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ЦЕННАТА СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ В БРОЯ:

 Успехът ще е ваш верен приятел, ако редовно правите справка 
с „ЛУНЕН КАЛЕНДАР НА УСПЕХА 2013” и се съобразявате с предупредителните символи, 

отбелязани за всеки отделен ден през годината.

 В „АСТРОЛОГИЧЕН ЗДРАВЕН КАЛЕНДАР 2013” можете да откриете подходящите дни за: 
 посещение на лекар  вярна диагностика  планова хирургична операция 

 провеждане на профилактика.

 КИТАЙСКИ ЗОДИАК, или какво очаква всички зодии през ГОДИНАТА НА ВОДНАТА ЗМИЯ.

 ПОДРОБНИ АСТРОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ за всеки зодиакален знак ПРЕЗ ЯНУАРИ.

Доверете се на препоръките и съветите на професионалния астролог 
Михайлина Никлева–МИШЕЛ, която ще преведе на достъпен за вас език предупрежденията и 

предсказанията на звездите и ще ви помогне да живеете в хармония с естествения 
ритъм на Вселената. През цялата 2013 година!
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Е НАРЕД

В 
самото начало на декември 
пиша това успокоително 
„писмо“ и на себе си. Нали 
идва краят на... Не, не на 

света, а на годината. Бих забранила 
със закон да се произнася и дори да 
се помисля за края на света. Май-
ната им на маите. 
Краят на годината обаче е повод 

за обмисляне, планиране, подрежда-
не и разреждане на напрежението. 
Разреждането е задължително, за-
щото без него за никакво подреж-
дане не може да става дума. За-
това предлагам всеки да си напише 
по едно успокоително писмо, в кое-
то думичките „криза“, „безработи-
ца“, „бедност“ и „старост“ да не 
фигурират. 
„Айде, няма нищо“ успокоява ме 

една моя приятелка, когато си по-
мисля, че животът ми е влязъл 
в страшния тъмен тунел на без-
надеждността. Тя знае това ма-
гическо „заклинание“ от баба си. 
И, повярвайте, то работи. Като 
се замислите, наистина няма нищо! 
Всичко е в главите ни или го дават 
по телевизора, както се казва. И 
краят, и началото. И младостта, и 
старостта. И богатството, и бед-
ността. И силата, и безсилието. 
Моля ви, всеки път, когато на тв 

екрана се развие един от възможни-
те сценарии за глобална катастро-
фа (цунами, земетресение или запла-
ха от астероид, който се разбива в 
Земята), да изключвате телевизора. 
Това е първата стъпка към разреж-
дане на напрежението – а именно 
елиминирането на мнимите стра-
хове, безпочвените тревоги и без-

смислените притеснения. Като на-
пример, че водата на планетата ни 
е на свършване и утре човечест-
вото ще умре от жажда. Или от 
глад, защото, видите ли, пчелите 
скоро ще изчезнат до една и няма 
да има кой да опрашва растения-
та... Или пък, че остарявате и вече 
ставате ненужни, беззъби, грохнали 
и грозни. Или пък, че ще свършите 
земния си път като клошари, ро-
вейки из кофите за боклук. 
Да, да и аз понякога си мисля 

такива глупости, свързани с края 
на нещата. И този край, незнайно 
защо, винаги е лош. Май цялото чо-
вечество е форматирано да мисли 
за края и да се стреми към резул-
тата, без да изпитва удоволствие 
от придвижването към него. Само 
децата не мислят нито за края, 
нито за началото. За тях времето, 
а и прогнозата за времето, са прос-
то дадености, които не подлежат 
на обсъждане. Децата просто си иг-
раят в снега, когато има сняг. И 
му се радват, тъй както се радват 
на морето през лятото. Излиза, че 
ние, възрастните, не им помагаме 
особено да се намерят в този свят 
– света, който според нас се гот-
веше да наблюдава края на света.
Не знам какво са имали предвид 

маите, когато са правили този те-
хен календар, но щом четете този 
текст, значи вече сте спокойни, че 
краят на света не се е състоял. 
Чудя се обаче защо колосалният чо-
вешки опит не ни е научил да не 
се страхуваме от неизвестното бъ-
деще, а да се радваме на сегашния 
момент? Припадаме си по дзенбу-

дизма и редовно ходим на йога, но 
мисленето ни продължава да е на-
зад. Мисленето ни прилича на изо-
ставащ часовник.
Искам да помоля всички жени, от 

които зависи утрешният ден на 
децата ни, а също и общото ни 
бъдеще – не мислете за края на 
света, за края на младостта, за 
края на каквото и да било. Защо-
то всеки край е начало на нещо. 
И по-често – на нещо хубаво. Зву-
чи банално, но помислете какво се 
случва точно в 0.00 ч. между две-
те години – старата и новата. 
Нищо! Краят се слива с началото 
и животът ни дава още един шанс 
да се усетим, че можем да тик-
такаме като щастливи часовници, 
ако просто не си губим минутите 
за истинско живеене и действие в 
празни приказки и тъмносиви мисли. 
Аз лично ще направя усилие да по-

вярвам, че следващата година, кол-
кото и трудна да е тя (никой не е 
обещавал да е лесна!), ще бъде ин-
тересна и важна за мен. Още сега 
сядам да си съставя мой календар 
за 2013 г., в който ще има, ако не 
хиляди нови начала, то поне 365. 
На вас пожелавам същото. Сигурна 
съм че сега държите този брой на 
„Бела“ в ръце и вече очаквате не 
края на света, а светлите и топли 
празници. Въртите се около печка-
та, опитвате се да отгатвате же-
ланията на любимите си хора, за да 
ги сбъднете… Правите отпечатъ-
ци на снежни ангели в снега заедно 
с децата си. Всичко е наред, всичко 
е наред, всичко е наред! 

Мариана ЯНЕВА
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ККаакквво о мислят
ссттааррииттее к кооллии

БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

ÔÎÒÎÄÐÀÉÂ È ÒÅÊÑÒ

Äíåñ íÿêîé å äîøúë. Ïàê 

ùå ìå ïîêàçâàò, ùîì îòâàðÿò 

òîëêîâà øèðîêî âðàòàòà.

Õîðàòà ñà ñìåøíè. 

Âèæäàëà ñúì ãè êàê 

ñè ãëåäàò ðúöåòå è 

ïðîâåðÿâàò êîëêî 

å äúëãà ëèíèÿòà íà 

æèâîòà èì. Ñòðàõóâàò 

ñå äà íå óìðàò 

ìëàäè, à â ñúùîòî 

âðåìå íèêîé íå èñêà 

äà îñòàðåå. Ìèñëÿò, 

÷å ñòàðîñòòà å 

ãàäíà.
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Èçìèíàëè ñìå 

ñè ïúòèùàòà... 

Èçæèâåëè ñìå ñè 

ëþáîâèòå. Ñåãà 

ïî÷òè íÿìà êàêâî äà 

âçåìàìå îò æèâîòà, 

íî ñìå òóê, çàùîòî 

ìîæåì äà äàâàìå.

Íÿìà êàê äà ñêðèÿ ãîäèíèòå ñè – 

âñè÷êè çíàÿò ìîäåëà ìè. Íî âñå îùå 

ñúì êðàñàâèöà ñ õóáàâà êîæà.

ÑíèìêèÑíèìêè Àíòèìîñ ÃÅÎÐÃÈÀÄÈÑ

ÒåêñòÒåêñò Ìèðîñëàâà ÈÂÀÍÎÂÀ
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П
од дантеления воал на ми-
налото всяка жена изглеж-
да по-загадъчна и някак 
по-класна. Стилът вин-

тидж най-добре обслужва любовта 
на хората към отминалите време-
на. Представяте ли си се облечена 
като героиня от черно-бял филм? 
„Вълнуващ живот като на кино!“ 
– биха възкликнали кинокритици-
те. Езиковедите пък биха сравнили 
винтидж стила в модата със ста-
ро вино, тъй като думата „винти-
дж“ произлиза от средновековното 
френско съществително vendenge, 
което на свой ред се явява произ-
водно на латинската дума vindemia 
– „гроздобер“. Първоначално 

ТЕРМИНЪТ „ВИНТИДЖ“
се е използвал единствено за озна-
чаване на елитни сортове вино. Във 
Франция винтидж наричат отлежа-
лото поне десет години вино, в Ан-
глия – напитките с определена го-
дина на производство.
Стилът винтидж възниква през 

90-те години на XX век заедно с 
модата на старите дрехи и вещи, 
„възкръснали“ от бабините сандъ-
ци, ретро аксесоарите и старинни-
те мебели. Смята се, че интересът 
към винтидж дрехите е провокиран 
и от екологичните движения през 
90-те години, споделящи идеята за 
вторична преработка и използване 
на отпадъците. 

ИСТОРИЦИТЕ НА МОДАТА 
предлагат различни критерии, спо-
ред които дреха или предмет могат 
да бъдат определени като винтидж. 
Първият е възрастта на изделието; 
повечето дизайнери смятат за вин-

тидж предмети, които са служили 
повече от 20 години на човека. Има 
и друга гледна точка, според която 
истински винтидж е всичко, което 
е било произведено до 1975 г. Всич-
ко, появило се на бял свят по-къс-
но, се отнася вече към категори-
ята „ретро“. За вещи, произведе-
ни от 1920 до 1975 г., е възприет 
терминът „антика“. Тези вещи чес-
то се наричан антикварни. Произ-
ведените през периода 1975–1989 г. 
се смятат за ретро, а останалите, 
от последните 20 години, се отна-
сят към стила модернизъм. 

ИСТИНСКАТА ВИНТИДЖ ДРЕХА 
трябва не само да носи по себе си 
следите на времето, но и да от-
разява най-актуалните модни тен-
денции на своето време. Уникал-
ност, култовост и високо качество 
също се явяват неизменни черти на 
стила винтидж. Както марковото 
вино става по-хубаво и съответно 
по-скъпо с годините, така и истин-
ската винтдиж дреха е доста скъ-
по и качествено удоволствие, кое-
то малцина могат да си позволят. 
В съвременната мода има няколко 

РАЗНОВИДНОСТИ НА ТОЗИ СТИЛ 
Първата е комбинираният винти-

дж, който позволява да съчетаем в 
гардероба си старинни с нови дре-
хи, подхождащи си по цвят, крой-
ка и фасон. Колекционерският вин-
тидж предполага притежаването на 
автентични дрехи, принадлежали 
на знаменитости от минали епохи. 
Поклонниците на стила трашвин-
тидж търсят не много скъпи вещи 
на големите пазари. Ако „високия“ 
винтидж предлага старинни дрехи с 

идеално качество, то за създаване-
то на образ в духа на трашвинти-
джа ще ви свършат работа и кър-
пени дънки, с два размера по-големи 
от този, който носите. Днес също 
така са популярни 

ВИНТИДЖ СТИЛИЗАЦИИТЕ 
когато напълно съвременни дрехи се 
снабдяват нарочно с кръпки и дуп-
ки, за да изглеждат състарени. Из-
ползването на старинни щампи, тъ-
кани, и орнаменти обогатява нови-
те модели, придавайки им благород-
ство и изисканост от друго време. 
Обхващайки всички сфери на мо-
дата – от роклите и копринени-
те чорапи до елитните парфюми – 
стилът винтидж позволява не само 
да се копират корици от стари 
списания, но и да се създават уни-
кални образи, които разширяват хо-
ризонтите на модата.

© SUBBOTINA / 123RF.COM

Миналo
в гардеробв гардероб

МОДАМОДАМОДА
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у р о ц и  п о  с т и л

скате да изглеждате 
оригинално, стилно и 
модерно? За това не е 
задължително да купите 

дреха от най-новите модни колекции. 
Пробвайте стила винтидж. Винти-
дж дрехите обаче имат свой харак-
тер и за да изглеждате стилно с 
тях, трябва първо да го опознаете.
Инструкции

Можете да се спрете на всяко 
едно десетилетие от XX век, с из-
ключение на 90-те години. Впрочем 
някои дизайнери установяват още 
по-строги времеви рамки – за тях 
винтидж са дрехите, произведени 
не по-късно от края на 50-те годи-
ни на миналия век.
Определете какво е характерно 

за модата от съответната епоха. 
Например за 50-те години на XX 
век са типични клош полите, силно 
вталените рокли, с дължина мал-
ко под коляното, свободните пал-
та и малките чантички. За да ви 
хрумнат по-интересни идеи, разгле-

дайте списания от това време, ку-
пете си стари пощенски картич-
ки или изгледайте някой филм от 
този период.

 

 

 

Тънкостта на този стил е в уме-
лите комбинации на винтидж дре-
хите със съвременни неутрални еле-
менти. Например бялата коприне-
ната пола антика на широки черни 
ивици можете да съчетаете с кла-
сически черен пуловер, малък черен 
шал и обувки на масивна платфор-
ма. Ще се получи образ, напомнящ 
на кинозвездите от 60-те години 
на XX век.

Избирайте само дрехи, които ви 
отиват като цвят и фасон и ви 

пасват точно по размер. Ако дре-
хата ви стои карнавално смешно, 
за никаква винтидж изисканост не 
може да става дума. Бъдете много 
внимателни, когато поръчвате дре-
хи и бижута по интернет. Внима-
телно избирайте размера, като от-
читате и особеностите на кройка-
та. И не се доверявайте на табли-
ци с размерите, защото те обикно-
вено са съставяни в друга страна и 
по друго време.

Там продават не старинни, а прос-
то стари дрехи (най-често на въз-
раст от 3 до 5 години). Истински-
ят винтидж се купува в специали-
зираните и антикварните магазини 
и не струва никак евтино. По-ев-
тини дрехи можете да откриете 
на пазарите за ретро мода зад гра-

© NEJRON / WWW.123RF.COM
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ница – Лондон, Париж, 
Виена. В тези градо-
ве има истински съ-
кровищници за цени-
телите на старинни 
дрехи. 

Старинната дреха 
се познава по това, 
че е винаги акту-
ална и не губи по-
пулярността си 
даже при смяна 
на модните тен-
денции. Но винти-
дж облеклата днес 
са особено търсе-

ни, ако са част от колекцията на 
популярни дизайнери, като Джор-
джо Армани, Пиер Карден, Роберто 
Кавали или Кристиан Диор. Стой-
ността на дрехата се покачва още 
повече, ако е с установен произ-
ход и е обличана от известна лич-
ност по специален повод. Например 
сватбената рокля на Одри Хепбърн 
е продадена за 23 000 долара през 
2009 г. на търг в Лондон. 
Ако не можете да си позволите 

дреха на половин век, то поне се 
възползвайте от съвременния вин-
тидж – дрехи от актуални дизай-
нерски колекции, които чрез кройка, 
десен или материя само имитират 
старинни такива. През това лято 
например френската марка „Шанел“ 
представи своята нова колекция по 
време на Седмицата на модата в 
Париж. Ето какво каза по темата 
„новия винтидж“ нейният творче-
ски директор Карл Лагерфелд: „В 
модата бъдещето е шест месеца. 
Винтидж стилът е депресиращ. Но 
„съвременният винтидж“ е нещо 
друго. Той е подготовка за нещо, 
което може да продължи“.

В специализираните магазини или 
в раклите на ваши родственици мо-
жете да откриете коприна или лен 
с отлично качество. Ушийте от 

тези тъкани палто, рокля или кос-
тюм в съвременна кройка. Новата 
дреха ще е съхранила неуловим на-
мек за миналото. И бъдете сигурни 
– старинните материи се забеляз-
ват дори и от хора, които нямат 
никакво отношение към модата! 

Кожените или плетените от сла-
ма чанти, фишутата, плетените 
на една кука якички, копринените 
вратовръзки – това са вещи, с кои-
то можете да придадете старинно 
излъчване на всяка съвременна дре-
ха. Нарича се винтидж стилизация. 
Само дето старинните вещи тряб-
ва да бъдат в безупречно състоя-
ние, за да не изглеждат като овех-
тели „петна“ върху тоалета ви.

Ако не ви харесва да носите ста-
ринно сребро, просто си купете 
пръстен от бакелит (естествена 
смола). През 30-те и 40-те години 
на миналия век тези пръстени бяха 
на върха на модата.

Например винтиджът не понася 
футуристични допълнения и евти-
ни бижута. Допуска се съчетание 
на истински винтидж дрехи с нео-
винтидж елементи, ако ги обединя-
ва една епоха. 
И помнете нещо много важно. Не 

се превръщайте в гости от ми-
налото, като напълните гардеро-
ба си със старинни дрехи. Оста-
нете в курса на онова, което е 
модерно сега, и експериментирайте 
с различните стилове. Най-важна-
та особеност на стила винтидж 
е уникалността (повечето винти-
дж вещи съществуват в един ек-
земпляр). Затова не се опитвайте 
да приличате на някого другиго, а 
създайте свой собствен неповто-
рим стил с помощта на старинни-
те дрехи и аксесоари. 
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ак ц е н т и

В
сички щастливи семейства 

си приличат (по Толстой). 

Всяко щастливо семейство 

обаче отмерва времето посвоему. 

Представям ви семейство Влахови. 

Андрей и Ирена и дъщеря им Ивана. 

Те отвориха вратите на жилище-

то си в стара софийска коопера-

ция и ми дадоха възможност да чуя 

КАК ТИКТАКА ДОМЪТ ИМ 

Апартаментът им е балансирана 

комбинация от антиквариат, гале-

рия и уютен и удобен модерен дом. 

Спасение е от виртуалния свят, 

който измерва времето с кликове-

те на мишката. Домът им е и ал-

тернатива на този свят. Не че те 

нямат куп уреди с дистанционни 

управления и зарядни устройства. 

Имат, имат. Но не им обръщат 

внимание. Вместо това се вглеж-

дат в предмети, които могат да 

„обезпокоят“ сетивата им и да 

провокират въображението им. 

Питам Андрей Влахов как да го 

представя, защото той ще бъде 

главният герой на този текст. 

„Дипломат с много странно хоби“ 

– бързо отговаря дъщеря му. „Дър-

жавен служител съм. Това, което 

работя, е свързано, най-общо каза-

но, с държавната администрация 

– уточнява той. – Всичко, което 

виждате тук, е продукт на стра-

нични временни увлечения, с чиято 

помощ сменям амплоато си.“

О, простете ми! Забравих да ви 

кажа какво виждам. Разположили 

сме се около маса, над която виси 

абажур, изработен от колело на 

велосипед. В една по-отдалечена 

част на стаята забелязвам ста-

ра шевна машина „Сингер“, но от 

мястото си не мога да видя в как-

во е превърната. Точно срещу мен 

– още една лампа, за която Андрей 

е използвал трипод и стар френски 

митничарски фенер. Под него – ма-

лък, стар, много стар афганистан-

ски килим. От лявата ми страна 

пък има лампа, сглобена от стар 

метален статив и фар на велоси-

пед. Започвам да ви разказвам за 

притежателите на тази изключи-

телно любопитна покъщнина с дух.

ИРЕНА Е ДИЗАЙНЕР 

НА ПЛЕТЕНИ ОБЛЕКЛА 

които създава в лимитирани серии. 

Продава ги в Лондон и в магази-

на на небезизвестната дизайнерка 

Мирела Братова в София. Дрехите 

са предимно от лен или комбинация 

от лен, коприна, памук и кашмир. 

Ирена искала да прибави към всяка 

от тях допълнителен детайл, кой-

то да е уникален, и да импонира на 

моделите от колекциите є. Тук до-

шъл на помощ Андрей. След продъл-

жителни експерименти бижутата, 

изработени от механизми на ста-

ри часовници, се утвърдили като 

точните аксесоари към дизайнер-

ските дрехи на Ирена. „Отначало 

изпробвахме различни комбинации 

от камъни и какви ли не други ма-

териали“ – обяснява Андрей. 

ПЪРВИТЕ МОДЕЛИ НА 

ЧАСОВНИКОВИТЕ КОЛИЕТА

били направени от цели часовни-

кови механизми – почистени и пре-

върнати в бижута. С разрастване-

то на заниманието си Андрей запо-

чнал да прави по-усложнени модели, 

използвайки и съчетавайки отделни 

части и чаркове в автентичен вид. 

„Когато изложим нашите бижу-

та в Лондон, хората казват: „Това 

е истинското лице на часовника!“ 

– обяснява Ирена. – Няма никак-

ви лъскавички детайли, които да ги 

превръщат в кич.“

За тези бижута няма възраст, 

няма и пол – хората, които ги ха-

ресват и купуват, са всякакви. 

Според събеседниците ми чрез по-

купката им купувачите интели-

гентно изразяват желанието си да 

бъдат различни. 

ПРИТЕЖАНИЕТО 

НА БИЖУ УНИКАТ 

е и висока оценка на истински-

те автентични неща и истински-

те умения. Впрочем Андрей изра-

ботва и ръкавели от механизми на 
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дамски ръчни часовници. „В Лондон 

си дадох сметка, че ако превър-

неш това, което правиш, в серийно 

производство, губиш пазара. Там 

трябва да бъдеш точно тип зана-

ятчия“ – обяснява Ирена. 

Хобито на Андрей ме накара да се 

замисля за времената, когато все-

ки часовник е бил и своеобразен 

предмет на лукса. Изработен ръч-

но, а не индустриално, за напра-

вата му са били използвани зла-

то, сребро, месинг. Днес можем 

да избираме охолно измежду супе-

ревтини модели часовници, за чие-

то производство някой е намерил 

и възможно най-евтината работ-

на ръка. Точно поради тази причина 

много от часовниците, които се 

предлагат днес, 

НЯМАТ ДУША 

и заслужават директно да отидат 

на боклука. Във вътрешността 

им няма колелца, които се движат 

равномерно, а неодушевени елек-

тронни платки с батерия. 

„Механичният часовник действи-

телно показва как се отмерва вре-

мето – казва Андрей. – Можем да 

го видим как върви, как функциони-

ра. Привлече ме това колко труд 

и умения са вложени в изработка-

та на един часовник и колко инте-

ресен е неговият механизъм. Дадох 

си сметка за това, когато започ-

нах да разглобявам часовниците. 

Постепенно започнахме да тър-

сим все по-оригинални и по-ориги-

нални.“ 

А къде ги намират? На битака, по 

интернет и от стари занаятчии 

часовникари. 

Обикалят, питат, търсят. 

„ПРЕСЛЕДВАТ“ СТАРИТЕ 

ЧАСОВНИЦИ 

точно заради историите, които 

крият те. Последното им голямо 

приключение било в Истанбул. Каз-

ват, че в Турция могат да се наме-

рят великолепни образци на часов-

ници, които са на по 120–130 годи-

ни. Там попаднали на стар занаят-

чия часовникар. 

 

– „Атмосферата беше много не-

обичайна. Разговорът – дълъг и 

бавен, с преводач, защото часов-

никарят не говореше английски. 

Времето там тече много бав-

но. Хората са спокойни и благи, а 

бизнесът върви. Те си дават вре-

ме да изпушат едно наргиле, до-

като котката мърка в краката 

им“ – започва Ирена. 

– „Този часовникар ни предложи 

уникални модели часовници – про-

дължава Андрей истанбулска-

та история. – Когато стигнах-

ме до парите и начина на плаща-

не, се оказа, че ние нямаме дос-

татъчно пари в брой. Часовника-

рят не пожела да види и докумен-

тите ни за самоличност. Каза, 

че е сигурен, че ще му платим. А 

после прибави: „Това е сделка. Ал-

лах гледа!“. Ние с жена ми замръз-

нахме. Бяхме малко сконфузени. 

Необичайна ситуация. Този човек 

ни оказа толкова голямо доверие, 

въпреки че за него ние бяхме аб-

солютно непознати хора в цен-

търа на един огромен град.“ 

Семейство Влахови ме развълнува-

ха със своето щастие. Споделиха 

ми, че се стремят не да гледат ча-

совниците си, а да се спират и да 

вдигат очи, за да видят какво се 

случва наоколо. И по свой начин се 

опитват да забавят времето... 

Андрей: „Купил съм си бръснач „Со-

линген“ с каиш за бръснене. Така 

се наслаждавам на времето и на 

това, което правя. Имам и сти-

пца, и камък за точене, донесени 

от Лондон.“

Ирена: „Истинско удоволствие е 

да погледнеш колко е часът, кога-

то носиш на ръката си например 

стогодишен механичен модел на 

„Докса“. Изпитвам истинска насла-

да от времето.“ (Този на ръката є 

впрочем е единственият модел, за-

купен от тях на старо, който с по-

мощта на вещ часовникар са „пус-

нали“ в движение – бел. моя.) 
А Ивана? Тя е още толкова млада. 

Отиде на танци. Но преди това ми 

обясни, че първият изработен мо-

дел на колие от часовников механи-

зъм баща є подарил на нея. Пази го 

в стаята си и често си го слага.

Никак, ама никак не е случайно, че 

обитателите на точно този дом 

успяват да прескочат утилитар-

ната функция на часовника и нами-

рат време и вдъхновение да се по-

топят в красотата на механизма 

му. А оттам и в красотата на са-

мия живот. 

Текст Мирослава ИВАНОВА

Ирена 

Влахова

Андрей Влахов и 

дъщеря му Ивана
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Дантела, 
бронз

ВИСОКИ
ТОКЧЕТА

1

2
3

ЕКСТРАВАГАНТНО Краси-

ва дантелена блуза (памучна дан-

тела), съчетана с  асиметрична 

вталена жилетка и с прав класи-

чески черен панталон.

СТИЛНО Елегантен топ с къс ръ-

кав (пейсли рисунък на дантелата) плюс 

пола молив с ивица от пейсли рисунък 

отдолу. Цветовете са черно и старо 

злато.

ЖЕНСТВЕНО Ажурна рокля 

футляр (права и тясна, без ко-

лан) в цвят златен бронз, съче-

тана смело със супермодерни 

аксесоари.

Празнична изисканост можете 

да постигнете с дантела (или поне с дантелен 

рисунък) и елегантни цветови решения.
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СКЪПОЦЕННИ НОКТИ

В тон с актуалните тенденции в маникюра са и два-

та нови лимитирани цвята CND ShellacTM, които до-

пълват ексклузивната колекция на марката, състоя-

ща се от 42 изключителни нюанса

Тенденциите в маникюра за предстоящите праз-

ници са повлияни от модните подиуми, където 

марките „Салваторе Ферагамо“, „Марчеса“, „Ралф 

Лоурен“, „Зак Позен“, „Москино“, „Оскар дела Рен-

та“ и „Гучи“ наложиха златото и блясъка като 

абсолютен хит за края на 2012 г. При ноктите 

зима 2012 година е сезонът на металните нюанси и на камъните, особено на 

кристалите. Цветовете са драматични, за да отразяват ярката индивидуал-

ност на всяка дама. Най-популярни са овалните нокти с лека дължина, баде-

мовите форми и естествената красота на късия и добре оформен маникюр.

ЗЛАТОТО НА БОГОВЕ-

ТЕ В любов към скъпо-

ценния метал се обяс-

няват най-добрите 

световни дизайнери. 

При това всяка годи-

на. Златните пайети 

бяха лайтмотивът 

на миналогодишната 

колекция на Роберто 

Кавали. Но и тази година мо-

делиерите не пропуснаха да об-

сипят дрехите си с блестящи 

камъни, мънисти и пайети.

ВИСОКИ ТОКЧЕТА

Те са задължителни поне в празничната нового-

дишна нощ. Ултрамодерните модели с остри или 

окръглени върхове в съчетание с висока плат-

форма отпред ще ви направят още по-стройни 

и изискани.

МОДЕЛЪТ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА 

Женствените „лодки“ с остри връхчета. Те ви-

наги изглеждат елегантно и уместно. Смело из-

бирайте измежду лачени, велурени и дори плю-

шени – те са класика. А с цвета можете да по-

експериментирате. 

Бляскаво представяне
Златото и дантелата са фаворитите на всеки 

„празничен“ сезон. Маникюрът трябва да им 

съответства и да изглежда като моден аксесоар.

Блясъкът е финалният 

щрих на всеки грим

Чанта с бронзово 

покритие

Тънка дантела 

Обувки на Кристиан 

Лубутен с красив 

дантелен принт 

– предмет на 

обожание от най-

ревностните 

почитателки на 

модата

СК

В т

та

пъл

зиз маа 222010101222 гогодидинана ее ссезезононът

хите си с блестящи 

ънисти и пайети.
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ЕСТЕСТВЕНО!

1. ОСТАНЕТЕ ЛЮБОПИТНИ

Доскоро учените бяха категорич-
ни, че във възрастен мозък не мо-
гат да се родят нови клетки. До-
брата новина, че човешкият мозък 
може да се възстановява чрез обу-
чение, независимо на каква възраст 
е, дължим на невробиолога Елиза-
бет Гуд от Принстънския универ-
ситет. Екипът є направил едно от 
удивителните открития на послед-
ното десетилетие – че в главния 
мозък на възрастните бозайници, 
включително и на приматите, мо-
гат да се образуват нови неврони. 
Нещо повече – тези клетки уми-
рат при стрес, но се разрастват в 
благоприятни условия, в това число 
и в условия на обучение. Процесът 
се нарича „неврогенеза при възраст-
ните“. Решаването на кръстослови-
ци обаче едва ли би довело до този 
резултат. Много по-ефективно ще 
е да се занимавате с нещо ново, 
което да обогати не само знанията 
ви, но и да тренира бързината на 
реакциите ви. Това означава – нови 
задачи (нов спорт например), ново 
хоби, участие в нов проект.

2. ПОТЕТЕ СЕ ПО-МАЛКО

Че спортът ни помага да останем 
по-дълго време стегнати и млади, 
всеки го знае. Но полезно е умерено-
то спортуване, а не онова, което ни 
изцежда силите и което по-скоро би 
довело до обратния ефект. Д-р Ахим 
Кюртен, ръководител на Центъра за 
традиционна китайска и интегратив-
на медицина в Берлин, открил, че 
спортуването не бива да е изпотя-
ващо, ако искаме да е подмладяващо. 
Обилното потене по време на трени-
ровка означава същевременно и голя-
ма загуба на енергия, което дисбалан-
сира организма и отслабва енергий-
ната му централа (кръстно-поясна-
та зона). Именно тази „батерия“ на 
тялото трябва да се зарежда мно-
го щадящо чрез гимнастиките тай 
чи и ки гонг. Според anti-age експер-
ти гребането и северното ходене са 
идеалните спортове за подмладяване. 
Ако изберете да спортувате нещо 
друго, се старайте по време на тре-
нировка през цялото време да може-
те да дишате спокойно през носа. 
Това е знак, че се натоварвате уме-
рено. И още нещо много важно: ако 

след спортуването не се чувства-
те добре, трябва да смените спор-
та (респективно темпото), докато 
не се почувствате добре.

3. ПОВЕЧЕ ПРИКАЗКИ 
ЗА ЛЕКА НОЩ

„Не мога да се изключа“ – това 
буквално важи за хората, които ве-
чер безцелно, но упорито превключ-
ват тв каналите с дистанционно-
то. Професор Кристоф М. Бамбер-
гер, anti-age специалист, съветва 
преди сън да напъхаме носа си меж-
ду страниците на някоя книга вмес-
то да малтретираме дистанцион-
ното на телевизора по този начин. 
Спокойният сън е истински кла-

денец на младостта, от който мо-
жем да пием всяка нощ. Но такова 
едно невинно действие, като прев-
ключването на тв каналите, пречи 
на мозъка ни да се отпусне в състоя-
ние на покой. Четенето прави точно 
обратното – предава ни много бър-
зо в прегръдките на Морфей, освен 
ако не четем някой страховит пси-
хотрилър, разбира се. Същевременно 
то стимулира и свързването на не-
вронни структури в мозъка. 

МЛАДОСТ,
ЕСТЕСТВЕНО!

