съдове и контей-

нери – с първите студове те ще се спукат. През проле-

тта може да ви се наложи да хвърлите на боклука проте-

кли тенджери, бидони или бъчви, оставени пред къщата, 

за да събират дъждовна вода. 

 Ако по някаква причина не искате да изливате 

водата от градинската бъчва, сложете в нея някол-

ко дълги дебели пръчки или три-четири пластмасови бу-

тилки. 

 Задължително източете водата от тръбите и 

маркучите за поливане, разположени в различни участъ-

ци на градината. Останалата в тях вода 

ще повреди и пластмасата, и метала. 

 На телевизора, радиото и елек-

трическия часовник е добре да на-

мерите място в градското жили-

ще. Кражбите по вилите не са рядкост 

у нас. Ако сте рискували да оставите ня-

кой старинен стенен часовник с кукувичка 

на вилата, поне махнете батериите му, 

за да не се окислят. 

 Необезопасена можете да оста-

вите през зимата газовата бутилка, 

дори и ако сте я зареждали много скоро. 

При охлаждане газът се свива и затова зимни-

те студове не са страшни за него.

КАК ДА ПОДГОТВИТЕ ВИЛАТА ЗА ЗИМАТА
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вк у х н я т а

Време за
вегетарианци

ДОРИ И ДА НЕ СТЕ ВЕГЕТАРИАНЦИ, 
СЕГА Е МОМЕНТЪТ ДА 
ЕКСПЕРИМЕНТИРАТЕ С БЕЗМЕСНИ 
БЛЮДА. ПРИ ИЗОБИЛИЕТО НА 
ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕЗ ЕСЕНТА ИЗОБЩО 
НЯМА ДА ВИ ЛИПСВА ВКУСЪТ НА 
МЕСОТО.

ЗА 4–5 ПОРЦИИ:  50 г стафи-

ди  3 големи патладжана  4 с. л. 

зехтин  400 г настъргани дома-

ти  100 г маслини  300 г моцарела 

(150 г се нарязват на едри парчета, 

а останалото – на кубчета)  шепа 

листа от пресен босилек  50 г кед-

рови ядки  200 г сос песто  магда-

ноз, нарязан на ситно

СТЪПКА ПО СТЪПКА:

1. Стафидите се накисват в горе-

ща вода и се оставят за 15–20 мин, 

след което се отцеждат. Патладжа-

ните се нарязват на филии (с 3 см 

дебелина) и се намазват със зехтин. 

Фурната се загрява до 200 градуса. 

2. Патладжанените филии се запи-

чат на фурна за 2–3 мин. 3. Отде-

лят се 12 големи филии запечен пат-

ладжан, а останалите се нарязват 

на кубчета за плънка и се смесват с 

4 с. л. настъргани домати, кубчета-

та моцарела, стафидите и листа-

та босилек, накъсани на едро с ръце. 

Разбърква се. 4. В тава се подреж-

дат 12-те филии патладжан, намаз-

ват се със сос песто, покриват се 

с плънка и се завиват на рула. Под-

реждат се в тавичка и отгоре се 

покриват с останалите настъргани 

домати и едрите парчета моцаре-

ла. Поливат се със зехтин. Ястието 

се пече в предварително загрята до 

200 градуса фурна 20–25 мин. Преди 

сервиране се поръсва със запечени 

кедрови ядки и магданоз.

Патладжани, 

запечени с моцарела
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ЗА 6 ПОРЦИИ:  4–5 с. л. зехтин  3 камби в различен цвят (разполове-

ни по дължина и почистени от семките) За плънка с ориз:  150 г ориз  1 

с. л. червен пипер  1/2 ч. л. къри  1 глава кромид лук (нарязан на ситно) 

 шепа запечено кашу За плънка със сирене:  150 г извара (или крема си-

рене)  шепа нарязани на ситно зелени подправки За плънка с песто:  2 

парчета бяла багета или чабата  2–4 филета аншоа в масло  1 скилид-

ка чесън (пасирана)  2 с. л. сос песто

СТЪПКА ПО СТЪПКА:

1. Разполовените пиперки се напръскват със зехтин и се запичат на сил-

на фурна, докато омекнат. 2. Плънката с ориз се приготвя, като в тен-

джера с дебело дъно се запържва лукът, докато добие карамелен цвят. 

Прибавя се и оризът и се разбърква. Влива се вода, така че да покрие 2 

пръста ориза, и се изчаква да кипне. Слагат се солта и подправките, кот-

лонът се намалява и сместа се оставя да ври на бавен огън 15–18 мин, до-

като оризът не попие съвсем водата. След това тенджерата се похлупва, 

покрива се с хавлиена кърпа и се оставя извън котлона да постои 10 мин, 

за да стане оризът по-пухкав. 3. За плънката със сирене: мекото сире-

не/изварата се обърква с нарязаните зелени подправки. 4. За плънката с 
песто: хлябът се нарязва на малки кубчета и се слага в дълбока купа. До-

бавят се пасираният чесън, филето от аншоа, малко краве масло и черен 

пипер и всичко се разбърква до хомогенна смес. 5. Чушките се подреждат 

в тавичка, напълват се с приготвените плънки (върху хлебната плънка се 

прибавя по 1 с. л. сос песто.) и се пекат във фурната още 10 мин. Ястие-

то се сервира топло.

ЗА 4–6 ПОРЦИИ:  1 с. л. зехтин  1 с. л. краве масло  2 тиквички (на-

рязани на кубчета 1,5 см)  по 1 бр. кромид лук, патладжан, червена и жъл-

та чушка (всички нарязани на кубчета)  200 г чери домати (разполове-

ни)  2 с. л. балсамов оцет  100 г настъргано сирене чедър  500 г гото-

во солено тесто  сол

СТЪПКА ПО СТЪПКА:

1. Фурната се загрява до 200 градуса. Кръгла форма (с диаметър 25 см) 

се намазва с масло. 2. Зехтинът и кравето масло се загряват в тиган и 

се разбъркват. Нарязаните зеленчуци се запържват за 6–8 мин. Добавят 

се доматите и оцетът и ястието се готви още 2–3 мин. Подправя се със 

сол и пипер. Зеленчуците се изсипват във формата за печене и се поръс-

ват със сирене. 3. Тестото се разточва на кръгла кора с диаметър 28 см 

и с него се покрива плънката (като краищата се завиват навътре). Тар-

тата се пече в предварително загрята фурна 30 мин. Изважда се от фур-

ната и се оставя да престои 2–3 мин, след което се обръща в съд за сер-

виране. Поднася се с гарнитура от листа зелена листа, подправени с ли-

монов сок.

ЗА 4–6 ПОРЦИИ:  500 г патладжан  150 г орехи  3–4 скилидки чесън 

 1 с. л. семена от кориандър  смлян шафран  3 с. л. винен оцет  1 връз-

ка копър  1/2 ч. л. чили  зърната от 1/2 нар  200 г майонеза  3 с. л. рас-

тително масло

СТЪПКА ПО СТЪПКА:

1. Плънката се приготвя, като орехите, чесънът и кориандърът се смес-

ват в блендер. Прибавят се шафранът, нарязаният на дребно копър и всич-

ко се разбърква отново. Слагат се оцетът и майонезата и пак се раз-

бърква до получаване на плънка с консистенция на гъста сметана. Подпра-

вя се на вкус. 2. Патладжаните се нарязват на филии. Посоляват се и се 

оставят да престоят няколко минути, докато пуснат горчива вода, която 

се изхвърля. Подсушават се с хартиена салфетка и се запържват за крат-

ко от двете страни в олио. 3. Филиите патладжан се покриват с плън-

ка и се навиват на рула. Поднасят се изстинали, поръсени със зърна нар. 

Пълнени чушки на фурна

Тарта-татен със зеленчуци

Патладжан с орехи 
по грузински

Бела, брой 10 (176), 2012 59



5 р e ц е п т и  с . . .

З
агрейте фурната до 180 градуса. Застеле-

те дъното на тава с алуминиево фолио. В 

купа смесете 1 ч. ч. семки с подправки, из-

сипете ги върху фолиото и ги изпечете за 15–

20 мин.

1. С кимион и пармезан

Разбъркайте семките с 1 с. л. зехтин и 

2 с. л. настърган на ситно пармезан, 1/4 

с. л. смлян кимион и сол на вкус. След 10 

минути печене разбъркайте семките и 

добавете още толкова пармезан и кими-

он. Допечете ги.

2. Със сусамово олио

Разбъркайте семките с 1 с. л. сусамово олио, 

1/2 ч. л. чили на прах, щипка смлян джинджифил и 

сол на вкус. Сложете ги във фурната. След 10 мин 

добавете още толкова подправки и допечете.

3. С къри 

Разбъркайте семките с 1 с. л. слънчогледово 

олио, 1/2 ч. л. къри на прах и сол на вкус. Сложе-

те ги във фурната. След 10 мин добавете още 

толкова подправки и допечете семките.

4. Със захар и подправки 

Разбъркайте семките с 3 с. л. растително олио 

без аромат, 3 с. л. дребнозърнеста кафява захар, 

1 ч. л. бял пипер, сол на вкус и изпечете във фур-

ната.

5. С червен пипер

Разбъркайте семките с 1 с. л. зехтин, 1 ч. л. смлян 

червен пипер и сол на вкус. След 10 минути печене 

добавете още толкова червен пипер, разбъркайте 

и допечете.

Прибавете малко подправки, и семките ще свършат 

много бързо в чинията, в която сте ги поднесли.
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за  д е с е р т

ЗА 2 КИЛОГРАМА:

За тестото:
 450 г брашно о  200 г краве 

масло о  2 жълтъка + 1 за намаз-

ване е  250 г сметана а  2 г сода

За плънката:
 600 г орехи   300 г захар р  2 

г канела а  2 г кардамон   по 1 

щипка мускатово орехче, джин-

джифил и карамфил

За сиропа:
 250 г мед   150 г масло о  50 г 

орехи за декорация

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Маслото се разбърква с браш-

ното. Добавят се сметаната, 

жълтъците, „угасената“ сода и 

всичко добре се омесва. Тестото 

се разделя на 5 части и се раз-

точва на 5 тънки кори. 

2. Приготвя се плънката, като 

орехите се смилат и се смесват 

с подправките и захарта. 

3. Всяка кора се поръсва с плън-

ка, като най-горната се намазва 

с жълтък. 

4. Баклавата се пече в предва-

рително загрята до 170 градуса 

фурна. Баклавата се изважда от 

фурната, правят се няколко наре-

за по нея и се залива със сироп, 

приготвен от разтопеното мас-

ло и меда. Пече се още 20 мин. 

5. Готовата баклава се оставя да 

изстине и се нарязва на ромбче-

та. Всяко ромбче се украсява с 1 

ядка орех. 
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от 15 от 15 ОКТОМВРИОКТОМВРИ до 15  до 15 НОЕМВРИНОЕМВРИ

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

Воля за по-хубав животВоля за по-хубав живот

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Рискът е препоръчителен!Рискът е препоръчителен!

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Любов струи отвсякъдеЛюбов струи отвсякъде

РАКРАК

Продуктивни и интуитивни стеПродуктивни и интуитивни сте

ЛЪВЛЪВ

Контакти, срещи, пътуванияКонтакти, срещи, пътувания

ДЕВАДЕВА

Решавате финансови проблемиРешавате финансови проблеми

ВЕЗНИВЕЗНИ

Промяна на ценностната системаПромяна на ценностната система

СКОРПИОНСКОРПИОН

Обуздавате страхове и комплексиОбуздавате страхове и комплекси

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Не допускайте Не допускайте 
емоционална нестабилностемоционална нестабилност

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Нов бизнес или бракНов бизнес или брак

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

В зоната на оптимизма стеВ зоната на оптимизма сте

РИБИРИБИ

Подкрепа от приятелиПодкрепа от приятели

© OLGA KHOROSHUNOVA / WWW.123RF.COM

АвторАвтор Михайлина НИКЛЕВА –МИШЕЛ Михайлина НИКЛЕВА –МИШЕЛ



info

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

ИМАТЕ СИЛИ И ЕНЕРГИЯ ДА 
РЕАЛИЗИРАТЕ ОТЛАГАНИ ДЪЛГО 

ВРЕМЕ ИДЕИ, особено ако са свързани 
с делови партньорства. От 15 до 22 ок-
томври е най-подходящото време да за-
почнете нови инициативи, да допуснете 
нови хора в живота си и да „рекламирате“ 
своите знания и умения. Периодът е бла-
гоприятен да излезете на „сцената“ и да 
заявите какво точно искате – особено на 
16, 17, 18 и 19 октомври. „Яхнете“ енер-
гийна вълна на 15 и 16 октомври! 

ДЕЛОВИТЕ ПАРТНЬОРИ ВИ ПОД-
НАСЯТ НОВОСТИ На 15 октомври 

е новолунието във Везни. То настъпва 
следобед и затова се постарайте да отло-
жите стартирането на новите начинания 
за следващия ден. Не стойте обаче безу-
частно, за да не пропуснете хубавия мо-
мент. Мислете за новото още от 15-и ве-
черта. А новото ще дойде от страната на 
вашите делови партньори или на близки 
приятели. Не е изключено и от страна на 
интимния партньор. 

ЖЕЛАНИЕ ДА ЗАГЪРБИТЕ ВСИЧ-
КО, КОЕТО ВИ Е УГНЕТЯВАЛО 

ДО СЕГА, получавате с навлизането на 
Слънцето в Скорпион на 23 октомври. 
Желанието ви ще бъде почти маниакал-
но, особено във финансовата сфера! Там 
ще проявите много смелост, дори ще рис-
кувате, за да се справите с паричните про-
блеми. Периодът от 23 октомври до 6 но-
ември включително е много силен за ак-
тивни действия и за взимане на важни ре-
шения за управление на парите. 

УЯЗВИМИ СТЕ В ЛЮБОВТА от 28 
октомври до 15 ноември. Възможно е 

да се разсърдите и на приятелите си. През 
тези дни Венера е във Везни, противопо-
ложен на вас знак, което ви прави неуве-
рени в личния живот. Самочувствието ви 
е нестабилно. Трудните ви дни в това от-
ношение ще са 1 и 3 ноември. 

ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕ-
ЧАЛБА ви носи пълнолунието на 29 

октомври. Добре е да общувате повече с 
природата през този ден.

ДЕЙСТВАЙТЕ ПРЕДПАЗЛИВО от 
7 до 15 ноември. Периодът не е под-

ходящ  за нови начинания, подписване 
на договори, премествания и пътувания. 
На 7 ноември Меркурий, който отговоря 
за обмена на информация, пътуванията и 
договорите, става ретрограден и не може-
те да разчитате на стабилност в тези сфе-
ри. Този период ще продължи чак до края 
на ноември. Но не го схващайте непре-
менно като неуспешен. От 7 до 13 ноем-
ври той е благоприятен за довършване на 
вече започната работа в сферата на обра-
зованието (изоставени изпити, курсови 
или дипломни работи). За научните ра-
ботници, преподавателите, както и за ра-
ботещите в рекламата, туризма и правото 
това е добър период за слагане в ред на до-
кументацията и приключване на поетите 
ангажименти. За всички останали дните 
от 7 до 15 ноември са време за задълбоча-
ване на духовните интереси. Занимавайте 
се с медитация, четете езотерична литера-
тура, отдайте се на уединение.  

ОТНОВО ФИНАНСОВА ТЕМА се 
задава на 14 и 15 ноември. Добре е да 

си платите дълговете, да не правите голе-
ми инвестиции и да не взимате заеми точ-
но сега. Това са два много специфични и 
трудни дни, защото на 14 ноември има 
слънчево затъмнение в знака Скорпион, 
което определено ще ви попречи да овла-
дявате силните бури и страсти, които ще 
бушуват по това време. Не взимайте ва-
жни решения и не рискувайте нито в сфе-
рата на бизнеса и парите, нито в секса. 
Сега нямате обективна преценка за ситу-
ацията и е много възможно да се забърка-
те във финансова каша или да си легнете с 
неподходящ партньор. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
  От 15 октомври вечерта за-

почнете новите си инициативи и 
партньорства.

 След 23 октомври трябва да затег-
нете финансовата дисциплина, осо-
бено на 25 октомври (на този ден бъ-
дете сдържани и потайни).

  От 28 октомври до 15 ноември 
сте уязвими в любовта и приятел-
ските отношения. Ставате раними и 
обидчиви. 

 От 7 до 13 ноември е време за до-
вършване на работа, особено в инте-
лектуалната сфера.

  На 14 и 15 ноември не взимай-
те решения, свързани с финанси. Не 
се доверявайте на никого. Дните са 
рискови!

ВОЛЯ ЗА НОВ, 
ПО-ХУБАВ ЖИВОТ
Сега и двете планети, символизира-
щи енергията, волята, новите идеи и 
риска – Марс и Уран, – са хармонич-
но подредени спрямо вашия зодиака-
лен знак. Те ви дават своята подкре-
па и енергия, за да можете да „качи-
те“ живота си на по-високо стъпало 
и да подобрите условията си за рабо-
та. Както и личните си отношения. И 
нещо много важно – вслушвайте се в 
съветите на партньорите и приятели-
те си от 15 до 22 октомври. Ако не 
подадете ръка за партньорство, ще 
получите усещане, че всички са на-
строени против вас и ви манипули-
рат. Въздържайте се от необмислени 
изказвания и гневни упреци на 16 ок-
томври. Тогава работете с информа-
цията много внимателно.

РОЖДЕН ДЕН

ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА ОТБЕЛЯЗА СЕДМАТА СИ ГОДИШНИНА

на специално събитие в грандхотел „София” в присъствието на посланика на Република Франция 
в България н. пр. Филип Отие. Събитието бе уважено и от Българската търговско-промишлена 
палата, Германо-българската индустриално-търговска камара, Италианската търговска кама-
ра в България, Българска народна банка, водещи личности, представители на френския и българ-
ския бизнес. 
В приветствие към гостите председателят на Френско-българската търговска камара Стефан 
Дюлае изрази задоволството си от развитието на френския бизнес в България. От началото на 
годината над 20 нови члена са се присъединили към камарата, сред които Ernst and Young, Coface, 
Gunyfal, Egis (инфраструктурни проекти в областта на водата), както и хотелите Accor чрез 
марката Novotel. Друго важно развитие за френския бизнес e официалното преминаване на Emporiki Bank във френската група Credit Agricole. 
„Впечатляващ е фактът, че Френско-българската търговска камара обединява вече над 140 значими компании, известни с високите си стандарти и дока-
зани успехи. Възходящото активно сътрудничество подчертава важността на икономиката и търговията в отношенията между нашите две държави” 
– написа в поздравителния си адрес президентът Росен Плевнелиев. 
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Прогноза за периода от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИт е л е ц  ( 2 1 . 0 4  –  2 0 . 0 5 )

ТЕМИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА СА РА-
БОТА И ПАРТНЬОРСТВА Бъдете 

готови за новости и в двете сфери. Още 
от 15 октомври се вземете в ръце! 
Късмет имате, че точно тогава е новолу-
нието във Везни, което ще ви даде им-
пулс да следвате неотклонно целите си. 
Вечерта на 15 октомври е възможно да 
се почувствате без сили, защото предусе-
щате наближаващите промени на работа 
и в отношенията с близките, за които се 
грижите вкъщи. 

ВНИМАВАЙТЕ В ОБЩУВАНЕТО 
във всички сфери след 23 октомври 

– Слънцето навлиза в конфликтния за 
вас знак Скорпион и ви изненадва с емо-
ционални бури, силни желания и кризи 
на тема пари, власт и секс. Най-силно ще 
усетите тези емоции в края на периода – 
след 13 ноември. 

ДЕЙСТВАЙТЕ СМЕЛО! Запомнете 
обаче, че няма връщане назад и от 23 

октомври до 6 ноември трябва да извър-

вите докрай поетия от вас път и да навле-
зете в най-дълбоките нива на контакти и 
взаимодействия с околните. Партньорите 
ще ви подкрепят и ще ви дават кураж за 
действие. Можете спокойно да им се до-
верите и дори да си позволите доза риск 
и екстравагантен подход към събитията. 
През този период ще се убедите, че съдба-
та помага на смелите. Мобилизирайте се 
на 25 и 26 октомври и от 1 до 3 ноември, 
защото е възможно да срещнете серио-
зен отпор от обстоятелства и хора. Ако 
сте аргументирани и убедени в това, кое-
то правите, ще имате добри постижения. 

ИЗБЯГВАЙТЕ СЕРИОЗНИТЕ СРЕ-
ЩИ И РАЗГОВОРИ на 25 октом-

ври. Не подписвайте и договори, защото 
на този ден ще срещнете много ограни-

чения, притеснения и страхове и няма да 
получите онова, което искате. На 29 ок-
томври и на 13 ноември очаквайте ана-
логична ситуация. Тогава бъдете внима-
телни да не ви повлекат финансови про-
блеми (особено ако имате финансови от-
ношения с приятели). Наблюдавайте вни-
мателно договорите по проектите, с които 
сте се захванали. Не се включвайте в ни-
какви съвместни инициативи, защото мо-
гат да завършат с финансов крах за вас! 

ВЪРНЕТЕ СЕ СИМВОЛИЧНО НА-
ЗАД и „поправете“ миналото след 7 

ноември, когато Меркурий става ретрог-
раден и ще продължи да бъде такъв почти 
до края на ноември. Периодът е добър за 
довършване на започнатото и за възста-
новяване на пропуснатото през послед-
ните 3 месеца, особено в работата и парт-
ньорските отношения (включително и с 
интимните партньори). Не забравяйте, че 
нови начинания не са препоръчителни в 
периода на ретрограден Меркурий – от 7 
до 27 ноември.

НАЙ-ВАЖНИЯТ ЗА ВАС ДЕН е 
14 ноември, когато е новолунието в 

Скорпион. То засяга изцяло зоната на ва-
шите партньорства – и деловите, и лич-
ните. Житейската ситуация така ще се 
промени, че ще ви провокира да наме-
рите нови сфери за изява, нова среда и 
прогресивни и силни партньори в бъде-
ще. Промените, които ви очакват, няма 
да са бързи и лесни, защото са под въз-
действието на Скорпион. А нищо, повли-
яно от този знак, не става лесно и бър-
зо. Новости ще има – в това не бива да се 
съмнявате, – но ви съветвам да се въоръ-
жите с търпение през следващите месеци. 
Най-ясно ще усетите промените, зароди-
ли се в момента на новолуние и слънче-
во затъмнение в Скорпион, първо след 6, 
а след това – след 9 месеца. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
  След 15 октомври очаквайте но-

вости на работното място (особено 
в отношенията с колегите), както и 
в отношенията с близки, за които се 
грижите.

 От 15 до 31 октомври дните са сил-
ни за изяви и напредък. 

  От 1 до 3 ноември очаквайте съ-
протива и отпор на всички „нива“. 

  На 29 октомври и на 13 ноември 
внимавайте да не ви повлекат фи-
нансови проблеми (особено внима-
вайте във финансовите отношения с 
приятели). 

 На 14 ноември слънчевото затъм-
нение ще ви провокира към създава-
не на нови партньорства и сфери на 
изява.

СИЛЕН ПЕРИОД В РАБОТАТА
ще е от 15 до 31 октомври, кога-
то с упоритост и последователност 
ще постигнете онова, което искате. 
Внимателната, систематична и пре-
цизна работа ще ви спести много гла-
воболия впоследствие. Привличате 
позитивни хора и обстоятелства на 
29 октомври, когато късно вечерта 
настъпва пълнолунието в Телец. На 
30 и 31 октомври Луната продължа-
ва да бъде в Телец – възползвайте се 
максимално от нейното позитивно 
влияние. Ако искате да блеснете с но-
вите си идеи и пред началници и ко-
леги, направете презентацията си на 
29 октомври. На този ден получава-
те и първите добри резултати от по-
ложените от вас усилия и старания. 
Получавате парите, които заслужава-
те и сте заработили. Само трябва да 
сте по-активни и с по-високо само-
чувствие, за да ги приемете без ни-
какви угризения и притеснения.

БЕЗСОЛНО

„ЗА БЪЛГАРИЯ С ПО-МАЛКО СОЛ” 
е инициатива с ранг на национална кауза. Тя е  резултат от едногодишните проучвания 
на практиките и политиките на хранене в ЕС и у нас, както и на нуждите на потреби-
телите на „Сачи” – марката, под която в България вече се предлага първата по рода си 
серия месни продукти с до 30% по-малко сол. Продуктовата серия „Сачи – добро за теб” 
включва пуешка шунка, деликатесен салам, пуешки и пилешки кренвирши.
Всеки може да направи своя личен избор на страницата на „Сачи – добро за теб” във 
фейсбук (https://www.facebook.com/sachidobrozateb). Солницата, символ на каузата, ще съ-
бира информация от всички потребители и ще изсипва в резервоара толкова сол, кол-
кото българите са заявили, че ще спестят. Така всички софиянци и гости на столицата 
ще видят реално колко излишна сол консумират. 
България е на второ място по консумация на сол в света! Заради тази горчива статис-
тика кампанията „За България с по-малко сол” е полезна и нужна – помага ни да осъзнаем 
ползите от умерената консумация на сол. 

Гигантската солница 
пред Министерство на 
здравеопазването ще 
отчита количеството 
сол, което българите 
могат да спестят, ако 
изберат само един ден с 
по-малко сол.
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Прогноза за периода от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИл и з н а ц и  ( 2 1 . 0 5  –  2 1 . 0 6 )б

ЗАПОЧВАТЕ НОВ СИЛЕН ТВОР-
ЧЕС КИ ПЕРИОД на 15 октомври. 

Ставате по-чувствителни, обновявате ин-
тимната си връзка (възможно е да уста-
новите и нова!). Любовта и новите прия-
телства са на една ръка разстояние от вас, 
само трябва да си направите тези пода-
ръци. На 16 октомври обаче се съобра-
зете със ситуацията вкъщи с близките 
ви, защото има риск от сериозни проти-
воречия, които бързо ще ви развалят на-
строението и ще ви свалят от крилете на 
любовта. 

НАЙ-РОМАНТИЧНИЯТ ВИ И 
ВДЪХ НОВЕН ДЕН е 9 ноември. 

Насрочете важните си срещи за тогава, 
укрепете връзките си с любими хора. 