НА РЕЦЕПТИТЕ И СЪВЕТИТЕ ЗА 
ЗАБАВЯНЕ НА ОСТАРЯВАНЕТО 
СЕ КРЕПЯТ ВСИЧКИ ЖЕНСКИ 
ИЗДАНИЯ. НА ПРАКТИКА ANTI-AGE 
СТРАТЕГИИТЕ СА БЕЗКРАЙНО МНОГО. 
НИЕ ОБАЧЕ СЕЛЕКТИРАХМЕ ЗА 
ВАС ПО-ЕСТЕСТВЕНИТЕ МЕТОДИ ЗА 
ПОДМЛАДЯВАНЕ, КОИТО СЕ ОКАЗАХА 
НЕ САМО НАЙ-ЛЕСНО ПРИЛОЖИМИ, 
НО И МНОГО ЕФЕКТИВНИ.

НННААА РРРРРЕЕЦЦЦЦЦЕЕЕЕЕППППТТТТТТТТИИИТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ИИИИИИ С

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

SOURCE / WWW.123RF.COM
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Ако изучавате чужд език или иска-
те да прегледате материала за из-
пита си утре, вечерта е най-подхо-
дящото време да го направите. Тъй 
като в съня се обновяват не само 
тялото и душата ни. Учени откри-
ли, че по време на нощната почивка 
новонаученото съдържание се закот-
вя особено бързо и трайно в мозъка. 
Дали след лекциите в леглото се 

нуждаете от шест или от девет 
часа сън за разхубавяване обаче, 
трябва да решите сами. Нуждите 
от сън са индивидуални. Помнете 
само, че ако дълго време спите по-
малко, отколкото ви е нужно, ко-
жата ви ще се сбръчка по-бързо. 

4. ФОРМУЛАТА НА ЛЮБОВТА

„Правим любов“ – казват францу-
зите, когато става дума за секс. 
А то точно за същото си става 
дума – за съвсем обикновен секс. 
Чували сме безброй пъти, че редов-
ният секс е важен за поддържане-
то на здравето и красотата, но 
си мислим, че голямата заслуга за 
това се пада по-скоро на физическа-
та близост, на нежността, уюта и 
чувството за сигурност, които съ-
бужда докосването на телата. 
След като провел многобройни оп-

ити с доброволци, шотландският 
учен д-р Дейвид Уййкс стигнал до 
откритието, че точно и конкретно 
– редовният освобождаващ секс до-
казано ни подмладява със седем годи-
ни. Защото сексуалната активност 
редуцира телесните мазнини, прово-
кира кръвообращението и при же-
ните стимулира производството на 
естроген – хормона, който е отго-
ворен за здравето на кожата и най-
вече за еластичността на съедини-
телната тъкан. 
При мъжете отделянето на повече 

тестостерон пък води до едно по-
активно производство на белтъчи-
ни, които са строителният мате-
риал на мускулите. Така че и двата 
пола имат ползи от редовния секс. 
И едно успокоение за необвързани-
те и самотните: в теорията на 
Уййкс не става дума за нежност и 
за фактора любовна близост. Така 
че и един соло оргазъм би свършил 
същата подмладяваща работа. 

5. ПРИНЦИПЪТ НА 
ТОПЛИНАТА 

Независимо че мюслито с кисело 

мляко и плодовете отдавна се смя-
тат за фитнес закуска, ние вре-
менно ще ги „замразим“ и ще ви 
предложим по-топли варианти на 
хранене след ставане сутрин. За-
щото, за да преработи студената 
храна, тялото отделя значително 
количество енергия и ние, вместо 
да се чувстваме бодри след сън, 
се чувстваме уморени. По тази при-
чина д-р Ахим Кюртен препоръчва 
топла овесена каша със стафиди и 
ябълки, която ще прогони и послед-
ния остатък сън от тялото, ще 
пробуди жизнената енергия чи и ще 
включи обмяната на веществата 
на високи обороти. 

Anti-age експертите единодушно 
застават зад така често цитира-
ната фраза: „Закуската изяж сам, 
обяда раздели с приятел, а вечеря-
та дай на врага си“. Който чес-
то си ляга гладен в леглото, подпо-
мага естествените регенерацион-
ни процеси в организма. Правилото 
е да не ядете нищо 14 часа преди 
да станете от сън. Доказано е, че 
това краткотрайно гладуване сти-
мулира производството на хормони-
те соматропин и мелатонин. Хор-
монът на растежа соматропин се 
грижи за изграждането на мускулна 
маса и за разграждането на мазни-
ните, а мелатонинът – за забавя-
нето на клетъчното делене. И два-
та заедно спират процеса на оста-
ряване. 

Всеки ден в менюто ни трябва да 
присъстват плодове и зеленчуци, 
тъй като съдържащите се в тях 
вторични растителни вещества и 
антиоксиданти са суперефективни 
оръжия срещу старостта. Хората, 
които консумират много домати и 
моркови, образуват много по-малко 
бръчки в сравнение с онези, които 
не употребяват тези храни, бога-
ти ликопен и каротин (също мощ-
ни оръжия срещу стареенето). По-
добре яжте повече зеленчуци обаче, 
защото в някои плодове захарта е 
в повече и те буквално са калорий-
ни бомби (като бананите и кру-
шите). Супермаркетните плодове 
и зеленчуци спадат към фаст фууд 
храните, защото често се берат 
неузрели и се третират с вредни 
вещества, за да доузреят, докато 
бъдат транспортирани до магазина. 

Бела, брой 12 (178), 2012 15



А

Б

©
 V

IT
AL

Y 
VA

LU
A 

/ W
W

W
.1

23
RF

.C
OM

6. ОСТАНЕТЕ В КОНТАКТ

Самотата значително намалява 
броя на свещите за рожден ден. Ре-
зултатите от една американска ан-
кета, проведена сред 20 000 души, 
сочат, че хората, които водят ак-
тивен социален живот, са три пъти 
по-малко застрашени от внезапна и 
преждевременна смърт в сравнение 
с тези, които живеят изолирано и 
самотно. Но не е важно само да 
поддържате общуването си актив-
но, качеството на връзките, кои-
то създавате, има още по-решаващо 
значение. Впрочем повърхностното 
общуване задълбочава чувството за 
самота. Затова с приятелствата, 
отглеждани с години, се отнасяйте 
особено грижовно. Ако се познавате 
с някого от детската градина, от 
училище или от студентската ска-
мейка, се старайте да не загубите 
доверието му. 
Впрочем бракът, въпреки нарасна-

лия брой на разводите напоследък, 
все още се смята за най-стабилната 
форма на доверителни отношения и 
дори за един от важните подмладя-
ващи фактори. Но бракът подмла-
дява повече мъжете. Според едно 

научно изследване на университета в 
Магдебург, Германия, женените мъже 
продължават живота си средно с по 
две години в сравнение с ергените, а 
омъжените жени умират с около го-
дина по-рано от своите необвързани 
в брак приятелки. Учените предпола-
гат, че това е така, защото омъже-
ните дами инвестират много повече 
енергия да поддържат в добра конди-
ция и настроение своите мъже и да 
се грижат добре за тях. Генерално 
погледнато обаче, жените са много 
по-жизнени от мъжете и често ги 
надживяват с около четири години. 
Децата в семейството, за съжале-

ние, не са подмладяващ фактор. При 
сравняване на отговорите на брачни 
двойки, които имат деца, и такива, 
които нямат, се оказало, че семейни-
те с поколение са често по-недовол-
ни от живота си. Особено щастливи 
се чувстват бездетните семейства, 
в които и двамата партньори рабо-
тят любимата си работа. 

7. ПРОГРАМА С ДВЕ ТОЧКИ

Изразът „оказвам натиск“ се свърз-
ва несъзнателно със стрес. Ако оба-
че познавате техниката акупресура 
и знаете кои точно точки по тяло-

то си да стимулирате чрез натиск, 
ще прогоните стреса далече. Най-ва-
жните anti-age точки са в областта 
на очите, а именно точката А, раз-
положена във вдлъбнатината точно 
срещу външния ъгъл на окото (до 
самата очна кост) и точката Б – 
върху вътрешния край на веждата. 
Чрез натиск на двете точки мо-

жете да отпускате лицевата муску-
латура и очните мускули, да стиму-
лирате кръвообращението и по ес-
тествен начин да изглеждате по-
свежи и млади. За целта в продъл-
жение на една минута упражнявай-
те едновременен натиск върху две-
те огледални точки А с показа-
лците на двете ръце. Не натискай-
те обаче твърде силно. След това 
повторете натиска и върху двете 
огледални точки Б.

8. ДА ПРАВИШ 
КАКВОТО ТИ СЕ ПРАВИ

Особено интересен е фактът, че 
повечето от столетниците се ока-
зали хора, живели ден за ден, без 
особено силно изразени житейски 
цели. Това не означава автоматич-
но, че топмениджърът ще си оти-
де задължително по-рано от този 
свят от метача на улици. Защото 
който си обича работата, независи-
мо каква е тя, прави добро на тя-
лото си, дори и да работи много и 
извънредно.

Любовта към работата ни кара 
да се чувстваме така, сякаш ле-
тим, сякаш се реем, докато я рабо-
тим. Това състояние прилича много 
на онова, в което изпадат децата, 
погълнати от играта. И впрочем 
концентрираната работа ни кара 
много по-често да изпитваме това, 
отколкото излежаването на дива-
на вкъщи.
Вечно недоволните от себе си ра-

ботохолици и педанти обаче старе-
ят много по-бързо. Те не работят 
много, защото изпитват удоволст-
вие от самата работа, а просто 
искат да я отхвърлят, което ги 
вкарва в голям стрес. В борбата 
със стреса помагат автогенният 
тренинг и практикуването на йога. 
Най-простата рецепта срещу стре-

са обаче е да правите по-често оно-
ва, което искате, а не онова, което 
трябва. Колкото повече се вслушва-
те в собствените си желания, тол-
кова по-млади ще изглеждате.
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ВЕЧНИТЕ ПР  

4. СВЕТСКА ОПЛЕТКА

Прическа с оплетени елементи е супер-

вариант за дългата коса. Първо сплете-

те косата на рибя кост до тила, а друга-

та є част навийте с маша на букли. Кой 

е казал, че плитките са само за момичен-

цата?! 

5. МИС ЕЛЕГАНТНОСТ

Друг вариант на тази прическа е да раз-

делите неоплетената част на косата на 

три равни части и всяка от тях оплете-

те на плитка, но не съвсем до края. На-

края сплетете трите така, че да се по-

лучи рошав кок.

6. СТИЛНА РИБЯ КОСТ

Ако искате да привлечете вниманието 

към лицето и шията си, сплетете коса-

та на рибя кост до тила, а останалата є 

част подвийте внимателно и закрепете 

краищата є на тила с фиби. 

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

ВЕЧНИТЕ ПР   
1. ФАТАЛНА БЛОНДИНКА

Мнението, че късата коса не позволява екс-

перименти с прическите, е погрешно. Късите 

коси можете да оформите по най-различни на-

чини. Придайте им естествен обем с помощта 

на пяна и сешоар и срешете бретона така, че 

да разкриете повече от лицето си. Асиметрич-

ният бретон също стои стилно и красиво.

2. РЕТРО СТИЛ

Готови ли сте да влезете в класически об-

раз? Направете си вълни в стил 20-те годи-

ни от миналия век. Нанесете на косата гел 

и оформете вълните, като притискате коса-

та между пръстите си и гребена. Фиксирай-

те вълните с щъркели и изчакайте, докато 

гелът изсъхне, след което внимателно махне-

те щъркелите.

3. ПРОВОКАЦИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

На тези, които не се боят да пробват нови 

неща, стилистите препоръчват да напра-

вят сресване назад. Ако сте с такава приче-

ска, можете да облечете всякаква дреха – от 

къса рокля с поло яка до строг костюм с пан-

талон. 

КЪСА КОСА

ДЪЛГА КОСА

1

4

2

5

3

6
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 ИЧЕСКИ 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

 ИЧЕСКИ

7. ИДЕАЛНА НЕБРЕЖНОСТ

Някак небрежно събраните на темето коси изглеждат 

много женствено. Освен това тази прическа много лес-

но можете да направите сами вкъщи. Начупете косата 

по дължините с маша, след което я съберете в небрежен, 

отпуснат кок точно под тила и фиксирайте кока с фур-

кети. 

8. КОК С БРЕТОН

Ако се харесвате повече с бретон, не се отказвайте 

от него дори и да сте решили да се появите на празни-

ка с кок. По същия начин начупете косата по дължините 

с маша. Когато съберете кока отзад и го фиксирате с 

фуркетите, изтеглете кичурите на бретона и ги пусне-

те да падат небрежно от двете страни на лицето.

9. НЕЖНИ БУКЛИ

Буклите са отлично решение за коса със средна дължина. 

Не е нужно да оформяте идеални букли. Това е задача за 

професионалистите. Просто създайте леки вълни с по-

мощта на маша. Разрошете леко косата с ръце и фикси-

райте прическата с лак. Хубаво е на темето да я оста-

вите права. 

КОСА СЪС СРЕДНА ДЪЛЖИНА

ЕДЕДЕД

7
8

9



ду ш а  и  т я л о

Медитацията без-
спорно е най-
ефективният на-

чин за намиране на пътя 
към себе си, но първо е 
нужно да разберем що е 
то медитация, за да уце-
лим правилния път. Повечето от нас смятат медита-
цията за особено състояние, в което изпадат йогите, 
седейки в поза лотос. Но това е много повърхностна 
представа. Всъщност терминът „медитация“ не назо-
вава едно само състояние, а широк спектър от мето-
ди, насочени към отпускане на тялото и успокоение 
на ума. Да медитираш, не означава да сънуваш наяве. 
Медитацията, на първо място, е действие – духовна 
практика, която посредством определени пози и дви-
жения позволява да осъществим едно вътрешно пъту-
ване, да събудим телесната си памет, да очистим раз-
ума и душата си от излишното, от наносите и да се 
приближим към истинското у себе си. 

УСМИРЯВАНЕ 
НА ИНТЕЛЕКТА

Медитацията сама по себе си не е цел, тя е само 
средство, което ни помага да се окажем в особено 
състояние на съзнанието (някои го наричат просветле-

но). Най-важното в този 
процес е концентрацията 
върху вътрешния ни свят 
и „спирането“ на мисле-
нето. Целта е да прес-
танем да се уповаваме на 
обичайния си всекидневен 

поглед към света. В този момент у нас се освобож-
дават най-различни задръжки и ние успяваме да по-
чувстваме не само онова, което е наистина вътре в 
нас, но и да видим как е устроен светът около нас 
– онзи свят, който не е обременен от предразсъдъци-
те ни и не е натоварен с измислените смисли, които 
му придаваме. 
Медитирането ни помага да се докоснем до безсмис-

лието, разбирано на Изток едновременно като пустота 
и като безкрайност. Отначало медитативните състо-
яния са внезапни и мимолетни, но благодарение на ре-
довни упражнения започват да се случват все по-често. 

ЗА РАЗЛИКА ОТ РЕЛАКСАЦИЯТА

която е насочена повече към понижаване на мускулния 
тонус и облекчаване на вътрешното напрежение, меди-
тацията изисква бдителност, съсредоточеност. В със-
тояние на медитация съзнанието ни е променено, но за 
разлика от транса, то е променено лично от нас, по 

SOURCE / WWW.123RF.COM

БЕЗПРИСТРАСТНО ЗА
М Е Д И Т А Ц И Я Т АМ Е Д И Т А Ц И Я Т А

НА ЗАПАДНИЯ ЧОВЕК, СКОВАН ОТ ГРАФИЦИ, 
АНГАЖИМЕНТИ И СТРЕС, ТАЗИ ИЗТОЧНА ПРАКТИКА 

ОТКРИВА ПЪТЯ КЪМ ЕДИН ПО-ХАРМОНИЧЕН И 
НОРМАЛЕН  ЖИВОТ.
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Заниманията с медитация на-

маляват главоболието и мен-

струалните болки. Те могат да пони-

жат високото кръвно налягане и чес-

тотата на сърдечния ритъм, както 

и да „излекуват“ простудни заболява-

ния. Затова медитацията се смята 

за важно допълнение към традицион-

ните методи на лечение. 

Много болести са свързани с не-

умението да контролираме на-

шите емоции и желания, а медитаци-

ята помага именно за преодоляване-

то на тази безконтролност. Когато 

медитираме, ние включваме механи-

змите на саморегулация на нашия ор-

ганизъм, които обикновено са блоки-

рани по някаква причина. 

Сама по себе си медитацията 

не е терапия, оздравителният 

ефект от нея е по-скоро бонус. Из-

следвания през последните 30 годи-

ни са доказали, че медитацията по-

нижава нивото на стрес, помага при 

някои видове фобии, намалява веро-

ятността от рецидив на депресии-

те, повишава имунитета. Постоян-

ната медитация обаче не е за всич-

ки – при някои хора с по-крехка пси-

хика тя може да провокира пристъ-

пи на тревожност, усещане за загу-

ба на ориентири. Не бива да се за-

нимавате с медитация в моменти на 

депресия или екзистенциални кризи 

(развод, уволнение, загуба на близък 

човек).

наша собствена воля. Медитиращият човек сам кон-
тролира себе си и своите реакции и никой не може 
да го манипулира. „Ако здраво държим юздите на своя 
интелект, както държим юздите на жребец, ние по-
степенно ще можем да откриваме все повече и пове-
че свободно пространство между неговите „скокове“ 
– обяснява Жак Шок, преподавател по йога във Фран-
ция от 30 години. 

ОЧИСТВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО

Животът ни е пълен с тревоги, съжаления и угризе-
ния, които замърсяват вътрешния ни свят. Често се 
обвиняваме колко сме несъвършени (неумели, несръчни). 
Често слушаме от родителите си, че сме неудачници. 
Изпълвайки вътрешния ни свят, подобни мисли ни пре-
чат да живеем активно, резултатно и в крайна смет-
ка – щастливо. 
Гневните и мрачните мисли развалят усещането ни 

за пълнота на съзнанието, замъгляват погледа ни към 
света, спъват движението ни напред. Медитиращият 
може да се освободи от този вътрешен „боклук“ в 
състояние на енстаз (обратното на екстаза).
Енстазът по своята същност е парадоксален – той 

е едновременно празно (освободено) и пълно (натоваре-
но) до краен предел съзнание за битието. В това със-
тояние човек е способен да наблюдава едновременно 
активно и пасивно всичко, което става вътре в него 
(усещания, емоции, мисли). „Можем да виждаме и при-
емаме всичко, но в нас няма привързаност към нищо, 
нямаме желание да вземем и задържим каквото и да 
било, няма алчност, нито погнуса“ –  коментира френ-
ският психиатър Фредерик Розенфелд. – Всичко идва 
и си отива като плуващите по небето облаци. А ние 
сме заели позиция на съзерцание и приемане, от коя-
то идеално можем да наблюдаваме непостоянството 
на всичко съществуващо. Настройвайки вътрешния си 

поглед по този начин, за нас става много лесно да съ-
четаваме медитацията с почти всяко занимание. Как-
то казват мъдрите хора, можете да медитирате даже 
и когато белите картофи!“ 
Впрочем постигнете тази вътрешна свобода е по-

трудно, отколкото изглежда. Защото по пътя към 

здравето
Как се отразява на

Променяйки 

човека отвътре, 

медитативната практика 

може благотворно да влияе 

и на неговото тяло, 

смятат експертите.
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постигане на състоянието енстаз ще ни се наложи 
да проникнем в сенчестите, недостъпни за съзнание-
то зони на собственото си „аз“. И да приемем оно-
ва, което ще открием там (а понякога изненадите не 
са много приятни).

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ТЕБ САМИЯ

Човекът, който се стреми към пълнота на съзнание-
то по пътя на медитацията, става по-съзерцателен, 
престава да бърза и да се суети, чувства се по-удо-
влетворен от себе си и от живота си и по-близо до 
другите хора. Редовното медитиране спасява практи-
куващия от излишества, от наноси, от повърхност-
ното и изостря вниманието му към най-важното за 
него самия. 

Западният човек все повече изпитва нужда да усети 
у себе си някаква висша сила. Растящата популярност 
на медитацията е свързана именно с този стремеж. В 
нея всеки намира онова, в което вярва: атеистът – 
„нищото“, будистът – просветлението, християнинът 
– тайнството на Христос. 
Затова днес медитация практикуват не само буди-

стите, а и всички вярващи, които се стремят да 
чуят онази тишина, в която единственият шум е 
присъствието на Бог. Пътешествието, в което ни 
въвлича медитацията, не ни натрапва норми и пра-
вила и не се явява начин да избягаме от проблеми-
те си, а тъкмо обратното, дава ни шанс да видим 
живота си от друг ъгъл, с чист поглед и да наме-
рим решение. 

лице към стената). Облечете удоб-

ни дрехи, събуйте обувките си. Ще 

ви е от полза и ненатрапчив музи-

кален фон. Можете да медитирате 

също така в метрото, на автобус-

ната спирка, без оглед на шума и 

тълпите от хора, стига да се кон-

центрирате върху дишането си, вър-

ху ритъма на вдишванията и издиш-

ванията. Тогава ще забележите, че 

съзнанието ви постепенно се успо-

коява. Концентрацията върху диша-

нето не ви дава възможност да от-

вличате вниманието си с друго. 

Отпуснете се! Лесно е да се 

каже, но не е толкова лесно да 

се направи. Първо, ако има възмож-

ност, легнете по гръб, затворете 

очи, дишайте спокойно и дълбоко 

през носа. Отпуснете стомаха, пос-

тарайте се добре да усетите всич-

ки точки на опора на тялото и него-

вото тегло. „Плъзгайте“  мислите си 

по различни части на тялото си, об-

ръщайки на всяка от тях специално 

внимание (от пръстите на краката 

до темето).

Изберете позата. В тради-

циите на будизма е прието да 

се медитира в поза лотос, но може 

да изберете и друга. Важното е по-

зата да ви помага да усещате с тя-

лото си онова, към което се стреми 

душата ви – сигурност, стабилност 

и прямота.

Фиксирайте погледа. Очи-

те са полузатворени, погледът 

е устремен напред, към някаква въ-

ображаема точка на метър от вас. 

Цялото внимание на медитиращия е 

насочено навътре, но той не бива да 

губи връзка и с околния свят. 

Съсредоточете се върху 

дишането си. Това е един 

от важните моменти при медита-

цията. Не нарушавайте естестве-

ния си ритъм на дишане – посте-

пенно той ще се забави, а дишане-

то ви ще стане по-леко. При вдиш-

ване въздухът отива към долната 

част на стомаха, което облекчава 

мускулното напрежение и създава 

усещане за хармония. Съсредото-

чаването върху дишането ви пома-

га да се съпротивлявате на склон-

ността си да се отвличате от все-

ки процес, в това число и от меди-

тацията. 

Освободете душата си. 

Дисциплинирайки тялото с по-

мощта на пози и дишане, ние осво-

бождаваме душата от всичко из-

лишно. Съзнанието на медитира-

щият не се стреми нито да спре, 

нито да оцени идващата мисъл. То 

само съзерцава (без привързаност и 

страст) онова, което става с него. 

Ако не успявате да влезете в това 

състояние на съзнание, отново се 

съсредоточете върху дишането и 

изчакайте момента, когато разу-

мът ви по естествен начин ще е го-

тов да се гмурне в покоя и да продъл-

жи да търси истината.

пробвате
Ако искате да

Нашите съвети 

ще ви дадат най-обща 

представа за това 

как се медитира. За да се 

задълбочите, потърсете 

учител, който да ви 

направлява.

Изберете удобен момент. 

Можете да медитирате су-

трин – за да започнете деня в добро 

разположение на духа, вечер – за да 

се спасите от натрупалото се на-

прежение и в средата на работния 

ден – за да се „заредите“ с енергия. 

Можете да медитирате всеки път, 

щом усетите потребност да уми-

ротворите душата си. Но за да по-

стигнете по-добър ефект, е препо-

ръчително да изберете определен 

момент и определена продължител-

ност на сеанса (например десет ми-

нути преди закуска).

Създайте подходяща об-

становка. Добре е да меди-

тирате на постоянно място (на-

пример в тихо помещение, седейки с 
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зд р а в н а  к у л т у р а

З
апочването на нов, здравословен живот 
от Нова година е „дисциплина“, която 
всички смятат, че владеят. Но истина-
та е, че успехът в това начинание се 

усмихва на единици. На някои не им достига 
воля, а други изведнъж решават, че здраво-
словното живеене е доста скъпо и трудно…
Но за какво са единодушни лекарите по 
тази тема? Че здравословният живот е 
стереотип, който трябва да бъде разбит 
на пух и прах. 

ЗДРАВОСЛОВЕН = НОРМАЛЕН

Грешка е здравословният живот да се 
разглежда като алтернатива на нормалния. 
Той е всъщност нормалният, само че по-
ярък, по-интересен и по-разнообразен. 
Тръгвайки на фитнес или йога напри-
мер, човек се запознава с нови хора, кои-
то внасят нови идеи в живота му. То-
ест воденето на здравословен живот 
не само че не го лишава от каквото 
и да било, а и прибавя нещо интерес-
но в делника му. Кръговете от хора, 
с които общуваме, много приличат на 
олимпийските кръгове, преплетени един 
в друг. И дали нашето битуване е пъл-
ноценно, се определя именно по количе-
ството на тези кръгове на общуване. 
Колкото повече са те, толкова по-яр-
ко е съществуването ни.
Другото често срещано стереотип-
но твърдение е, че 

ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ Е СКЪПО 
Зехтинът наистина е по-скъп от 
слънчогледовото олио, но пък той ни 
подарява нови вкусови усещания. Ако 
все пак не можете да понесете це-
ната му, заменете го с друго, не по-
малко полезно от него растително 
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олио (царевично например). Може да 
използвате и традиционното слън-
чогледово, но задължително – нера-
финирано!
Ако говорим за колбаси (особено 

за тези във вакуумирани опаковки), 
тях спокойно можете да ги изхвър-
лите от менюто си завинаги. Или 
пък да замените готовата надени-
ца с прясна такава, приготвена в 
домашни условия. Най-добре е обаче 
да предпочетете парче варено или 
печено прясно месо, овкусено с под-
правки по желание. Не е чак тол-
кова по-скъп вариант, като се за-
мислите.

УДОВОЛСТВИЕТО СЪЩО Е ПОЛЕЗНО

Представата, че блюдата, които 
повсеместно се смятат за диетич-
ни, обикновено не са вкусни, е по-
грешна. 

ВСЪЩНОСТ ПОВЕЧЕТО ПОСТНИ 
ЯСТИЯ СА ПО-ВКУСНИ ОТ МЕСНИТЕ, 

ПО ПРОСТАТА ПРИЧИНА, ЧЕ НИ 
ПРОВОКИРАТ С ПОВЕЧЕ И С 
ПО-СТРАННИ СЪЧЕТАНИЯ 

МЕЖДУ ХРАНИТЕ И ПОДПРАВКИТЕ. 
Какво толкова можете да сготви-

те с едно парче месо, пък било то 
и най-диетичното? 
Българите също така са консерва-

тивни при използването на подправ-
ките, а именно подправките пра-
вят храната вкусна. Диетичното 
ястие също може да стане по-хуба-
во, ако добавите в него необичай-
на съставка – някакъв екзотичен 
зеленчук или подправка, към която 
никога преди това не сте посягали.

ОПТИМАЛНОТО ДНЕВНО МЕНЮ 
Закуската трябва да е засищаща и 

по-скоро белтъчна, защото белтъ-
чините повишават мускулния то-
нус. Обядът е основният храните-
лен прием. Вечерята трябва да е 
лека и най-важното – да оставите 
достатъчно време на стомаха да я 

смели, преди да заспите. 
Защото постъпването на храни-

телни вещества от тънкото черво 
в организма нощем, възпрепятства 
производството на хормона на рас-
тежа, който се отделя по време на 
сън. А той е нужен, за да се задей-
стват възстановителните процеси 
в тялото. 

А АКО ИМАТЕ ЖЕЛАНИЕ 
ДА СЕ ХРАНИТЕ ПРАВИЛНО, 

НО СУТРИН НЯМАТЕ НИКАКЪВ АПЕТИТ, 
ОПИТАЙТЕ ВЕЧЕР ДА СИ ЛЯГАТЕ ГЛАДНИ. 

ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ЩЕ СЕ СЪБУДИТЕ 
МНОГО ГЛАДНИ.

Напоследък за здравословно се смя-
та разделното хранене. Но мнози-
на от диетолозите се отнасят с 
достатъчно голяма доза скептици-
зъм към него, тъй като смятат, 
че то еволюционно не е оправдано. 
Човек по природа е всеядно съще-
ство и затова не е имал възмож-
ност да избира някакво еднотипно 
хранене. Вървял си древният човек, 
видял корен и го изял. Откъснал си 
плод, изял го. Тоест ядял е непре-
къснато, когато намери храна, и е 
смесвал всичко с всичко. 
Впрочем категорично забранено-

то в теорията на разделното хра-
нене съчетание на белтъчини и въ-
глехидрати е в основата на пове-
чето национални кухни по света. 
И съдейки по това, че човечест-
вото е оцеляло до появата на ба-
щата на разделното хранене Хер-
берт Шелдън, неговите идеи наис-
тина изглеждат малко съмнител-
ни. Въпреки това „Бела“ горещо ви 
препоръчва популярната 90-дневна 
диета, базирана на принципите на 
разделното хранене. Особено ако 
искате да стопите повечко кило-

грами. Тя доказано работи. Пове-
чето жени в редакцията ни го зна-
ят от собствен опит.

АКО НЯМАТЕ НУЖДА 
ДА ОТСЛАБВАТЕ, СРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА 

СИСТЕМА НА ХРАНЕНЕ СИ ОСТАВА 
НАИСТИНА НАЙ-ЗДРАВОСЛОВНАТА 

В НАШАТА КЛАСАЦИЯ.
Първо, защото е близка до наша-

та българска система на хранене 
и второ, защото тя не изключва 
приема на животински белтъчини 
от различни източници (риба, месо, 
млечни продукти), които са полез-
ни за организма и като качество не 
могат да бъдат заменени от рас-
тителните белтъчини.  

БЕЗ ПРАЗНИЧНО ПРЕЯЖДАНЕ

Здравословното хранене започва не 
с избора на това, което можете 
да си вземете от хладилника, а с 
това, което ще сложите в него. 
Във втория случай 50% от пробле-
мите ви ще изчезнат. 

КАК МОЖЕ ДА СИ ПРИГОТВИТЕ 
ВРЕДНО ЯСТИЕ, АКО КУПУВАТЕ САМО 

ПОЛЕЗНИ ПРОДУКТИ?! 
С какво празничната кухня се раз-

личава от всекидневната? С това, 
че сервираме на масата необичайни 
ястия, които рядко готвим. 

НО СЛЕД КАТО РАЗПОЛАГАМЕ С ГОЛЯМ 
ИЗБОР ОТ ЯСТИЯ, КОИТО ДА СЛОЖИМ 

НА ПРАЗНИЧНАТА ТРАПЕЗА, ЗАЩО ДА НЕ 
ИЗБЕРЕМ ТАЗИ ГОДИНА ДА Я ОТРУПАМЕ 

САМО СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ?

Ако проявявате желание лично да се 
убедите в способностите на д-р Цветан 
Пешев като стоматолог, а не само да че-
тете статиите му в сайта на БЕЛА bela.

bg, можете да се обадите на телефони: 02/952-
27-55 или 0889/983-959, за да си запишете час 
за посещение. Кабинетът се намира на бул. 
„Ген. Тотлебен“ №89, вх. „Б“, ет. 1. Дано да ви 
е наблизо!

www.zabolekarbg.hit.bg

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
ОТ ЗДРАВОСЛОВНОТО МЕНЮ СА 
ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ, 

КОИТО СА БОГАТИ НА 
ВЛАКНИНИ.