БЪДЕТЕ ПО-ОТГОВОРНИ И ПО-
СЛЕ ДОВАТЕЛНИ на 23 октомври, 

когато Слънцето навлиза в Скорпион и 
иска да отхвърлите всички поети от вас 
ангажименти. Следете здравословното си 
състояние през целия период от 23 ок-
томври до 15 ноември. Най-внимателни 
бъдете на 25 октомври, когато може да се 

наложи да правите компромиси. 
НЕ СЕ КАРАЙТЕ С НИКОГО на 26 
октомври. Не представяйте идеите 

си пред шефове и колеги точно сега. И не 
пренебрегвайте някои здравословни не-
разположения. На 29 октомври, както 
и на 13 ноември ще се повтори почти съ-
щата ситуация, но с фокус в работата, де-
ловите партньорства. Не подписвайте ва-
жни договори на тези две дати – има опас-
ност от обърквания и заблуди. 

ИЗПРАВЯТЕ СЕ СРЕЩУ СТРА ХО-
ВЕТЕ СИ На 29 октомври е пълнолу-

нието в Телец, което ще „освети“ тайни 
страни от живота ви. Постарайте се да не 
се дискредитирате. От друга страна, по-
лучавате уникалния шанс да разпознае-
те ограниченията, които сами си налага-
те. Ако ги осъзнаете и елиминирате, това 
ще открие голям потенциал у вас. 

ВРЪЩАТЕ СЕ СИМВОЛИЧНО НА-
ЗАД след 7 ноември, защото вашата 

лична управляваща планета Меркурий 
става ретроградна (до 27 ноември). 
Възможно е да се почувствате така, сякаш 
буксувате – новите ви инициативи „зам-
ръзват“ за известно време. Нещата няма 
да стават според очакванията ви. Ще има 
неясноти в информацията. Това явле-
ние се повтаря през всеки четири месе-
ца. Целта е да ви даде шанс за символично 
връщане назад и за поправяне на пропус-
натото. Всеки от зодиака получава своите 
лични уроци в различно поле на действие. 

НОВИ ПОЛЕТА ЗА ИЗЯВА На 14 
ноември има слънчево затъмнение 

в Скорпион, което активизира събития 
и новини, свързани с работата, здравето 
ви и здравето на вашите близки. Добрата 
новина е, че то, както и новолунието в 
Скорпион ви отварят пътя към нова ра-
бота, ново лечение и шанс за напълно оз-
дравяване. Енергията на затъмнението 
е енергия на промяна. Невинаги тя ста-
ва по лесния начин, но винаги става. Сега 
затъмнението е в Скорпион и затова оч-
аквайте промените да се родят след кри-
за. На 14 и 15 ноември горещо ви препо-
ръчвам да сте в максимално защитена по-
зиция. Не предприемайте никакви риско-
ве и не се натоварвайте психически. През 
следващите месеци импулсът от слън-
чевото затъмнение ще се развие и ще ви 
даде нови полета за изява. 

АКЦЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 На 15 октомври – нови връзки, лю-

бов и творчески устрем. След новолу-
нието във Везни хармонизирате и от-
ношенията си с децата.

 След 28 октомври навлизате в хар-
моничен период, привличате любов и 
позитивни събития. Самочувствието 
ви е добро.

  След 7 ноември ще се наложи да 
попълвате стари пропуски в сферата 
на партньорствата, а след 14 ноември 
фокусът се измества върху работата.

  На 14 и 15 ноември не се нато-
варвайте психически и физически. 
Очаквайте новости в професията и в 
сферата на здравето ви.

ЛЮБОВ СТРУИ ОТВСЯКЪДЕ
Защитавайте ревниво положителна-
та си настройка към живота. Не спо-
деляйте с никого онова, което чувст-
вате или смятате да направите от 15 
до 23 октомври включително, кога-
то Слънцето се намира в хармонич-
ния ви знак Везни. Събитията ще 
са много динамични. Хората – мно-
го добронамерени. Още вечерта на 
15 октомври (новолунието настъп-
ва в късния следобед) ще усетите по-
зитивните вибрации на това астроло-
гично събитие. На следващия ден ще 
сте пълни с идеи и готови да започне-
те поне едно ново нещо в живота си. 
Благоприятното въздействие на но-
волуние във Везни ще усетят всич-
ки Близнаци, а не само онези, които 
имат творчески професии. Ставате 
по-уверени и енергични. Хрумват ви 
интересни идеи, настроени сте до-
бронамерено и закачливо към деца-
та и приятелите. От 15 до 22 октом-
ври има голяма вероятност за зача-
тия. Много жени Близнаци ще срещ-
нат и любовта след тази дата. Шансът 
за нови любовни връзки и приятел-
ства се засилва след 28 октомври, ко-
гато Венера навлиза в най-силния за 
нея знак – Везни.

САМО ЗА ИСТИНСКИ МЪЖЕ

GILLETTE И YOUTUBE – ПАРТНЬОРСТВО ЗА ФЕНОВЕ
Със стартирането на изцяло новия YouTube канал Gillette Football Club  (http://www.
youtube.com/gillettefootballclub) Gillette се превръща в главен спонсор на футболното 
съдържание в YouTube в Европа, Близкия изток и Африка. Gillette Football Club предос-
тавя възможности на феновете да виждат и консумират футбола по нов начин, 
като позволява на обикновения потребител да стане специалист и играч по едно 
и също време. Потребителите на Gillette Football Club ще имат напълно безплатен 
достъп до всичко, свързано с любимите им отбори – голове, новини, статистика 
и други интересни материали. Каналът ще включва и ексклузивни забавни програ-
ми, създадени от продуцентска компания Big Balls, както и нови функции като со-
циални игри, които ще могат да се стартират след зареждане на канала.  
За всяка регистрация в Gillette Football Club Gillette ще дарява по един долар (до лимит 
от 300 000 долара) за streetfootballworld, позволявайки на потребителите да дадат 
своя принос за подобряването на живота на младите хора по целия свят чрез си-
лата на футбола. 
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Прогноза за периода от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИа к  ( 2 2 . 0 6  –  2 1 . 0 7 )р

ПРОМЕНИ В ДОМА ИЛИ НОВО 
ЖИЛИЩЕ От първия ден на периода 

навлизате в „дълбоката вода“ но семей-
ни, имотни и наследствени въпроси. След 
новолунието във Везни на 15 октомври 
бъдете готови да се адаптирате към нови-
те обстоятелства. Това новолуние ще вне-
се трайни промени в дома ви и ще изва-
ди на повърхността проблеми, които са 
неотложни. Решенията от семеен харак-
тер, които трябва да вземете, няма да ви 
дадат покой, докато не се примирите с 
промените. На някои Раци ще им се на-
ложи да правят ремонт или да си потър-
сят друго жилище. В рамките на един ме-
сец след 15 октомври ще се появят добри 
възможности в това отношение. За дру-
ги Раци новостите и важните събития 
след новолунието ще са свързани с чле-
нове на семейството (най-вероятно майка 
или баща, с чиито проблеми ще се усетите 
съпричастни). 

ПРОДУКТИВНИ И ИНТУИТИВНИ 
Навлизате в свои води след 23 октом-

ври, когато Слънцето навлиза в хармо-
ничния ви знак Скорпион. Адаптирате 
се бързо, ставате по-контактни и откри-

ти. Периодът от 23 октомври до 6 ноем-
ври включително е подходящ за актив-
ни действия. Тогава сте продуктивни и 
интуитивни. 

НЕ ГУБЕТЕ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ На 25 
октомври ще се наложи да изяснявате 

отношенията си с приятели. Бъдете вни-
мателни, за да не се стигне до разрив на 
отношенията. Ставате много капризни и 
това отблъсква околните. Абстрахирайте 
се от емоциите си и се потопете в работа. 
Реализирайте поне една своя идея. Може 
да се наложи да се лишите временно от 
нещо, което ви радва и разтоварва.

РЕАЛИЗИРАТЕ ПОНЕ ЕДНА СВОЯ 
МЕЧТА на 29 октомври, особено ако 

се обърнете за помощ към приятели и съ-
мишленици. Работата в екип ви се удава. 
Денят е добър за презентация на проек-
тите и идеите ви. Съдбата ви дава зелена 
светлина, ако мислите и действате мащаб-
но днес. 

НЕРАЗБИРАТЕЛСТВО С ПРОТИ-
ВО ПОЛОЖНИЯ ПОЛ След 28 ок-

томври Венера навлиза в конфликтния 
ви знак Везни и ви носи емоционален дис-
комфорт и неразбирателство с противо-
положния пол. 

ЗАБАВЯНЕ И БУКСУВАНЕ От 7 но-
ември Меркурий става ретрограден, 

което означава, че започвате да тъпчете 
на едно място. От 7 до 14 ноември, кога-
то влиянието на Меркурий ще е най-сил-
но, ви предлагам да довършите всичко за-
почнато. На работа ще бъдете затрупани 
с недовършени задачи. Освен с работа-
та ще ви се наложи да се справяте и с не-
разбирателства със сътрудници, колеги и 
дори с хората, за които в момента се гри-
жите. Можете да използвате тези дни по-
добре, ако се погрижите за здравето си. 
Обърнете специално внимание на хро-
ничните си заболявания, ако имате таки-
ва. Минете на диета. 

ВЪВ ВИХЪРА НА ЕМОЦИИТЕ СТЕ 
на 14 и 15 ноември. Сега ви се дава 

възможност да развиете творческото си 
мислене. Възможно е да получите предло-
жение да се включите в нов проект. Не е 
изключена и появата на нова любов (или 
най-малкото нов приятел) в живота ви. 
Темите за приятелството и любовните 
връзки ще се развиват и през следващи-
те месеци. Само запомнете, че на 14 и 15 
ноември е добре да сте само наблюдател 
и да не бързате да поемате инициатива-
та. На 14 ноември има голяма вероятност 
в живота ви да се завърнат стари прияте-
ли или да срещнете старата си любов. Но 
не се впускайте в нови авантюри със ста-
ра любов. Моментът не е подходящ. Още 
повече че на 15 ноември има слънчево за-
тъмнение, което ще ви направи емоцио-
нално неустойчиви и безкрайно необек-
тивни. Хубавата новина е, че през следва-
щите 6–9 месеца мнозина от вас ще полу-
чат шанс да открият любовта на живота 
си или просто нова любов. Ще общувате 
по-добре с децата си. Има и голям шанс 
за зачатие. Ще ви хрумнат нови творче-
ски идеи. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 октомври ще се занимаете с 

жилищни въпроси. Общувайте пове-
че с членовете на семейството ви.

  След 28 октомври бъдете по-вни-
мателни в отношенията с интимния 
партньор. Ставате обект на ревност 
на 3 ноември.

 От 7 до 14 ноември свършете всич-
ки задачи, които сте приели в работа-
та. Погрижете се за здравето си.

  14 и 15 ноември са дни, пълни с 
емоции. Възможни са нови интим-
ни връзки или пък хрумване на нови 
творчески идеи.

ВАЖНИ СЪВЕТИ
На 15 октомври не ви съветвам 
да се впускате в някакви действия. 
Запазете спокойствие, каквото и да си 
помислите и каквото и да ви се слу-
чи. Бързо действате на 16 октомври. 
Тогава очаквайте реформи на работ-
ното място (най-вече смяна на ше-
фовете). Пак ще ви се наложи бързо 
да се адаптирате към новостите, ма-
кар и да сте много тревожни. На 16 
октомври ви се дава шанс за изява 
– действайте!

Гигантски скок в борбата срещу бръчките от AVON 

AVON пусна на пазара най-новото попълнение в борбата срещу бръчките от серията ANEW – Clinical 
Pro. Продуктът е разработен на базата на иновативната молекула A-F33 – най-мощния до момента 
съюзник на жените по цял свят в борбата с фините линии по лицето.
Коригиращата бръчки терапия ANEW Clinical Pro е вдъхновена от проучване, носител на Нобелова на-
града, което изследва блокиращите механизми за производство на протеини. Терапията увеличава 
силата на иновативната молекула A-F33 (амино-Fill 33). В резултат на това кожата е по-гладка само 
след едно денонощие, след седмица дори дълбоките бръчки избледняват, а при редовна употреба фи-
ните бръчки се изглаждат отвътре и намаляват като брой, дълбочина и дължина. Тези изключител-
ни резултати са установени при тестване на кожни клетки с други добре познати съставки против 
стареене като гликолова киселина и ретинол. 

АNTI-AGE

р

A
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Прогноза за периода от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИъ в  ( 2 2 . 0 7  –  2 2 . 0 8 )л

 КОНТАКТИ, СРЕЩИ И ПЪТУ ВА-
НИЯ, както и боравене с много ин-

формация ви чакат след новолунието на 
15 октомври. Тази дата ще внесе нова 
енергия в живота ви и нови хора в обкръ-
жението ви (нещо, от което сега се нуж-
даете много). След 15 октомври ви съ-
ветвам да използвате максимално мозъка 
си. От 15 до 22 октомври ще имате сил-
но влечение към усвояване на знания и 
нова информация, което може да мотиви-
ра мнозина от вас да започнат курсове, да 
посещават лекции и семинари. Тези зна-
ния бързо ще повишат самочувствието ви 
и ще ви насочат в правилната посока. 

ВРЪЗКИТЕ С БРАТЯТА И СЕС-
ТРИТЕ ВИ ще са от особено значение 

за вас от 15 до 22 октомври. Получавате 
шанс да намерите общ език с тях и да се 
сближите. 

НЯКОЙ ВИ ПРЕДЛАГА РАБОТА 
През същия период Марс, планета-

та на действието, находчивостта и амби-
цията, се намира в хармоничния ви ог-
нен Стрелец и ви подтиква да завладявате 

нови пространства. Това ще го почувства-
те още на 15 октомври вечерта. Можете 
да получите предложение за работа или 
за обучение. Добре е да пътувате повече 
сега – без значение дали по делови повод, 
или само за разнообразие. Общувайте 
по-активно.

В НАПРЕГНАТ ПЕРИОД НА ВЛИ-
ЗАТЕ от 23 октомври. Няма да мо-

жете да се отървете от семейни ангажи-
менти и отговорности. Появяват се спеш-
ни домашни задачи. Ще имате потреб-
ност понякога да се уедините, но няма да 
ви се получи. 

НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО от 7 ноем-
ври. Ако ви предстоят важни срещи, 

разговори или подписване на документи 
през следващите 3 седмици, по-добре ги 
отложете. От 7 ноември почти до края 
на месеца не предприемайте нищо ново и 
важно. Покупките на нови вещи (освен на 

най-необходимите) и особено на техника 
отложете след 27 ноември. Както вече се 
досещате, Меркурий е ретрограден от 7 
до 27 ноември. Периодът от 7 до 14 но-
ември обаче няма да е скучен за вас, дори 
напротив. Творческото ви въображение 
и интуицията ви ще се разбудят. Това е 
най-подходящото време да финализира-
те творческите си проекти. Ревизирате и 
приятелските си връзки. В живота ви не 
е изключено да се върнат стари прияте-
ли. Сега е моментът да си намерите хоби, 
да заздравите интимната си връзка, да се 
върнете символично назад в миналото и 
да наваксате пропуснатото. Намерете и 
повече време за децата си. 

ФОКУСИРАЙТЕ ВНИМАНИЕТО 
СИ ВЪРХУ ДОМА, СЕМЕЙСТВОТО 

И ДЕЦАТА на 14 и 15 ноември. Ще се на-
ложи да взимате решения, свързани с не-
движими имоти или собственост, коя-
то ползвате. Няма да се чувствате ком-
фортно, когато действате в тази посо-
ка. Подходете обаче деликатно, особено 
към дразнещи ви семейни въпроси, свър-
зани с роднините. Бъдете търпеливи и 
не бързайте с изводите и заключенията. 
Оставете и другите да изкажат мнение. Не 
забравяйте, че на 14 ноември има слън-
чево затъмнение в конфликтния ви знак 
Скорпион. Всичко, което се случи тога-
ва, ще ви се струва плашещо и несигурно. 
Едва след седмица-две ще може да погле-
днете нещата обективно и ще видите, че 
събитията не са били толкова негативни, 
а дори в някои отношения са били гра-
дивни за вас. Вследствие на тези събития 
може да се окаже, че сте се задомили, уре-
дили сте важен имотен въпрос и сте ус-
пели да направите средата около вас мно-
го по-комфортна за живеене. Развитието 
на тези промени ще се види по-ясно през 
следващите 6–9 месеца. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
  От 15 до 22 октомври сте в акти-

вен период. Усвоявате знания с ле-
кота. Пътувайте и събирайте важна 
информация.

  От 23 октомври навлизате в на-
прегнат период. Ще ви затрупат се-
мейни ангажименти.

  На 29 октомври ще решавате ва-
жни въпроси, свързани с професио-
налното ви развитие.

 От 7 до 14 ноември у вас се събуж-
дат стари чувства. Възстановявате 
стари приятелства.

  На 14 и 15 ноември се задействат 
промени в семейството ви. Ще ви за-
нимават и имотни въпроси.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Пълнолунието в Телец на 29 октом-
ври поставя ребром въпроси, свърза-
ни с вашата кариера и развитие. Дава 
ви се шанс да се докажете в професи-
ята, но това ще изисква много уси-
лия от ваша страна. Началниците ви 
наблюдават под лупа. Затова се пазе-
те от  некоректност, сплетни, финан-
сови измами и загуби от уж добро-
желателни колеги и приятели на 26 
и 29 октомври и на 13 ноември. Не 
се доверявайте на никого, подлагай-
те всичко на съмнение. Бъдете бди-
телни при пътувания на далечни или 
кратки разстояния на 1 ноември. И се 
подготвяйте добре, ако ви предстоят 
изпити, важни срещи и разговори за 
подписване на договори или водите 
съдебни дела. Резултатите са непред-
видими, не рискувайте излишно.

ЗА ЧЕТЕНЕТО И ГОТВЕНЕТО

MOULINEX И ЙОЛИ – ПЕРФЕКТНОТО СЪЧЕТАНИЕ
В столичния клуб „Студио 5” по време на представянето на своята първа книга „Вкусно с 
Йоли” известната кулинарна блогърка Йоланта Делибозова–Йоли разказа и демонстрира 
как бързо и лесно да приготвяме вкусни ястия у дома. За гостите си тя сама бе подготви-
ла всички вкусотии за почерпка.
Тайната на бързината, с която Йоли сътворява кулинарни шедьоври, са неизменните є по-
мощници в кухнята – няколко изключително функционални уреда от Moulinex. Компакт-
ната резачка Moulinex Fresh Express (за вкусни салати само за минути), пасаторът Moulinex 
Slim Force (за най-гладките супи и сосове) и сокоизстисквачката Moulinex Easy Fruit (за свежи 
и здравословни сокове). 
Йоли подсказа на своите гости как още повече да улеснят ежедневието си и същевремен-
но да приготвят апетитни ястия. С хлебопекарната Moulinex UNO те могат да изпекат 
ароматен хляб, но и да направят вкусен мармалад от свежи сезонни плодове или зеленчуци. 
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Прогноза за периода от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИе в а  ( 2 3 . 0 8  –  2 2 . 0 9 )д

ТВЪРДО РЕШЕНИ СТЕ ДА СЕ 
СПРАВИТЕ С МАТЕРИАЛНИТЕ 

ПРО БЛЕМИ през периода от 15 до 22 
октомври. Пък и обстоятелствата около 
вас са назрели за това – на 15 октомври 
вечерта получавате първите шансове и 
предложения за подобряване на вашата 
финансова стабилност. От 15 до 22 ок-
томври периодът е подходящ за търсене 
на възможности за допълнителни доходи. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ. 
Важно е да се погрижите за имунната 

си система, като минете на прочистващи 
диети и наблегнете на рационалното хра-
нене. Включете повече витаминозни хра-
ни в менюто си и повече спорт в живота 
си. Този период ви е даден да „инвестира-
те“ в здравето си. Ако имате здравослов-
ни неразположения, посетете лекар меж-
ду 15 и 22 октомври. Добре е да ви се на-
значи ново лечение, което със сигурност 
ще е успешно.

НАУЧЕТЕ СЕ ДА РАЗПРЕДЕЛЯТЕ 
ПРАВИЛНО ДОХОДИТЕ СИ На 16 

октомври, от една страна, ще имате из-
питания на тема финанси. Урокът, който 
трябва да научите, е колко точно пари да 
инвестирате в забавления. Ако успеете да 

намерите баланса, ще успеете да увеличи-
те и доходите си. Не е изключено да по-
лучите най-неочаквано наследство. Във 
ваша полза се решават застрахователни 
и имотни въпроси, както и заплетени се-
мейни финансови казуси. 

ВЯРВАЙТЕ В ЧАРА И СПОСОБ-
НОС ТИТЕ СИ от 15 до 28 октом-

ври, защото имате мощната подкрепа на 
Венера в Дева. Присъствието ù във вашия 
знак ви прави контактни, магнетични, на-
строени за сътрудничество. Единствено 
на 16 октомври е възможно да срещне-
те неразбиране от околните. През остана-
лите дни привличате любов и симпатии. 
Популярността ви расте. Ставате по-уве-
рени в любовните и приятелските отно-
шения. Постарайте се да запазите точно 
това позитивно чувство на увереност, за-
щото то ще ви потрябва в края на пери-
ода, особено на 14 и 15 ноември. 

ХУБАВ ДЕН е 29 октомври – как-
то за вас, така и за другите два земни 

знака Телец и Козирог. Ако имате такива 
хора в екипа си, днес можете да направи-
те голям удар. Участвайте в конкурси и се 
рекламирайте! 

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ СЕМЕЙНИ 
ПРО БЛЕМИ ДА ОБЪРКАТ ПРОФЕ-

СИ ОНАЛНИТЕ ВИ АНГАЖИМЕНТИ 
на 26 и 29 октомври. Не смесвайте кари-
ерата с домашните задължения – ще по-

страда авторитетът ви. 
МИСЛЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ на 1 
ноември. Не рискувайте с нищо. Не 

правете нищо необмислено. 
КРИЗИ В ПРИЯТЕЛСКИТЕ И 
ЛЮБОВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ са 

възможни на 3 ноември. 
НЕРАЗБОРИИ В ДЕЛОВИЯ ЖИ-
ВОТ От 7 ноември управителят на 

знака Дева Меркурий става ретрогра-
ден. Вие и Близнаците ще усетите мно-
го отчетливо влиянието му. В деловия ви 
живот ще настъпят забавяне и обърква-
не. Много от начинанията ви ще тряб-
ва да изчакат до края на месеца, защото 
сега нищо няма да върви в нужното тем-
по. Ретроградният Меркурий ще ви под-
тикне да обърнете повече внимание на 
семейството и дома. Постарайте се да не 
отлагате повече семейни срещи, разгово-
ри и събития от 7 до 14 ноември и не-
пременно свършете поетите ангажимен-
ти към близките си. Сега периодът е отли-
чен да почистите и подредите дома – из-
хвърлете, изнесете и раздайте ненужни-
те ви вече вещи и дрехи, за да разчистите 
място новото да влезе в живота ви. Най-
важните дни за периода са 14 и 15 ноем-
ври. Тогава не пътувайте, не подписвай-
те договори и не се явявайте на изпити. 
Няма да ви върви. 

СЛЪНЧЕВОТО ЗАТЪМНЕНИЕ В 
СКОРПИОН на 14 ноември ще ви 

подтикне да проявите интерес към до-
пълнителни квалификации, обучения и 
курсове. Започвате да проумявате знани-
ята и информацията на много по-високо 
ниво. Трансформирате отношенията си 
с братя, сестри, братовчеди и съседи. Не 
бързайте с решенията, засега само наблю-
давайте знаците, които звездите ви дават. 
Едва след 2 седмици ще сте готови да по-
жънете онова, което е посято по време на 
затъмнението.  

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
  От 15 до 22 октомври имате въз-

можност да повишите доходите си. 
Периодът е подходящ да укрепите и 
имунната си система.

  От 15 до 28 октомври имате под-
крепата на Венера в Дева. Привличате 
симпатии и добри възможности. 

 От 7 до 14 ноември обърнете вни-
мание на семейния живот и домаш-
ния уют.

  14 и 15 ноември са дни за промя-
на на интересите ви – замисляте ново 
обучение, разширявате контактите 
си.

ОБЩУВАТЕ С ЛЕКОТА
на 23 октомври. Ако искате да по-
стигнете успехи и добри споразуме-
ния, както и да привлечете приятели, 
съмишленици и одобрение – се стег-
нете и действайте! Но бързо, защото 
на 25 октомври ситуацията вече не е 
такава. Дори е възможно да охладите 
отношенията си с някого. Тогава оч-
аквайте пречки при пътувания и оф-
ормяне на документи.

ПЪРХАНЕ С МИГЛИ

LASH MILLIONAIRE ALL-IN-ONE – ШАМПАНСКОТО НА СПИРАЛИТЕ
Lash Millionaire All-In-One е провокация за всички момичета с вкус към лукса. Тя е единствената 
спирала, с която постигате незабавен блясък в погледа само за минута. А също и дължина, обем и 
онова усещане за изтънчен стил. 
Lash Millionaire All-In-One е спирала за милиони, която няма да ви разори (предлага се само за 6,69 
лв.). Само едно движение с четката и... изведнъж имате много повече мигли, които изглеждат по-
дълги и по-плътни. Пък и остават в пълния си блясък цели 16 часа благодарение на специалната 
дълготрайна формула. 
Забравете за черните власинки, които зацапват кожата ви около очите. Lash Millionaire All-In-One 
е твърде класна, за да ви причини това. Мултифункционалната є четчица с влакна, създадени 
специално за да „вкарват” обем в миглите, ги разресва чудесно и ги прави пищни и извити, без да 
ги слепва! 
Само обувките с най-високи токчета и най-елегантната ви рокля ще подхождат на Lash 
Millionaire All-In-One.
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Прогноза за периода от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИе з н и  ( 2 3 . 0 9 – 2 2 . 1 0 )в

НАЙ-СЕТНЕ ДОЙДЕ НАЙ-СИЛ-
НИЯТ ПРЕЗ ГОДИНАТА ДЕН ЗА 

ВАС – 15 октомври, когато е новолу-
нието във Везни (то настъпва в 15.04 
ч). За вас това новолуние е направо въл-
шебно, затова бъдете максимално отворе-
ни към света и се разтоварете от делнич-
ни ангажименти. Ако има възможност, 
дори си вземете отпуска и се усамотете, за 
да си съберете мислите. Откликвайте на 
всички обаждания и предложения, защо-
то така можете да получите точната и вяр-
на информация, която ще ви потрябва в 
бъдеще. На 15 и 16 октомври е възмож-
но да се доберете до секретна информа-
ция (подходящи за вас оферти за работа и 
обучение например). 