„ИМА БОЛЕН, ИМА ЛЕКАР И 
ИМА БОЛЕСТ. КОГАТО ДВАМА 
ОТ ТЯХ СЕ СЪЮЗЯТ, ТРЕТИЯТ 

НЕ МОЖЕ ДА ПОБЕДИ.“
АВИЦЕНА
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Плодовете, зеленчуците, пилеш-
кото месо и рибата също могат 
да изглеждат празнично, зависи как 
сте ги сготвили и поднесли. 
А най-важното, за което тряб-

ва да мислите по празниците, е 
да не прекалите с алкохола. Ако 
не можете съвсем да го изключи-
те, поне значително намалете коли-
чеството. Смисълът на празника е 
не да се напием, а да се повеселим 
и да се почувстваме щастливи. А 
който иска да се почувства щаст-
лив, нищо не може да му попречи 
да го направи и без стимулацията 
на алкохола. 

ВРЕДНО ЛИ Е 
БЯГАНЕТО СУТРИН

Това, че физическата активност 
рано сутрин е вредна, е разпрос-
транен мит, основан на реални фа-
кти. Но тези реални факти се от-
насят за спортистите, които за-

мерват пиковете на физическата и 
мускулната си активност в тече-
ние на целия ден. 
А ние говорим за оздравителна 

физкултурна програма, която може 
да изпълнявате и в 6.00 и в 7.00 ч. 
сутрин. 

КАКВО ПРАВИ ЧОВЕК, КОГАТО СУТРИН 
СЕ СЪБУДИ ВЯЛ, УМОРЕН, ОТПУСНАТ? 

ПРОТЯГА СЕ. ИНТУИТИВНО ИЗБИРА 
ЕДНА ОТ ФОРМИТЕ ЗА СТИМУЛАЦИЯ 

НА МУСКУЛИТЕ.
Няма да ви стане нищо, ако раз-

нообразите протягането с някол-
ко наклона на тялото встрани, на-
пред и назад. По-добре да направи-
те 2–3 упражнения сутринта, от-
колкото да отлагате гимнастиката 
до вечерта, когато си въобразява-
те, че ще имате повече време за 
„пълноценна“ тренировка. 
Физическата активност сутрин 

не бива да бъде прекалено интен-
зивна и уморителна. Силовите тре-
нировки с гири и пружини е по-до-
бре да правите в следобедните ча-
сове на деня. 

НЕОБХОДИМИЯТ МИНИМУМ 
ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Плуването 2 пъти седмично по 40 
минути намалява няколко пъти ри-

ска от сърдечносъдови заболявания. 
Само 2 пъти седмично! Към сеан-
сите в басейна е полезно да приба-
вите всекидневна утринна гимнас-
тика за събуждане. Добре би било 
да извървявате пеша поне по 5 км 
на ден. 

ПРОФИЛАКТИКА НА 
СЪРДЕЧНОСЪДОВИТЕ БОЛЕСТИ

На Запад преди 15–20 години бяха 
приети профилактични мерки в на-
ционален мащаб, които много по-
добриха ситуацията – кампании за 
забрана на трансгенни мазнини, за 
здравословно хранене, за физическа 
активност, за отказване от тю-
тюнопушенето. Подобни програми у 
нас само стартираха.
От друга страна, българите обик-

новено ходят на лекар, когато е 
твърде късно, когато клиничните 
симптоми на дадено заболяване са 
вече ярко проявени, когато вече се 
е стигнало до сърдечносъдовата ка-
тастрофа. 
Профилактиката на сърдечносъдо-

вите заболявания не е никак труд-
на, но определени усилия трябва да 
направи и всеки отделен човек.

ЗАЗДРАВЯВАНЕ 
НА МОТИВАЦИЯТА

Основната пречка пред започване-
то на здравословен начин на живот 
не е формулирането на тази задача, 
а в това, че си я поставяме само 
на Нова година. То е като т. нар. 
синдром на понеделника, когато чо-
век отлага своите действия за ня-
каква значима дата. Защо не сега, 
веднага, а от Нова година? Напра-
вете нещо полезно за себе си в съ-
щата тази минута, в която при-
ключите четенето на тази ста-
тия. Сложете в чинията си повече 
краставици или изяжте само една 
салата с пилешко на обяд. Оти-
дете пеша до следващата спирка 
на автобуса и чак тогава се каче-
те в него, за да си отидете вкъ-
щи. Станете от бюрото и клекне-
те 10 пъти. Както се казва: „Не 
отлагай за утре онова, което мо-
жеш да изядеш днес. Защото ще 
се развали“.

УТРИННАТА ГИМНАСТИКА 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТ АЕРОБЕН 
ТИП С УМЕРЕНО НАТОВАРВАНЕ. 
ТЯ НИ ПОМАГА ДА УСЕТИМ 

ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ И ДА СЕ 
ПОДГОТВИМ ЗА НОВИЯ ДЕН.
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К
атегорията „време“ в ня-
кои случаи може да се 
окаже решаваща за жи-
вота ни. Ракът на гърда-

та например, ако се открие в ранен 
стадий, може да се излекува напъл-
но в 94% от случаите, при това 
без да пострада красотата на па-
циентката. 
Въпреки широката известност на 

този факт, прекалено висок про-
цент от жените се обръщат към 
лекар твърде късно, когато е мно-
го по-сложно болестта да бъде по-
бедена. Според последни медицински 
изследвания независимо от това на 
колко години сте и какъв е начи-
нът ви на живот, никога не е пре-
калено рано или прекалено късно за 
профилактика на рака на гърдата. 
А и учените откриха напоследък 
повече и по-ефективни начини за 
противопоставяне на това ковар-
но заболяване. 

1. СЛЕДЕТЕ ТЕГЛОТО СИ

Ако все още можете да влезете в 
сватбената си рокля, с която сте 
се омъжили между 18- и 25-годишна 
възраст, значи сте в отлична фор-
ма и това е добре не само за външ-
ния ви вид. Изследвания на Амери-
канската асоциация за борба с рака 
доказали, че жените, качили повече 
от 10 кг след 18-годишната си въз-
раст, се намират в групата на ри-
ска. Тези, които видимо наедряват 
с течение на времето, боледуват 
от рак на гърдата с 40% по-чес-
то в сравнение с жените, които са 
прибавили към теглото си само до 
към 5 кг. Каква е връзката между 
покачването на теглото и заболе-
ваемостта от рак? Значителното 
увеличаване на телесната маса го-
вори за повишено ниво на инсулин 
и естроген в организма, което пък 
е пряко свързано с риска от онко-
логични болести. Какво да направи-

те, ако размерът на дрехите, кои-
то носите сега, се различава значи-
телно от този, който сте носили, 
когато сте били студентка напри-
мер? Според лекарите намаляване-
то на телесната маса с 5–10% кар-
динално би променило ситуацията и 
би ви изкарало от рисковата група. 

2. ЯЖТЕ ПОВЕЧЕ КАРФИОЛ

Изследвания на азиатския начин на 
хранене, който включва голямо ко-
личество плодове, зеленчуци и соеви 
продукти, констатира, че ефектив-
ни за профилактика на рака на гър-
дата са единствено зеленчуците от 
зелевата група – бяло, брюкселско 
и цветно зеле, броколи и алабаш. 
Към въпросните изследвания спокой-
но можем да прибавим и факта, че в 
Япония и Китай ракът на млечната 
жлеза се среща изключително рядко. 

3. СТОЙТЕ ДАЛЕЧ ОТ БАРА

Не ви караме да спазвате сух ре-

РАКЪТ НА ГЪРДАТА

ДА ХВАНЕМ 
БОЛЕСТТА 
НАВРЕМЕ
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жим, но реалността е такава – 
колкото повече алкохол употребя-
вате, толкова по-голяма е вероят-
ността да заболеете от рак на 
гърдата. Това не означава, че не 
можете да си позволите дори чаша 
вино на празнична вечеря. Просто 
помнете – всяка изпита чаша уве-
личава риска. Лекарите смятат, че 
максималното безопасно количество 
за жена е 140 мл сухо вино или 50 
г твърд алкохол на ден. И най-добре 
е да не пиете всеки ден. 

4. ПРИЕМАЙТЕ ВИТАМИНИ 
НА ТАБЛЕТКИ

В продължение на няколко години 
канадски учени наблюдавали повече 
от 6000 жени и заключили, че оне-
зи от тях, които пиели витамин 
D редовно, се оказали с 24% по-
малко застрашени да се разболеят 
от рак на гърдата. Към резулта-
тите от изследването могат да се 
прибавят и други доказателства за 
това, че жените, които системно и 
грижливо попълват запасите на ор-
ганизма от витамин D, много по-
рядко заболяват от рак на гърда-
та. Междувременно броят на евите, 
при които се наблюдава катастро-
фален недостиг на този витамин, е 
много голям. Смята се, че на една 
жена ежедневно са є нужни от 200 
до 600 единици витамин D (в зави-

симост от възрастта). В същото 
време много лекари днес са на мне-
ние, че това количество трябва да 
се увеличи до 1000 (дори до повече) 
единици дневно. Ако се опасявате, 
че не ви достига витамин D, обър-
нете се към лекар и си направете 
необходимите изследвания. 

5. ПО-ВНИМАТЕЛНО 
С КОНТРАЦЕПТИВИТЕ

В последно време лекарите все по-
често предупреждават, че влияние-
то на контрацептивите върху ор-
ганизма може да бъде отрицателно, 
дори и да приемате препарати от 
последно поколение, които съдържат 
минимални дози хормони. Досега на 
лекарите не беше известно как се 
отразява върху организма дългого-
дишният прием на противозачатъч-
ни (в течение на десет и повече го-
дини например). Все по-убедително 
се налага мнението, че ако преста-
нете да пиете подобни препарати, 
ще понижите риска от поява на рак 
на гърдата. Какво да правите, ако 
пиете контрацептивни таблети?
Обсъдете с гинеколог и с ендокри-

нолог всички плюсове и минуси от 
приема на хормонални контрацепти-
ви. Например като сериозен плюс 
може да се отчете понижаването 
на риска от рак на яйчниците. Като 
явен минус обаче можете да приеме-

те повишаването на риска от зло-
качествени образувания в млечните 
жлези и от появата на тромбоза. 

6. БЯГАЙТЕ ОТ РАКА…
Физическата активност е най-

простият и в същото време най-
ефективен начин да помогнете на 
организма си. Половин час аеробно 
натоварване на ден не само ще дър-
жи теглото ви под контрол, но и 
ще намали вероятността от рак 
на гърдата. Физическата актив-
ност влияе на химическия състав 
на кръвта, като нормализира проце-
са на производство на естроген и 
инсулин и неутрализира излишъка в 
кръвта на тези понякога много ак-
тивни хормони. 
И дори никога да не сте се зани-

мавали със спорт, никога не е къс-
но да опитате. Канадски учени на-
блюдавали жени, които за пръв път 
започнали да спортуват едва след 
настъпването на менопаузата. Ока-
зало се, че за три часа аеробно на-
товарване на седмица само след два 
месеца съставът на кръвта се про-
менил значително, което подобрило 
общото състояние на здравето и 
самочувствието им. 

7. …И НЕ СПИРАЙТЕ 
Възстановяването след операция 

от рак на гърдата също зависи 

Никой не може да го отрече – ракът на гърдата е страш-

но нещо. Но единственият начин да победите страха 

си от него, е да го погледнете право в лицето. Този, кой-

то е информиран, предупреден и „въоръжен“ с решителност, 

може да се справи с опасността. Най-важното е да не про-

пуснете тревожните симптоми. 

 Наследственият фактор. Преди няколко години уче-

ните изолираха два „опасни“ гена BRCA1 и BRCA2, но тяхно-

то наличие се потвърди при едва 5–10 % от заболелите. Въ-

преки това, ако имате близки родственици по женска линия 

(баба, майка, леля, сестра), които са се срещали с болес-

тта, това е повод за чести консултации с лекар. 

 Хормонални причини. Ние заболяваме от рак на гър-

дата, защото сме жени. (При мъжете също се среща тази 

форма на рак, но едва при 1% от тях.) Впрочем хормоните 

могат да ни изиграят лоша шега както заради „хипержен-

ственост“ (ранно – да кажем на 12-годишна възраст – на-

чало на месечния цикъл и късен климактериум – след 55-го-

дишна възраст), така и заради потискане на женската ни 

природа. От тези две гледни точки изложени на риск са же-

ните, които не са раждали до 30-годишна възраст; тези, 

които не са кърмили; тези, които нямат редовен полов жи-

вот; тези, които са правили аборт; тези, които са прибяг-

вали до хормонозаместителна терапия и контрацептиви. 

Казано с думи прости – жените, които се вписват в образа 

на съвременната обитателка на мегаполисите. 

 Външни причини. Стрес, неправилно хранене, заседнал 

начин на живот. Ако промените начина си на живот и се 

постараете да избягвате стресовите ситуации, да се хра-

ните балансирано и да спортувате, вие на практика прави-

те профилактика на болестта. 

ОЦЕНЕТЕ НИВОТО НА ИНДИВИДУАЛЕН РИСК

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ 

Дори и никой от споменатите фактори да няма отноше-

ние към вас, няма гаранция, че заболяването на млечна-

та жлеза не ви заплашва. И обратното – формално вие 

може и да се числите към рисковата група по три и по-

вече показателя, но това, разбира се, не означава кате-

горично, че ще се разболеете. 
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до голяма степен от вашата фи-
зическа активност. Ето резулта-
тите от изследванията, в които 
взели участие повече от 12 хиля-
ди доброволки от различни държа-
ви, преживели рак на гърдата: уме-
рено силовите упражнения намаля-
ват с 24% риска от рецидиви и с 
34% опасността от смърт вслед-
ствие на рак на гърдата. 

8. ВСЯКА ГОДИНА – НА 
ПРЕГЛЕД ПРИ МАМОЛОГ!

Лекарите смятат, че трябва да 
обръщате особено внимание на гър-
дите си, след като навършите за-
ветните 40 години. На тази въз-
раст е необходимо да проверявате 
при лекар млечните си жлези поне 
1 път на две години, а след 50-го-
дишна възраст – всяка година. И 
помнете, че 3/4 от смъртните слу-
чаи в резултат на рак на гърдата 

засягат жени, които не са стъпва-
ли в кабинета на мамолог. 

9. ОТЧИТАЙТЕ 
ИНДИВИДУАЛНИТЕ СИ 

ОСОБЕНОСТИ

Детайлите са много важни. Дори 
някога да сте се подлагали на биоп-
сия, дори резултатите да са били 
отрицателни, ако в семейството 
ви има случаи на онкологични забо-
лявания, е необходимо по-често да 
ходите на изследвания. Изборът на 
варианти за профилактика също за-
виси от особеностите на вашия 
организъм. А начините за превен-
ция са достатъчно много – от про-
мяна на дневния режим и хранене-
то до приема на препарати, които 
понижават нивото на естроген в 
кръвта, и до профилактични мас-
тектомии, ако попадате в група-
та на риска. 

Това се случи в рамките на благотво-

рителния базар, организиран от коз-

метичната компания по случай годишни-

ната, на който известни личности – лица 

на кампанията през 10-те години – прода-

ваха продукти от розовата серия.

„Вдъхновени от любовта към живота, 
ние вече 10 години заедно давахме, дава-
ме и ще даваме всичко, за да продължим да 
променяме нагласите на българската об-
щественост към болестта. Важно е хо-
рата да бъдат информирани за рисковете, 
превенцията и навременното лечение на 
рака на гърдата, защото, открит навреме, той е може да бъде преборен“ – каза 

Елизабет Коробченко, новият управляващ директор на AVON за България, Алба-

ния и Македония. 

За 10 години в рамките на кампанията „От любов към живота“ бяха дарени 1 300 

000 лв. и бяха осъществени над 23 000 безплатни профилактични и диагностич-

ни прегледа на жени в цялата страна. С дарените от AVON България средства 

е закупена апаратура за превенция на рака на гърдата: мобилен мамограф и 

ехограф, както и ехографски апарати за 7 болници у нас. Усилията на кампания-

та са насочени изцяло към предпазването на българката, защото ракът на гър-

дата е 100% лечим, ако бъде открит навреме.

През ноември най-мащабната благотворителна кампания срещу рака на гърда-

та на AVON „От любов към живота“ бе отличена с първа награда в категория 

„Най-прозрачна дарителска програма“ за 2011 година. 

ТРАЙНО ОТСЛАБВАНЕ! 
ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ! 

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. 

Елизабет Коробченко връчва 

чека на Стоила Бонгалова, директор 

на Български фонд за жените

AVON дари 100 000 лева 
ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПО ПОВОД 10-ГОДИШНИНАТА 
НА КАМПАНИЯ „ОТ ЛЮБОВ КЪМ ЖИВОТА“

20%
отстъпка
за всички

услуги



Н
ебивала жега или внезапни наводнения, тор-
надо или нападения на стада скакалци – ано-
малиите в природата разтърсват планета-
та все по-често и до днес си остават не-

предсказуеми. Сигурно затова много хора се хващат за 
прогнозата за времето като удавници за сламка. По 
данни на Mѓdiamѓtrie осем от десет европейци всеки 
ден гледат, слушат и четат прогнозата за времето. 
Впрочем този интерес ни обединява в социален сми-
съл. Благодарение на него разбираме какво изпитват 
другите хора – може би същите емоции като нашите. 
„Добре е, че времето е още слънчево“ или пък „Колко 
е хубав първият сняг“.
Толкова е лесно да започнем разговор за времето, при 

това с напълно непознат човек. Темата „прогноза за 
времето“ е абсолютно безопасна, първо, защото не 
може да предизвика сериозни спорове, и второ, защото 

ЗА ВРЕМЕТО ВСИЧКИ СМЕ ИНФОРМИРАНИ 
дори и да сме един от двамата гореспоменати евро-

пейци, които не следят толкова внимателно прогноза-
та по всички възможни канали. Според учените обаче 
няма основание да се твърди, че лошото време вло-
шава настроението на здрав, тоест на нестрадащ 
от депресия, човек. Сериозно доказателство за това 
твърдение са резултатите от експеримент, проведен 
в Германия. В течение на три години всичките 1233 
участници в изследването записвали ежедневно в днев-
ниците си своите емоции. Психолози от университе-
та „Хумболт“ в Германия съпоставили написаното с 
данните от Германския институт по метеорология за 
съответния период от време. Какво се оказало? Си-
лата на вятъра или температурите навън не правят 
човека повече или по-малко щастлив. Настроението ни 
не зависи пряко от времето, а от субективното му 
възприемане и от възможностите, които то създава 
да водим по-активен или по-малко активен начин на 
живот. Щастливи сме не защото днес е слънчево, а 
по-скоро защото благодарение на това бихме могли да 
се разходим в парка или да отидем до любимия си ба-
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сейн извън града и да се видим с приятели. 
Много по-чувствително нашето настроение се вли-

яе от 

СМЯНАТА НА СЕЗОНИТЕ 
и по-точно от количеството светлина, която намаля-
ва значително през есента и зимата. От една стра-
на, това стимулира в организма активното производ-
ство на хормона мелатонин, който нормализира цикъла 
на съня. Но от друга страна, отделянето на повече 
мелатонин води до производството на по-малко коли-
чество серотонин – хормона, който пък регулира на-
шето настроение. В резултат на тези два процеса ни 
се струва, че настроението ни става по-меланхолично, 
когато навън е мрачно. 
Зад непресъхващото ни желание да бъдем информира-

ни за прогнозата се крие и атавистичен страх. Екс-
травагантностите на природата ни напомнят за без-
силието ни да я подчиним, за 

УЯЗВИМОСТТА НА ВСЕКИ 
ЕДИН ОТ НАС

поотделно и на човечеството като цяло пред нещо 
толкова голямо и силно като нея. Нищо чудно, че 
древните повсеместно са обожествявали стихиите. 
Египетският бог Ра е олицетворявал слънцето, сканди-
навският бог Тор е бил владетел на мълниите и гръ-
мотевиците, гръцкият бог Еол бил повелител на вет-
ровете. Оцеляването на предците ни до голяма сте-
пен е зависело от капризите на природата. Но и на-
шият живот е тясно свързан с климата и прогноза-
та за времето. Сушата през лятото и днес води до 
по-бедни реколти. Жилищата и на днешните хора мо-
гат да бъдат пометени от буря или наводнение (да си 
спомним само за скорошните поражения, причинени от 
урагана Санди). Това, че ние така и не успяхме докрай 
да изучим, озаптим и „възпитаме“ природните стихии, 
продължава да поражда у нас едно тревожно отноше-
ние към времето като климатичен феномен.  
Разбира се, откакто са изобретени хладилниците, 

климатиците и някои други технологични удобства, 
ние по-малко зависим от климата, но не сме изцяло 
независими от него. През последните години хората 
от все повече страни с умереноконтинентален кли-
мат могат да потвърдят, че изразът „умирам от 
жега“ не е просто метафора. Както впрочем и изра-
зът „умирам от студ“. Подобни генерални климатич-
ни промени засилват желанието ни всеки ден да се 
уверяваме, че светът все още не е отишъл по дяво-
лите, като следим „изкъсо“ метеорологичните прог-
нози. Доста по-спокойни сме, когато сме предупреде-
ни какво ни очаква утре, вдругиден или в близко бъ-
деще. На мнозина от нас им е достатъчно да зна-
ят само температурата на въздуха, за да не се тре-
вожат. Други искат да бъдат осведомени за атмос-
ферното налягане, силата на вятъра, влажността на 

въздуха… Водещите сайтове в интернет предлагат 
и опция, която отчита температурата според субек-
тивното усещане на човешкото тяло. Метеорологич-
ните прогнози ни помагат 

ДА ВНЕСЕМ РЕД 
В ЖИВОТА СИ 

Смятаме, че без хубаво време не бихме могли нито 
да се насладим истински на отпуската си, нито пък 
на почивните си дни. Защото какво ни пука дали в 
понеделник времето ще е лошо, след като ще прека-
раме деня в офиса?! 
Истината е, че странните ни претенции към време-

то не се отличават нито с яснота, нито с посто-
янство. Субективни сме и често извеждаме като аб-
солютна истина онова, което помним от детството 
или от тийнейджърските си години. Лятото, есента, 
зимата или пролетта изглеждат много ярки в зората 
на живота ни. Защото през тези периода и преживя-
ванията ни са много ярки, много силни. Малкото мом-
ченце например ще запомни за цял живот мразовития 
ден, когато заедно с баща си се е пързаляло за първи 
път със зимни кънки. А момичето със сигурност пом-
ни онзи майски дъжд, под чиито капки за първи път 
е било целунато от момче...С

И
Н

ОПТИКУМ

Д-Р МАРИНА БЕЛЧЕВА, 
специалист по ирисова диагностика, 

хомеопатия, цветотерапия и 
диагностика на стреса 

1505 София, 
ул. „Марагидик“ №10-А, партер
Работно време: 
от 9.00 до 17.00 ч. 
от понеделник до петък; 
събота и неделя – след 
предварителна уговорка.
Предварително записване на тел.: 
02/873-29-04 или 0894/329-940
имейл: beler_med@mail.bg

Бела, брой 12 (178), 2012 31



Няма съмнение – за огромна част от жени-
те днес целулитът е козметичен враг № 1. 
Досадната напаст е толкова упорита, че само 

комплекс от системно прилагани мерки може да ù про-
тиводейства ефективно. Здравословно хранене и прием 

на достатъчно вода са в основата на този комплекс. При 
това не като временна „диета“, а като съзнателно избран и 

последователно спазван режим на живот, в който еднакво 
нямат място както драстичните ограничения, така и честите 

прегрешения. 
Включете в ежедневното си хранене повече плодове и зелен-

чуци (особено зелени салати и зеле), бобови храни, риба и мор-
ски деликатеси, яйца, сурови ядки, растителни масла. Тези храни 

съдържат в изобилие витамини и минерали, които ще ви помогнат 
да възстановите калиево-натриевия баланс в тялото си, да регули-

рате задържането на вода в него, да изчистите токсините, да поддър-
жате съединителната тъкан здрава, а кожата – красива и еластична. 

По отношение на течностите специалистите съветват да забрави-
те газираните напитки, да ограничите кафето и алкохола и да на-

блегнете на прясно изцедените плодови сокове и чая – зелен или билков. 
И да помните, че нищо не може да замени чистата вода, филтрирана или 

слабо минерализирана (трапезна). За оптимален днес се смята дневният 
прием на около 30 мл вода за килограм тегло. В дните с интензивни спортни 
занимания това количество трябва да се увеличи с поне половин литър.

И като стана дума за спорт, няма как да пропуснем факта, че редовни-
те тренировки са важна част от комплекса антицелулитни мерки. 

„Редовни“ е ключовата дума тук. Силовите упражнения не се препоръчват. 
Ходете бързо, тичайте, плувайте, карайте колело или тренирайте на кардиоу-

ред – велоергометър, кростренажор, степер. Ако предпочитате да се борите с 
целулита в компанията на някого другиго, може да се запишете на аеробика, 

пилатес или йога. Изобщо всички видове спорт, които подобряват кръвообра-
щението и микроциркулацията в тъканите и успоредно с това тонизират и укреп-

ват мускулите на бедрата и дупето, са подходящо оръжие в борбата с портокалова-
та кожа. 

За максимална ефективност е добре да включите и масажи с правилно подбран 
антицелулитен продукт. Но какво всъщност означава „правилно подбран“? 

Преди всичко неговата формула трябва да съдържа в достатъчно количество и подходяща 
комбинация доказано най-ефективните съставки, действащи за изглаждане на неестетичните 
грапавини. След това е важно продуктът да се нанася лесно и да попива бързо – съвременната 
работеща дама не си позволява да пилее ценни минути. И трето – да е на разумна цена. Защото 
борбата с целулита е дългосрочен ангажимент и е желателно разходите за нея да бъдат в при-
емливи граници.

В отговор на тези изисквания Asam&Iris Cosmetic, германска компания с половинвеков-
на история в производството на билкова лечебна козметика, създаде антицелулитен гел 
Almisan. Иновативната му формула комбинира кофеин, карнитин и екстракт от розма-
рин – компоненти с изключителна антицелулитна активност. 

При локално приложение кофеинът разгражда мазнините и стимулира отделянето на 
ензима липаза, който свива мастните клетки. Освен това освобождава тъканите от задър-
жаните течности и натрупаните токсини, като по този начин възобновява нормалните 
процеси в увредените от целулита клетки. Несравнимото по сила липолитично дейст-
вие на кофеина го прави най-ефикасния познат в козметологията агент за намалява-
не на мастните депа. Неговото действие чудесно се допълва от карнитина – амино-
киселина, която ускорява преработката на мазнините в енергия и предотвратява от-
лагането им в организма. Екстрактът от розмарин притежава силно тонизиращо 

действие. Активизира кръвообращението и подпомага разграждането на мастните 
натрупвания.

Антицелулитният гел Almisan се прилага веднъж дневно, най-добре вечер. 
Нанесете малко количество от гела и масажирайте (с ръце или масажор), докато 
продуктът попие напълно. Веднага ще усетите нежния аромат на лимонова трева 
и силния загряващ ефект на Almisan. А след 4–5-седмична употреба ще се зарад-
вате на новата си, по-съвършена визия.

Успешна 
тактика 
срещу 
целулита

Успешна 
тактика 
срещу 
целулита





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

Т
елците са здра-
во стъпили на 
земята, Рибите 
са мечтатели, 

а Скорпионите – опасни 
както за другите, така и 
за самите себе си.
Вестници и списания не 

пропускат да ни информират 
за съдбата ни за деня, седми-
цата или месеца. Почти всички 
деца вярват в Дядо Коледа, а пове-
чето възрастни – в предсказанията на 
звездите. Може би защото светът на хорос-
копите е близък до този на мечтите ни. Надяваме 
се тайно, че движението на планетите ще ни донесе 
така желаните любов, щастие и пари? Забелязали ли 
сте, че хороскопите рядко съдържат сериозни заплахи 
за нашето здраве или за любовния ни живот! Сигурно 
защото всекидневното четене на хороскопи е замисле-
но да ни носи спокойствието, че там, горе, 

НЯКОЙ МАРС, САТУРН 
ИЛИ ЮПИТЕР „МИСЛИ“ ЗА НАС 

В такъв случай, вярата ни в предсказанията е по-
скоро убежище, в което можем да се скрием от тре-
вогите, породени от заобикалящия ни материалисти-
чен свят.
Древните са използвали астрологията, за да разде-

лят времето на години, месеци и часове. Обръщали 
са се към звездите, за да разберат дали дадена бит-
ка ще бъде спечелена, или дали годината ще е плодо-
родна. И, забележете – небето е давало своите знаци 
само на избрани (жреци, крале, пълководци). Обикнове-
ните граждани са били лишени от тази привилегия. 
Едва през XIX в. звездите започват да „разговарят“ 
и с простолюдието. 
След Втората световна война звездните предсказания 

завладяват най-напред страниците на пресата в САЩ, 
а на по-късен етап и тези на европейските медии. 

С други думи, колкото 
повече нарцистичните 
изисквания на личност-
та нарастват, толко-
ва повече тя изпитва 
необходимост от пред-
сказания. 

„ДОБРИЯТ“ 
ХОРОСКОП 

е призван да ни успокои и да ни 
покаже, че сме целунати от съд-

бата. Освен това той ни дефинира и 
ни прави предвидими за другите. Или, каза-

но по-друг начин, помага ни да открием собствената 
си идентичност.
Но не сте ли се замисляли, че човек може да открие 

черти от своя характер и поведение в характеристи-
ките на всеки астрологичен знак. Тогава защо се дове-
ряваме на астрологичните прогнози, след като знаем, че 
планетите се движат толкова бавно, че е невъзможно 
да се правят ежедневни предвиждания за евентуални съ-
бития? Колкото и трудно да е, трябва да признаем, че 
у всекиго от нас има една част, която не живее според 
законите на разума. И точно благодарение на нея ние 
можем да мечтаем и да приемаме, че на света същест-
вуват и тайнствени неща. Проблемът е, че тя твър-
де лесно се поддава на манипулации и много бързо може 

ДА НИ ПРЕВЪРНЕ В ЗАВИСИМИ ОТ ВРАЧКИ

и астролози, които претендират, че имат цялото зна-
ние за човека, тоест за самите нас.
Единствено непрекъснатата работа за постигане на 

себепознание и осъзнаването на нуждите и желанията 
ни биха ни направили господари на нашия живот и на-
шето собствено бъдеще. Тогава няма да чакаме благо-
приятния период за ново начало между март и юни, а 
още от сутринта, при това всяка сутрин, ще започ-
ваме да работим за собственото си щастие.

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.
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Х
ората охотно обсъждат греш-
ките на другите, но не оби-
чат да говорят за своите. 
На територията на сайта 

kaksepishe.com не е точно така – 
читателите с охота (а понякога и 
с притеснение) споделят езикови-
те си грешки с Павлина Върбанова, 
а тя ги обобщава в публикации, за 
да предотврати чрез тях грешките 
на другите. „Когато в интернет ня-
кой прави забележка за правописа на 
другиго в коментар, в същия този ко-
ментар аз обикновено мога да намеря 
други грешки. Надали има сравнител-
но дълъг текст, в който да не мога да 
открия. Рядко се среща толкова гра-
мотен човек, който не е професиона-
лист“ – уверява ме тя. 
Макар като дипломиран филолог, 

защитил докторска дисертация по 
история на българския език, да ра-
дее за изрядността на печатното 
слово, Павлина Върбанова не мисли, 
че високата грамотност е задъл-
жително условие за успех в живо-
та. Затова тя не прави езикови за-
бележки на никого, освен ако някой 
изрично не я помоли да му посочи 

грешките. Не поправя дори съпру-
га си, който има живо езиково чув-
ство, но и особено отношение към 
езиковите правила, в което тя не 
вижда нищо лошо. За Павлина Вър-
банова формата на казаното и на-
писаното е по-маловажна от съдър-
жанието. Тя смята, че езикът от-
разява времето и това да се про-
меня, е негово естествено състоя-
ние. „Само мъртвите езици не се про-
менят. Живите езици се развиват и 
това е тяхното очарование. Езикова-
та норма винаги върви след промени-
те в живия, говоримия език. Няма как 
да е иначе. Тя не може да ги изпрева-
ри.“ Това нейно изказване някак ус-
покои педантичната ми природа на 
редактор, свикнал да се взира в 
текстовете и да изправя кривини-
те им. Стана ми чудно как един 
професионалист филолог, като Пав-
лина Върбанова, работил дълги го-
дини като редактор и коректор и 
създал сайт за правопис, пункту-
ация и граматика, може да бъде 
толкова толерантен към проявите 
на неграмотност. 

– Защо сте толкова либерална 
към езиковите грешки? Не сти-
мулирате ли по този начин негра-
мотността?

– Мисля, че констатацията за нара-
стващата неграмотност сред бъл-
гарите е силно преувеличена. Може 
и да има спад в нивото на негра-
мотността, но той може да се ус-
танови единствено чрез сравняване 

на статистически изследвания, на-
правени преди 30 години, да речем, 
и сега. Такава статистика липсва 
обаче. Затова смятам, че изводът 
„Младото поколение е много по-не-
грамотно от предишното“ не почи-
ва на стабилни факти. 

– Но все пак написаните в ин-
тернет текстове са доста негра-
мотни. 

– Да, обикновено изводът, че мла-
дото поколение е неграмотно, се 
прави на базата на текстовете, 
които се пишат по разни форуми и 
в социалните мрежи. Но днес все-
ки може да пише в интернет, не 
само младите. А преди 30 години 
къде българинът имаше възможност 
да изявява своята грамотност или 
неграмотност? Ние пишехме огра-
ничен брой текстове. Пък и за ня-
кои от грешките в интернет си 
има обяснение. Главните букви на-
пример не се използват заради бър-
зината на общуването. Да не гово-
рим, че доста хора намират главни-
те букви за некрасиви, за стърча-
щи. И чрез неизползването им по-
казват собственото си отношение 
към правописа. Хората си намират 
различни причини да не се съобра-
зяват с нормата. И аз ги разби-
рам, не ги критикувам, защото спо-
ред мен спазването на нормите и 
стандартите ни уеднаквява. Прави-
лата отчасти ограбват експресия-
та на езика.

ПАВЛИНА ВЪРБАНОВА
за правописа със за правописа със 
собствено „Аз“собствено „Аз“

СНИМКA БОЖЕНА ВЪРБАНОВА
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– Но правилата са за това, за да 
се спазват.

– Само правилата за слято, по-
луслято и разделно писане са повече 
от 120 на брой. И за специалисти-
те е трудно да ги запомнят всич-
ките. Аз също правя справка, ко-
гато попадна на по-рядък случай, а 
какво остава за обикновения човек, 
който не е филолог?! 
Когато пиша собствен текст, се 
случва да допусна правописни или 
пунктуационни грешки, защото вни-
манието ми е насочено към съдър-
жанието. Разбира се, после проверя-
вам написаното и си ги откривам. 
Отнасям се не особено критично 
към хората, които допускат ези-
кови грешки, точно защото ра-
ботя като редактор и коректор. 
Ако един лекар се вживява прека-
лено в страданията на пациенти-
те си, той ще се разболее. Ако се 

ядосвах и вълнувах от всяка греш-
ка, щях ли да мога да си върша до-
бре работата?! 

– Училище и правопис… Училище 
и грамотност… Учители и гра-
мотност… Все теми с продълже-
ние. Продължете ги вие. 

– Езикът е безкрайно интересна 
материя, но смея да твърдя, че се 
преподава скучно. Преподавателите 
ни наставляват как да градим ези-
ковия си изказ, говорейки за норми 
и правила, но без да представят 
езика в неговата пълнота, в мно-
гообразните му проявления. Затова 
изказът ни често е скован от пра-
вилата. Мисля, че те трябва да се 
спазват, но леките отклонения не 
бива да се санкционират строго. 
Училищните програми се пръскат 
по шевовете от ненужни академич-
ни знания. В часовете по български 
език и литература трябва да се на-
бляга повече на правописа и пунк-
туацията, отколкото на частите 
на изречението, частите на речта 
и определянето на техните грама-
тични особености и характеристи-
ки. Това е самоцелно и няма да пос-
лужи на децата кой знае колко в 
живота. По-добре е учениците да 
се научат да създават собствени 
текстове, отколкото да интерпре-
тират чужди. 

– Какво му е новото на новия пра-
вопис? Според мен промените в 
новия официален правописен реч-
ник на БАН, който излезе преди 
два месеца, са малко и незначи-
телни…

– От 1983 г. досега са издадени 
три официални правописни речника 
със санкцията на БАН под различ-
ни наименования. Първият – през 
1983 г., вторият – през 2002 г. 
и сега – третият. В първия реч-
ник думите взимам и вземам бяха 
дублети. Вторият речник премах-
на взимам и остана само вземам. 
Моят съпруг много често и до 
днес си употребява варианта взи-
мам. Не се стърпях веднъж и му 
казах, че от 2002 г. тази дума не 
е книжовна. А той ми отговори: 
„Сега, като научих това, съвсем 
съзнателно и нарочно ще си упо-

требявам неправилната форма“. И 
аз го разбирам, защото това не е 
рядко срещана форма. Тя се упо-
требява масово от хората. В по-
следния правописен речник възста-
новиха дублета взимам, но като не-
препоръчителен. Мисля си, че няма-
ше смисъл да го махат, след като 
той се използва активно. Поняко-
га учените подхождат „лаборатор-
но“ към езика. Просто решават, 
че нещо е излишно, че правилата 
могат да се променят, но живата 
практика ги опровергава. 

Я вместо Е; Е вместо Я

закъсняли плащания

(Правилно: закъснели плащания)

голями файлове

(Правилно: големи файлове)

Кратък член вместо пълен; 

пълен член вместо кратък

Кой е най-добрия мобилен оператор в 

България?

(Правилно: Кой е най-добрият 

мобилен оператор в България?)

Заповядай на диванът.

(Правилно: Заповядай на дивана.)

Всички думи в съставните 

собствени имена – 

с главни букви

Българска Народна Банка

(Правилно: Българска народна банка)

Й вместо И 

във формите за мн.ч.

всички, който ходят

(Правилно: всички, които ходят)

кутий, лекций, институций

(Правилно: кутии, лекции, 

институции)

Поставяне на точка 

след съкращенията за грам, 

метър, литър

300 г. захар, 200 м. гладко бягане, 

60 л. вода

(Правилно: 300 г захар, 

200 м гладко бягане, 60 л вода)

Допускате ли 
ТАКИВА ГРЕШКИ?

Отношението ми към чуждиците 

е също толкова либерално, как-

то към грешките, но се дразня, ко-

гато се прекалява с тях. Миналата 

година бях на един семинар в рам-

ките на конкурса „БГ Сайт“, къде-

то изслушах доста презентации. В 

началото млади хора представяха 

своите стартъпи (т.е. своите пър-

ви проекти). Един от презентатори-

те използваше страшно много чуж-

дици. Естествено, публиката го раз-

бра прекрасно, тъй като всички там 

бяха IT хора. Разбрах го и аз, защото 

дълго време съм си изкарвала хляба 

като коректор и редактор в IT изда-

ния. Но се подразних, защото чужди-

ците бяха повече, отколкото тряб-

ваше: „Започнаха да ни контактват 

различни хора“, „Направихме мулти-
селектсърч търсачка“ – и все в този 

дух. 

На същия семинар говори и един оча-

рователен лектор, Владимир Петков 

– Каладън, много интересен презен-
татор. Той също използваше чужди-

ци, но толкова артистично и уме-

ло, че въобще не ме подразни. Запом-

нила съм две негови изречения, кои-

то ме впечатлиха: „Тези данни не са 

в хюмънрийдъбъл формат“ и „Опти-

мизаторът на заглавия е турбова-
жен човек“.

Умението е да вплиташ чуждиците 

в своята реч така, че те да звучат 

естествено, и да бъдат съобразе-

ни с аудиторията, с темата и даже 

с твоето собствено излъчване. Една 

и съща дума звучи по различен начин, 

в зависимост от това от кого е из-

речена.

Чуждици за обичане, 
чуждици за мразене
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– Кога назрява историческият 
момент за правене на промени?

– Трудно е да се улучи точният мо-
мент. Не бива прекалено много да 
се изчаква говоримият език да оти-
де напред, т.е. не бива да се полу-
чи голямо разминаване между оно-
ва, което е правилно, и начина, по 
който хората говорят и пишат. 
За радост, в по-новата история на 
българския език не е имало такива 
драматични ситуации.

– Напоследък все по-често чу-
вам хората да се съпротивляват 
срещу промените в правописа. 
„Аман от глупости! – казват те. 
– Събрали се там някакви си хора 
и решили да променят нещо си. Аз 
ще си карам по стария правопис.“ 
Какво мислите по този въпрос?

– Когато човек разглежда езика в 
развитие, той вижда, че нормата е 
променлива, не е закостеняла. Ако 
днес нещо е грешно, утре – нищо 
чудно да бъде правилно. Не казвам, 
че всички грешки утре ще бъдат 
нормирани, но има посока, или по-
скоро посоки, в които езикът се 
развива, и ако те се познават до-
бре от хората, които коват норма-
та, новопостановените правила ще 
бъдат много по-адекватни на езико-
вата ситуацията в момента.

– Какви хора трябва да участват 
в изковаването на нормата спо-
ред вас? 

– Сега за нормирането на българ-
ския език отговаря Институтът 
за български език на БАН. Той е 
упълномощен от Министерския съ-
вет и е натоварен с тази задача 
със специално постановление. Един-
ствено специалистите от този ин-
ститут могат да променят прави-
лата. Получава се така, че нормата 
се изработва от сравнително огра-
ничен кръг специалисти. Според мен 
би било много по-добре, когато се 
внасят промени в правописа или в 
пунктуацията, да се потърсят мне-
нията на по-широк кръг специали-
сти от различни филологически об-
ласти, а също и на хора, които ра-
ботят в редакциите на списания, 

вестници, сайтове и имат пряк до-
сег с езика на нашето ежедневие.

– Ако от вас зависи, какво бихте 
променили в правописа?

– Бих оставила на пишещите сво-
бодно да избират къде да употре-
бяват пълния и краткия член. Шири 
се убеждението, че това правило ни 
помага да откриваме подлога в из-
речението, когато той е от мъж-
ки род. Как тогава безпогрешно оп-
ределяме вършителя на действие-
то при съществителните и при-
лагателните от женски и среден 
род?! Там нямаме пълен и кратък 
член, но никога не разбираме по-
грешно посланието. 

– Какво ви накара да създадете 
сайта?

– За мен това беше предизвика-
телство – да създадеш сайт, кой-
то е единствен по рода си. Иска-
ше ми се да има такова място в 
интернет, където хората да полу-
чават компетентна и надеждна ин-
формация за правописа, да намират 
кратък, точен и ясен отговор по 
езикови въпроси. Сайтът се под-
държа само от мен и от Милен 
Петрински – човека, който изгра-

ди kaksepishe.com в техническо от-
ношение. 
Ценното е, че под всяка една публи-
кация са посочени източниците, на 
които се основавам. Това кара чи-
тателите да се доверяват на съ-
държанието в сайта. Не поддържам 
контакти с колегите от Институ-
та за български език, но се позова-
вам на негови издания. Надявам се 
този сайт да провокира по няка-
къв начин колегите да качат в ин-
тернет поне съдържанието на офи-
циалния правописен речник, защото 
това е крайно необходимо.

– Замисляли ли сте се кои са ос-
новните причини, поради кои-
то хората допускат правописни 
грешки? Има ли все пак грешки, 
които не бихте простили?

–Вместо да заклеймявам грешките, 
аз се старая да си обясня защо хо-
рата ги допускат, съзнателно или 
не. Първата причина е недоброто 
познаване на правилата, недоброто 
им усвояване в училище или липса-
та на желание това да се навакса 
на по-късен етап. Другата основа-
телна причина е стремежът да бъ-
деш различен, оригинален, да се от-
кроиш от другите. Това е своеобра-
зен протест срещу правилата въоб-
ще. Правилата са, за да могат че-
тящите много по-бързо да осъзна-
ят написаното от теб, да го въз-
приемат по-лесно. Те улесняват об-
щуването, но го стандартизират. 
И това е лошата им страна. Но 
въпреки че съм толерантна, все пак 
има грешки, които не бих прос-
тила, и това са сгрешени често 
употребявани думи, например лекър, 
найстина, малак.
Трудно бих простила и грешки в пе-
чатни издания, защото смятам, че 
печатното слово трябва да е из-
рядно, то е образец за писмено сло-
во изобщо. Писмено слово има и в 
интернет, но там някак си се при-
ема, че то може да се отклонява 
от нормата, защото изказът в ин-
тернет е по-свободен, по-личен.

Интервю на Мариана ЯНЕВА

 Първият официално установен пра-

вопис на българския език датира от 

1899 г. – т.нар. Дриновско-Иванчев-

ски правопис. Това е първият право-

пис, който се налага в образовател-

ните и културните институции на 

държавата.

 Когато правителството на БЗНС 

идва на власт, то въвежда свои пра-

вописни норми (Омарчевски право-

пис), които просъществуват само 

две години (1921–1923). 

 Следва правописната реформа 

през 1945 г. и установяването на т. 

нар. Отечественофронтовски право-

пис.

 През последните почти 70 годи-

ни не се е провеждала правописна ре-

форма. Въвеждат се някои промени в 

правилата, но те не са кардинални, 

драстични, а по-скоро козметични.

Малко история 
НА ПРАВОПИСА
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„Д
а се видим в четири“; 
„Филмът свършва в осем 
и двайсет“; „Полетът ще 
трае час и половина“; „Ро-

дена съм в три през нощта“; „До 
пет вечерта трябва да изпратя ин-
формацията“; „В шест съм на коз-
метик“; „След седем секунди ще 
светне зеленият светофар“; „Утре 
ще закъснея и ще дойда в десет“; 
„Има още 15 минути до последния 
влак на метрото“. 
Ние наистина рядко си даваме 

сметка, че повечето от активност-
ите ни през деня са определени по 
време и принуждават и нас да опре-
деляме времето. Часовници светят 
отвсякъде – от екрана на мобилния 
телефон, от монитора на компютъ-
ра, от таблото на автомобила; ми-
гат в метрото, в тролея, на улица-
та. И точно защото индикаторите 
за време са навсякъде около нас, лю-
бопитен остава въпросът 

ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАМЕ 
ДА ДЪРЖИМ НА РЪЧНИТЕ 

ЧАСОВНИЦИ 
Защо множеството други часов-

ници около нас не са ни направили 
равнодушни към ръчните? Може би 
заради удоволствието да ги усеща-
ме около китката си, да разглеж-
даме циферблата им или пък зара-
ди почти детското силно желание 
да уловим невидимото движение на 
стрелките.
Според някои часовникът е сво-

еобразно memento mori („Помни, че 
си смъртен“ в свободен превод от 
латински – бел. ред.) и наистина е 
учудващо, че го носим на ръката с 
такова голямо удоволствие. 

ВПРОЧЕМ ТЛАСЪК НА РАЗВИТИЕТО НА РЪЧНИТЕ 
ЧАСОВНИЦИ ДАЛА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.

Именно в сложните условия на бой-
ните действия, на арената на смър-

тта мъжете открили, че ръчният 
часовник е далеч по-удобен от джоб-
ния и започнали да измислят различ-
ни приспособления, за да закрепват 
джобните часовници върху китките 
си. По-късно големи количества ръч-
ни часовници били произведени и до-
ставени на армията. Интересно е, 
че именно военните (а не аристо-
кратите или пък поклонниците на 
модата) са виновници за масовото 
навлизане и утвърждаване на този 
артикул в бита ни. 
Този факт е любопитен и по още 

една причина. 

НА ПРАКТИКА ФОРМАЛНИЯТ ПОВОД ЗА 
НАЛАГАНЕТО НА РЪЧНИТЕ ЧАСОВНИЦИ Е ДАДЕН ОТ 

МЪЖЕТЕ, А НЕ ОТ ЖЕНИТЕ.

Може би защото в онези времена 
все още функционалното значение 
на ръчния часовник е било водещо, 
за разлика от днес, когато той се 
възприема и като аксесоар. 
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ВЪЛШЕБНИТЕ 
ГРИВНИ

НА ВРЕМЕТО

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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КЛАСИЧЕСКА МЕХАНИКА

Вероятно една от причините за 
нашата вярност към ръчните ча-
совници е, че днес основната им за-
дача не е толкова да отмерват и 
показват познатите на всички ни 
времеви интервали, колкото да из-
разяват личния стил на своя при-
тежател. Не са много в историята 
на човечеството предметите, кои-
то се радват на такова внимание 
и от страна на художници, занаят-
чии и бижутери. И, разбира се, от 
страна на страстните колекционе-
ри. Едни от колекционерите обожа-
ват суперскъпите маркови часовни-
ци. За други от тях марката не е 
толкова важна, те се възхищават 
на великолепието на механиката. За 
тях часовниците са синоним на из-
ключително фина, майсторска рабо-
та. Впрочем механичните часовни-
ци си остават на почит и до ден-
днешен.

СКЪПО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Друга причина, поради която хора-
та на ХХI в. си купуват часовници, 
е цайтнотът, вечният недостиг на 

време. Съвременният човек се чув-
ства безпомощен да контролира ча-
совете и минутите. Затова е скло-
нен да плаща за часовниците и пре-
калено висока цена, сякаш принася 
жертва на бога на времето Хро-
нос. Блестящите от злато и скъ-
поценни камъни стари часовници са 
свидетелства, че такива „жертво-
приношения“ са се правели и преди. 

СТАТУСЕН СИМВОЛ

Днес мъжете купуват часовни-
ци повече от жените. Сигурно 
защото на практика часовни-
кът е единственото стигнало 
от минали времена до наши 
дни мъжко украшение. Иглите 
за вратовръзки, ботунелите и 

висящите от мъжките жилет-
ки верижки потънаха в миналото... 

Останаха само тези скъпи „белезни-
ци“ за мъжките китки с космиче-
ски различни цени. За мъжа ръчни-
ят часовник е идеално средство за 
небрежно демонстриране на статус. 
Интересно е обаче, че най-скъпите 
ръчни часовници често изглеждат 
семпло и скромно и точно заради 
това успяват да пленят мнозина. 
Гладкият корпус на ръчния часов-

ник крие и друг парадокс за нашите 
разбирания. Възприели сме, че глав-
ното достойнство на всеки пред-
мет с функционално предназначе-
ние е 

НЕГОВАТА НАДЕЖДНОСТ 
Но всички миниатюрни детайли 

от механиката на часовниците из-
глеждат толкова крехки, толкова 
ненадеждни. Имаме чувството, че 
постоянно движещите се и зацепва-
щите се едно о друго зъбчати ко-
лелца всеки момент ще се счупят и 
механизмът ще спре. Но само така 
изглежда! Независимо че понякога 
часовниците спират, те остават 
въплъщение на вечната мечта за 
надеждност на човешкото същест-
вуване. Съпътстват ни ежедневно, 
продължават да вървят напред и 
именно затова ни обнадеждават.

КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН

„Ръчните часовници могат да се разглеждат и като феномен на култу-

рата – напомня Карлос Росильо (Carlos Rosillo), един от основателите на 

марката Bell&Ross. – По същество той е предмет, който постоянно носим 

със себе си и който ни напомня, че времето идва и си отива. На мен лич-

но са ми особено интересни механичните часовници, защото имат и фи-

лософско измерение, което излиза от рамките на чисто потребителската 

им стойност. Ние винаги сме възприемали часовниците като благородна и 

дълговечна ценност, като предмети, носители на традиции. Затова тези 

предмети се предават по наследство. На писалището ми има джобни ча-

совници с минутен репетир, които са на повече от двеста години. А къде 

ще се окажат след две столетия голяма част от тези вещи еднодневки, 

които използваме днес?!“

Пружина Задвижването при 

механичните часовници се осъ-

ществява чрез външна механич-

на работа, тоест чрез навиване 

на еластична пружина. 

Ремонтоар Свикнали сме да го 

наричаме ключе. Ремонтоарът е 

онази част, с чиято помощ нави-

ваме механичната пружина. 

Барабан е мястото, в което е 

разположена пружината. 

Баланс Управлява работата на 

часовника, като осигурява рав-

номерно въртене на всеки еле-

мент от цялата система от ко-

лела.

Анкар Частта, която получа-

ва енергията от пружината и я 

предава на баланса посредством 

системата от колела.

ДНЕС ПОНЯКОГА 
НИ СЕ НАЛАГА ДЪЛГО 
ДА РОВИМ ИЗ ЧАНТАТА 
ИЛИ ИЗ ДЖОБОВЕТЕ СИ, 

ЗА ДА НАМЕРИМ МОБИЛНИЯ 
СИ ТЕЛЕФОН И ДА ВИДИМ 

КОЛКО Е ЧАСЪТ. 
ДОСУЩ КАКТО ХОРАТА 

В МИНАЛОТО СА ВАДИЛИ ОТ 
ДЖОБА СИ СТАРИЯ ДЖОБЕН 
ЧАСОВНИК. ТОЧНО ЗАТОВА 

МОБИЛНИЯТ ТЕЛЕФОН, МАКАР 
И ДА Е СНАБДЕН С ФУНКЦИЯ 
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВРЕМЕТО, 

НЕ ОТМЕНЯ НОСЕНЕТО 
НА РЪЧЕН ЧАСОВНИК.
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Ще правим пилатес на автобусната спирка, 

а по нощите ще танцуваме в метрото, 

събувайки обувките с токчета и купувайки 

си от автомат специални за целта цвички…. 

Чакат ни и още странни развлечения, по които 

много скоро целият свят ще полудее.
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СИХОТЕРАПИЯ В БАРАПСИХОТЕРАПИЯ В БАРАПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТО ЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПА ИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯ ВВВВВВВВВВВВВВ БББББББББББББАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРРАААААААААААААПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТО ЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИ ВВВВВВВВВВВВВВ БББББББББББББАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАААААААААААААПСИХОТЕРАПИЯ В БАРАПСИХОТЕРАПИЯ В БАРА

ЛОВЦИ НА WIЛОВЦИ НА WI FIЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛООВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦИИИИИИИИИИИИИИИ НАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАА WWWWWWWWWWWWWWWIIII-II-I-I-I-I-I-I-I-I FIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦИИИИИИИИИИИИИИИ НАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНА WWWWWWWWWWWWWWWIIII-I-I-I-I-I-I-I-I-I-II FIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIIЛОВЦИ НА WI-FIЛОВЦИ НА WI-FI

ДИСКОТЕКА В МЕТРОТОДИСКОТЕКА В МЕТРОТОДИДИДИДИДИДИДИДИДИИСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКОТОТОТОТОТОТОТОТОТЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКААААА А А АА ВВВВВВВВВ В МЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕТРТРТРТРТРТРТРТРТРТ ОТОТОТОТОТОТОТОТОТОООООООООДИДИДИДИДИДИДИДИДИИСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКОТОТОТОТОТОТОТОТОТЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКАААААА А А А ВВВВВВ В В В В МЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕТРТРТРТРТРТРТРТРТРТ ОТОТОТОТОТОТОТОТОТОООООООООДИСКОТЕКА В МЕТРОТОДИСКОТЕКА В МЕТРОТО

ФФФИФИФИФИТННННННННННННННТННННННННННННТНННТНННТ ЕЕЕЕЕЕЕСССССССССССССЕСССССССЕСССЕСССЕЕСССССЕСССССЕЕЕССССССССССССЕССССЕСЕСЕССССЕССССССЕЕССССЕСССССЕССССССССЕССС ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННААААААААААААААААААААААААААААААААА УЛУЛУЛЛУЛУЛУЛЛУЛУЛУЛУЛУЛЛЛУЛЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛЛУЛУЛУУЛЛУЛЛУЛУУЛУУЛУЛУЛЛЛУЛЛЛЛЛУ ИИИЦЦИЦИИЦИЦИИЦИИЦЦИИИИЦИЦИИЦИЦИИЦИИИИИИЦИЦИИИЦИЦИИИИЦИЦИИИИИИЦИЦИИИИЦИЦАТААААТАТААААТАААТААТАААААТАТАААТАТААТАТААТААААААТАААТАААААТАААААА АААААААААААААААФИФИФИФИТТТНННННННННННННННННТННННТННННННННННННТННННННННННННННЕЕЕЕЕЕЕЕССССССССССССССЕСССССССЕСССЕСССЕЕСССССССЕССЕСССЕЕЕСССССССЕССССССЕССССЕЕССЕССЕСССССССЕСССССССЕЕСССССЕССССССЕССССССССЕСССЕССЕС НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННААААААААААААААААААААААААААААААА АА ААА А А УЛУЛУЛЛУЛУЛУЛЛУУУЛУЛУЛУЛЛЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛЛУЛУЛЛУЛЛУЛЛУЛУЛУЛЛЛУЛЛЛЛЛЛЛИИЦИИЦЦИЦИИЦИЦИИЦИИЦЦИИИЦИЦИИЦИЦИЦИИИИИЦИЦИЦИИИЦИЦИИИЦИЦИИИИИИЦИЦИИИИЦИЦИ АТААТАТААААТАААТААТАААААААТААТАААААТАААТАТААТААААААТАААТААТААТААААТАТАААААААААААААААФИТНЕС НА УЛИЦАТАФИТНЕС НА УЛИЦАТА

Бела, брой 12 (178), 201242



ВЪСТАНИ О НА БЕЛИ МЪЖВЪСТАНИЕТО НА БЕЛИТЕ МЪЖЕВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВ СТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНА ИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИ ТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТ ННННННННННННААААААААААА А А БЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИИТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТ ММММММММММММММЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВЪВ СТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИ ТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТ НННННННННННННААААААААААА А А БЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИИТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕ ММММММММММММММЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЪЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕВЪСТАНИЕТО НА БЕЛИТЕ МЪЖЕВЪСТАНИЕТО НА БЕЛИТЕ МЪЖЕ

ЙЙТАТАТАТАТАТАТАТААЙНЙНЙНЙНЙНЙНЙНЙНЙНЙНИИИИИИИИИИ ВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕРИРИРИРИРИРИРИРИРИИТАТАТАТАТАТАТАТААЙНЙНЙНЙНЙНЙНЙНЙНЙНЙНИИИИИИИИИИ ВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЕРИРИРИРИРИРИРИРИРИИТАЙНИ ВЕЧЕРИТАЙНИ ВЕЧЕРИ

Потайното кафене Junk Club

Ресторант 

в нечий дом
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КОНЦЕРТ САМО ЗА ТЕБКОНЦЕРТ САМО ЗА ТЕБКОКОКОКОКОКОКОКОКОК НЦНЦНЦНЦНЦНЦНЦНЦНЦЦЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРТТТТТТТТТ САСАСАСАСАСАСАСААМОМОМОМОМОМОМОМОМОМО ЗЗЗЗЗЗЗЗЗАААААААА А ТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕЕББББББББББКОКОКОКОКОКОКОКОКОК НЦНЦНЦНЦНЦНЦНЦНЦНЦЦЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРТТТТТТТТТ САСАСАСАСАСАСАСААМОМОМОМОМОМОМОМОМОМО ЗЗЗЗЗЗЗЗЗАААААААА А ТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕЕЕЕББББББББББКОНЦЕРТ САМО ЗА ТЕБКОНЦЕРТ САМО ЗА ТЕБ

И София е част от 

европейското дви-

жение Guerrilla 

Gardening – през 

2011 г. пред Народ-

ния театър се пред-

лагаха безплатни 

„бомби“ със семена

ЧАС НА СОБС В НОСЧАСТНА СОБСТВЕНОСТЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАССТСТСТСТСТСТСТСТС НАНАНАНАНАНАНАНАНА СССССССССОБОБОБОБОБОБОБОБОББССТСТСТСТСТСТСТСТВВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОССТСТСТСТСТСТСТСТ  ЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧААСТСТСТСТСТСТСТСТСТС НАНАНАНАНАНАНАНАНАА СССССССССОБОБОБОБОБОБОБОБОББСТСТСТСТСТСТСТСТСТВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОСТСТСТСТСТСТСТСТСТ
ЗЗЗЗАЗАЗАЗАЗАЗ ЕЕЕЕЕЕЕЕДНДНДНДНДНА А АААА ГОГОГОГОГГОДИДИДИДИДИИНАНАНАНАНАНЗЗЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗЗА ЕЕЕЕЕЕЕЕДНДНДНДНДНД А А АААА ГОГОГОГОГГОДИДИДИДИДИИНАНАНАНАНАНА
ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ 
ЗА ЕДНА ГОДИНАЗА ЕДНА ГОДИНА
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Ч
есто в нощта на 31 де-
кември срещу 1 януари 
избухват не фойервер-
ки, а... скандали. Да бъ-

дем честни. Всеки от нас държи в 
семейния си гардероб един скелет с 
табелка „Моят най-ужасен скандал 
– новогодишният!“. Ще бъде жал-
ко, ако той избухне и тази годи-
на, за да помрачи атмосферата на 
празника, да „отмени“ подаръците, 
да „угаси“ светлините на свещите 
и да „обърне“ на пода всички вкус-
ни ястия, с които сте отрупали 
трапезата. 
От вашите писма извлякохме 

„ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА“ 
НА ПОВОДИТЕ ЗА СКАНДАЛИ 
и лошо настроение в края на го-
дината. Дано ви бъдем полезни с 
нея. Но имайте предвид, че всяка 
Нова година, включително и тази, 
е едно голямо огледало, в което мо-
жете да се видите такива, какви-
то сте в действителност като 
хора. Опи тайте се в цялата пре-
дпразнична суета да намерите вре-
ме да се попитате как стоят не-
щата във вашата двойка или в се-

мейството ви? Разногласията, уп-
реците, ревността, съперничество-
то… Направили ли сте нещо реал-
но, за да решите проблемите, или 
просто сте ги скрили в шкафа при 
онзи скелет с табелката? Не са ли 
прекалено високи очакванията ви, 
не е ли прекалено силно чувството 
ви за обида? Готови ли сте на ис-
тинска среща с близките си хора, и 
най-важното – достатъчно моти-
вирани ли сте да промените нещо 
у себе си?  

НОВОГОДИШЕН ЦАЙТНОТ

„Всичко ми се струпа в края на де-
кември. В работата – годишен от-
чет, вкъщи – непланиран ремонт. 
Подготовката за празника ми доне-
се допълнително напрежение. В ново-
годишната нощ бях толкова уморе-
на, че на всички въпроси отговарях 
кратко и без емоции. Съпругът ми 
реши, че съм обидена за нещо. Така 
или иначе, развалих празника.“

Ина, 32 г.