С НАВЛИЗАНЕТО НА СЛЪНЦЕТО 
В СКОРПИОН от 23 октомври за-

почвате да изпитвате потребност да ре-

ализирате на практика намеренията си. 
Това ще стане само ако сте достатъч-
но последователни и концентрирани. 
Запомнете, че кодовата дума за вас сега 
е „концентрация“. С нейна помощ ще се 
придвижвате напред много по-бързо и 
бързо ще сбъдвате желанията си. 

ОПАСНОСТ ОТ ФИНАНСОВИ 
ЗАГУБИ След 23 октомври посте-

пенно насочвате вниманието си към пре-
ки действия за увеличаване на доходите 
си. Внимавайте на 25 октомври, когато 
има опасност от големи загуби и неразум-
ни харчове. Заделете си една неприкосно-
вена сума пари, за да се чувствате по-спо-
койни и сигурни. 

СТАВАТЕ ПО-УВЕРЕНИ И ЧАРОВ-
НИ На 28 октомври вашата управля-

ваща планета Венера влиза във Везни и 
ще бъде там до 22 ноември. От 28 октом-
ври до 15 ноември ще се радвате на добро 
самочувствие и ще бъдете много чаровни. 
А от 28 октомври до 6 ноември вклю-
чително времето е подходящо за покуп-
ка на нови дрехи и промяна на външния 

вид. Запишете се на фитнес или йога. 
ВНИМАВАЙТЕ, КОГАТО ПЪТУ-
ВАТЕ на 26 октомври, както и при об-

щуване, взимане на изпити и подписване 
на договори. Възможни са конфликти и 
дребни инциденти на пътя. Не контакту-
вайте с избухливи и нервни хора. Особено 
внимателни бъдете на 29 октомври и на 
13 ноември, когато ще бъдете много разсе-
яни и податливи на внушения и заблуди. 
Проверявайте всичко, което правите, по 
няколко пъти (особено на кого точно из-
пращате имейли). Подобни предупрежде-
ния важат и за периода от 7 до 15 ноем-
ври, когато Меркурий ще е ретрограден и 
ще затруднява общуването, пътуванията и 
търговията. За сметка на това пък период-
ът е отличен за подреждане на кореспон-
денцията и документацията. Както и за до-
вършване на започнатото и коригиране на 
грешки в общуването с близки хора. 

ОПАСНОСТ ОТ СКАНДАЛИ И 
РАЗ ДЕЛИ има от 1 до 3 ноември. 

Възможно е да нарушите добри парт-
ньорства, договори и връзки, макар и 
не по ваша вина. Внимавайте много, ко-
гато общувате с представители на зоди-
ите Овен и Водолей – те сега са направо 
взривоопасни. 

ОЩЕ ТРАНСФОРМАЦИИ на 14 но-
ември, когато настъпват новолуние-

то и слънчевото затъмнение в Скорпион. 
През следващите месеци ви предстои да 
промените размера на доходите си или 
да си намерите допълнителни източни-
ци на доходи. Най-важното е, че ще на-
правите сериозен анализ на ценностната 
си система и ще „нанесете“ важни коре-
кции, вследствие на което ще почувства-
те много облекчени. Ще престанете да ро-
бувате на стари представи и норми! По-
ясни прояви на тези тенденции очаквайте 
през следващите 9 месеца. И не бързайте 
с действия и решения на 14 и 15 ноември. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 На 15 октомври се вслушайте в же-

ланията си. Усамотете се и медити-
райте. Започвате нов период в живо-
та си.

  На 15 и 16 октомври получавате 
ценна информация, свързана с рабо-
та, обучение или духовни занимания.

  От 28 октомври до 15 ноември 
самочувствието ви се повишава. 
Доходите ви – също. Привличате лю-
бов и симпатия.

 От 22 октомври до 6 ноември об-
новете гардероба и прическата си. 

 След 7 ноември отделете време да 
подредите кореспонденцията и доку-
ментите си. Спрете за малко пътува-
нията. Бъдете нащрек при работа с 
важна информация. 

  На 14 ноември нови събития ви 
помагат да увеличите доходите си. 
Променяте ценностната си система и 
укрепвате здравето си.

НАМИСЛЕТЕ СИ ЖЕЛАНИЯ 
СЕГА!
А най-добре е да ги напишете на лист, 
като се усамотите поне за час. Сега за-
лагате „новата програма“ за следва-
щия месец. А в края на периода, на 
14 ноември, ви очаква още една въз-
можност за голяма житейска промя-
на и развитие. Въобще целият период 
ще е много силен за вас и изпъстрен 
с много събития. Получавате шанс 
да нанесете онези корекции в живо-
та си, които дълго време сте отлага-
ли. Най-подходящото време за това 
е от 15 до 22 октомври включител-
но, когато Слънцето все още е във 
Везни и ви дава енергия за действие и 
трансформация.

НОВИ КНИГИ

„ЗАД БАИРА“
Никой не знае кога се ражда писателят. Във всеки случай това раждане понякога е много по-невидимо и много 
по-ранно от появата на първата книга. Тодор Кожухаров е роден през 1931 г. „Зад баира” е първата му книга. 
Казва, че с годините времето на човека не се скъсява, а се „сгъстява”. Така се сгъстява, че можеш да го режеш. И 
макар че негови статии и стихотворения не престават да излизат в периодичния печат вече шест десети-
летия, настоящето му е „нарязано” на книги. Тези, които редактира, тези, които пише, и всички, които ще 
издаде със знака на създаденото от него и семейството му издателство „Бул-Корени”. 
Авторът се осмелява да поведе читателите към действителност, на която и литературата, и самият жи-
вот са обърнали гръб – тази на земята и селото. 
Още заглавието на книгата загатва символиката на пътя и може да се разглежда като покана за път към едно своеобразно магично от-
въд. Отвъд града, в едно село зад баира, където един клошар и една проститутка намират своето спасение. Стигайки до изоставеното 
село Крайнево, те се изправят пред възможността да се съизмерят със земята, която по някакъв начин се оказва изправителка на едни 
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Прогноза за периода от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИк о р п и о н  ( 2 3 . 1 0  –  2 2 . 1 1 )с

В ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПЕ-
РИОД СТЕ Времето за вас ще бъде 

наистина скорпионско – динамично, ин-
тересно и пълно с малки кризи. Не се 
стряскайте. На Скорпиона му е присъщо 
постоянно да се променя и никога не го 
прави по лесен и безболезнен начин. За 
да започнете новия си период „на чис-
то“, още на 15 октомври си направете се-
риозен анализ на миналото. Това е много 
важно за вас. Възможно е на 15 октом-
ври да се почувствате изтощени и да по-
тънете прекалено надълбоко във вътреш-
ния си свят. Новолунието във Везни на 
15 октомври ви помага да осъзнаете свои 
стари грешки. Вече сте твърдо решени да 
приключите със стария период от живо-
та си, като се освободите от комплекси 
и страхове, за които само сте подозира-
ли, че съществуват, но никога не сте си 
ги признавали открито. На 16 октом-
ври разчитайте на преданата подкрепа 
на стари приятели, които ще ви помогнат 
да преживеете трансформациите по-лес-
но. В същото време точно на 16 октом-
ври има риск от възникване на усложне-

ния в отношенията ви с приятелите на 
тема пари, секс и власт. Трудно ще бъде да 
ви извадят от състоянието на самоанализ 
и приключване на стар житейски период 
от 15 до 22 октомври. Все пак не забра-
вяйте, че сте склонни към депресии, осо-
бено през есента!

НАВЛИЗАТЕ В СВОИ ВОДИ на 23 
октомври, защото Слънцето навли-

за в Скорпион и ви дава увереността и 
твърдостта, от които се нуждаете. Ще по-
чувствате жажда за живот и потребност 
от силни положителни емоции. Някои от 
вас дори могат да се влюбят от пръв по-

глед. Внимавайте само да не попаднете в 
плен на илюзии – не всичко, което вижда-
те и чувствате днес, ще е реално. 

ИНТЕРЕСЕН ДЕН е 25 октомври, 
когато за пръв път ще почувствате 

твърдата сила на планетата Сатурн. Ще се 
изненадате колко нетипично ще постъп-
вате днес. Ще имате желание да стане-
те по-силни, по-мъдри и по-организира-
ни. Подгответе се да се простите или поне 
временно да се откажете от нещо. 

БЪДЕТЕ ДОБРОНАМЕРЕНИ на 
29 октомври, когато е пълнолуние-

то в Телец. Раздавайте се, за да получи-
те. Събитията днес ще ви подскажат на 
кого можете да разчитате в бъдеще. Денят 
е много подходящ за посещение на пуб-
лични прояви и рекламиране на знания-
та и уменията ви. Можете да привлечете и 
нови делови партньори. 

СПЛЕТНИ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ 
В ЛЮБОВТА са възможни от 1 до 3 

ноември. В работата очаквайте удари под 
кръста, свързани с подписването на дого-
вори с чужденци. На 3 ноември ситуаци-
ята ще е много неспокойна. Здравето ви 
– нестабилно. Не предприемайте нищо 
рисковано. 

КЛЮЧОВИЯТ ДЕН ЗА ПЕРИОДА е 
14 ноември, когато има новолуние и 

слънчево затъмнение в знака Скорпион. 
Затъмнението ще повлияе всички знаци, 
но най-силно Скорпионите, разбира се, а 
още по-силно Скорпионите, родени на 13, 
14 и 15 ноември. Тези две важни астроно-
мични явления ще ви дадат силен тласък 
за развитие и промяна както в личен, така 
и в професионален план. Промените ще 
започнат почти веднага, но най-силно ще 
ги почувствате чак след 9 месеца. Много е 
важно да не избързвате с никакви реше-
ния. На 14 и 15 ноември се постарайте да 
бъдете в дружелюбна и приятна среда. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
  От 15 до 22 октомври си направе-

те анализ. Вземете си поука от стари 
грешки. Започвате нов период в жи-
вота си.

  На 15 и 16 октомври обуздава-
те големите си страхове и стари 
комплекси.

  14 ноември е най-важният ви ден 
през тази година. Новолунието и 
слънчевото затъмнение днес ви да-
ват шанс за личностно развитие и 
напредък. Най-силно ще усетят вли-
янието на слънчевото затъмнение 
Скорпионите, родени от 13 до 15 но-
ември включително.

ВАЖНИ СЪВЕТИ 
ЗА ФИНАНСИТЕ!
На 29 октомври и на 13 ноември ще 
ви занимават едни и същи теми – за 
парите, за приятелските и любовни-
те отношения, както и какви са връз-
ките любов–пари, пари–деца и пари–
творчество. Може да настане голямо 
объркване на отношенията ви с окол-
ните, да загубите и пари, и добри при-
ятели. Затова внимавайте как се дър-
жите днес. Бъдете любезни и сдър-
жани и най-вече се пазете от самите 
себе си. Възможно е да изпитате не-
преодолимо желание да се глезите и 
да харчите за луксозни стоки и заба-
вления. Не го правете. От 7 до 14 но-
ември в живота ви се връщат стари 
финансови проблеми и ще ви се на-
ложи да уреждате сметки – в пряк и 
в преносен смисъл. Опитайте се да 
си върнете дълговете и не взимайте 
повече заеми. Намерете източници 
на допълнителни доходи. И най-ва-
жното – погрижете се за здравето си. 
Рационалното хранене, достатъчното 
сън и повече движение ще ви помог-
нат на първо време.

изгубени души, които градът разглежда едва ли не като престъпници. Едва тогава те проявяват своя-
та истинска природа. 
Зелка, кофи за боклук, полицейско управление, вълци, жени (едната –  циганка), еротика, раждане, деца, 
магаре, гробове, старец, погребение, трактор, компютър, мобилни телефони. На пръв поглед странно 
събрани предмети, животни, хора и ситуации. 
Парадоксален факт е, че именно земята и селото помагат на героите да се докоснат до белезите на 
съвремието (компютър, мобилни телефони). В града те нямат нищо.
По думите на Кожухаров, близо до земята не си бездомник, а господарят на земята е и цар на живота. 
И това прозрение, и тази формула не са плод на неограничена творческа фантазия, а на обективната 
логика на човек, който познава живота. И все пак големият смисъл на това повествувание не е непре-
менно препоръка към всеки читател да бъде собственик на дом и земя и да хукне към селото. Според 
Кожухаров още по-важно за човека е да има път. 
Търсете и четете „Зад баира“, защото такива книги няма да се пишат повече. 
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Прогноза за периода от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИт р е л е ц  ( 2 3 . 1 1  –  2 1 . 1 2 )с

ДОБРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ както за 
забавления, така и за работа ще полу-

чите на 15 октомври. Офертите ще дой-
дат от приятели. Запомнете този ден, за-
щото новолунието във Везни, което на-
стъпва тогава, ще ви стимулира да про-
мените досегашните си намерения. Освен 
това ще ви припомни стари желания и на-
мерения, които сега вече ще можете да 
осъществите.  

ХВАНЕТЕ ВЪЛНАТА НА УСПЕХА 
от 15 да 22 октомври. Възползвайте 

се от всичко, което съдбата щедро ще ви 
предложи. Но помнете, че и вие трябва 
да положите усилия, за да събудите къс-
мета си. 

КОНКУРЕНЦИЯ И ПРОВОКАЦИИ 
както в личния, така и в професио-

налния живот очаквайте на 16 октомври. 
Ще имате проблеми, особено ако трябва 
да делите слава, признание или пък мяс-

то в сърцето на някой ваш избраник/ца. 
Денят не е подходящ за публични изяви, 
защото, дори и да сте добре подготвени, 
ще се опитат да ви уличат в некомпетент-
ност. Ако пък не срещнете неодобрение 
от околните, самите вие ще си бъдете най-
строгият съдник и постигнатото няма да 
ви удовлетворява. Ниското самочувствие, 
което е доста нетипично за един Стрелец, 
ще е предизвикано от конфликтно разпо-
ложената Венера в Дева. 