Приключване на служебните про-
екти, покупки на продукти и по-
даръци… И всичко това, сервирано 

в условия на големи задръствания и 
навалици от хора по улиците, кои-
то наистина могат да ни побър-
кат. Всички сме в стрес и всички 
си мислим: „Щом най-сетне дойде 
31 декември, ще се отпусна и ще 
си почина“. Но се случва точно об-
ратното. В последните дни на де-
кември цари напрежение, всички на-
някъде бързат, занимават се с хи-
ляди неща, закъсняват, не успяват 
да спазят сроковете и стават раз-
дразнителни. Много от нас възпри-
емат Нова година като своеобра-
зен нулев километър, граница, през 
която не е желателно да пренася-
ме старите си проблеми в бъдеще-
то. Но помнете – няма нищо фа-
тално, ако не успеете да свършите 
всичко до полунощ. Дори част от 
подаръците бихте могли да купите 
на втория или третия ден от но-
вата година. Да посрещнете праз-
ника в добро настроение, е къде-къ-
де по-важно. 

СЪВЕТ Не отлагайте всичко за 
последната седмица. Разпределете 
задълженията по подготовката на 
празника между роднини и приятели. 

ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

СУРВА БЕЗКОНФЛИКТНА СУРВА БЕЗКОНФЛИКТНА 
ГОДИНАГОДИНА!!
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НЕДОСТАТЪЧНО 
ИДЕАЛЕН ПРАЗНИК

„Миналата година си казах: „Този 
празник ще бъде идеален!“. Премис-
лих всичко до последните детайли – 
от украсата на елхата до сервира-
нето на масата. Отделих специал-
но внимание на менюто и подаръци-
те. Опаковах тези на децата с пре-
красна релефна червена хартия. Въ-
образих си, че на опаковката ще под-
хождат и червени балони. Помолих 
мъжа си да ги купи. Той се появи в по-
следния момент с балони в тъмносин, 
почти черен цвят. Е, как е възмож-
но да бъде толкова невнимателен?! 
Цяла вечер не му проговорих!“ 

Елена, 29 г.

Идеализирането на празника има 
както положителна страна (плани-
раме нещо ново и интересно), така 
и отрицателна (ставаме критични, 
прекалено взискателни и обидчиви). 
Всички си представяме какъв 

трябва да бъде нашият идеален 
дом (работа, семейство, приятели) 
и не на последно място – празник. 
Нормално е да сме разочаровани, ко-
гато очакванията ни не съответ-
стват на действителността. Но 
нека да погледнем на тази ситуация 
от друга страна – всяко отклоне-
ние от плана може да бъде използ-
вано като повод за експеримент. 
Помислете малко и измислете на-
ходчиво решение. Превърнете дефе-
кта в ефект. Ако нещо не стане 
така, както ви се е искало, бъдете 
готови да импровизирате. 

СЪВЕТ Когато някое събитие се 
изплъзне от контрола ви, опитайте 
се мислено да намалите важността 
му. Въпрос на самовнушение! Пое-
мете въздух и си представете, че 
новогодишната нощ е най-обикнове-
на вечер. 

СБЛЪСЪК НА ИНТЕРЕСИ 

„На миналата Нова година бяхме 
само двамата с мъжа ми. Синът ни 
отиде да празнува със съученици. 
Предложих след полунощ да отидем 
и да поздравим всички съседи от на-
шия етаж. Мъжът ми не хареса идея-
та. Но не го каза спокойно, ами вмес-

то това се разпали, развика се, а аз 
се обидих. Не отидохме никъде, а ос-
танахме вкъщи с лошо настроение.“ 

Маргарита, 45 г.

Когато един от съпрузите иска 
да прекара празника в шумна ком-
пания, а другият – вкъщи, пред те-
левизора, проблемът не е просто в 
различните интереси. Не е изключе-
но тук да става дума за конфликт 
на тема „властта в семейството“. 
Избирайки къде да прекара Нова го-
дина, партньорът демонстрира, че 
смята себе си за лидер. 
Когато се сблъска с друг начин на 

възприемане на света, всеки човек 
реагира посвоему. Някои се ядосват 
и дори не мислят да отстъпват. 
Други бързат да направят компро-
мис. Трети се съгласяват с чуждо-
то мнение. Четвърти правят всич-
ко, както си знаят. Но най-разум-
ното в подобна ситуация е да се 
договорите. 
Ако вашите представи за праз-

ника се различават кардинално от 
тези на съпруга, децата и прияте-
лите ви, съберете се заедно и пла-
нирайте вариант на вечерта, кой-
то е приемлив за всички, като обе-
дините най-хубавите моменти на 
предложените от всеки вариант. 

СЪВЕТ Обсъдете отрано сценария 
за празника – къде ще го отбележи-
те, как и с каква компания. 

ОЧАКВАНЕ НА ЧУДО

„Сигурна бях, че точно на Нова го-
дина приятелят ми ще ми предложи 
брак. На 30 декември пристигнахме 
в Париж. Сутринта на 31-ви се раз-
хождахме из града, качихме се на Ай-
феловата кула. За вечерта той бе 
запазил маса в един ресторант. Не-
търпеливо очаквах момента, в който 
ще ми даде пръстена и ще ми предло-
жи сърцето си. Но той така и не на-
прави това. В полунощ се разплаках. 
Проведохме разговор – не много при-
ятен. Не само вечерта, цялата ни 
ваканция се провали.“ 

Елеонора, 26 г.

Всички мечтаем за нещо, предста-
вяме си го до най-дребния детайл. 
Разочарованието идва, естествено, 

когато в реалността не се слу-
чи нищо от онова, за което сме 
мечтали. Не наскърбявайте самите 
себе си по този начин и продължа-
вайте да мечтаете. Сбъдването на 
мечтите ви е не само възможно, но 
и сигурно. Важно е обаче да се на-
учите да различавате желаното от 
действителното. И още – да изри-
чате своите желания на глас. Защо-
то на партньора ви може и да му 
е трудно да ги отгатне. 

СЪВЕТ Всички имат планове, же-
лания, мечти. И при всекиго те са 
различни. Това не е нито хубаво, 
нито лошо, то просто е даденост. 
Имайте своите мечти, но допусне-
те, че е възможно те да се разми-
нават с желанията на близките ви. 
И не им натрапвайте своите. 

РАВНОСМЕТКА

„Родителите ми винаги се карат пре-
ди празници. Всяка година. Баща ми 
работи високо в йерархията на една 
компания. Точно преди Нова годи-
на във фирмата му е лудница, защо-
то се отчита обемът на продажби-
те. Баща ми обича да си прави и лич-
на равносметка за свършеното през 
годината. Преценява какво е постиг-
нал и започва да се притеснява, че 
няма да бъде на същата висота и 
следващата година. Ние с майка ми 
знаем за неговите вълнения. И въпре-
ки това винаги става скандал.“

Зоя, 21 г.

В навечерието на Нова година е 
съвсем нормално хората да си пра-
вят равносметка и да дават оцен-
ка на свършеното от тях. Както 
и да си припомнят успехите и ху-
бавите неща, които са направили 
през годината. Мисълта, че в нещо 
не сте успели, че сте доникъде, ви-
наги може да помрачи настроение-
то ви. Не подценявайте успехите 
си. Дори и те да са много малки! 
Тях със сигурност ги има. Просто 
се сетете кои са.

СЪВЕТ „Ще мисля за това утре“, 
е казала Скарлет О`Хара и е абсо-
лютно права. Сега най-важното е 
празникът. Честита Нова година! 
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В магазините на Casiopea  работят обучени спа консултанти, 
на които можете да се доверите, когато се колебаете какво да изберете 

сред богатството от цветове и аромати.

Casiopea е гаранция е гаранция за уникалност и натуралност. 
Разчитайте, че ще ви предложим наистина природни продукти, 

направени по стари традиционни рецепти с много любов. 

Casyopea означава и богато разнообразие от ароматни свещи, восъчни 
лампи, ръчно изработени натурални сапуни, козметика за лице и тяло и 

различни видове ароматизатори (за баня и за гардероб например).

Уникална е и колекцията от аксесоари Back to Basics, която 
включва: подаръчна кутия, керамична поставка, памучна торбичка, 

сапунерка, порцеланова лъжичка и кърпа за лице.

Ако искате да направите оригинални коледни подаръци или просто 
да изненадате любим човек с нещо стилно, 

Casyopea е добър избор!

Заповядайте при нас дори просто за да усетите 
приказните природни аромати, събрани на едно  място! 

И да ви замирише на Коледа!

Casyopea 
в три нови магазина 

в София!
Любимите си ароматни и натурални 

козметични продукти с марка Casyopea след 1 декември ще 
можете да откривате на още три места в столицата!

  

 

  



М
ного спокойни, приятни и 
обожавани от децата си 
родители, изненадващо и 
за тях самите, сутрин 

се превръщат в… чудовища. Тяхна-
та тъмна страна взема надмощие в 
ранните часове на деня и те започ-
ват да тичат из къщата и да кре-
щят истерично: „По бързо! Закъс-
няваме! Ако не излезеш от банята 
до 2 минути, никакъв компютър до 
края на седмицата!“. 
Ето какво сподели с нас Ивели-

на М. ( 32 г.), майка на 11-годишната 
Верислава. През първия учебен срок 
дъщеря є имала 18 забележки за за-
къснение за първия час в бележника 
си. Ивелина и съпругът є знаят, че 
проблем има, но истински започват 
да се тревожат, когато в началото 
на втория учебен срок на родител-
ска среща класната на Верислава 
пред всички родители казва: „Чес-
то и особено в начален курс учени-
ците не закъсняват за училище. Ро-
дителите ги принуждават да закъс-
няват! А такива закъснения водят 
до сериозни последици. Децата, кои-
то често закъсняват, са по-нервни 
и раними. Имат по-ниска успевае-
мост в клас. А когато тези деца 
пораснат, ги уволняват от работа 
– заради закъснение, разбира се“. 
След родителската среща родите-

лите на Верислава са решени, че 
няма значение чия е вината, ситу-
ацията трябва да се промени, за-
щото е вредна за всички. До този 

момент всяка сутрин домът им се 
превръщал в арена на истински ка-
раници, от които днес всички са 
уморени. И всички единодушно ре-
шават, че трябва нещо да се на-
прави. 
Ако и вие се чувствате герои на 

този сюжет, замислете се какви 
мерки да вземете. Със сигурност 
многократно сте се опитвали да 
решите проблема, като настройва-
те алармата на часовника с 10 ми-
нути по-рано; като държите будил-
ника на другия край на стаята, за-
щото, ако е на нощното шкафче до 
леглото ви, се изкушавате да спре-
те алармата и да си поспите още 
мъничко… Или, като предварително 
измивате плодовете и приготвяте 
закуската за детето си от вечер-
та; карате го да приготвя дрехите 
си за училище от вечерта, а чанта-
та си – от предния ден… И въпре-
ки това всяка сутрин нещо ви пре-
чи да излезете от вкъщи навреме. 

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ Според 
психолозите проблемът се корени в 
родителска грешка. Ако натрапчиво 
преследвате детето си сутрин, вие 
му пречите да се приготви за учи-
лище. Когато то чува: „Бързо! За-
късняваме!“, моментално се забавя. 
Защо ли? Защото е притеснено от 
вас. Сутрин децата винаги са по-
нервни. При по-малките тази нерв-
ност е продиктувана от това, че 
на детето му предстои да се раз-
дели с родителите си за цял ден. 

ДЕЦАДЕЦАДЕЦА
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Събуждате детето си с 

усмивка, при това по-раничко, 

та да се приготви за училище 

без никакъв стрес. И отивате 

(или то самї отива) навреме за 

първия час… Мислите, че това е 

невъзможно?!
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По-големите ученици пък се трево-
жат заради контролни, тестове и 
изпитвания в училище. А също и 
заради конфликтни отношения със 
съученици. Сутрин децата се нуж-
даят от разбирането и вниманието 
на своите родители. А вместо до-
бра дума и целувка получат подвик-
вания и забележки.
Започнете деня с топли думи, с 

някакъв спокоен ритуал, който ще 
повдигне настроението на вас и на 
детето ви. Ако то точно тази су-
трин, в този напрегнат момент е 
решило, че иска да ви разкаже ня-
каква история или да ви покаже 
колекцията си от есенни листа, не 
му обръщайте внимание. Отклоне-
те по възможност деликатно тези 
негови опити да ви манипулира, за 
да получи внимание, защото целта 
ви е навреме да излезете от вкъщи. 
Едно „Чудесно! Довечера по време 
на вечеря заедно ще го обсъдим“ е 
достатъчно, за да парира намере-
нията му.

Съзидателни 
сутрешни ритуали

Вместо да нахлувате в стаята 
на детето си в последния мо-

мент с вик: „Време е за ставане!“, 
събудете го мило и тихо 5 минути 
по-рано. Така ще имате цели 5 ми-
нути да се гушкате с него в легло-
то. А това е едно чудесно събуж-
дане, след което то най-вероятно 
ще започна да ходи на училище на-
време и без истерии. Ако не стане 
така, опитвайте този трик тър-
пеливо ден след ден. 
Ако детето ви е ученик в нача-
лен курс, сутрин то може самї 

да си вземе кофичка кисело мляко 
от хладилника и да си приготви 
самї зърнена закуска или пък сан-
двич, който да занесе в училище. 
Дори може да му хареса по прин-
цип самї да си приготвя сандвичи-
те за училище, от което животът 
ви малко ще се улесни.

Естествени последици
Колкото повече се опитвате да 

предпазите детето си от трудно-
стите, толкова по-зависимо от вас 
става то. Осигурете му глътка са-

мостоятелност. Ако искате да се 
справи с нещо сам-самї, позволете 
му го, създайте му условия да го 
направи. Така то ще се научи да по-
ема отговорност и за последиците, 
свързани с това. 
Отидете в магазина, където де-
тето ви да си избере будилник. 

След това направете уговорката, 
че от тук нататък за закъснения-
та в училище ще е отговорно само 
то. Така детето ви ще става самї 

от сън, ще облича каквото поиска 
и ще закусва каквото поиска. Но и 
отговорността за закъснението ще 
е само негова.
Ако сте установили, че детето 
ви е много нервно преди да тръг-

не за училище, съветваме ви вие да 
му приготвяте закуската и да за-
кусвате заедно вкъщи. Така ще ви 
остават 10–15 мин на разположение, 
които заедно да прекарвате край 
масата и да общувате.

„Винаги хваля децата си, ако са се приготвили навреме. Мисля, че поощре-
нието е много важно за едно дете.“

Таня, 29 г.

„Ако децата са успели бързо да се приготвят за училище и ни е остана-
ло малко време, се черпим с шоколад или гледаме анимационни филмчета 
преди излизане.“

Наталия, 42 г.

„Нашето правило е да водим сина си пеша до училище, без значение от се-
зона и какво е времето навън. Той обожава тези „разходки“ и се приготвя 
бързо за излизане.“

Ирина, 26 г.

„Моята малка тайна е силна жизнерадостна музика за събуждане.“ 
Катя, 33 г.

„Още от вечерта решаваме какво ще ядем на закуска и какво ще си облече 
дъщеря ми за училище. А преди да си легне, си оправя чантата.“ 

Надя, 28 г.

„Имам две дъщери – на 13 и на 15 години. Ставаме възможно най-рано, за 
да могат двете ми суетни тийнейджърки да се приготвят. Будя ги час и 
половина преди излизане.“

Ема, 33г.

КАКВО ПРАВЯТ ОПИТНИТЕ МАЙКИ
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„Моята първа 
книга за Коледа“
Красиво оформеният том с ярки и 

забавни илюстрации е събрал най-

хубавите български стихотворения 

за зимата, за Бъдни вечер и Дядо 

Коледа, за Нова година и позабра-

вения Дядо Мраз, който също носи 

подаръци на децата. Включени са 

творби на 35 български поети – от 

класици, като Иван Вазов, Асен Раз-

цветников, Дора Габе, Леда Милева, 

Асен Босев, до наши съвременници. 

Много от стихотворенията им са 

станали толкова популярни като 

текстове на песнички, че ги е чува-

ло всяко дете. В „Моята първа кни-

га за Коледа“ може да прочетем и 

няколко приказки и разкази от писателите Ангел Каралийчев, Георги Рай-

чев и Константин Константинов. Героите в тях са хора, животни и ан-

гелчета, които се „срещат“ в коледната нощ и по много сладък начин ни 

показват как да направим сърцата си по-добри.

„Моето меню 
за 30 минути“
Той е забавен. Той е брилянтен. 

Той е личен приятел и консултант 

по хранене на Брад Пит и Анджели-

на Джоли. Той е... Джейми Оливър. 

Най-известният готвач ще вле-

зе и във вашата кухня чрез „Мое-

то меню за 30 минути“ – наръчник 

с рецепти за бързо готвене. Ако 

обичате домашно приготвената 

храна, но често, когато се прибе-

рете след дълъг работен ден вкъ-

щи, семейството ви очаква прег-

ладняло, е повече от препоръчи-

телно да се запознаете с револю-

ционния метод на готвене на Оли-

вър. От тази книга ще разберете как за 30 минути да сготвите не само 

едно, а няколко вкусни ястия! Книгата съдържа 50 менюта със съчетани 

отлично ястия, както и уникално лесни описания как се изпълняват ре-

цептите. При този метод на готвене използвате всяка минута рацио-

нално, като същевременно се забавлявате.

„Внезапна зора“
е образец на историческа худо-

жествена проза на Горан Пауъл. 

Войник с обещаващо бъдеще реша-

ва да стане монах и да търси про-

светление. След много лутане се 

посвещава на мисията да замине 

за Китай и да разпространява уче-

нието на Буда. Бодхидхарма пре-

косява Хималаите и река Яндзъ и 

среща интересен млад човек, кой-

то става негов ученик. Заедно те 

навестяват императорския дворец 

в Нанджинг, а после стигат и до 

скромен храм в планината, наречен 

Шаолин. Това епично пътешествие, 

наситено с романтика, опасности 

и красиви приключения, ще ви зав-

ладее без усилие, особено ако сте 

любители на бойните изкуства и почитатели дзенбудизма.

„Това е книгата, която поклонниците на бойните изкуства чакат от 

2000 години“ – уверява ни Крис Крудели.

„Киш, фритата, 
кростата“
е другото ни кулинарно предложение 

за четене. Чудите се какво означа-

ват тези думи? Кишът е печиво, на-

ричано още „почисти-хладилник“, за-

щото за приготвянето му можете 

да използвате какви ли не остатъ-

ци от храна. Фритатата е итали-

ански аламинут, „роднина“ на френ-

ския омлет, но се приготвя по по-

различен начин от него. Кростата-

та е нещо като пай, нещо като тар-

та, нещо божествено вкусно, забър-

кано от „пясъчно“ тесто с различни 

сладки и солени плънки. 

Ако се нуждаете от повече обясне-

ния и наставления за приготвянето на тези три, очевидно бързи и вкус-

ни ястия, непременно се снабдете с тази книга. Авторката Невяна Кън-

чева предлага и разнообразни рецепти за трите вида кулинарни изкуше-

ния. Никой няма да ви се разсърди, ако му подарите за Коледа „Киш, фри-

тата, кростата“ на издателство „Колхида“.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
C

D
 и

 D
V

D

„Мило ми е, драго ми е“
е третият фолклорен албум на жената глас Нелина. В него певицата прави своеобразна 

разходка из всички краища на България, за да ни представи 15 любими народни песни с въз-

действащи съвременни аранжименти, дело на Митко Петров и оркестър „Щуро маке“. Впе-

чатление прави дуетът на Нелина с новото дарование в каталога на „Пайнер мюзик“ Мария 

Петрова. „Любе Тудоро“ дава начало на тракийска хороводна китка, която включва още оби-

чани песни, като „Димитър дума на мама“ от репертоара на голямата Недялка Керанова – 

царицата на сватбарската ни песен.

Ръченичната китка „Заградил е дюлгер Добри“, „Марийка ходи за вода“ ни пренася в кит-

на Тракия, а веселяшките дорбуджански песни „Радка комини метеше“ и „Дядовите Добреви 

пет снахи“ вдигат градуса на настроението на слушателя.

Македонските бисери „Санок ле, Надо“, „Отвори ми, бело Ленче“, „Карамфил невесто мори“, 

„Пандора девойка“ са сякаш създадени за дълбокия чувствен глас на Нелина. Лично е отноше-

нието на певицата към влашката песен „Нито едно зелено листо“, която тя знае от малка.

Нелина горещо благодари на всички, които са й помогнали да намери и подбере песните за 

този важен за нея трети фолклорен албум – на бабите от силистренското село Сребърна, 

на радио „Добрич“ и на Радка Коева. Имайки предвид, че всеки от предишните два албума бе 

избран от публиката за най-добър фолклорен албум на годината (за 2006-а и за 2009-а годи-

на), се очаква и третият да бъде заслужено оценен.

Истинска радост за душата и много настроение ще донесе и DVD-то с красивите танци и 

характерните костюми на формация „Чинари“.
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„Хобит: Неочаквано пътешествие“ 
Дългоочакваният финален трейлър на фентъзи приключението „Хо-

бит: Неочаквано пътешествие“ бързо разпали дискусии сред фено-

вете каква част от романа „Хобит“ ще бъде включена в първия филм 

от трилогията и какво създателите на „Властелинът на пръсте-

ните“ ще оставят за следващите две части – „Хобит: Пущинакът 

на Смог“, който се очаква през 2013 г., и „Хобит: Дотам и обратно“, 

с премиера през 2014 г. Трилогията е екранизация по романа на Дж. 

Р. Р. Толкин „Хобит“, издаден за първи път на 21 септември 1937 г. 

След 75 години светът продължава да отдава почит на талантли-

вия британец, като празнува рождения ден на неговите колоритни 

герои Билбо и Фродо в Деня на Хобит – 22 септември. Българското 

Толкин общество вече осем години организира БГ Толкин празници в 

различни градове в страната. В България популярният фентъзи ро-

ман „Хобит“ е издаден за първи път през 1975 г. и оттогава се рад-

ва на нестихващ читателски интерес на хора от всички възрасти.

Трите филма по романа са заснети наведнъж и ще бъдат разделени 

в трилогия в процеса на постпродукция – похват, типичен за режи-

сьора и съсценарист Питър Джаксън. Новатор и сам голям фен на 

Толкин, Джаксън е първият, който използва в мащабен филмов про-

ект технология на заснемане на 48 кадъра в секунда, вместо тра-

диционните 24. „Това създава илюзията, че на мястото на екрана се 

появява отвор, през който наблюдаваш историята, разкриваща се с 

подсилено усещане за реалистичност. Страхотно е за 3D!“ – твър-

ди Джаксън. Като първи тест на новаторската технология „Хобит: 

Неочаквано пътешествие“ ще бъде прожектиран с по-висока ско-

рост в избрани кина.

„Джанго без окови“
е новият филм на Тарантино – уестърн в най-чист и кървав вид. Действието се  развива две години преди началото на Гражданската война в САЩ. 

Тежката съдба на роба Джанго го среща с родения в Германия ловец на глави доктор Кинг Шулц. Шулц преследва опасните братя Бритъл и един-

ственият човек, който може да му помогне, е Джанго. Двамата тръгват по следите на братята, а обещанието на Шулц е, че Джанго ще получи 

своята свобода веднага след като Бритъл бъдат заловени или убити. След като постигат нужния успех, двамата мъже не се разделят, а продъл-

жават да работят като партньори и тръгват по петите на най-опасните и издирвани престъпници на Юга. Докато придобива уменията на ис-

тински ловец, Джанго тайно се подготвя за най-голямото си изпитание – да намери и освободи съпругата си Брумхилда, която е била превърната 

в робиня. Следите отвеждат двамата ловци на глави до собственика на огромната плантация „Кендиленд“ Калвин Кенди, който печели на гърба на 

робски труд, боеве и проституция. Под фалшив претекст Джанго и Шулц навлизат в организацията на Кенди, но много бързо биват заподозрени 

от домашния помощник Стивън, който работи за жестокия робовладелец. Скоро всички от плантацията се превръщат в потенциални врагове и 

Джанго и Шулц имат съвсем малко време за да освободят Брумхилда и да се измъкнат от района.
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СНИМКИ АЛЕКСАНДРА ФИЛМС

Джейми Фокс 

играе ролята на 

Джанго, който 

се съюзява с 

германски ловец 

на глави Шулц 

(австрийския 

актьор Кристоф 

Валц)

Леонардо ди 

Каприо като 

Калвин Кенди

Бела, брой 12 (178), 2012 51



1. ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА за 

производство на подаръци, украшения 

за дома и карнавални костюми. Това 

са идеални занимания за дългите зим-

ни вечери. Те носят истинско удовол    с-

твие, а децата ви, освен че ще се нау-

чат да шият, да лепят и да апликират, 

ще ви бъдат благодарни за времето, 

което прекарвате заедно с тях. 

Освободете място за сцена в дома си, 

където малките да представят дра-

матизация на новогодишна приказка 

или да играят сценка по сюжет, измис-

лен от тях – например за това как сло-

нът и жирафът посрещат Нова годи-

на в зимната гора.  Пода на сцената 

застелете с обикновен памук – това 

ще бъде снегът.  По прозорците изри-

сувайте снежинки със спрей или с ак-

варелна боя, смесена с паста за зъби. 

Нека детето само да забърка боите, 

за да се почувства като истински ху-

дожник. Ако е по-талантливо в рисува-

нето, вместо снежинки му предложе-

те да нарисувате северното сияние 

по прозорците.  Предложете на дете-

то си да направи къщичка от кутия за 

обувки, която да облепи с цветна, лъс-

кава или опаковъчна хартия.   За ес-

тествен декор на сцената със зимна-

та гора могат да ви послужат клонки 

от елха, шишарки и сухи листа.  На-

края украсете целия дом със светещи 

гирлянди, за да постигнете приказна 

атмосфера. И ще видите, че детето 

ви едва ще дочака Нова година. 

БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

© NAGY-BAGOLY ILONA / WWW.123RF.COM

Празник
ЗА малки ОТ големи

Ако успеете да привлечете децата в 

предварителната подготовка на Коледа и Нова 

година, ще ги направите много, много щастливи. А и 

вие самите ще усетите празниците по-истински.
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6. ЗА БАБА И ДЯДО Всички деца зна-

ят, че баба и дядо обичат да получават 

подаръци, лично изработени от техни-

те внуци. След това тези подаръци за-

емат видно място по рафтове и поли-

ци и украсяват дома им. Ето ви идея 

за интересен подарък. Купете дървена 

рамка за снимки. Намажете дървото с 

лепило и дайте възможност на детето 

си да се развихри като творец, като 

покрие рамката с елхови иглички, пар-

чета гирлянди или парчета от канеле-

ни пръчици. Готовата рамка можете да 

освежите със сребърен брокат. 

7. ВКУСНА ПРИКАЗКА Нека цен-

трално място на новогодишната 

трапеза да заеме домашна торта, 

която децата с удоволствие ще при-

готвят сами. Не е нужно да я печете. 

Впрочем сладкишът, който ви предла-

гаме да направите заедно с децата, не 

е точно класическа торта, а е нещо 

като сладка приказка в поднос. 

Децата много обичат да строят къщи, 

улици, градове – от кубчета, конструк-

тори, хартия, пластилин… Обикнове-

ните бисквити, вафлите, солетите и 

блокчетата шоколад могат да се пре-

върнат в чудесни „тухли“ за строежа 

на сладкиша. Те са различни по форма 

– триъгълни, квадратни, кръгли, и как-

ва сграда ще се получи от тях, зависи 

от малкия „кулинарен архитект“. Дове-

рете се на детската фантазия. Първо, 

скицирайте проекта на сградата върху 

лист хартия, запасете се със „строи-

телни материали“ и кръгъл поднос и се 

хващайте на работа! Стените на къ-

щата могат да бъдат от меденки и 

бисквити, „циментирани“ с яйчен бел-

тък, разбит с пудра захар. Снегът вър-

ху покрива на вкусната къща – от пудра 

захар или кокосови стърготини. Елхите 

– от вафли, украсени с цветни кръгли 

бонбонки, залепени с гъст мармалад. 

Тази приказна атмосфера може да бъде 

допълнена с фигури от цветен марци-

пан (зайчета, снежни човеци), които 

децата ви да направят сами. Цялото 

това великолепие можете да изядете с 

гостите, но не забравяйте първо да се 

фотографирате с кулинарния шедьовър, 

за да има какво баба и дядо да сложат в 

красивите си рамки за снимки.

2. НОВОГОДИШНИТЕ ИГРАЧКИ съ-

що можете да изработите заедно с 

децата. Купете бели или прозрачни 

топки за елхата и ги изрисувайте с бо-

ички за стъкло или с пастели. Децата 

обичат да рисуват причудливи форми и 

орнаменти. Използвайте първо четка, 

след което туширайте рисунъка с мал-

ка гъба. Когато боята изсъхне, завър-

жете панделки (може в различни цве-

тове) към всяка топка и окичете елха-

та с красивите играчки. Коледното ви 

дърво ще е уникално!

А дома си можете да украсите с гирлян-

ди от снежинки, изрязани от по-твърда 

хартия (вж. снимката). Покажете своя 

вариант на изрязване на децата си и 

оставете после тяхната фантазия да 

ги води. Така снежинките ще станат 

различни по форма и големина.

 

3. ОРЕХИ ЗА ЩАСТИЕ

Нова година е чудесен повод да научи-

те децата си да избират подаръци, да 

ги изработват сами и да ги подаряват, 

доставяйки радост на себе си и на близ-

ките си. И да се научат да бъдат благо-

дарни за подаръците, които получават! 

Ако не искате подаръците за гости-

те ви да бъдат банални, предложе-

те на децата да ги освежат с „орех 

на щастието“. Така всеки дар ще ста-

не по-сърдечен. Купете едри орехи, за 

които сте сигурни, че са пълни (пълни-

те са на щастие, нали знаете), и зла-

тисто фолио. На тесни лентички хар-

тия напишете хубави пожелания. Де-

цата с удоволствие ще увият пожела-

нието около всеки орех и отгоре ще го 

опаковат добре със златистото фо-

лио, за да го превърнат във вълшебен. 

Във всяка торбичка с подарък сложете 

и по един орех талисман, да носи щас-

тие през цялата година на този, кой-

то го получи.

4. ЧУВАЛЧЕТА ЗА ПОДА-

РЪЦИ Заедно с децата си мо-

жете да ушиете различни по 

форма торбички от прозрач-

на тъкан (тюл или мрежа). 

Торбичките завържете отго-

ре със сребърна или златна 

панделка. Идейно е към всяко 

чувалче да прикрепите и спе-

циално изработена от деца-

та ви картичка с пожелания.

5. КАРНАВАЛНИ КОСТЮМИ

Ангел Крилата из-

режете от дебел 

картон, намажете 

ги с лепило и ги поси-

пете с пухчета или с 

накъсани на дребни 

парченца хартиени салфетки. Заший-

те крилата към бяла блуза и готово. 

Зебра Ще ви трябват две тениски: 

едната, детски раз-

мер, а другата – с 

два номера по-голя-

ма от първата. Об-

лечете детето с 

малката тениска. 

Зашийте деколтето на голямата и 

пришийте на това място опашка (от 

хартия или плат). Това „съоръжение“ 

се обува като панталон и се привърз-

ва за кръста с колан.

Клоун Облечете детето си в дрехи 

и обувки с видимо по-

голям номер от не-

говия. Украсете ги 

с помпони и малки 

звънчета. Ще ви е 

необходим и червен 

дунапренен нос. А ако искате сами 

да го изработите: изрежете червено 

кръгче с диаметър 15 см, тропосайте 

го по края с конец, стегнете конеца, 

натъпчете носа с памук и окончател-

но стегнете конеца силно.
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Ароматни пръчки 

От пръчки канела на-

правете малки сноп-

чета и ги привържете 

с канап по средата. 

Към свободните кра-

ища на канапа можете да завържете 

малки звънчета. Разположете такива 

ароматни снопчета навсякъде из дома.

Празникът не трябва да се разделя на детски празник и 

празник за възрастни. Възрастните с радост могат да 

участват в детските игри. Преоблечете се в костюми и си 

организирайте бал с маски – най простото и достъпно развле-

чение. Но можете да си организирате и пиратска Нова година, 

особено ако в семейството ви има много момчета. Съответно 

и подаръците могат да бъдат тематични – шоколадови меда-

ли, корабчета, пъзели с морски мотиви. 

Пиратска нова година за момчета

Дядо Коледа ще дойде, разбира се, не с чувал, пълен с подаръ-

ци, а с… карта за търсене на съкровища. След като изпълнят 

стихове и песнички, децата трябва сам да намерят скрития 

от белобрадия старец подарък, като използват картата. По-

даръците скрийте из цялата къща – на балкона, под възглавни-

ците, в джобовете на палтата, под дивана – навсякъде, къде-

то ви хрумне, и отбележете местата с кръстче на картата. 

Нова година с принцеси – за момичета

Важното е всички да се държат като принцеси. Гостите полу-

чават вълшебни пръчици. Основен акцент на вечерта ще бъ-

дат, разбира се, костюмите, бижутата и украсата. Вместо 

вратовръзка, ушийте за таткото жабо от красива панделка и 

му направете корона – царят е готов. Измислете игра на жела-

ния или „замразяване“ с вълшебна пръчица. За да бъдете в тон с 

темата, можете да разиграете сюжета на „Пепеляшка“. Като 

Дядо Коледа може да събере в чувала по една пантофка от вся-

ка принцеса, а след това да изясни чия пантофка е най-красива. 

А за да си получат обувките обратно, принцесите трябва да 

изпълнят по едно музикално желание на Дядо Коледа. 

УКРАСА ЗА ДОМА

НОВОГОДИШНА СЮЖЕТНА ИГРА

Свещници от пор-

токали Внимател-

но отрежете капака 

на портокала и издъл-

байте плода с лъжица. 

Закрепете фитил по 

средата и напълнете портокаловата 

„чашка“ с разтопен парафин. Когато 

восъкът изстине, свещта е готова.

Новогодишни све-

щи Ще ви трябват 

големи бели свещи и 

хартиени салфетки, 

изрисувани с нового-

дишни мотиви. Изре-

жете рисунките от салфетката, отде-

лете нарисувания слой салфетка и с по-

мощта на лак го залепете за свещта.
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ид е и  з а  к о п и р а н е

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ
ВИЗИИ
Лесни и ефектни 

решения с 
творческо 

въображение

Всички 
на масата!

Украсата на празничната 

маса ще ви се наложи да 

подготвите без помощта 

на трудолюбивите елфи. Но 

можете да загатнете при-

съствието им, като превър-

нете салфетките за серви-

ране в шапки на елфи. Ще ви 

трябват плътни зелени сал-

фетки (от плат или от хар-

тия) с квадратна форма. 

Прекалено меките и тънки-

те няма да се задържат дъл-

го в тази форма. Сгънете 

салфетката през средата и 

я обърнете така върху маса-

та, че сгъвката да се падне 

отгоре (фиг. 1 и 2). Сгъне-

те нагоре, към центъра, до-

лните два края така, че да 

сключат ъгли от 45 градуса 

с горната сгъвка. Ще полу-

чите обърнат трапец (фиг. 
3). Намерете мислено цен-

търа на сгъвката (той ще 

е върхът на шапката). Вдиг-

нете трапеца пред себе си, 

като държите с две ръце 

горните му два края. За-

вийте ги назад и подпъхне-

те върха на единия в другия 

(фиг. 4), така че да се получи 

фуния (тоест шапка). Сега 

сгънете внимателно нагоре 

ръба отпред, така че шапка-

та да може да стои права в 

чинията. На върха є закрепе-

те мънисто или звънче.

Фигура 1 Фигура 2

Фигура 3 Фигура 4

А А

Снежен човек

Измерете височината и ширината на облегалката на стола. По 

тези размери изрежете два правоъгълника от бял мек вълнен 

плат. Зашийте ги от три страни и „облечете“ облегалката с 

получената калъфка. От плътен филц изрежете шапка, очи, нос 

и копчета за снежния човек. С помощта на текстилно лепило 

прикрепете детайлите върху плата. Завържете и червен вълнен 

шал на вашия Снежко.
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Полица с ледена ефект

Измерете дължината на полицата и отрежете от хартия или тънък филц дълга лента с ширина 10–

15 см. Нарежете я във формата на висулки.  След това отрежете от хартия още една лента по раз-

мерите на полицата и подгънете 2–3 см по края. Залепете двата детайла един с друг. Поставете 

„ледената“ украса на полицата и подредете различни предмети с коледна тематика върху нея. 

Сладка декорация

Весели новогодишни желирани фигурки можете да 

направите за украса на масата. Купете лимонови 

резенки, желирани бонбони и марципан, както и бои 

за сладки и пофантазирайте заедно с децата, до-

като нанизвате тези сладости на клечки за зъби 

или пък на дървени шишове за месо.

Вкусни играчки 
за елха

Необходими са ви обик-

новени бисквити от 

ронливо тесто с дупка 

в средата, които може-

те да купите от все-

ки супермаркет. За да 

превърнете вкусното 

лакомство в ефектна 

украса за елхата, ще 

ви трябват копринени 

или кадифени пандел-

ки с дължина 20 см. Те 

се прокарват през от-

ворите на бисквити-

те, краищата им се за-

вързват и бисквитите 

се увесват на елхата.

Гердани 
за елхата

Оригинални, ярки 

и необикнове-

ни украшения за 

елха можете да 

направите от… 

разноцветни 

копчета. Прос-

то ги нанижете 

на дебел конец, 

а към краищата 

на конеца завър-

жете красива 

панделка.
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вк у х н я т а

ПРИЕМ У ДОМАПРИЕМ У ДОМА
Казват, че вкусът на храната зависи от това, в какво разположение на духа 

сте я готвили. Пожелаваме ви страхотно настроение и вкусни манджи!

ЗА ОКОЛО 8 ПОРЦИИ:

 1 голяма пуйка  1 с. л. сушена салвия  100 г 

краве масло  настърганата кора от 1 портокал 

  половината от кестеново-ябълковата плън-

ка (вж. рецептата за приготвянето є в карето) 
 сол, черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Фурната се загрява до 190 градуса. В дълбока 

купа се смесват размекнатото масло, салвията, 

настърганата портокалова кора, солта и пипе-

рът. 2. Пуйката се поставя върху дъска с гърди-

те нагоре. Повдигнете кожата на шията и, бър-

кайки с пръсти навътре, внимателно я отлепе-

те от месото. Намажете месото под кожата с 

маслената смес. 3. След това напълнете пуйка-

та с ябълково-кестеновата смес през гърлено-

то отверстие. Затворете отвора, като събе-

рете и фиксирате кожата там с клечка за зъби. 

4. Пуйката се натрива със сол и пипер и се по-

крива с фолио. Времето за печенето є се изчис-

лява в зависимост от теглото на птицата (30–

35 мин се падат на всеки 1 кг). По време на пе-

ченето пуйката периодично се полива със соса 

от печенето.

ЗА 8 ПОРЦИИ:   40 г краве масло   1 глава кромид лук 

(ситно нарязан)  2 стъбла селъри (нарязани на кръгчета) 

 3 зелени кисели ябълки  200 г печени кестени (едро на-

рязани)  450 г свински колбас (обелен и пасирани с блен-

дер)  настърганата кора от 1 портокал  50 г орехи (на-

рязани на едро)  5–6 листа от салвия (нарязани)  1 яйце 

 150 г трохи от бял хляб  10 тънки парчета бекон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Фурната се загрява до 190 градуса. Лукът и селърито 

се запържват в маслото до омекване. Изваждат се в дъл-

бока купа и се оставят да изстинат. 2. Една ябълка се по-

чиства, нарязва се на кубчета и се смесва със запържени-

те зеленчуци. Прибавят се кестените, смленият колбас, 

портокаловата кора, орехите, салвията, яйцето, хлебни-

те трохи и подправките. Всич-

ко се разбърква добре. Полови-

ната от плънката се отделя 

за пуйката. 3. От останалата 

плънка се правят малки топче-

та, които се увиват в бекон. 

4. Останалите ябълки, без да 

се белят, се нарязват на резе-

ни и се подреждат между беко-

новите рула. Всичко се запича 

за 30–35 мин.

Пуйка с портокали и салвия

Кестеново-ябълкова плънка
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ЗА 8 ПОРЦИИ:

 голям свински бут без кост  2 дафинови 

листа  1 ч. л. черен пипер (на зърна)  40 

зърна карамфил  50 г кафява захар  1 с. л. 

портокалово сладко  1 ч. л. горчица на прах 

 1 с. л. коняк

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Месото се слага в дълбока тенджера, за-

лива се със студена вода и се вари на слаб 

огън. След като кипне, се оставя да ври още 

10 мин, след което водата, в която е вряло, 

се излива и се налива прясна, но топла. До-

бавят се дафиновите листа и зърната че-

рен пипер и се изчаква течността да заври 

отново. Оставя се да ври под капак на слаб 

огън, като времето за варене се изчислява 

според теглото на месото (за всеки 450 г 

месо се смятат по 25 мин варене). Половин 

час преди края на вареното бульонът се по-

солява. 2. Свареното месото се изважда от 

бульона и се оставя за 15 мин върху решет-

ка да изстине. Фурната се загрява до 180 

градуса. 3. С остър нож повърхността на 

месото се насича на ромбчета и в центъра 

на всяко се забива по 1 зърно карамфил. За-

харта, сладкото, горчицата и брендито се 

смесват и бутът се намазва с тази глазу-

ра. Пече се около 25 мин във фурната до об-

разуването на златистокафява коричка. Мо-

жете да поднесете парчетата бут с гъст 

сметанов сос (вж. рецептата за приготвя-
не на соса в карето).

Апетитно свинско

Гъст сметанов сос с хлебни трохи

ЗА 8 ПОРЦИИ:

 400 мл мляко  1/2 ч. л. настъргано мускатово орехче  1/2 гла-

ва лук (нарязан на дребно)  3 зърна карамфил  200 мл течна сме-

тана  150 г хлебни трохи (от бял хляб)  15 г краве масло  1 да-

финов лист

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Млякото се загрява на бавен огън, без да се изчака да кипне. До-

бавят се лукът, карамфилът и дафиновият лист. Съдът се маха 

от котлона, изчаква се 15 мин и съдържанието му се прецежда. 2. 

Прецеденото мляко отново се загрява и в него се разбъркват сме-

таната и хлебните трохи. Всичко се вари на слаб огън до сгъстя-

ване (2–3 мин). 3. Добавят се маслото, мускатово орехче и сол на 

вкус. Готовият сос се поднася в красива сосиера.

Бела, брой 12 (178), 2012 59



Тази храна не се интересува от това как изглежда, защото е бързала да се отзове първа на призива 

„Кърпичке, дай да ям“. Порциите тук не са на грамаж, а „на око“, защото така се процедира, когато се 

очакват много хора. Рецептите са абсолютно ненужни, защото истината за празника не е в тях, а в пре-

живяването. 

„Поръчахме“ ви и такава трапеза за някои от предновогодишните дни, защото сме сигурни, че сте я дегу-

стирали и преди това и ви е харесала. Питателна и вкусна е. Нима тези снимки не ви припомнят за време-

ната, когато сте били ученици, студенти или просто свободни от оковите на празничния протокол хора?  

Мирослава ИВАНОВА

ЗА 8 ПОРЦИИ:

  500 г пушена сьомга   500 г крема си-

рене/извара   500 г топло пушена скумрия  

  шепа пресен магданоз (ситно нарязан) 

 200 мл течна сметана  50 г каперси  ко-

рата от 1 лимон  сол, черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Дъното на кръгла форма за кекс с дупка 

по средата се застила с тънки резени пуше-

на сьомга, като част от резените се изтег-

лят и нагоре, по стените на съда (150 г се 

отделят, за да се покрие с тях рулото отго-

ре). 2. Сиренето, магданозът, настърганата 

лимонова кора и каперсите се слагат в купа, 

прибавя се почистената от кожата и кос-

тите скумрия, влива се сметаната и всичко 

се разбърква до еднородна маса. Подправя се 

със сол и черен пипер на вкус. 3. Тази плънка 

внимателно се излива във формата и се из-

равнява с лъжица. Отгоре се покрива с оста-

налите парчета сьомга и рулото се оставя 

за няколко часа в хладилник преди сервиране. 

Руло от пушена сьомга

КАК СЕ СЕРВИРА

Обърнете формата за кекса върху чиния за сервиране 

или специална дъска и внимателно вдигнете съда, за да 

остане рулото непокътнато. Ако някое парче сьомга се 

залепи за формата, дооправете „дупката“ с ръце. Полей-

те ястието със сока от 1 лимон, нарежете малко къд-

рав магданоз и сложете в центъра на масата. Рулото 

задължително се сервира с препечени филии бял хляб. 

А хубавото бяло вино е най-подходящата му компания.

ПРАЗНИЧНА ТРАПЕЗА В СВОБОДЕН СТИЛ

СНИМКИ АНТИМОС ГЕОРГИАДИС
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СТЪПКА ПО СТЪПКА:

1. Фурната се загрява до 180 граду-

са. Квадратна форма за печене (20 х 

20 см) се намазва с масло и се засти-

ла с пергаментова хартия. Шоколадът 

и маслото се разтопяват в дълбока 

тенджера, след което тенджерата се 

отстранява от огъня и се добавят ка-

фявата захар и кафето.

2. При постоянно бъркане се прибавят 

яйцата, брашното, какаото и белият 

шоколад. Всичко се смесва добре. Го-

товото тесто се излива във формата 

за печене и се пече в загрятата фурна 

до образуване на коричка (25–30 мин). 

Оставя се да изстине и след това се 

изважда от формата. 

3. Браунито се нарязва на еднакви ква-

драти, поръсва се с пудра захар и пар-

четата се подреждат в поднос за сер-

виране. 

за  д е с е р т

БРАУНИ

ЗА 36 ПАРЧЕТА:

 175 г краве масло

 125 г тъмен 

шоколад (натрошен 

на едри парчета)

 250 г кафява захар

 2 с. л. черно кафе

 2 яйца

 100 г брашно

 25 г какао на прах

 50 г бял шоколад 

(нарязан на малки 

кубчета)

 пудра захар за 

поръсване

ПРИГОТВЕТЕ ГО 
ОТРАНО

В седмица преди празника може-

те да изпълните първите две 

точки от рецептата. Изпечени-

ят сладкиш можете да държите 

в хладилника, увит в домакинско 

фолио. Няколко часа преди серви-

ране го извадете от хладилни-

ка, нарежете го на парчета и му 

дайте време да постои на стай-

на температура, преди да го сер-

вирате.

ИСТИНСКА 

ШОКОЛАДОВА 

НАСЛАДА ЗА 

ЦЕНИТЕЛИ
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от 15 от 15 ДЕКЕМВРИДЕКЕМВРИ до 15  до 15 ЯНУАРИЯНУАРИ

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

Любов от пръв погледЛюбов от пръв поглед

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Благоприятни промени в работатаБлагоприятни промени в работата

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Учите важни уроциУчите важни уроци

РАКРАК

Партньорски рокадиПартньорски рокади

ЛЪВЛЪВ

Хубави предложенияХубави предложения

ДЕВАДЕВА

Не сте в най-добрия си периодНе сте в най-добрия си период

ВЕЗНИВЕЗНИ

Силата ви е в общуванетоСилата ви е в общуването

СКОРПИОНСКОРПИОН

Помощ от влиятелни хораПомощ от влиятелни хора

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Не спирайте нищо ново!Не спирайте нищо ново!

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Стабилизирате доходите сиСтабилизирате доходите си

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Промяна в плановетеПромяна в плановете

РИБИРИБИ

В трансформационен момент стеВ трансформационен момент сте

© IVAN KMIT / WWW.123RF.COM
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info

Прогноза за периода от 15 ДЕКЕМВРИ 2012 г. до 15 ЯНУАРИ 2013 г.о в е н  ( 2 1 . 0 3  –  2 0 . 0 4 )

ХУБАВИЯТ ВИ ПЕРИОД Е от 15 до 
21 декември. Изцяло разгръщате ог-

нената си природа. Не бива да пропуска-
те нито един шанс сега – установявайте 
нови контакти, търсете нови възможнос-
ти за образование, специализация, работа 
или ново партньорство. Добре е да акти-
визирате задграничните си контакти. Ако 
нямате установени такива, активно ги по-
търсете и създайте. Благоприятно ще ви 
се отрази всяка една нова идея, родена в 
това „задгранично“ общуване. 

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Още 
щом влезе в Стрелец, Венера пра-

ви веднага (пак на 16 декември) напрег-
нат аспект с Нептун, което може да обър-
ка плановете ви за пари и любов. Затова 
на този ден не се доверявайте на никого! 
Публичните изяви няма да са успешни. 
Не подписвайте и договори и не се захва-
щайте точно сега с нов проект. Тези пре-

дупреждения важат и за 17 и 23 декември. 
Тези два дни не са добри за пътувания, 
установяване на трайни контакти, взима-
не на изпити и оформяне и подаване на 
документи.

ДНИ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
На 21 декември Слънцето навлиза в 

Козирог и ще се наложи да се мобилизи-
рате максимално. Не отслабвайте бдител-
ността си, защото навлизате в период на 
конкуренция. Ще ви се налага да доказва-
те своите знания и умения на работното 
си място. Но пък ако положите усилия и 
минете през периода спокойно и мъдро, 
след време ще ви се даде шанс да започ-
нете нещо ново и професионалното ви 
развитие ще тръгне в друга посока. Най-
голяма вероятност това да се случи, има 
след новолунието в Козирог на 11 януа-
ри. Тогава очаквайте новости в сферата 
на вашата социална реализация. Някои 
от вас могат да започнат нов самостояте-

лен бизнес, или да намерят нови съдруж-
ници, ново поприще за изява. 

НЕ СЕ РАЗДАВАЙТЕ ПРЕКАЛЕНО 
на 23 декември – нито емоционално, 

нито материално. Настроението и само-
чувствието ви ще са лабилни днес. 

ПРОМЕНИ В РАБОТАТА От 26 до 
30 декември сте във вихъра на проме-

ни в работата. Предстои промяна и в от-
ношенията с началници и работодатели. 
Тази тема продължава и през следващата 
година – на 3, 6, 7 и 13 януари. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЕ-
МЕЙ СТВОТО Пълнолунието в Рак 

на 28 декември ще ви помогне да бъде-
те по-толерантни и мили с роднините си. 
Не е желателно да си изпускате нервите, 
ако нещо ви подразни, защото има опас-
ност малкият семеен скандал да прерасне 
в голям семеен проблем. Не се изказвайте 
прекалено директно!

ЕМОЦИОНАЛНО УЯЗВИМИ ста-
вате след 9 януари, когато Венера ми-

нава в знака Козирог. Пазете се от коле-
ги, както и от псевдоприятели, с които ви 
свързват общи интереси. Ще са трудни 
и отношенията ви с жени. Критичен ден 
за финансите ви ще е 13 януари. Харчете 
по-разумно. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-
ВЕТО СИ от 21 декември до 15 януа-

ри. Ще се усетите без енергия, което може 
да ви направи безпричинно тревожни 
и дори тъжни. Опитайте се да прогони-
те тези настроения и състояние, за да не 
изпаднете в продължителна депресия. 
Периодът е критичен за всички Овни. Ще 
се чувствате емоционално разбаланси-
рани. За да не пострада физическото ви 
здраве, пазете психическото си. Има опас-
ност от травми и битови инциденти и за-
това бъдете нащрек на 26, 30 декември, 
както и на 3, 6, 7 и 13 януари.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 21 декември търсете нови 

контакти и възможности, разширете 
кръгозора си, набележете си нова цел.

След 11 януари е време за смяна 
на работата и за социална реализа-
ция. Някои от вас ще помислят за са-
мостоятелен бизнес. Възможно е да 
откриете нови делови партньори и 
съдружници.

От 16 декември до 9 януари ще ви 
върви в любовта. Само бъдете по-
внимателни в личните отношения на 
16 и на 23 декември. На 19 декември 
ви очакват хубави преживявания, 
а някои Овни могат да се влюбят от 
пръв поглед. 

На 26 и 30 декември, както и на 3, 
6, 7 и 13 януари бъдете много кон-
центрирани, защото са възможни 
травми от невнимание.

НЕ УНИВАЙТЕ! 
Вие сте съзидателни и енергични, но 
ако изпаднете в униние, бързо се раз-
болявате. За вас важи с пълна сила 
поговорката: „Залудо работи, залудо 
не стой!“. Обичате да имате идея, коя-
то да следвате вдъхновено. А през пе-
риода от 15 до 21 декември можете 
да си я „създадете“ сами. 
Първоначално нещата може и да не се 
развият така, както сте очаквали, но 
успехът ви е гарантиран. Ще ви под-
крепя Венера, която на 16 декември 
навлиза в хармоничния за вас знак 
Стрелец. Тя ще поддържа самочувст-
вието ви високо и ще оцвети интим-
ния ви живот с хубави емоции. На 19 
декември ви очакват хубави прежи-
вявания. Любов от пръв поглед също 
не е изключена.

МЛАДО ВИНО

„БОЖОЛЕ НУВО“ 2012
бе представено тържествено от Френско-българската търговска камара в специално пресъзда-
дената обстановка на френско село в зала № 3 на НДК в столицата. Събитието бе под патро-
нажа на Негово Превъзходителство Филип Отие, посланик на Френската република в Бъл-
гария, и в присъствието на г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от 
ЕС. Традицията събра в третия четвъртък на месец ноември повече от 2200 представите-
ли на бизнеса, дипломатическия, политическия и културен елит. Гостите имаха удоволствие-
то да дегустират новата реколта вино, специално поръчано от региона Шато дьо Пизе, който 
със своите 80 хектара е сред най-големите и плодородни в Божоле. Впечатляващото събитие 
се осъществи с подкрепата на членовете на Френско-българската търговска камара, от които 
основни спонсори са Societe Generale Експресбанк, Vivacom и Edenred.
Първата бутилка божоле бе тържествено отворена с традиционната фраза Le Beaujolais nouveau est arrive! („Новото божоле дойде!“). Пръв министър Дончев 
опита новата реколта.
Около 45 млн литра „Божоле Нуво“ се произвеждат всяка година, като половината от количеството е предназначено за износ. През 2011 година потребле-
нието в Япония е стигнало 7.9 млн. бутилки, в САЩ – 2.4 млн., в Германия – 1.3 млн., а в Белгия – 641 000.
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Прогноза за периода от 15 ДЕКЕМВРИ 2012 г. до 15 ЯНУАРИ 2013 г.т е л е ц  ( 2 1 . 0 4  –  2 0 . 0 5 )

ВРЕМЕННО ОБЪРКВАНЕ ще цари 
на 16 декември, когато вашата упра-

вляваща планета Венера попада под въз-
действието на Нептун. Двете планети са в 
труден аспект, което ви обърква и ви на-
товарва със заблуди както в любовта, така 
и по въпроси от финансово естество. 17 
декември също е труден ден, възможни са 
финансови и счетоводни бъркотии, както 
и здравословни проблеми. Добрата нови-
на е, че на 19 декември ще получите не-
надейна помощ от човек, който няма да 

иска да се афишира или ще бъде далече, 
в чужбина. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 
от 15 до 21 декември. Пазете се от 

простудни и инфекциозни заболявания. 
Възможно е да се почувствате без енер-
гия и да се повлияете зле от отрицател-
ните мисли, които буквално за часове мо-
гат да сринат имунната система. На стре-
са противодействайте със спорт, плува-
не и водните процедури. Не пренебрег-
вайте витамините и имуностимулаторите 
от органичен произход. В голяма степен 
този стрес си го причинявате сами – за-
ради прекаленото ви желание да успеете. 
Отпуснете се, някои неща наистина не за-
висят само от вас. 

СТЪПВАТЕ СИ НА КРАКАТА От 22 
декември придобивате сила и увере-

ност и овладявате здравословните и фи-
нансовите си проблеми. Стабилизирате 
се и в работата си. Появяват се възмож-
ности за нови партньорства и пътувания 
в чужбина. Всичко това ще ви бъде загат-
нато сега, но ще се развие след 11 януари.

НАПРЕГНАТИ ДНИ ще са 23 и 26 де-
кември. На 23 декември се пазете от 

неразумно харчене и емоционални изли-
яния. Отложете ангажиментите, които ще 
ви „изпият“ силите, за друг момент. На 
26 декември се дръжте по-внимателно с 
близките си, особено с роднините на ин-
тимния си партньор. Ако пътувате в чуж-
бина, бъдете готови за всякакви изнена-
ди. Пазете парите и документите си! 

ПОВРАТЕН МОМЕНТ В ЖИВОТА 
На 27 декември, под влиянието на 

ваши близки и партньори, ще се амби-
цирате да направите сериозни планове за 
следващата година. Поинтересувайте се за 
специализации и образование в чужбина. 

СИЛНИ И РЕШИТЕЛНИ СТЕ на 30 
декември. Днес общувайте с амбици-

озни и организирани хора. Точно те ще ви 
помогнат да се внедрите в нова среда. 

БЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ В 
РАБОТАТА очаквайте след 1 януари, 

когато Меркурий навлиза в хармонич-
ния ви знак Козирог. Ставате практич-
ни и работоспособни, бързо се ориенти-
рате в обстановката. На 1 януари полу-
чавате добра вест, засягаща вашето про-
фесионално развитие и социален статус. 
Разчитайте на приятели, които много ще 
ви помогнат да очертаете новите си въз-
можности за развитие.

ОЩЕ МАЛКО ТРУДНОСТИ ще се 
появят на 3 и 7 януари. На 3 януари 

бъдете предпазливи, ако пътувате в чуж-
бина. Очаквайте тотална криза на ражда-
нето на идеи. Ще се простите завинаги с 
някои свои мечти. Но това е доказател-
ство, че се развивате, а не стоите на едно 
място. 7 януари е деликатен ден за парт-
ньорствата и за кариерата ви. Възможни 
са кризи с деловите партньори или с ав-
торитетни личности. Твърде е вероятно 
те да са следствие от хубавите събития от 
предходния ден – 6 януари, когато се по-
чувствахте силни и повярвахте, че можете 
да се справите сами с всичко. 

ЗАПОЧВА НОВ ПЕРИОД Важен мо-
мент за развитието ви е новолунието 

на 11 януари. Особено за тези, които са в 
рекламния, туристическия и издателския 
бизнес. След тази дата е добре да търсите 
нови възможности. Активизирайте кон-
тактите си с чужденци. 

НЕОЧАКВАНИ ОБРАТИ очаквайте 
на 13 януари. Възможно е да прекъс-

нете връзки, които не са били достатъчно 
надеждни (в това число и любовни отно-
шения). Денят не е подходящ за пътуване 
и за подписване на договори. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 21 декември очаквайте на-

прегнат период за финансите и здра-
вето ви (особено за психическото).

На 16, 17 и 19 декември бъдете 
много предпазливи, защото са въз-
можни финансови бъркотии и здра-
вословни проблеми! 

След 11 януари търсете нови ре-
шения и разширявайте кръгозора си. 
Време е за подновяване на годишни-
те договори.

13 януари е наситен с неприятни 
изненади, възможно е да прекратите 
любовна или приятелска връзка.

СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА!
Не се притеснявайте излишно обаче. 
За някои от вас обстоятелствата така 
щастливо и бързо ще се подредят, че 
ще успеете да преодолеете трудния 
от психологическа и финансова глед-
на точка период 15–21 декември. За 
някои Телци 19 декември ще е ден на 
щастливи романтични запознанства. 
Възможно е да се наложи да пазите в 
тайна новата си любовна връзка. Но 
си заслужава, защото тя ще е силно 
духовно преживяване с човек, който 
ще припознаете като сродна душа. 

СРЕЩА НА СВЕТОВНИ КУХНИ

КУХНИТЕ НА СВЕТА НА ЕДНО МЯСТО

Пет изложби за храни и напитки се състояха тази есен в сто-
личния „Интер експо център“: „Интерфуд&дринк“, „Месо-
мания“, „Светът на млякото“, „Булпек“ и „Салон на виното 
2012“.
Около 14 хиляди посетители – от делово ангажирани предпри-
емачи и търговци до любопитни и грижещи се за менюто у 
дома жени – успяха да разгледат изложените във витрина вкус-
ни и ароматни експонати на 240 фирми от 34 държави по све-
та. Най-силно присъствие имаха италианците – 30 италиански 
компании представиха своите спагети, пици, сирена, сладоледи 

и някои специалитети, като уникалния млечен карамел с деликатен вкус, със само 6% мазнини. Производителите от съседна Турция също привлякоха вни-
манието ни с халва, мед, мармалад и шоколадови и захарни изделия. Много емоции на майсторите сладкари донесе и първото дефиле за дизайнерски торти 
и спечелените при голяма конкуренция призове за бутикови сватбени торти. 

Бела, брой 12 (178), 2012 65



info

Прогноза за периода от 15 ДЕКЕМВРИ 2012 г. до 15 ЯНУАРИ 2013 г.л и з н а ц и  ( 2 1 . 0 5  –  2 1 . 0 6 )б

УЧИТЕ ВАЖНИ УРОЦИ В ЛЮ-
БОВ  ТА и партньорствата през пе-

риода от 15 до 21 декември. Възможно 
е и да не се справите много добре, защо-
то ще се чувствате зависими, на моменти 
дори потиснати. Колебливото ви настро-
ение обаче ви кара да преувеличавате не-
гативите от действителността. В момента 
Слънцето, източникът на жизнени сили, 
е твърде далеч от вас. Намира се точно в 
противоположния ви знак Стрелец и това 
е причината да сте без тонус, да мисли-
те, че сте манипулирани и че нищо не за-
виси от вас. Планетата на любовта, хар-
монията и партньорствата Венера също 
е в Стрелец и ви стимулира да подобри-
те отношенията си с околните. В общу-
ването търсете допирните точки, а не 
различията. 

СЪДРУЖИЯТА СА ПОСТАВЕНИ 
НА ИЗПИТАНИЕ на 16 декември. 

Труден момент за съвместния бизнес. Има 
опасност от недоразумения. Възможни са 
проблеми в прочита на законови разпо-
редби, при оформянето на документи и 

в общуването с клиенти, работодатели, 
партньори. Освен с професионалните си 
задължения ще трябва да се заемете и с 
изглаждането на личните си отношения. 

НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ВАЖНИ СРЕЩИ 
на 16 и 17 декември. Желанията и 

действията ви непрекъснато ще се разми-
нават с действителността. През тези два 
дни няма да успявате нито да сте на точ-
ното място, нито пък с точните хора. 

СИЛЕН ПОЗИТИВЕН ДЕН ще бъде 
19 декември. Екипната работа ви спо-

ри. Фокусирайте се върху нови проекти, 
припомнете идеите и мечтите си, защо-
то сега ви се дава шанс да ги осъществи-
те. Трябва обаче да действате бързо, за да 
не пропуснете момента. От 19 до 22 де-
кември ще успеете да промените в поло-
жителна посока както отношенията си 
с околните, така и условията си на труд. 
Контактите ви ще са сполучливи, интуи-
цията ви за бизнес ще е отлична, работа-
та ви – качествена и бърза. Амбицирани 
сте да преодолеете временните финансо-
ви трудности и въобще не е изключено да 
успеете. 