НЕ СЕ ДЕПРЕСИРАЙТЕ на 25 ок-
томври. Тогава ще е истинският пик 

на вашите вътрешни борби и самоанали-
зи. Опитайте да сте спокойни в очакване 
на по-хармонични времена. 

ТРУДЕН ПЕРИОД, СВЪРЗАН С 
ОГРАНИЧЕНИЯ, настъпва след 

23 октомври. Тогава Слънцето навли-
за в Скорпион и „осветява“ вашите най-
дълбоко скривани проблеми и компле-
кси. Дори и да се стараете да сте на добро 

ниво, обстоятелствата ще ви изтласкват в 
по-странични позиции. Периодът от 23 
октомври до 15 ноември ще бъде силен 
за вас само ако намалите публичните си 
изяви и се самовглъбите. 

ЛЮБОВНИ НЕУСПЕХИ ще ви 
преследват от 15 до 28 октомври. 

Колкото повече се опитвате да подредите 
личния си живот, толкова по-сложен ще 
става той. 

САМОЧУВСТВИЕТО ВИ СЕ ВРЪ-
ЩА след 28 октомври. Ставате по-

уверени и част от личните несгоди изчез-
ват мистериозно. Сега ще ви се струва, че 
те дори не са съществували реално. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 
от 23 октомври до 15 ноември. Най-

трудни дни са 14 и 15 ноември. 
ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ВЪТРЕШ-
НИТЕ ТЕРЗАНИЯ ви носи слънче-

вото затъмнение в Скорпион на 14 но-
ември. При вас то задълбочава вътреш-
ните ви противоречия и влияе върху 
здравето. Няма веднага да усетите вли-
янието му, защото промените ще стават 
през следващите шест до девет месеца. 
Внимавайте обаче да не навлезете в про-
дължителна емоционална нестабилност 
сега. Посъветвайте се с психолог, психо-
аналитик или астролог, дори и до момен-
та да не сте си помисляли за такова нещо. 
Това ще ви помогне да изясните пробле-
мите и да се справите със страховете си, 
които умело криете и от самите себе си. 
Здравето е друга тема, която затъмнение-
то ще засегне – вашето или на близките ви 
хора. Хубавото е, че слънчевото затъмне-
ние винаги дава и нови импулси, откри-
ва нови теми в живота. Във вашия случай 
това са далечните пътувания и/или про-
дължителното пребиваване зад граница. 
Вече започнахте да се замисляте, нали?!

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 На 15 октомври е възможно да про-

мените досегашните си желания и на-
мерения. Възкресявате стари люби-
ми идеи.

  От 15 до 22 октомври сте увлече-
ни от градивния ентусиазъм на свои 
приятели и съмишленици.

  В дните от 15 до 28 октомври ще 
имате ниско самочувствие и неуспехи 
в личните отношения. 

 На 26 октомври и на 13 ноември са 
възможни заблуди, трудности и из-
питания в полето на партньорствата. 

 14 и 15 ноември са трудни дни. Ще 
трябва да се справите с вътрешни-
те си кризи и комплекси. Вероятни 
са здравословни проблеми, както и 
проблеми при евентуални задгра-
нични пътувания. Не е изключено да 
планирате дългосрочно заминаване 
надалеч.

ПОНЕ ЕДНА ДОБРА НОВИНА
На 29 октомври е пълнолунието в 
Телец, което ще ви зарадва поне с 
една добра новина. Днес и Меркурий 
навлиза в Стрелец, където ще остане 
до 14 ноември. Ставате по-комуника-
тивни, с лекота вършите деловата си 
работа, изразявате идеите си по-лес-
но и директно. Това ще продължи до 
6 ноември, след което Меркурий ста-
ва ретрограден, и то във вашия знак – 
Стрелец. Това е много силно и знако-
во разположение, защото ви дава уни-
калния шанс да се върнете символич-
но назад във времето и да се навакса-
те всичко пропуснато. Ретроградната 
фаза ще ви помогне от 7 до 14 но-
ември да направите дълбок анализ и 
да откриете истинските причини на 
проблемите си. 

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.

дълж
Вече з

ЛИ
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Прогноза за периода от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИо з и р о г  ( 2 2 . 1 2  –  2 0 . 0 1 )к

 НАВЛИЗАТЕ В ТРАН С  ФОР МА ЦИ-
ОНЕН ПЕРИОД, пълен със събития, 

които ще имат голямо значение за живота 
ви в близко бъдеще. От 15 до 22 октом-
ври все пак ще усещате напрежение на 
всички фронтове – дори и да искате да на-
малите темпото, събитията ще ви движат 
напред, принуждавайки ви да взимате ва-
жни решения. Големите промени започ-
ват още от 15 октомври. Новолунието 
във Везни на този ден ще ви помогне да 

намерите достойно място в средата, в коя-
то се развивате, учите или работите. 

ЛЮБОВ И ХАРМОНИЯ От 15 до 
28 октомври Венера, планетата на 

любовта и брака, се намира в хармонич-
ния ви знак Дева. Чудесно време за уста-
новяване на нови отношения и скрепва-
не на приятелски, бизнес и брачни съ-
юзи. Използвайте рационално това мина-
ване на Венера през Дева, защото в този 
момент ставате много по-хармонични и 
привлекателни и привличате не само лю-
бов, но и по-добро заплащане и възмож-
ности за печалби.

ВЪЗМОЖНИ СА НЕДОРА ЗУ МЕ-
НИЯ след 28 октомври, когато Венера 

навлиза в конфликтния за вас знак Везни. 
Общуването и партньорствата започват 
да буксуват. От 1 до 3 ноември може да 
настъпят усложнения и в любовните от-
ношения, особено ако работите на едно 
място с интимния партньор. През тези 
три дни бъдете готови да избирате между 
кариера и семейство. Постарайте се да не 
давате окончателен отговор нито за едно-
то, нито за другото. 

РАБОТИТЕ ИДЕАЛНО В ЕКИП 
от 23 октомври до 6 ноември. 

Концентрирайте се върху плановете, кои-
то набелязахте във връзка с работата си в 
началото на периода. На 25 октомври не 
се доверявайте на приятели. 

ВНИМАВАЙТЕ на 29 октомври и на 
13 ноември. Възможно е да направи-

те несъзнателна грешка или да ви излъ-
жат. Внимавайте и при задгранични пъ-
тувания, както и в деловите разговори с 
чужденци. 

ЗАСЛУЖЕНИ УСПЕХ И ПРИ З НА-
НИЕ в работата получавате на 29 ок-

томври. Чувствате се силни. Денят е из-
ключително благоприятен за хората с 
творчески професии – за важни разго-

вори, презентации, участия в конкурси и 
събеседвания. Днес ще се гордеете и с ус-
пехите на децата си. 

ТЪПЧЕТЕ НА ЕДНО МЯСТО от 
7 до 15 ноември. Периодът е сложен 

за вас, защото Меркурий е ретрограден. 
Ще ви се струва, че живеете на „стоп ка-
дър“. Много от нещата, които сте плани-
рали, ще се отложат, а други изобщо няма 
да се реализират. От 7 до 15 ноември бъ-
дете внимателни какво говорите, защото 
ретроградният Меркурий ще ви провоки-
ра да правите задълбочени анализи, да се 
връщате към минали отношения и труд-
ни ситуации. В резултат на тези задълбо-
чени анализи има риск да стигнете до се-
риозни изводи, които да изречете на глас, 
а това ще ви вкара в капана на емоционал-
ното объркване. През този период ви съ-
ветвам да не предприемате нищо ново! 
Няма да получите желаните резултати. 
Внимавайте и при задгранични пътува-
ния и обмяна на информация и не под-
писвайте никакви договори. 

ВАЖЕН ДЕН за вас е 14 ноември, ко-
гато е второто новолуние за този пе-

риод – в Скорпион, подсилено от слънче-
во затъмнение. То засяга много интересен 
сектор от вашия живот – това са вашите 
желания, намерения и плановете за бъде-
щето. Под влияние на това затъмнение ще 
можете да промените генерално посоката 
на развитието си. Отново добри новини 
за личните ви отношения – през следва-
щите месеци може да откриете нова, въл-
нуваща любов. Намирате и съмишлени-
ци в работата. Може да срещнете свои-
те бъдещи съдружници и партньори не 
само в бизнеса, но и в личния живот. 
Енергетиката на 14 и 15 ноември е много 
силна. Не предприемайте нищо през тези 
дни, само наблюдавайте и анализирайте.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
  От 15 до 22 октомври ви очак-

ва напрегнат, но много съзидателен 
период.  

 От 15 до 28 октомври ще ви върви 
в любовта, някои от вас ще срещнат 
своя брачен партньор. 

  Новолунието на 15 октомври ще 
ви стимулира да внесете нещо ново в 
бизнеса и работата си.

  На 29 октомври ще се радвате на 
добри резултати от положения труд.  

  На 14 ноември започва нов пери-
од в живота ви, можете да промените 
генерално своите планове. Намирате 
нови приятели и съмишленици.  

НОВ БИЗНЕС ИЛИ БРАК 
Новолунието настъпва следобед на 
15 октомври и ще ви подейства като 
силен пусков механизъм. До вечер-
та вече ще сте измислили поне един 
план за действие или ще получите 
поне едно предложение за работа или 
съвместен бизнес и партньорство. За 
някои представителки на нежния пол 
това може да бъде и предложение за 
женитба, особено ако схващат брака 
като важно средство за постигане и 
поддържане на престиж. 

HI-TECH

XPERIA™ – ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЗАБАВЛЕНИЯТА
 Нов дизайн с тънък алуминиев корпус, устойчив на пръскане с вода  Приложение за универ-

сално дистанционно за всички уреди във всекидневната  Персонализирани профили за семей-
ството и приятели чрез режима „За гости“  Богат избор от аксесоари, включително калъ-
фи, докинг станции и стойки за зареждане… Всичко това е стилният, интуитивен таблет, 
който чакахте. Позволете на Xperia™ Tablet S да управлява вашите и на вашето семейство и 
приятели забавления от комфортния ви любим диван вкъщи. 
Приложението за дистанционно управление е подобрено с нова функция Macro, която запаме-
тява периодично последователността от команди за бързо връщане към предходния избор. 
Можете да поискате Xperia Tablet S да превключи към вашия телевизор, кабелен оператор или 
система за домашно кино, да изберете входовете, да регулирате звука и др. Всичко се изпълня-
ва с едно докосване, като могат да бъдат именувани и запаметени до шест макроса.
Xperia Tablet е вашата „машина” за телепортиране в света на забавленията. Изцяло новите ме-
дийни приложения комбинират най-доброто от технологиите на Sony и могат да се свързват 
с разнообразие от услуги.
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Прогноза за периода от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИо д о л е й  ( 2 1 . 0 1  –  1 9 . 0 2 )в

В ЗОНАТА НА ОПТИМИЗМА СТЕ 
Ще имате голям късмет. Ще го усети-

те още на 15 октомври вечерта, след като 
настъпи новолунието в хармоничния ви 
знак Везни. Отваря ви се нова възмож-
ност за пътуване, обучение и повишава-
не на ценза ви. Периодът е подходящ за 
изучаване на чужди езици, самореклама и 
сключване на задгранични партньорства 
– делови и лични. Новото ще дойде при 
вас по два начина: от 15 до 22 октомври 
всичко ще става с лекота, а от 23 октом-
ври до 15 ноември ще се налага да дейст-
вате по принуда от обстоятелствата. От 
вас зависи как ще разпределите задачи-
те си. 

ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ НОВИ 
ЗАПОЗНАНСТВА на 16 октом-

ври – хората ще ви разочароват по-къс-
но. Не рискувайте и със случайни интим-
ни връзки от 15 до 27 октомври. Няма 
да са дълготрайни със сигурност. На 16 
октомври не бива да харчите излишно 
пари (особено за развлечения и за хоби-

то си), защото качеството на полученото 
няма да ви задоволи. 26 октомври също 
е неподходящ ден за приятелства и любов 
– спестете си излишното пилеене на чув-
ства, време и дори пари. Внимавайте в об-
щуването и на 29 октомври, и на 13 но-
ември, когато ще се повтори същата ситу-
ация – загуба на доверие, приятелства и 
пари. Не започвайте съвместни проекти, 
преди да сте проучили внимателно всич-
ки детайли. Ако ви предложат нещо през 
тези два дни, не го приемайте. Няма да е 
полезно за вас. 

БЛАГОПРИЯТНО ВРЕМЕ ЗА ОБ-
ЩУ ВАНЕ се очертава в дните след 28 

октомври. Тогава ви потръгва и в любо-
вта, защото Венера вече се е преместила 
в хармоничния ви знак Везни. Намирате 
общ език почти с всички хора около вас. 

НАПРЕГНАТ ПЕРИОД В РАБО-
ТАТА започва за вас от 23 октомври. 