УРЕЖДАТЕ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛ-
ЖЕ НИЯ от 22 декември до 15 януа-

ри. Преломен момент в това отношение 
е 23 декември. Откажете твърде скъпи-
те куверти за партита, не правете прека-

лено големи подаръци. Реалната прецен-
ка ви се изплъзва. За личните ви отноше-
ния това ще е ден на проверка. На всич-
кото отгоре няма да сте в най-добрата си 
физическа форма. 

НАПРЕГНАТИ ЩЕ БЪДАТ 26 и 30 
декември. Внимавайте в управление-

то на всички възможни ресурси – от фи-
нансовите до собствената ви енергия. Не 
ги пилейте. Не се доверявайте! Изгонете 
негативните мисли. Може да неутрализи-
рате напрежението с работа. 

ПОЛУЧАВАТЕ ЕНЕРГИЯ ЗА ДЕЙ-
СТ ВИЕ от 26 декември нататък. 

Тогава Марс навлиза в хармоничния ви 
въздушен знак Водолей. С пълна сила ще 
усетите положителното му влияние на 1 
януари. Опитайте се да запомните пози-
тивната си нагласа от този ден. Днес мо-
жете да реализирате оригинална своя 
идея с помощта на съмишленици. 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ на 3, 6 и 
7 януари. Вероятни са трудности, но 

временни. 
ПОСЛЕДНИЯТ ТРУДЕН ДЕН е 13 
януари. Рисков е по отношение на 

парите и любовта. Тогава е възможно да 
объркате едно обикновено приятелство 
с истинска любов. Не ви препоръчвам да 
рискувате в секса. Разочарованието ви 
може да дойде точно оттам. 

СИЛНИ ДНИ са 1, 2, 4, 6 и 10 януа-
ри. Концентрирайте се върху жела-

нията си. Окончателните решения може-
те да вземете на 11 януари, когато е но-
волунието в Козирог. След него пред вас 
ще се открият нови финансови възмож-
ности, ще срещнете нови делови и интим-
ни партньори. Ще успеете да се справите 
и с поне един проблем, който до този мо-
мент сте смятали за нерешим. Доверете 
се на вътрешната си сила и тя няма да ви 
подведе.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 21 декември проявете ста-

рание в партньорствата и в любовта.
От 19 до 22 декември подобрявате 

отношенията си с колегите и услови-
ята, в които се трудите. 

От 26 до 30 декември не поемайте 
рискове и се опитайте да прогоните 
негативните мисли.

След 11 януари овладявате кризис-
ните ситуации. Появяват се нови фи-
нансови възможности, привличате 
нови партньори. Много по-уверени и 
силни сте. 

1, 2, 4, 6, 10 и 11 януари са силни 
дни за вас. Фокусирайте се върху же-
ланията си. 

ДИНАМИЧЕН ПЕРИОД
очаквайте от 22 декември до 11 яну-
ари. Възможно е да изпитате при-
теснение без основателни причини. 
Ще имате усещането, че все с нещо 
трябва да се борите и да преодолява-
те ограничения. Не предприемайте 
рисковани действия, свързани с ин-
вестиции и финансиране на проекти! 
Подбирайте сексуалните си партньо-
ри внимателно. Внимавайте да не из-
паднете в зависимост.

ЗЛАТЕН СТАНДАРТ ЗА КОСА

МАГИЯТА НА OROFLUIDO COLOUR ELIXIR 
Един нов продукт поставя златен стандарт в боядисването на косата.
Безамонячната боя за коса Orofluido Colour Elixir е разработена с грижа както за клиен-
та, така и за стилистите. Обогатена е с прецизна комбинация от три натурални мас-
ла – арганово, ленено и масло от земен бадем. Аргановото е богато на витамин Е и есен-
циални масла. То заздравява косъма и го прави по-еластичен. Маслото от земен бадем е 
богато на мастни киселини и токоферол, които осигуряват естествена защита сре-
щу свободните радикали. То придава на косата мекота и обем. Лененото пък покрива и 
изглажда повърхността на косъма, правейки косата лесна за разресване и оформяне. 
Боята за коса Orofluido Colour Elixir гарантира перманентен цвят и покривност на сиви-
те и бели коси. Нанася се лесно, а цялата процедура оставя у клиента усещане за маги-
чен подхранващ ритуал.  Orofluido Colour Elixir се предлага в палитра от 36 цвята, които 
отговарят на желанията на всяка модерна жена. Уханието на Orofluido Colour Elixir е ма-
гично и релаксиращо – отваря се с цитрусова нотка, която се разгръща в цветна сър-
цевина и оставя след себе си мистериозни ароматни следи от ванилия, амбър и пачули. 
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ВРЕМЕ Е ЗА РАБОТА Бързо при-
ключвайте с натрупаните ангажимен-

ти до 21 декември, за да можете да се кон-
центрирате върху напрегнатия период, 
който ви предстои. От 15 до 21 декември 
е време да се докажете в професионална-
та си среда. Успявате да хармонизирате 
отношенията си с колеги, подчинени и с 

членовете на семейството си. 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-
ВЕТО СИ от 15 до 21 декември. След 

22 декември се погрижете за нервите и 
опорно-двигателния апарат. От напреже-
ние има вероятност да се обострят болки 
в областта на кръста – радикулит и иши-
ас. На 26 и,30 декември, както и на 3, 6 и 
13 януари има опасност от травми. В тези 
дни ще сте и емоционално нестабилни, 
затова не се натоварвайте излишно. 

УРОЦИ ПО ПАРТНЬОРСТВО 
От 22 декември Слънцето навли-

за в Козирог. За вас това е време на пъл-
на мобилизация, особено в сферата на 
партньорствата – лични и делови. Цялата 
сила и концентрация пренесете в това 
поле. До 15 януари многократно ще про-
зрете, че светът се дели на две полови-
ни – на светлина и мрак, на добро и зло. 
Постоянно ще намирате доказателства за 
това. Възприятията ви ще са контрастни. 
На моменти ще сте уязвими и няма да мо-
жете да управлявате много от събитията. 
Ще трябват да се учите на партньорство. 
На 26 декември ще изпитате разочарова-
ние, но на 27 и 30 декември ще можете да 
разчитате на нечия стабилна емоционал-
на подкрепа. В тези се доверете на близ-
ки приятели. Ще довършите и творчески-
те си проекти. Любовта ще ви бъде опора. 
След Нова година темата за  партньорски-
те отношения и общуването отново е ак-
туална. 3, 6 и 7 януари не са подходящи 
за изясняване на отношения, за нови на-
чинания, за водене на съдебни дела. Ще 
имате усещане, че губите контрол върху 
нещата.  

ПРИЛИВНА ЕМОЦИОНАЛНА ВЪ Л  -
НА На 28 декември е пълнолунието в 

Рак, което ще почувствате осезателно, най-

вече като прилив на емоции. Възползвайте 
се от хубавата му страна, за да демонстри-
рате своите най-добри качества. Не си из-
пускайте нервите, не допускайте да ви 
предизвикат. 

СТАВАТЕ МНОГО ЧУВ СТВИ ТЕЛ-
НИ На 9 януари Венера навлиза в 

Козирог и ви приканва да хармонизира-
те отношенията си. Ставате много чувст-
вителни, настроението ви е променливо. 
В резултат на поуките от преживяното ще 
се убедите, че имате нужда от промени в 
интимния живот. Те ще се случат след но-
волунието в Козирог на 11 януари, кое-
то е в сектора на партньорите, общуване-
то и популярността. Ако до този момент 
сте били самотни и изолирани, ще може-
те да си намери достоен партньор както в 
личния живот, така и в службата. Това но-
волуние ще ви активизира и в рамките на 
месец след него ще привлечете нови връз-
ки, ще сформирате добър бизнес екип. 
Пригответе се за този ден – не си насроч-
вайте важни ангажименти за тогава, все 
още сте слаби и уязвими. 

ВЪЗМОЖЕН Е ОБРАТ На 13 януа-
ри може да преживеете голям стрес 

в личните отношения, особено ако те са 
преплетени и с професионалните ви. Не 
разчитайте прекалено на съдружията, не 
се доверявайте и на чувствата си. Има 
опасност, ако в този ден прекратите връз-
ки (особено емоционални), това да бъде 
завинаги. Внимавайте да не се дискреди-
тирате, в този ден не сте достатъчно уве-
рени и конкурентоспособни. 

ВРЪЩАТЕ СИ САМОЧУВСТВИЕТО 
на 14 и 15 януари. Действайте увере-

но. Имате успех в консултантските прак-
тики, можете да се обърнете към съда за 
решаване на юридически казуси.  

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15–21 декември бъдете съвест-

ни към работата и задълженията си.
На 16 и 17 декември ще имате труд-

ности, но на 19 и 20 декември ще сте 
възнаградени за старанието. Ще има-
те голям шанс.

От 22 декември до 15 януари всич-
ките ви усилия ще са насочени към 
личните и деловите ви партньорства.

26 и 30 декември, както и 3, 6 и 13 
януари са трудните ви дни. 

След 11 януари привличате нови 
хора в живота си, с които ще влезете 
в хармонични отношения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ДАТИ
Емоционални притеснения и задръж-
ки очаквайте на 16 и 17 декември. На 
16 декември ще сте склонни да иде-
ализирате хора и ситуации. На 17 де-
кември внимавайте и не се разсей-
вайте, защото са възможни грешки 
на работното място, неясноти и не-
лоялно отношение. Пазете се от скри-
ти врагове. Същото важи и за 22 де-
кември. Спокойно, тогава позитивни 
промени по „върховете“ в управле-
нието ще ви дадат шанс да се изкачи-
те нагоре в йерархията. На 19 и 20 де-
кември ще имате успех в разговори-
те с началници, колеги, съдружници. 
Идеите и старанието ви ще бъдат оце-
нени. Дава ви се шанс за развивате.

ТАЙНО ОРЪЖИЕ ЗА ПЕРФЕКТНА КОЖА ОТ RIMMEL 
Фон дьо тен ли е това? Или продукт за грижа за кожата? Не, това е новият Rimmel 
London’s BB Cream! Със своите 9 в 1 суперсили той е героят, в когото всички жени са 
влюбени. BB Cream в действителност е балсам, който съчетава 9 невероятни суперс-
войства в една-единствена тубичка. Той покрива кожата като основа, заключва вла-
гата в нея, затваря разширените є пори и като истински герой ни помaга да я защи-
тим. Но неговите суперсили не свършват дотук. Rimmel BB Cream прикрива несъвър-
шенствата, осигурява гладко покритие, матира, придава на кожата свеж вид и я пра-
ви сияйна! И така, със своите изключителни 9 суперсили Rimmel’s BB Cream е новото 
тайно оръжие на жените за постигане на перфектен тен! Снабден със слънцезащитен 
фактор 25, продуктът надеждно предпазва кожата от слънцето.  
Не забравяйте, че BB Cream е тук и за да спасява кожата ви! 
Затова и момичето на Rimmel Джорджия Мей Джагър идва като спасителка в новата 
реклама на BB Cream. Джорджия, с нейната перфектна кожа, сякаш е предопределена да 
спаси света от демоните на несъвършената кожа, въоръжена с BB cream! 

ЗА СЪВЪРШЕН ТЕН

Джорджия Мей Джагър
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СИЛЕН ТВОРЧЕСКИ ПЕРИОД Та-
ка ва е характеристиката на времето 

от 15 до 21 декември. Дава ви се шанс да 
изразите пълноценно своята съзидател-
на природа. Време е да си обърнете вни-
мание. Практикувайте хобито си, заба-
влявайте се, правете всичко, което ви за-
режда положително. Наслаждавайте се на 

малките радости на живота. Отличен мо-
мент да дадете ход на творческите си про-
екти. Особено подходящ за това е 19 де-
кември, когато бихте могли да започнете 
дейност, изискваща силен заряд и вдъх-
новение. В този ден е възможно мнози-
на от вас внезапно да се влюбят от пръв 
поглед. Богинята на любовта Венера е в 
хармоничен аспект с Уран, който симво-
лизира внезапните събития и идеалната 
любов. Все пак бъдете малко „по-заземе-
ни“, защото чувства, възникнали по такъв 
мълниеносен начин, си отиват също тол-
кова мълниеносно. 

ОТЛИЧНО ВРЕМЕ ЗА ОБЩУВАНЕ  
За тази цел използвайте ефективно 

дните до 21 декември. Съживете отноше-
нията си с децата, приятелите или люби-
мия човек. Бъдете внимателни на 19 и 23 
декември – не изисквайте, не осъждайте и 
не влизайте в спорове и конфликти с лю-
бими и близки хора. 

РАБОТА И ОТГОВОРНОСТИ се за-
дават след 22 декември. Въпреки на-

ближаващите празници не пренебрегвай-
те текущата си задачи. Проявете повече 
старание, за да можете да се реализира-
те по-добре в бъдеще. Има вероятност да 
се почувствате претоварени, затормозе-
ни или манипулирани. Дискомфортът на 
работното място ще ви стимулира да об-
мислите нововъведения в досегашния си 
начин на работа. Концентрирайте се вър-
ху това след новолунието в Козирог на 11 
януари. 

ТРУДНИ СА ДНИТЕ 26 и 30 декем-
ври, както и  3, 6, 7, 8 и 13 януари. 

Здравето ви е крехко, отношенията ви с 
близки и колеги – уязвими. 

ПАРТНЬОРСТВАТА ВИ СЕ АК-
ТИ ВИЗИРАТ от 26 декември. Тен-

денцията е резултат от навлизането на 
Марс в срещуположния ви знак Водолей 
и ще продължи повече от месец. Това е и в 

някаква степен двояко положение, защо-
то Марс носи със себе си силна енергия, 
но и агресия. Възможно е да ви постави 
в конкурентна ситуация. Активизират 
се близките ви контакти в семейството, 
ще намирате повече поводи за семейни 
инициативи. Очаквайте раздвижване и 
по-активна съвместна работа с делови-
те партньорите. През целия период оба-
че бъдете внимателни, защото Марс озна-
чава и конфликти и противопоставяния. 
Особено силно ще се прояви тази страна 
на Марс в дните от 6 до 8 януари, които 
ще бъдат трудни за вас. 

БЛАГОПРИЯТНОТО ВЪЗ ДЕЙ СТ-
ВИЕ НА МАРС по отношение на  

партньорствата ще усетите на 1 и 4 януа-
ри. Тогава ще привлечете нови хора както 
в личния, така и в професионалния жи-
вот. Вслушайте се в предложенията и по-
каните, които получавате, защото те мо-
гат да се окажат конструктивни.

ИМПУЛС ДА СМЕНИТЕ РАБОТАТА 
СИ ще почувствате след 11 януари. 

Тенденцията не означава непременно, 
че ще се втурнете да ходите по интервю-
та. Възможно е просто да промените под-
хода и отношението си към задължения-
та си или пък да подобрите отношенията 
си с колегите. Времето е чудесно и за за-
почване на профилактични процедури за 
укрепване на здравето. В случай че дълго 
време се лекувате, точно след 11 януари с 
лекота можете да се освободите от здра-
вословните си проблеми, дори ако вече са 
станали хронични. 

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ се изис-
ква от вас на 13 януари. Бъдете пред-

пазливи и в личните, и в служебните кон-
такти. Съвестно изпълнявайте задълже-
нията си, всичко проверявайте по някол-
ко пъти. Не влизайте в конфликти с коле-
ги, преки началници или близки родни-
ни, за които се грижите. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 21 декември ви престои 

чудесен период, подходящ за общува-
не, забавления и стартиране на твор-
чески проекти. 

На 26 и 30 декември, както и на 3, 
6, 7, 8 и 13 януари бъдете внимателни 
към здравето си. Очаква ви напреже-
ние както в офиса, така и вкъщи. 

На 1 и 4 януари ще получите пред-
ложения. Вслушайте се в тях. 

От 6 до 8 януари се пазете от 
конфликти. 

От 22 декември до 15 януари са въз-
можни трансформации в службата. 

ЛЮБОВ И ЗАБЛУДИ
Раздвижване в любовния живот на-
стъпва за вас на 16 декември. Тогава 
Венера навлиза в Стрелец, носи ви 
добро самочувствие и ви отваря въз-
можности за общуване. Венера ще се 
задържи в това хармонично положе-
ние за вас до 9 януари. 
Бъдете предпазливи обаче на 16 де-
кември – при навлизането си в 
Стрелец Венера се среща с Непун в 
напрегнат аспект. Възможни са за-
блуди, предателства, лъжи. Не започ-
вайте бурни любовни романи, бъдете 
разумни. Денят е подвеждащ и по от-
ношение на парите. Не давайте пари 
назаем, не правете скъпи покупки 
или големи инвестиции. 

ЗА НЕЯ И ЗА НЕГО

ПОДАРЪЦИ ОТ COTY
Защо да подаряваме и да получаваме подаръци само на Коледа? Пред-
ставете си празничен сезон, който започва от 1 декември. Да избере-
те подходящите подаръци за членовете на семейството или за при-
ятели, невинаги е лека задача. Coty знае това и както всяка година до-
сега ви помага в избора с голямо разнообразие от специални подаръч-
ни пакети за всеки вкус. Само помислете за свой приятел или родни-
на, за неговия характер или интереси и изберете перфектния пода-
ръчен комплект за него или нея:  Козметичен комплект adidas за ак-
тивни, динамични и енергични приятели  Playboy, за да изпратите 
палаво, секси послание на любимия/та  David Beckham за спортни, но 
и изискани натури  Pierre Cardin за стилни дами и господа  Guess за 
изключително съблазняване  Celine Dion за креативни делови дами 

 Esprit за енергични, пълни с емоции близки хора  Beyonce за темпе-
раментни кралици  Heidi Klum за грациозни и харизматични дами.
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НЕ СТЕ В НАЙ-ДОБРИЯ СИ ПЕ-
РИ  ОД от 15 до 21 декември. Енер-

гийният ви потенциал е много слаб, 
чувствате се уморени и отегчени от затру-
пването с ангажименти. Ще изпитвате по-
стоянно нужда да се усамотите, макар и за 
малко. Това, в известен смисъл, ще е по-
лезно за вас, защото ще можете бързо да 
възстановите силите си. Не се напрягайте 
на 16 и 17 декември. Обърнете внимание 
на начина си на хранене и на режима си на 
работа и почивка. Избягвайте студените и 
мазни храни, както и пържените и трудно 
смилаемите. Те ще направят дискомфор-
та ви още по-силен. Храносмилателният 
ви тракт ще е много уязвим до 21 декем-
ври, както и гърбът, и кръстът. Затова не 
се претоварвайте. Щадете нервната си 
система. 

ДОБРИ ДЕЛОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
получавате на 19 декември. Те ще ви 

донесат и добри доходи. Днес ще полу-
чите поне една радостна вест. Очаквайте 
материални придобивки за дома. Във 
ваша полза могат да се решат и спорове 
за наследства и управление на средства и 
имоти. 

НАВЛИЗАТЕ В СВОИ ВОДИ след 
22 декември. Земната стихия на 

Козирога винаги ви се отразява много за-
земяващо, мотивиращо и амбициращо. 
Сега сте в динамичен и творчески период, 
който става още по-хубав след новолуние-
то в Козирог на 11 януари. Преди това 
ви очакват доста емоционални събития, 
свързани с децата, приятелите и интим-
ните партньори. Трудни в това отноше-
ние и много емоционални ще бъдат дни-
те 26 и 30 декември, както и 3, 6 и 13 яну-
ари. Има опасност от резки изблици на 
гняв и недоволство (и от двете страни) и 
от сътресения в отношенията ви с близки 
приятели, любими хора и вече поотрасна-
ли деца. Добрата новина е, че ще успеете 
да се справите с тези турболенции, осо-

бено след 9 януари, когато Венера навле-
зе в хармоничния ви знак Козирог и ви 
помага да изразявате емоциите си. След 9 
януари се хармонизира и сексуалният ви 
живот. Ставате много продуктивни и ви 
хрумват добри идеи. 

ДОБРИ ДНИ ЗА БЪДЕЩИТЕ ВИ 
НА ЧИНАНИЯ са 27 и 30 декември, 

както и 1, 4 и 6 януари. Търсете контак-
ти с хора, които имат сходни интереси 
като вашите. Установените през тези дни 
контакти могат да ви изкарат на пътя на 
успеха. Особено на 6 януари, когато ви се 
дава шанс да се сближите с точните хора в 
точното време. 

ВНИМАВАЙТЕ В ОБЩУВАНЕТО 
на 7 януари. Особено на работното 

място, където могат да настъпят разриви 
и усложнения. 

АМБИЦИОЗНИ В РАБОТАТА ста-
вате след  26 декември, когато Марс 

навлиза във Водолей. Но тази позиция на 
Марс може да ви донесе и много конфли-
кти с колеги. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО В РАК на 28 де-
кември ще е подходящо за приключ-

ване на важна работа – приключване на 
ангажименти и големи проекти. Днес спо-
койно можете да представите идеите си, 
ще намерите съмишленици. 

НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ ПЕРИОД на-
стъпва след новолунието в Козирог 

на 11 януари. Събужда се творческият ви 
потенциал и желанието ви за утвържда-
ване. Много от вас ще се замислят за на-
следник. Времето е подходящо да старти-
рате творчески проекти. Активизира се и 
любовният ви живот. Необвързаните са 
на път да създадат силна връзка. Само на 
13 януари има опасност от прекъсване на 
близки емоционални или приятелски от-
ношения, и то много ненадейно. Денят 
е неподходящ за презентации на идеи и 
творчески проекти. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
От 15 до 21 декември няма да 

сте във форма. Период на застой. 
Обърнете внимание на храненето. 
Почивайте си повече.

На 19 декември – добри новини, 
предложения и придобивки за дома.

След 22 декември усещате прилив 
на сили. Завладява ви амбиция да по-
стигнете целите си. 

Новолунието на 11 януари ще ви 
зарадва с нови творчески идеи, нова 
любов и приятели. Замисляте се и за 
зачатие, за наследник.

СЕМЕЙНИ ГРИЖИ
На 15, 16 и 17 декември няма да се 
чувствате достатъчно продуктив-
ни и ефективни. Вероятни са напре-
жения със семейството, с роднини-
те. Семейни грижи, ангажименти, ре-
монти и спешни плащания по дома   
ще ви изнервят. На 16 декември не 
влизайте в пререкания, защото може 
да не сте разбрали правилно посла-
нията на партньора си. На 17 декем-
ври ще се наложи да балансирате 
между семейни, лични и професио-
нални задължения. Аналогичен ден 
ще бъде и 23 декември, когато има 
опасност да се почувствате засегна-
ти. Близки и роднини ще се опитат 
да диктуват живота ви. Не допускай-
те да ви се бъркат в живота. Дръжте 
на собствената си позиция и в ника-
къв случай не жертвайте кариера-
та си заради домашни ангажименти. 
Властни родители или съпрузи ще се 
опитат да ви наложат своите вижда-
ния и идеали. Не се карайте с тях и не 
демонстрирайте сила. Само заявете 
твърдо намеренията си. 

ЕДНА ДОБРА ГОДИНА

ДЕВЕТ ПРОДУКТА НА LOGITECH 
получиха признание на наградите CES Innovations 2013
В категориите „Екодизайн и устойчиви технологии“ и „Технология за по-добър свят“ при-
знание получи соларната клавиатура Logitech Wireless Solar Keyboard K760, която позволява 
едновременно сдвояване с няколко устройства и бързо превключване между тях с натис-
кането на един бутон. Клавиатурата оставя минимален „отпечатък” върху околната 
среда – вградените є соларни клетки я презареждат чрез използване на вътрешна или 
външна светлина, опаковката є не е PVC, а кутията – напълно рециклируема.
Клавиатурата Logitech Washable Keyboard K310 пък може да бъде потопена в до 28 см вода, 
за да се почисти бързо и лесно. Дренажните отвори на гърба є гарантират бързо съхнене. 
Клавишите є са лазерно гравирани, с UV покритие, което ги предпазва от избледняване. 
Тези два плюс другите седем отличени продукта на Logitech ще бъдат показани на изло-
жението International CES 2013 в Лас Вегас, което ще се проведе от 8 до 11 януари 2013 г. 
Продуктите, носещи призвание от Innovations 2013 Design and Engineering, са представени и 
на http://cesweb.org/Awards/CES-Innovations-Awards.aspx.    
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СИЛАТА ВИ Е В ОБЩУВАНЕТО и в 
обмяната на информация и идеи. От 

15 до 21 декември се възползвайте мак-
симално от благоприятното разположе-
ние на планетите, защото след 22 декем-
ври навлизате в напрегнат период, когато 
нещата ще стават по-трудно и бавно. От 
15 до 21 декември времето е подходящо за 
кратки и делови пътувания. Само на 16, 
17 и 23 декември е възможно да има ус-
ложнения (нещо в последния момент да 
се осуети). Затова тогава се въздържай-
те от пътувания или, ако са наложителни, 
бъдете много внимателни, особено с пари 
и документи. В тези дни не насрочвайте 
преговори, подписване на договори, огле-
ди и важни разговори!

ТЪРПЕНИЕ, ДИСЦИПЛИНА, ОТ-
ГО  ВОРНОСТИ След 22 декември 

Слънцето вече ще е в Козирог и ще изис-
ква от вас да поемете още повече отговор-
ности, особено в семейството, както и да 
проявявате повече търпение и дисципли-
на. От 22 декември до 15 януари ще се 
чувствате напрегнати без видима причи-
на. Традиционно по това време на годи-

ната вие сте доста угрижени. Налага ви се 
в движение да приключвате с належащи 
ангажименти. 

ЗДРАВЕТО ВИ Е УЯЗВИМО – пазе-
те се от травми и настинки. Без енер-

гия ще останете на 26 и 30 декември. През 
тези дни в живота ви изплуват стари се-
мейни конфликти, които ще разклатят 
психиката ви. 

РЕШАВАТЕ БЛАГОПРИЯТНО ФИ-
НАН СОВ ПРОБЛЕМ на 27 декем-

ври. Реализирате спешни плащания. 
Възможно е дори да помогнете на родни-
ни с пари. 

 СЕМЕЙНА ХАРМОНИЯ С изклю-
чение на посочените 26 и 30 декем-

ври, когато напрежението и отговорно-
стите ще ви дойдат в повече, останали-
те дни могат да се окажат сплотяващи и 

хармонични за семейството ви. Особено 
ако спрете да се тормозите, че нещата не 
са идеални. Няма идеални неща, но ваше-
то вродено чувство за равновесие ви кара 
винаги да търсите хармонията и идеал-
ното. На 3, 6 и 7 януари няма да успеете 
да откриете точно тази хармония с парт-
ньора си, затова е най-добре да избягва-
те споровете. 

ПРИЯТЕЛСТВА И ТВОРЧЕСТВО 
Навлизащият във Водолей Марс на 

26 декември се отразява благотворно на 
приятелските ви контакти и на творческа-
та ви работа. Той ще е благоразположен 
към вашия знак и ще ви зареди с енергия 
и импулс да правите онова, което ви ха-
ресва. Поне в свободното си време! 

АДЕКВАТНО ПОВИШЕНИЕ И 
ШАНС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗ-

ВИТИЕ ви подарява пълнолунието на 28 
декември. Приключвате успешно проект, 
отхвърляте много спешна работа. Днес се 
постарайте да общувате безконфликтно, 
особено с началниците, и да сте на висо-
та –  компетентни и подготвени – защото 
ще сте като на сцена. Околните ще виж-
дат всичко у вас – и доброто, и лошото. Но 
не се плашете – за кратко време можете да 
постигнете популярност и да привлечете 
симпатии, особено ако сте хора на изку-
ството или имате частен бизнес. Добре ще 
се справите с конкуренцията!

ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУ-
ЧЕ НИЕ се появяват на 1, 4 и 10 януа-

ри. Възможно е някой да ви предложи да 
участвате в нов проект или да се изявите 
на ново поприще в работата. 

СЛАБОСТ И УМОРА ще почувства-
те на 11 януари, когато е новолуние-

то в Козирог. Не се претоварвайте тогава. 
НАБИРАТЕ СИЛИ И САМО ЧУВ-
СТВИЕ след 11 януари. Това новолу-

ние внася поне една положителна новост 
и радост в семейството и дома ви. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
На 16, 17 и 23 декември бъдете 

внимателни при пътуване и устано-
вяване на контакти. Дните не са под-
ходящи за подписване на договори.

На 28 декември приключвате с ва-
жна работа – предавате проект или 
получавате адекватно повишение. 

26 и 30 декември, както и 3, 6 и 7 
януари са напрегнатите ви дни.

На 1, 4 и 10 януари ще получите 
предложения и възможности за обу-
чение, нова работа и перспективни 
проекти.

След 11 януари очаквайте поне 
една приятна новост, свързана със се-
мейството и дома.

ЗАПОЗНАНСТВО, ЛЮБОВ 
И НЕРАЗБОРИИ
Ще бъдете много общителни и ини-
циативни през периода от 15 до 21 
декември. Завързвате подходящи за-
познанства, особено на 19 и 20 декем-
ври, когато ще осъществите най-ху-
бавите си срещи. Възможно е някои 
от хората, с които ще се запознаете 
сега, да ви станат много добри при-
ятели. А с други може да приплам-
не и любов в дните от 15 декември 
до 8 януари. След 9 януари вашата 
лична планета Венера се премества 
в конфликтния за вас знак Козирог 
и любовният ви живот минава на за-
ден план. Вероятни са и напрежения 
в семейството, емоционални избли-
ци и неразбории. Особено труден и 
напрегнат в това отношение ще е 13 
януари, когато трябва да сте много 
нащрек за интимните си отношения. 
Има опасност от гневни изблици от 
ваша страна и от внезапни раздели.

7 в 1

„BB крем кайсия” на Dr Rеnaud
е вашата нова кожа – гладка, матирана и защитена от вредните въздействия на околна-
та среда. Формулата „седем действия в едно” съчетава качествата на крем, коректор, фон 
дьо тен и слънцезащитен продукт (SPF 6). „BB крем кайсия” и е най-бързият, лесен и ефек-
тивен начин за „маскиране” на мазната кожа, пигментациите, белезите, разширените 
пори, пъпките и другите несъвършенства по лицето, шията и деколтето. Минералните 
пигменти железен и титаниев оксид идеално изравняват тена. Екстрактите от маслина 
и жожоба поддържат водно-липидния баланс на кожата. Кайсията омекотява и регенерира, 
а заедно с витамин С допринася и за по-сияен вид. Хиалуроновата киселина придава плът-
ност и тонус и изглажда фините бръчици. Матиращата пудра абсорбира излишния себум и 
кожата не лъщи. Титаниевият диоксид защитава кожата от UVA и UVB лъчите и предпаз-
ва кожата от фотостареене. Витамин Е е мощен антиоксидант. Патентованата състав-
ка на Dr Renaud са растителните бетаендорфини, които повишават ефективността на 
другите активни съставки в продукта. 
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ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СЕБЕ СИ От 
15 до 21 декември е време да укре-

пите здравето си и да се откажете от не-
здравословни навици. Това е най-ва-
жният период за вашето здраве, само-
чувствие и цялостно енергийно състоя-
ние. Организмът ви е податлив на влияние.
Бъдете грижливи към себе си. Всичко, 
което правите за вашето здраве сега, е 
много добра инвестиция. Хранете се здра-
вословно, включете в менюто си витами-
ни и хранителни добавки, спортувайте и 
си създавайте хубави емоции, които най-
много ще ви „излекуват“.

ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ Темата 
за общата енергетика на организма е 

тясно свързана и с парите, които също са 
вид енергия. Ще имате тревожни мисли 
заради недостиг на пари. Най-притеснени 
ще бъдете на 16 и 17 декември, когато ще 
ви завладее чувството, че изобщо не се 
справяте с финансите. Към тези трево-
ги ще се прибавят и проблеми с прияте-
лите ви заради пари, което може да охла-
ди отношенията ви. На 17 декември бъ-
дете внимателни при работа с финансо-
ви документи и обслужвания на креди-
ти. Не влизайте в допълнителни сложни 
отношения, като вземате още заеми, не се 
оставяйте да ви манипулират финансо-
во, особено в частния бизнес. Това пре-
дупреждение важи с пълна сила и за 23 

декември. Не пренебрегвайте нито едно 
предложение за алтернативни начини за 
печалба. 