Ще трябва да взимате бързи решения и да 
се стараете винаги да сте добре подготве-
ни и информирани. Най-концентрирани 
бъдете на 23 октомври – задават се бла-
гоприятни възможности за добро финан-
сиране. Една оригинална идея може да 

ви извади от застоя днес. На 25 октом-
ври очаквайте непредвидени трудности 
и ограничения в работата. Не реагирай-
те прибързано, понякога най-добрата от-
брана е отстъплението. На 30 октомври 
ще се убедите, че това е истина, защото 
ще реагирате точно така и ще спечели-
те. Не е изключено да получите подкрепа 
от силна институция или влиятелна лич-
ност. Принудени сте постоянно да бъде-
те на ниво. Някои от вас ще се замислят 
да започнат нов бизнес в края на периода 
– към 14 ноември. Или да потърсят нова 
професионална реализация. 

НЕ ПРАВЕТЕ НОВОВЪВЕДЕНИЯ В 
БИЗНЕСА СИ или на работното мяс-

то след 6 ноември. От 7 до 27 ноември 
Меркурий е ретрограден, което означа-
ва, че новите начинания няма да са трай-
ни и удовлетворителни за вас. Можете да 
се възползвате по друг начин от ретрог-
радния Меркурий – като се фокусирате 
върху приятелските си връзки. През този 
период в живота ви се връщат както ста-
ри приятели, така и стари идеи. Можете 
успешно да възобновите и прекъснати в 
близкото минало любовни отношения. 
Или пък членство в клуб по интереси, об-
ществена организация или асоциация. 

НАЙ-ТРУДНИЯТ ВИ ДЕН е 14 но-
ември, когато има и новолуние, и 

слънчево затъмнение в знака Скорпион. 
Моментът може да се окаже повратен за 
кариерата и имиджа ви. Промените, раз-
бира се, няма да станат за един ден. Сега 
те само ще загатнат за себе си и ще се раз-
вият през следващите шест-девет месеца. 
В първия момент може да ви се стори, че 
тези промени са негативни и трудни. Но 
впоследствие ще разберете, че това е бил 
уникален шанс за вашето развитие. Всяко 
„раждане“ е трудно, но дава ново начало и 
шанс за нов живот. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
  От 15 до 22 октомври периодът е 

успешен – с лекота осъществявате 
замисленото. 

 От 23 октомври до 15 ноември ви 
очакват напрегнати трансформации 
в работата.

  На 25 октомври ще се наложи да 
бъдете по-отстъпчиви – съдбата ви 
проверява и провокира. Ако издър-
жите „изпита“, на 30 октомври ще 
бъдете възнаградени.

  От 28 октомври до 6 ноември 
ще имате успех в личните отноше-
ния, пътуванията и интелектуалната 
работа. 

  14 ноември може да се окаже по-
вратен момент за кариерата и профе-
сионалното ви развитие.

УСПЕХ В ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 
ДЕЙНОСТ
От 28 октомври до 6 ноември ще 
се радвате на успехи в интелектуал-
на работа и в общуването с предста-
вители на важни институции. Това е 
благоприятен период и за пътувания. 
След 7 ноември тези тенденции се за-
пазват същите, но поради факта, че 
планетата Меркурий, която отгова-
ря точно за интелектуалната дейност, 
става ретроградна, събитията ще се 
развиват много по-бавно, а и мно-
го неща от миналото ще се връщат за 
„поправка“ или довършване при вас.

СПЕЦИАЛНА СЕЛЕКЦИЯ

НОВАТА РЕКОЛТА ZAGORKA REZERVA Е ВЕЧЕ ТУК
Това бе оповестено на дегустация в приятната атмосфера на древните руини в хотел „Арена ди 
Сердика“. След успешното лансиране на  лимитираната серия през 2011 г. Zagorka REZERVA 2012 
отново ще очарова ценителите на изисканите напитки с характерния си наситен тъмнограна-
тов цвят, кадифен вкус и фин боровинков аромат.
Тонът за ексклузивното представяне на дългоочакваната зимна напитка бе даден от Белосла-
ва и Орлин Павлов със съвместното им изпълнение на „Всяка година по същото време”. Чрез во-
дещия лайтмотив на песента двамата пресъздадоха очакването за новата реколта Zagorka 
REZERVA 2012. Гостите на събитието имаха възможността да усетят богатството на вкуса на 
изкушаващата напитка по време на специална дегустация, водена от експерта Михаил Марков-
ски, председател на Българската асоциация на професионалните сомелиери. Менюто за вечерта 
беше създадено от него и включваше селекция от подбрани хапки, които дадоха възможност за 
демонстриране на отличителните вкусови качества на Zagorka REZERVA 2012 г.
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Прогноза за периода от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИи б и  ( 2 0 . 0 2  –  2 0 . 0 3 )р

НЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ ОСОБЕНО 
КОМ ФОРТНО от 15 до 22 октом-

ври. Има и опасност до такава степен да 
се вживеете в чуждите житейски пробле-
ми, че да ги приемете за свои. Това е про-
диктувано от вашата изключителна съст-
радателност и емпатия, но много често 
ви вреди. Едно от посланията през тези 
дни ще е да се научите да пазите своя-
та самостоятелност и да създавате гра-
ници. Всъщност повод за притеснения-
та ви ще бъдат парите – тяхното печеле-
не и управление. Те не че толкова ще ви 
липсват, колкото вие ще имате усещането 
за несигурност. 

СПЕСТЕТЕ СИ ЯЗВИТЕЛНИТЕ ЗА-
БЕЛЕЖКИ на 16 октомври. Каквото 

и да ви казват вашите близки и партньо-
ри, се постарайте да не го чувате и прежи-
вявате. От 15 до 27 октомври ще страда-
те от липса на самочувствие и точно това 
ще привлича чуждите критики. Това се 
дължи на нехармонично разположената 
сега Венера в Дева. След като Венера влезе 
във Везни, тези настроения бързо ще от-
минат. Ще се почувствате много по-при-
влекателни. Ще сте решили и финансови-
те си проблеми. 

СИЛНА ИНТУИЦИЯ ще имате на 23 
октомври. Тогава се вслушайте в сър-

цето си. Това е ден на вдъхновение и твор-
чески постижения. 

ПРОБЛЕМИ ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУ-
ВАНЕ очаквайте на 25 октомври. 

Днес не се явявайте на изпити и не под-
писвайте договори. По възможност не 
водете и съдебни дела, не предавайте 
писмени работи (включително доклади 
и отчети). Все нещо ще се окаже не как-
то трябва. 

НАПРЕЖЕНИЯ ПО ЛИНИЯТА 
РАБОТА–СЕМЕЙСТВО ще усе-

тите на 26 октомври. Едното ще стра-
да за сметка на другото. Не се плашете, 
ако ви поставят условия и ви критику-
ват. Следвайте сърцето си. Големи лични 
и професионални изпитания ви очакват 
също и на 29 октомври, както и на 13 но-
ември. От вашето ниво на подготвеност 
през тези дни ще зависи участието ви в 
бъдещи проекти. 

РАЗЧИТАЙТЕ НА ПОДКРЕПАТА 
НА ПРИЯТЕЛИ на 30 октомври. 

Намирате си спонсори и симпатизанти. 

Авторитетни личности ще ви помогнат 
безкористно да осъществите замислите 
си, особено ако те са насочени към добру-
ването на голяма група хора. 

МНОГО КОНТАКТНИ СТЕ на 29 
октомври. Днес не бъдете апатични и 

безучастни. Рекламирайте способностите 
си и търсете нови възможности за разви-
тие. Обадете се на приятели, колеги или 
близки роднини. Общувайки с тях, има 
шанс да откриете нови полета за изява и 
дори да си намерите нова работа. 

КОНЦЕНТРИРАЙТЕ СЕ ИЗЦЯЛО 
ВЪРХУ РАБОТАТА от 30 октом-

ври до 7 ноември. Периодът е подходящ 
за подписване на договори, преглежда-
не на документацията. Не пропускайте 
никакви нови шансове както в работата, 
така и в личния живот. Бъдете много кон-
центрирани. Свършете всички делови ан-
гажименти (и особено онези, които очак-
вате да се развият добре в бъдеще) до 6 
ноември включително. От 7 ноември до 
края на разглеждания период ще бъдете 
затрупани с купища несвършена работа. 
Дори може да се отчаете, че работата край 
няма. Това е типичният ефект на ретрог-
радния Меркурий, който от 7 до 14 но-
ември ще пребивава в нехармоничния 
ви знак Стрелец, а след това продължава 
своя ход „назад“ и отива в Скорпион. 

ВНИМАВАЙТЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 
от 1 до 3 ноември включително.

Уязвими са пикочно-половите пътища, 
областта на кръста, както и очите и зъби-
те. Не се претоварвайте през тези дни и не 
предприемайте рискове. 

ПОСРЕЩАТЕ НОВОЛУНИЕТО И 
СЛЪНЧЕВОТО ЗАТЪМНЕНИЕ на 

14 ноември с големи очаквания от живо-
та. Затъмнението ще активира в следва-
щите месеци пътуванията, връзките ви в 
чужбина и темата за образованието и ду-
ховното ви развитие. Очаквайте раздви-
жване в тези сфери.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 октомври успявате да прео-

долеете чувството си за несигурност 
и страховете си за липса на пари.

  От 15 до 27 октомври очаквай-
те трудности в личните отношения. 
Самочувствието ви ще е много ниско.

  На 23 октомври слушайте интуи-
цията си.

 На 30 октомври получавате голяма 
подкрепа от някого.

  От 30 октомври до 7 ноември е 
добре да свършите най-важните си 
задачи.

ДОБРАТА НОВИНА
е, че точно на 15 октомври вечерта 
ви се дава шанс да преодолеете тези 
си притеснения. Тогава настъпва но-
волунието във Везни, което ще ви 
помогне да погледнете на нещата от 
друг ъгъл. Нови финансови възмож-
ности се отварят пред Рибите, които 
имат частен бизнес. След това ново-
луние успявате да се отървете от хора 
в обкръжението си, които са ви по-
тискали и са диктували правилата на 
работното място. Сега с лекота може-
те да прекратите обсебваща сексуал-
на или финансова връзка. От 15 до 
22 октомври ще имате и по-голям 
шанс за зачатие.

ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА

НАЙ-ГОЛЯМАТА АРЕНА НА КРАСОТАТА!
Тази година по случай своята 15-годишнина, „Арената на красотата” беше по-пъстра от всякога.
Българската секция на Haute Coiffure Francaise (HCF) демонстрира линията за подстригване за сезон есен-зима 
2012/2013 г. Шоуто тази година се казваше „Оригинална версия”, а главни герои в него бяха едни от най-до-
брите и известни български коафьори, представители на артекипа на HCF – Венета Игнатова, Поли Геме-
джиева, Васил Михайлов, Петър Гогов и артдиректорът Васил Атанасов. 
Подобно шоу за тенденциите през предстоящия есенно-зимен сезон в коси и нокти бе направено и от DNA 
INTERNATIONAL§GEORGE MARTIN BEAUTY CENTER. Прически от висшата мода демонстрира Георги Костов, 
а самата Тамара Багое, многократен шампион на международни конкурси за изграждане и нейл дизайн, заслу-
жил съдия на Бенелюкс и председател в националния конкурс по ноктопластика тази година, показа 3D ри-
сунки върху нокти.
Освен изложбата, състезанията и професионалните демонстративни шоута в рамките на форума специ-
ално внимание заслужаваше и Beauty&SPA конференцията, на която бяха засегнати изключително важни за 
професионалистите теми.

3D рисунки върху нокти
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15 октомври, 
15.04 ч., Луната е 
във ВЕЗНИ; 
14 ноември, 
0.09 ч., Луната е 
в СКОРПИОН 
НОВОЛУНИЕ 
(на 14 ноември 
има и слънчево 
затъмнение 
в Скорпион, 
което настъпва 
в 0.13 ч.)

 Отново имаме две новолуния през разглеждания период.  Първото, на 15 октомври, е във 
Везни и ще ви помогне да се почувствате по-въздушни и леки, особено ако се храните със свежи зе-
ленчуци или ги приготвите на пáра. Месото трябва да се забрави поне днес. Хапвайте и репички, 
тиква и моркови, за да можете да подобрите работата на черния дроб. Постарайте се днес наистина 
да разтоварите организма си от големи количества храна, както и консервирани продукти. Много 
е важно да дадете на тялото си малко почивка, за да може да се зареди с енергия. Освен на храната 
днес наблегнете и на разходките на чист въздух, позитивните разговори и смеха.  За вашата лунна 
магия по новолуние във ВЕЗНИ е добре да обърнете внимание на външния си вид. Разкрасител-
ните процедури дават отличен резултат. Успешно ще е стартираното лечение на бъбреци, диабет 
и тазобедрена област. Денят е подходящ за укрепване на брака и партньорствата.

 Второто е на 14 ноември в Скорпион (когато имаме и слънчево затъмнение!). Ако искате да 
отслабнете, това е денят. Можете завинаги да се освободите от неправилните си навици в хране-
нето. Ако днес проведете строга диета или дори гладувате, ще освободите организма от токсини-
те и ще свалите поне половин килограм, като лесно ще задържите постигнатото. Зелените салати, 
както и зеленчуците със зелен цвят са много полезни днес.  За вашата лунна магия по новолу-
ние в СКОРПИОН е добре да се заемете със самоусъвършенстването си. Това е едно от най-мощни-
те новолуния, когато можете да си пожелаете и да започнете всичко, което ще ви направи по-силни. 
Най-добрият момент да се откажете от зависимости и лоши навици.

16–29 октомври, 
както и 
15 ноември 
НАРАСТВАЩА 
ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да 
се храните разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – то-
гава организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Не преяждайте!  Белтъчините (от 
мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват  оптимално на 18, 19, 27 и 
28 октомври, както и на 15 ноември.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и со-
лените храни ще се преработват най-добре на 20, 21 и 29 октомври!  Мазните храни, както 
и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 22 и 23 октомври.  Въглехи-
дратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 16, 17, 24, 25 и 26 октомври.

29 октомври, 
21.51 ч., 
Луната е в ТЕЛЕЦ 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 Когато Луната е в Телец, апетитът се усилва. Днес се пълнее неусетно, ако не ограничите количе-
ствата храна. Не ви съветвам да ядете месо, както и продукти от бяло брашно. Намалете при-
ема на сол. Храните трябва да са пресни, свежи и натурални и за предпочитане – вегетариански. 
Плодове, зеленчуци и свежи сокове с червен цвят ще се отразят укрепващо и тонизиращо на ор-
ганизма. Който има опит в гладуването, нека погладува днес.

30 октомври – 
14 ноември 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 6, 7 и 14 ноември са препоръчителни дати за занима-
ния с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 30, 31 октомври, както и 8 и 9 ноември са датите за 
скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес 
и йога. На 3, 4, 5, 12 и 13 ноември се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, аква-
спининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да 
елиминирате токсините и задържаната между мастните клетки вода, което ще изглади и целулита. 
15 октомври, както и 1, 2, 10 и 11 ноември са дните на дихателни упражнения, разходки на чист 
въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

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 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 24, 25, 26 октомври; 3, 4, 5 ноември
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 

омазнява по-бързо.

16–23, 27–31 октомври; 15 ноември – Ако искате косата ви да расте бързо.

15 октомври, 1, 2, 6–13 ноември – Ако боядисвате косата си и не искате корените ù да израстват бързо.

29, 30, 31 октомври –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот, си 

направете маска в корените.

19, 22, 27, 28 октомври; 
2, 6, 7, 10, 11, 12 ноември

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете пари, късмет, щастие и популярност.

К
ъд

ре
не

– 24, 25, 26 октомври; 3, 4, 5 ноември –

15 октомври; 8, 9, 10, 11 ноември – Къдренето ще е безвредно за фини и деликатни коси.

20, 21, 29, 30, 31 октомври; 
6, 7 ноември

–
Най-трайно ще е при силни, здрави коси. 

Прическата ще ви стои добре.

Б
оя

ди
св

ан
е

– 24, 25, 26 октомври; 3, 4, 5 ноември –

15 октомври; 8, 9, 10, 11 ноември  –
Деликатните и изтощени коси днес няма да изгубят блясъка си при 

боядисване.

20, 21, 29, 30, 31 октомври; 
6, 7 ноември

– За интензивно и трайно боядисване на силни коси.

Еп
ил

ац
ия

 и
 о

ф
ор

м
ян

е 
на

 в
еж

ди – 16–29 октомври; 3, 4, 5, 15 ноември
Датите са неподходящи за скубане на вежди и епилация. 

Новопоникналите косми ще растат рошави.

15 октомври; 
30 октомври – 2 ноември;

6–14 ноември
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 октомври; 
30 октомври – 14 ноември

– –

Парна баня

– 16–29 октомври; 15 ноември Има опасност да ви останат белези.

15 октомври, 
30 октомври – 14 ноември 

– –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с п
ло

до
ви

 
ки

се
ли

ни 18, 19, 27, 28 октомври; 6, 7, 15 
ноември

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

20, 21, 29, 30, 31 октомври; 
8, 9 ноември

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

16–29 октомври; 15 ноември –
Най-ефективни ще са процедурите на 27 и 28 октомври, както и на 

6 и 7 ноември, 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

16–29 октомври; 15 ноември – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 16–29 октомври; 15 ноември – –

Оформяне 
и лакиране

19, 20, 28 и 29 октомври; 
6, 7, 9, 10, 11 ноември

– –

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

– 16–29 октомври; 15 ноември –

15 октомври; 
30 октомври – 14 ноември

– –

Релаксиращи, 
регенериращи

–
15 октомври; 30 октомври – 14 

ноември
–

16–29 октомври; 15 ноември – –

С
А

У
Н

А

15 октомври; 30 октомври – 14 
ноември

– Ефектът ще е максимален на 16, 17, 25 и 26 октомври.
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ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА НА

27, 28 октомври
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 
брадичка, устна кухина, зъби

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

29, 30, 31 
октомври

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

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

1, 2 ноември Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

3, 4, 5 ноември
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен 
дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

6, 7 ноември Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

8, 9, 10 ноември
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 
задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 
вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

15 октомври;
11, 12 ноември

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

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

16, 17 октомври; 
13, 14 ноември

Яйчници, външни полови органи, матка, 
пикочни канали

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

18, 19 октомври; 
15 ноември

Бедра, черен дроб, както и манипулации на 
кръвта

Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

20, 21 октомври Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур

22, 23, 24 
октомври

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна 
система, органи, свързани с нарушения на 
кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

25, 26 октомври Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

Забележка Най-успешно протичат операциите, проведени при намаляваща Луна! 
През този месец Луната е намаляваща от 30 октомври до 14 ноември.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ от 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИ
ВАЖНО! Всички съвети, които ви давам, имат препоръчителен харак-
тер. Прилагайте ги само когато имате възможност за избор на ден за ле-
чение и заболяването ви не изисква моментална намеса. Те не се отна-
сят за спешните и животоспасяващите случаи. 

По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-
ции на 15 октомври и 14 ноември (новолуние), когато няма достатъч-
но лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 29 
октомври (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ 
за периода от 15 ОКТОМВРИ 

до 15 НОЕМВРИ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да 
искате се „допитвате“ до нея. Почистване-
то на прахта, прането и миенето на про-
зорци ще ви се удават много бързо и лес-
но, ако ги правите в периода на намаля-
ваща Луна. Вярно е, че през периода тези 
дни са твърде недостатъчни, за да поддър-
жате дома си изряден, но поне по-голяма-
та част от домакинската работа ви съвет-
вам да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: 15 октомври; 30 
октомври – 14 ноември.
Пране, химическо чистене и миене на 
прозорци: не пропускайте датите 16, 17, 
25, 26 октомври; 3, 4, 5, 12, 13 ноември. 
Това са т. нар. дни на водата. Всички за-
мърсявания и петна ще се отстраняват с 

лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозор-
ци: 15, 22, 23, 24 октомври; 1, 2, 10, 11 но-
ември. Тогава по стъклата след избърсва-
не ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

За да е празник шопингът, възползвайте 
се от датите, които ви препоръчвам за по-
купка на съответните вещи. Те са съобра-
зени с „настроението“ на Луната за пери-
ода от 15 октомври до 15 ноември.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-
ството, парфюмерия и козметика, музи-
кални инструменти и аудиозаписи: 15, 
24, 25, 26, 29, 30, 31 октомври.
Недвижими имоти, мебели: 20, 21, 29, 
30, 31 октомври.

Автомобил, мотор или колело: 18, 19 ок-
томври; 1, 2 ноември.
Текстилни и метални изделия, предмети 
за бита: 27, 28 октомври; 3, 4, 5 ноември.
Канцеларски материали и книги: 18, 19 
октомври; 1, 2, 8, 9 ноември.
Спортни стоки:18, 19, 27, 28 октомври; 
6, 7 ноември.
Бяла и черна техника, електроника, ком-
пютри и мобилни апарати: 22, 23 ок-
томври.
Обувки и дрехи: 15, 20, 21, 29, 30, 31 ок-
томври; 6, 7, 10, 11 ноември.
Бижута, злато, луксозни вещи: 6, 7 но-
ември.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много чувст-
вителни към лунните ритми. Те успяват 

Бела, брой 10 (176), 201278



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!
15.10 (от 15.04 ч.), както и 14.11 (от 0.09 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.
16.10 (от 8.45 ч.), както и 14.11 (от 7.46 ч.) – 2-ри ЛД  Не се гневете, 
сдържайте емоциите си. Упражнявайте се в щедрост. Денят е подхо-
дящ за нови начинания. 
17.10 (от 10.00 ч.), както и 15.11 (от 8.57 ч.) – 3-ти ЛД Енергетиката 
на този ден изисква да сте активни. Пасивността е противопоказна 
и опасна. Желателно е да се натоварите физически.
18.10 (от 11.11 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.
19.10 (от 12.15 ч.) – 5-и ЛД Делови ден. Подходящ е за пътувания и 
за планиране на генерални промени. Работете концентрирано. Не 
преяждайте.
20.10 (от 13.11 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.
21.10 (от 13.58 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.
22.10 (от 14.37 ч.) – 8-и ЛД Добре е да се гладува, за да се прочисти 
тялото. Не оставайте вкъщи, пътувайте.
23.10 (от 15.11 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.
24.10 (от 15.42 ч.) – 10-и ЛД Денят е подходящ за започване на стро-
еж на нов дом, както и за помирителни срещи с роднини.
25.10 (от 16.10 ч.) – 11-и ЛД Много мощен ден. Активира се вселен-
ската жизнена енергия кундалини. Не бъдете пасивни. Действайте! 
Внимателно с режещите инструменти!
26.10 (от 16.37 ч.) – 12-и ЛД Направете добро. Не се карайте с нико-
го, защото помирението после ще е трудно. Молитвите се чуват, но 
не предприемайте нищо ново днес.

27.10 (от 17.04 ч.) – 13-и ЛД Ден за активни контакти, работа с ин-
формация и учене. Не преяждайте. Освободете се от товара на ми-
налото.
28.10 (от 16.32 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.
29.10 (от 17.03 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.
30.10 (от 17.37 ч.) – 16-и ЛД Ден за постигане на вътрешна хармо-
ния. Не се гневете. Правете само добро.
31.10 (от 18.15 ч.) – 17-и ЛД Подходящ е за удоволствия, общуване 
и физически натоварвания. И за брак по любов.
1.11 (от 18.58 ч.) – 18-и ЛД Изгонете лошите мисли. Внимавайте да 
не бъдете въвлечени в интриги.
2.11 (от 19.46 ч.) – 19-и ЛД Запалете повече свещи у дома, направете 
анализ на постъпките си. Успявате да се отървете от чуждо влияние.
3.11 (от 20.38 ч.) – 20-и ЛД Всичко, започнато днес, ще има успех. Не 
проявявайте гордост!
4.11 (от 21.34 ч.) – 21-ви ЛД Много активни творчески дни. Отли-
чен е за започване на нова работа, спортуване и пътешествия.
5.11 (от 22.33 ч.) – 22-ри ЛД Ден на мъдростта. Предайте на другиго 
своите знания. Посетете астролог.
6.11 (от 23.34 ч.), както и 7.11 (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.
8.11 (от 0.38 ч.) – 24-ти ЛД Активен, творчески ден. Използвайте го 
за укрепване на духа и тялото. Ден за нов строеж.
9.11 (от 1.43 ч.) – 25-и ЛД Всичко на този ден става с лекота, с вътре-
шен порив. Но не бързайте! Следете какви знаци ви дава съдбата!
10.11 (от 2.51 ч.) – 26-и ЛД Критичен ден – има опасност да изхаби-
те енергията си напразно. Въздържайте се от активни действия, по-
купки и общуване. Постете. 
11.11 (от 4.02 ч.) – 27-и ЛД Дeн за прекратяване на контакти с лоши 
хора. Почивайте и медитирайте. Ще имате прозрения. 
12.11 (от 5.16 ч.) – 28-и ЛД Един от най-благоприятните дни през 
лунния месец. Подходящ за ремонти и купуване на жилище. 
13.11 (от 6.32 ч.) – 29-и ЛД Опасен, сатанински ден. Не планирайте 
и не започвайте нищо ново. Не пийте и капка алкохол!

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: 
16, 17, 25, 26 октомври; 3, 4, 5, 12, 13 но-
ември.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 15, 22, 23, 24 октомври; 1, 2, 10, 11 
ноември. На тези дни с поливането има 
опасност да провокирате появата на лист-

ни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-
НЕ: 3, 4, 5 ноември.

КОГА ДА ПОСЕТИМ 
ЗЪБОЛЕКАРЯ

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

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не 
е спешен и е възможно сами да си избере-
те датата, най-добре посетете зъболекаря 
от 1 до 13 ноември.
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУ-
ЛАЦИИ: от 15 до 31 октомври. И в ни-
какъв случай (освен в спешен!) не ходете 
на зъболекар на 15 октомври и 14 ноем-
ври (новолуние), защото съпротивител-
ните ви сили са слаби и организмът е по-
уязвим, както и на 29 октомври (пълно-
луние), защото кръвозагубата и болките 
ще са по-силни от обикновено.
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НОВАТА БОНД 

ФАВОРИТКАОВАТА БОНД 
А

ИЗЯЖ СЛОНА!ИЗЯЖ СЛОНА!
ТАЙМ МЕНИДЖМЪНТ 
НА ОТСЛАБВАНЕТО

ЗАЕДНО, НО 
ПООТДЕЛНО

УКРОТЯВАНЕ НА УКРОТЯВАНЕ НА 
МАЛКИ ЧУДОВИЩАМАЛКИ ЧУДОВИЩА

АЛЮРАЛЮР
психология
на чара

ЮЮнгнг
РЕЦЕПТА ЗА 

ДОСТОЕН ЖИВОТ

НЕ ПОНАСЯМ

ТЪЛПИТЕ!ПОСТОЯНЕН 
СЕКС С ПОСТОЯННИЯ 
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