НАСТЪПВА ОЖИВЛЕНИЕ В ОБ-
ЩУ  ВАНЕТО  От 22 декември се 

активизират контактите ви. Времето 
е подходящо да потърсите нужни-
те ви хора и информация. До 15 яну-
ари ще имате много срещи и пъту-
вания, ще привлечете нови хора. 
Периодът от 22 декември до 15 януари е
добър за усвояване на нови знания.

ВЗРИВИООПАСЕН ДЕН е 26 де-
кември. Има риск да се скарате с бли-

зък роднина или приятел (или с колега). 
Същото ви чака и на 13 януари – много 
конфликтен ден! Внимавайте как се дър-
жите с любимите си хора тогава.

ПРИВЛИЧАТЕ ХОРА С КОНТАКТИ 
И ВЛАСТ На 27 и но 30 декември осъ-

ществявате много важен за вас контакт с 
хора, които имат влияние и власт и ще 
ви помогнат да се реализирате в бъдеще. 
Силен в това отношение е и 6 януари, ко-
гато вече можете да стигнете до реални 
споразумения. Датите 27 и 30 декември, 
както и 6 януари са подходящи за взема-
не на изпити,  усвоявате на знания, започ-
ване на курсове и специализации. 

ДНИ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
На 26 декември Марс навлиза в кон-

фликтния ви Водолей и само от вас зави-
си дали ще се възползвате от неговото мо-
билизиращо влияние, или ще го приемете 
враждебно и ще влезете в спорове и про-
тиворечия с околните. Марс ще активизи-
ра темите за дома, семейството и отноше-
нията с роднини. Не бива да абдикирате 
от семейните отговорности и роднински-
те събирания около празниците. Бъдете 
деликатни, не засягайте болезнени теми, 
защото бързо ще възникват противоре-
чия и напрежения. 

ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ НЕРАЗ-
БРАНИ и ограничени от обстоятел-

ствата най-вече на 7 и донякъде на 8 яну-
ари. Вярното поведение през тези два 
дена е да не приемате нищо лично. 

ВРЕМЕ ЗА ПРОМЕНИ В ДОМА 
Чудесен начин да се справите с „ло-

шия“ Марс, който през периода от 26 де-
кември до 15 януари ви прави суперна-
прегнати, е да почистите и пренареди-
те дома си основно. Не е зле точно сега 
да се заемете с дребните ремонти, които 
цяла година отлагате или с премествания 
на мебели. Веднага ще усетите облекчение 
и спокойствие. Човек е много силно свър-
зан с дома си и в енергийно отношение. 
Затова следвайте съветите на фън шуй.

СТАВАТЕ ИНИЦИАТИВНИ от на-
чалото на януари. Успявате да се въз-

ползвате от новите възможности, кои-
то ви се предоставят. Най-силни и про-
дуктивни ще сте след 11 януари, ко-
гато новолунието в Козирог ви акти-
визира и ви помага да привлечете по-
лезни хора и ситуации. На 9 януари 
Венера навлиза в Козирог и ви отваря 
шанс да започнете нова любовна връзка.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 21 декември се погрижете 

за здравето си. 
На 16 и 17 декември се постарай-

те да сведете до минимум загубите –
материални и емоционални. 

След 11 януари попадате в ново об-
кръжение, събирате нужната ви ин-
формация, започвате курс или друго 
обучение. 

УСПЕШНО СЕ РЕШАВАТ 
ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ
Благоприятното въздействие на Марс 
ще усетите на 1 и на 4 януари – дни, в 
които ще намерите общи теми с близ-
ки и роднини. Можете да започнете 
съвместна работа или да стартирате 
съвместен бизнес. 
На 4 януари решавате важен наслед-
ствен въпрос или имотен спор. Не е 
изключено някои от вас да получат 
наследство от завещание. Много ус-
пешно се справяте с финансовите 
проблеми сега. Като по чудо получа-
вате сериозна парична помощ.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

 „ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС” СТАНА НА 15 ГОДИНИ
Една от водещите български агенции в сферата на комуникациите и пиара отпразнува 15 успешни години 
на пазара с парти за клиенти, партньори и приятели в столичния клуб Mascara. „Преди 15 години предпри-
ехме едно авантюристично пътешествие из необятния свят на пиара, което продължава и до днес. През 
тези години постигнахме много успехи, натрупахме безценен опит, създадохме много нови приятелства и 
партньорства и израствахме заедно. Най-хубавото от цялото пътешествие е екипът от креативни про-
фесионалисти, с които вървим напред, към нови хоризонти. Благодаря на всички!” – сподели Мария Гергова, 
управляващ директор на „Юнайтед Партнърс”.
По време на събитието „Юнайтед Партнърс” показа визията си за бъдещето развитие на агенцията с ви-
деопослание на всеки един от екипа. Рожденият ден бе повод за „Юнайтед Партнърс” да обяви ключовото 
си партньорството с една от най-големите международни комуникационни вериги – MSLGROUP за Бълга-
рия. Повече информация можете да намерите на: www.united-partners.com.

Мария Гергова, управляващ директор на „Юнайтед 
Партнърс” в компанията на Орлин Павлов
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НЕ СИ ГУБЕТЕ ВРЕМЕТО от 15 
до 21 декември, защото това е най-

силният период от годината за вас. 
Новолунието в Стрелец, което прежи-
вяхте на 13 декември, даде начален тла-
сък на положителната ви трансформация. 
Вероятно вече сте усетили силния прилив 
на енергия и на интересни идеи, които е 
добре да реализирате. Най-важното, кое-
то трябва да разберете, е, че не бива да 
спирате потока на промяната и обновле-
нието! Като изключим трудните за вас 16 
и 17 декември, няма да ви липсват пре-
красни възможности за растеж от 15 до 
21 декември, докато Слънцето се намира 
все още в Стрелец. 

ПОДКРЕПА ОТ ВЕНЕРА получава-
те на 16 декември, когато планетата 

на любовта се премества във вашия знак. 
Тя ще се задържи там до 9 януари и ще ви 

„осигури“ щастливи срещи и обстоятел-
ства (най-вече на 19 декември!). От 16 
декември до 9 януари самочувствието ви 
ще е високо. Дните са подходящи за про-
мени във външния вид, гардероба и начи-
на на хранене. Започнете да спортувате – 
тръгнете на йога например. Ще привлича-
те и повече приятели и обожатели, което 
от своя страна ще ви помогне да решите 
някои належащи житейски проблеми. Не 
е изключено да си намерите по-подходя-
ща работа. На 16 и 17 декември е възмож-
но да преживеете обаче любовни разоча-
рования, които малко ще разклатят до-
брото ви самочувствие. На 17 декември 
също ще имате временни трудности и не-
доразумения с партньорите – и с интим-
ните, и с деловите. Не разчитайте на под-
крепата и разбирането им. Не водете пре-
говори и не подписвайте договори днес.

ПО-ВНИМАТЕЛНО С ПАРИТЕ! От 
21 декември до 15 януари Слънцето е 

в знака Козирог. Налага се да се научите да 

управлявате ресурсите си – първо, своята 
енергия и второ, парите, които заработ-
вате. Здравето, като най-силният показа-
тел за вашето енергийно състояние, също 
излиза на дневен ред. Всъщност то е най-
важното, за което трябва да се погрижи-
те сега. Временно може да ви се наложи 
да смените начина за печелене на пари, 
но това ще ви помогне да ги разпределя-
те по-правилно. 

МНОГО ПОЗИТИВНИ ДНИ, ВАЖ-
НИ ЗА БЪДЕЩЕТО ВИ са 1 и 4 яну-

ари. Хрумват ви добри идеи, получавате 
подкрепа от приятели. 

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ на 7 януа-
ри, защото недобронамерени хора, за 

които дори не подозирате, че съществуват 
в обкръжението ви, могат да ви попречат 
за нещо. Пазете се от сплетни и интриги. 

НОВ ПОДХОД КЪМ ЗДРАВЕТО си 
възприемете след 11 януари. Появяват 

се възможности за печелене на пове-
че пари. Откривате, че животът може да 
бъде по-лесен и жизнерадостен, отколко-
то си мислите. Някак естествено се осво-
бождавате от ограниченията, които сте 
си налагали. Настъпва период на стабил-
ност. Чувствате се енергични. През след-
ващия месец е добре да спазвате диета и 
да се погрижите за здравето си с нетра-
диционни методи – натуропатия, хомео-
патия. Това е период на енергийно преза-
реждане за вас. Не го пропускайте!

НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ ОТ РАВНОВЕСИЕ 
на 13 януари. Денят е критичен за 

спестяванията ви и за имотното ви със-
тояние. Възможно е да загубите и енер-
гия или пари, а най-вероятно и двете, ако 
допуснете емоционален „пробив“. Затова, 
каквото и да става, не го преживявайте 
дълбоко. Особено ако са замесени ваши 
приятели, любими хора или децата ви. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 22 декември направете 

път на обновлението, уловете вдъх-
новението. Най-силният ден за поло-
жителни промени е 19 декември.

От 16 декември до 9 януари Венера 
е в Стрелец, за да ви подкрепя в лю-
бовта и да повишава самочувствие-
то ви. Променете нещо във външния 
си вид.

От 23 декември до 15 януари се за-
емете решително с укрепване на здра-
вето и финансовото си положение.

26 декември, както и 3 и 13 януари 
са трудни дни за здравето и финанси-
те ви.

На 27 и 30 декември, както и на 6 и 
10 януари очаквайте поврат, свързан 
с финансовото ви положение. 

След 11 януари откривате нови из-
точници на доходи. Започвате да се 
грижите повече за здравето си.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ФИНАН-
СИТЕ И ПАРТНЬОРСТВАТА
27 и 30 декември, както и 6 и 10 яну-
ари са дните, които ви дават шанс да 
подобрите финансовото си състоя-
ние. Пълнолунието в Рак на 28 де-
кември ще ви помогне да видите в 
дълбочина проблемите с вашите ин-
тимни и делови партньори и съответ-
но да ги преодолеете. Днес е възмож-
но да научите укривана от вас инфор-
мация или някой да ви довери своя 
тайна. Ще почувствате вътрешната 
си сила и дори ще се изкушите да ма-
нипулирате другите. Трудни дни за 
здравето и финансите са 26 декември, 
както и 3 и 13 януари. Тогава набле-
гнете на работата и прекарайте вре-
мето в приятелски или семеен кръг.

ЕНЕРГИЯТА НА ШАМПОАНА

VITALITY ПРОТИВ КОСОПАДА
Енергизиращият шампоан Intensiv съдържа Vitalproline – ефективна система от активни 
съставки, които действат против косопад и същевременно стимулират растежа на косъ-
ма. Натуралният екстракт от хвойна и витамин В2 осигуряват невероятна жизненост 
на косата, имат стимулиращо и антисептично действие. Алантоинът успокоява, лекува и 
защитава, а екстрактът от гуар възстановява плътността на хидролипидния слой. Енер-
гизираща терапия против косопад Intensiv e концентриран серум за ефективна борба с ко-
сопада. Благодарение на  системата Vitalproline той действа в дълбочина върху кръвоносна-
та система на скалпа, стимулира и подсилва космените фоликули. Екстрактът от капси-
кум активира кръвообращението в кожата на главата. Соевите протеини почистват фо-
ликулите и регулират секрецията на себум, а пироктон оламинът предпазва от появата 
на пърхот. Резултатите от лабораторни изследвания показват увеличаване на растежа 
на косата 4 пъти след редовната му употреба.
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ЗАВЪРШВАТЕ ЕТАП ОТ ЖИВОТА 
СИ Финализирате голям годишен ци-

къл. Концентрирайте се върху отминало-
то. От 15 до 21 декември забавете тем-
пото, защото тонусът, самочувствието и 
силите ви са на предела. Събитията през 
тези дни ще бъдат знакови, наблюдавай-
те ги внимателно. Всичко, което се слу-
чи, ще ви подскаже как сте се справили до 
момента. 

ДНИ НА ИЗПИТАНИЯ На 16 и 17 
декември няма да се чувствате добре, 

защото ще трябва да решавате лични и 
професионални проблеми накуп. На 16 
декември не се доверявайте дори и на лю-
бими и много близки хора. Не се забърк-
вайте в сплетни, странете от всичко, кое-
то не е регламентирано, особено в облас-
тта на информацията. 

ОБЩУВАЙТЕ СЪС СЕМЕЙСТ ВО-
ТО И БЛИЗКИТЕ СИ На 21 декем-

ври Слънцето навлиза в Козирог и ви 
носи светлината, енергията и оптимизма, 
от които се нуждаете. На 22 декември е 
важно да се върнете символично към ко-
рените си. От общуването със семейство-
то и роднините ще почерпите сили, увере-

ност и подкрепа. В този ден ще имате про-
зрение за бъдещето си. 

ПРОБЛЕМИ СЪС ЗДРАВЕТО На 23 
декември остатъци от отминал труден 

период ще ви теглят назад. Проблеми със 
здравето – вашето и на ваши близки, вре-
менно ще ви създадат тревоги. Но те ще 
отминат бързо. Всъщност на днешния ден 
ще получите ясен знак къде сте сбъркали 
в миналото. 

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕ-
ЧАЛ БА От 26 декември Марс, пла-

нетата на действието, навлиза в знака 
Водолей. Сега вашата управляваща пла-
нета Сатурн се намира в Скорпион – знак, 
който се свързва с финансите и актив-
ността. Съчетанието от тези два астро-
фактора ще ви помогне да откриете нови 
начини за печелене на пари. 

КОНФЛИКТНИ ДНИ Труден ден за 
вас е 26 декември, когато отношени-

ята ви с близките и семейството ви ще 

са напрегнати. Възможни са неочаквани 
обрати, разриви, необмислени действия 
в състояние на афект, като напускане на 
дома например. Опитайте се да овладеете 
навреме настъпващата буря и да си спес-
тите стреса по празниците. Внимавайте 
какво и на кого казвате. Аналогична ще 
бъде ситуацията и на 13 януари. 

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ПАРТ-
НЬОР СТВАТА – както личните, така 

и деловите. Пълнолунието в Рак на 28 де-
кември ще ви постави в центъра на съби-
тията, особено ако имате публична про-
фесия или общувате с много хора. Време 
е да демонстрирате своите знания и уме-
ния. Днес обърнете по-специално вни-
мание на интимния си партньор. Ясно 
ще видите и хубавото, и лошото у него. 
Повечето от вас със задоволство ще ус-
тановят, че са създали  хармонични и на-
деждни отношения – не само лични, но и 
професионални, с деловите партньори. 

САМОЧУВСТВИЕ И УВЕРЕНОСТ 
На 9 януари Венера навлиза в знака 

Козирог и ви носи повече хармония и лю-
бов. От 9 до 15 януари не пропускайте да 
се погрижите за красотата си и да подно-
вите гардероба си. Това ще ви подейства 
ободряващо и ще ви подготви емоцио-
нално за хубавия старт, който скоро ви 
предстои. На 10 януари ви очакват ново 
запознанство. За някои от вас то може да 
прерасне в сериозна връзка.

ВРЕМЕ Е ЗА НОВИ НАЧИНАНИЯ 
Най-благоприятният период за вас на-

стъпва след 11 януари, когато е новолу-
нието в Козирог. В този ден задължител-
но помислете целенасочено за онова, кое-
то искате да постигнете. Формулирайте 
желанията си ясно, за да може да ги реа-
лизирате по-бързо. 

СЕРИОЗНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ с 
близки и роднини ви очакват на 13 

януари. Постарайте се да ги избегнете.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 21 декември приключвате 

стари етапи от живота си. Направете 
анализ на изминалата година. 

След 26 декември се активизира-
те, за да увеличите своите доходи. 
Погрижете се за здравето си. 

На 27 и 30 декември, както и на 1 
и 4 януари ще имате възможност да 
стабилизирате финансовото си със-
тояние и да откриете нови възмож-
ности за печалба. 

На 11 януари е новолунието в 
Козирог – много благоприятен пе-
риод за вас! Време е за сериозни нови 
начинания.

СТАБИЛИЗИРАТЕ 
ДОХОДИТЕ СИ 
Колкото и да искате, няма да може-
те да избягате от темата за парите и 
тяхното печелене. Дори тези от вас, 
които до момента са смятали, че не е 
особено „духовно“ да обръщат вни-
мание на парите, на 27 декември ос-
ъзнават, че те всъщност са вид енер-
гия. На този ден започвате да решава-
те паричните си проблеми. Излизате 
от трудната финансова ситуация ле-
ка-полека. Благоприятни обстоятел-
ства за стабилизиране на доходите 
ще има на 30 декември, както и на 
1 и 4 януари. Бъдете предпазливи на 
7 януари – не се доверявайте и не се 
включвайте в проекти с „идеална“ 
цел. Не давайте пари назаем дори на 
близки хора. Вероятни са усложнения 
впоследствие. 

КОЛЕДА Е!

ЗИМНА ПРИКАЗКА ПРЕД НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
На площада пред Народния театър отвори врати за втори път Немският коледен базар, който се ор-
ганизира по идея на представители на немското общество в България, с подкрепата на Столична об-
щина, Германо-българската индустриално-търговска камара, Посолството на Германия и Посолство-
то на Австрия. Пресъздадена е автентичната атмосфера на коледните базари в Германия и Австрия с 
типичните за тях продукти, сувенири, културни събития и силно изявена благотворителна дейност в 
подкрепа на различни социални каузи.
Специални гости на официалното откриване бяха посланикът на Германия в България – Н. Пр. Матиас 
Хьопфнер, посланикът на Австрия в България – Н. Пр. Герхард Райвегер и  г-н Тодор Чобанов, заместник-
кмет на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”. 
Поради миналогодишния успех на базара тази година той ще се проведе и в Пловдив. А в София, освен ос-
новния базар пред Народния театър, бе открит и още един – пред сграда 5 в „Бизнес парк“ София. Той 
ще работи всеки ден, като работното време от понеделник до петък е от 11.00 до 20.00 ч., а в събота и 
неделя – от 11.00 до 17.00 ч.
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БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД От 
15 до 21 декември сте много актив-

ни. Смело реализирате идеите, които ви 
хрумнаха съвсем скоро, на новолуние-
то в Стрелец на 13 декември. Времето 
е подходящо за смели действия, но вни-
мавайте на 16 и 17 декември, защото 
може да стигнете до големи недоразуме-
ния с ваши приятели или съмишленици. 
Обстановката се усложнява и от факта, 
че се намесва и темата за парите. Не пред-
приемайте нищо в сферата на финансите, 
ако не сте сигурни в хората, с които ис-
кате да печелите заедно пари. Иначе мо-
жете да си навлечете материални и емо-
ционални загуби. Ще ви заболи повече от 
емоционалните! 

ЧУДЕСЕН ДЕН е 19 декември. 
Вероятно тогава ще се случат най-ва-

жните събития за периода. 
АКТИВИЗИРАТЕ СЕ след 26 декем-
ври, когато планетата, отговаряща за 

действието, личната инициатива и конку-

ренцията, Марс, навлиза във вашия знак. 
Ставате енергични, инициативни и гъв-
кави в действията. Точно от това се нуж-
даехте – от свежа енергия, която да ви 
придвижи напред. 

ЗАПОЧВАТЕ ГОДИНАТА ЕНТУ СИ-
А ЗИРАНО! На 1 януари вашата упра-

вляваща планета Уран е в хармоничен ас-
пект с Марс – чудесна комбинация за из-
ява на оригиналното ви мислене. Много 
сте силни в създаването на контакти и в 
намирането на нови възможности за раз-
витие чрез общуване. С минимални уси-
лия откривате нужната ви информация. 
Днес буквално привличате всичко ново и 
прогресивно към себе си. Другият ви си-
лен ден е 4 януари, когато не бива да се из-
олирате, а дори умишлено да търсите кон-
такти. Намирате си нови приятели. Но 
най-важното – някои от вас срещат любо-
вта на живота си.

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ СПЛЕТНИ на 3 яну-
ари. Ако пътувате надалеч, пазете 

също парите и багажа си. Преди да тръг-
нете, проверете дали сте взели докумен-
тите и билетите си. 

ДОБРЕ Е ДА СЕ ИЗОЛИРАТЕ на 6 
и 7 януари. Дните са много трудни! 

Всъщност 6 януари може да се окаже дос-
та силен ден за вас, ако успеете да овла-
деете емоциите си. Не допускайте чер-
ногледството да ви завладее. И не праве-

те нищо, към което изпитвате вътрешна 
съпротива. 

ПРОБЛЕМИ С ШЕФА се задават на 7 
януари. Има опасност да си изпусне-

те нервите и да бъдете до болка язвител-
ни, което ще ви докара доста главоболия 
с началника. 

ДОБРИ ВЕСТИ получавате на 10 яну-
ари. Не е изключено таен обожател да 

ви поднесе подарък или просто помощта 
си. Възможно е да ви помогне само с една 
дума, която да се окаже решаваща за вас. 

НАУЧАВАТЕ ТАЙНИ, свързани с 
близкото ви минало след новолунието 

в Козирог на 11 януари. Някои от вас се 
замислят за далечен път в чужбина и дори 
за трайна емиграция. Други се посвещават 
на духовна идея с цел да помагат на ближ-
ните. Точно с този деликатен момент на 
саможертва и посвещаване на някого или 
нещо трябва да внимавате. Направете го 
само ако сте твърдо убедени! 

НЯКОЙ МОЖЕ ДА ВИ НАРАНИ с 
нетактично и грубо поведение на 13 

януари. Не допускайте близо до себе си 
хора, които не познавате добре, не из-
бързвайте със сприятеляването. Има 
риск днес да прекъснете внезапно и ин-
тимната си връзка – точно поради липса 
на такт и прибързаност. Постарайте се да 
не сте вие нетактичните и прибързаните.

ТАЙНА ЛЮБОВ От 11 до 15 януа-
ри се създава възможност да започне-

те нова тайна романтична връзка с човек, 
който ви е духовно близък. Постарайте 
се да не правите обществено достояние 
тази си връзка. Бъдете по-дискретни. 
Ако се чувствате уморени, непременно си 
дайте почивка от 11 до 15 януари. Не е 
препоръчително да се насилвате с нищо. 
Направете си равносметка. В края на ва-
жен годишен цикъл сте, точно преди рож-
дения си ден, и понякога този период е 
доста труден. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 21 декември е най-актив-

ният ви период. Давате ход на нови-
те си идеи, привличате нови приятели 
и започвате работа по нови проекти.

След 26 декември Марс навли-
за във Водолей и ви „инжектира“ по 
още една доза енергия и мотивация за 
действие.

На 1 и 4 януари очаквайте подем 
на всички фронтове. Създавате нови 
контакти, някои от които приятел-
ски, други – любовни.

След 11 януари ще имате потреб-
ност да се посветите на някого или 
на някоя идея. Замисляте далечно 
пътуване.

На 13 януари има опасност от лю-
бовни разочарования и емоционален 
стрес.

НЕОЧАКВАНИ СЪБИТИЯ 
И ПРОМЕНИ 
На 26 декември и Слънцето, и ва-
шата управляваща планета Уран 
са в напрегнат аспект, което може 
да провокира неочаквани събития и 
промени в досегашните ви планове. 
Ще се почувствате доста напрегнати 
и само активните действия и смелите 
решения в името на бъдещето ще ви 
помогнат да се уравновесите. 

ОЩЕ ЕДИН МОЛ

BULGARIA MALL
е първият у нас търговски център от „площаден” тип. 4-те надземни етажа са подредени около прос-
торен атриум, което улеснява ориентирането на посетителите при пазаруване. Големият стъклен 
купол с площ от 1300 кв. м. предлага възможност за шопинг на естествена слънчева светлина. 
На 1 декември молът посрещна първите си гости. Представители на медиите, държавните инсти-
туции и бизнеса, както и много известни лица присъстваха на прерязване на лентата от президен-
та на България г-н Росен Плевнелиев. Приветствие поднесе и г-н Майлс Съмърфийлд, изпълнителен 
директор на Bulgaria Mall.: „Седем години след като се роди идеята да построим мол на кръстовище-
то на бул. „България” и бул. „Т. Каблешков”, съм изключително щастлив, че създадохме нещо невижда-
но за София”.
Грандиозният архитектурен проект е дело на израелската компания MYSArchitectsStudio в сътрудни-
чество с българското „Студио 17,5”. Основни акценти на дизайна са удобството и дневната светлина. 
BulgariaMall представя за първи път британския стил на веригата магазини Debenhams, италианските 
модни брандове LiuJo и Fornarina и магазина за бижута Paradisegarden. На последния етаж на BulgariaMall са 
разположени седемте салона на кино „Арена”.

Бела, брой 12 (178), 201274



info

Прогноза за периода от 15 ДЕКЕМВРИ 2012 г. до 15 ЯНУАРИ 2013 г.и б и  ( 2 0 . 0 2  –  2 0 . 0 3 )р

В ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПЕ РИ-
ОД СТЕ и затова не се чувствате мно-

го комфортно. Слънцето в момента е в не-
хармоничния ви знак Стрелец и ви про-
вокира да се занимавате с неща, които не 
са ви по сърце. Принудени сте да взема-
те решения и постоянно да се доказвате в 
професията. Някои от вас ще се почувст-
ват неудовлетворени от професионалната 
си реализация и ще потърсят ново поле за 
изява. На 13 декември се задействаха ва-
жни стартови механизми, засягащи соци-
алния ви статус и кариерата ви. От 15 до 
21 декември ще трябва да развиете оно-
ва, което е започнало, и да го утвърдите. 
Ще се наложи да усвоявате нови умения, 
да разширявате познанията си, особено 
ако имате частен бизнес или се занимава-
те с изкуство. 

НАПРЕЖЕНИЕТО ЗАПОЧВА ДА 
ОТСЛАБВА след 22 декември. Колек-

тивната работа ви се удава с лекота. 
Внимавайте само на 26 декември, когато 
не са изключени финансови проблеми. Не 
влагайте лични средства в съвместен про-
ект, ако не сте сигурни, че проектът е на-
дежден. Възможно е да не получите пари-

те, на които сте се надявали и за които сте 
работили толкова упорито. Но най-тъж-
ното е, че на този ден можете да загубите 
ценен приятел заради… пари. 

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ, СПЛЕТНИ 
И ИНТРИГИ можете да привлечете 

на 26 декември, когато Марс, планетата 
на действието, агресията и конкуренция-
та, навлиза във Водолей и усилва вашата 
автоагресия и неудовлетворение. Много 
внимавайте, защото тази тенденция ще е 

активна поне един месец. 
НАСТРОЕНИЕТО ВИ РЯЗКО СЕ 
ПО ДОБРЯВА на 27 декември. Отварят 

ви се възможности за пътуване в чужбина 
и за общуване. Каквото се случи днес, ще 
бъде определящо за бъдещето ви. Дори е 
добре самите вие да търсите и провокира-
те срещи, разговори и нови възможности 
за развитие. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО В РАК на 28 де-
кември е хармонично за вас и ви носи 

много радост, нови приятели, творче-
ско вдъхновение и най-важното – лю-
бов. Денят е чудесен да презентирате свои 
проекти, както и да започнете или при-
ключите творчески проект. Приливната 
вълна на емоциите ще е много силна. 
Старайте се да се справяте, без да излиза-
те от равновесие.

ВАЖЕН ТРАНСФОРМАЦИОНЕН 
ДЕН е 30 декември. Не „пускайте“ 

старата година да си отиде, преди да сте 
си набелязали целите и задачите за след-
ващата. Направете го на 30 декември – 
един много важен ден за вашето бъдеще. 
От взетите сега решения ще зависи разви-
тието ви за дълъг период напред. 

В ЧУДЕСНА ФОРМА СТЕ на 1, 4, 
6 и 10   януари. Справяте се отлично 

с преките си задължения и смело гледа-
те в бъдещето. С такава положителна на-
стройка посрещате и най-важния ден за 
периода – 11 януари, когато е новолу-
нието в Козирог. Сега е моментът да сло-
жите поне мислено начало на нов период 
в живота си. А след 11 януари вече е вре-
ме и за действие. 

КОНФЛИКТНИТЕ ВИ ДНИ след 
Нова година са 3, 7 и 13 януари. Не 

участвайте в спорове и стойте настрани 
от тъмни сделки. Внимавайте да не загу-
бите пари, инвестирайки ги в съвместен 
проект с приятели. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 21 декември ви очак-

ват сериозни промени в работата. 
Усвоявате нови умения и се утвърж-
давате на нова позиция.

От 16 декември до 9 януари – лю-
бовни терзания! Не се замесвайте в 
любовна афера на работното място.  

30 декември, както и 1, 4, 6 и 10 
януари са благоприятни, важни за 
бъдещето ви дни. В добра форма сте 
– мотивирани за действие. Справяте 
се отлично!

След 11 януари е време да осъщест-
вите поне една своя мечта. Започнете 
нещо ново.

ЕМОЦИОНАЛНА „КАРТА“ 
НА ПЕРИОДА
Трудните ви дни в началото на пери-
ода са 16 и 17 декември, когато може-
те да стигнете дори до нервни кри-
зи, ако се скарате с близки и родни-
ни. Подобни проблеми и притесне-
ния ще имате и на 23 декември. Не се 
разкъсвайте между семейните и про-
фесионалните ангажименти, защото 
така губите енергията си. Повикайте 
на помощ вродената си артистич-
ност, за да се справите. Вие умеете да 
се държите така, сякаш всичко е на-
ред. Създавате впечатление на актив-
ни и компетентни дори и вътреш-
но да сте уплашени и объркани. Тази 
емоционална „двойственост“ много 
ви изтощава и блокира желанието ви 
за развитие. На 16 декември Венера 
навлиза в конфликтния за вас знак 
Стрелец и сякаш „раздвижва“ всич-
ки ваши конкуренти. Ще се наложи 
постоянно да се доказвате на работа. 
Моментът е напрегнат и за любовни-
те ви отношения. От 16 декември до 
8 януари включително се старайте да 
сте на ниво във всичко, което прави-
те, защото ще сте подложени на яр-
остна конкуренция, особено от жени. 
Не флиртувайте на работното място, 
още повече с началници!

ОТ ЖЕНИ ЗА ЖЕНИ

КЛУБ „ЗОНТА” РАЗДАДЕ НАГРАДИТЕ „ЖЪЛТА РОЗА”
за принос в подобряване статуса на жените в съвременното общество. Учредяване-
то им през 2009 г. бе посветено на 90-годишнината на клуб „Зонта интернешънъл” 
и на рождения ден на международната организация 8 ноември. Носители на приза в 
предишните издания са: Вяра Анкова, Божана Димитрова, Люба Ризова, Светлана 
Тилкова–Алена, Иван Гранитски, Любомир Стойков, Христо Стоичков, Явор Дими-
тров, Ива Дойчинова, Андрей Баташов (посмъртно). Тази година наградата получи-
ха Албена Атанасова – зам.-кмет на град София и Николай Панайотов – художник. С 
грамоти за подкрепа на проектите на „Зонта клуб” София за утвърждаване ролята 
и мястото на жената в България бяха удостоени Румен Ралчев – Велик приор на Ве-
лик приорат на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим; бизнес дамите Герга-
на Ташкова и Зорница Атанасова; поп изпълнителите Нора Караиванова и Ясен Зер-
дев; актрисата Яна Маринова и Георги Калинов – собственик на верига аптеки „Адо-
нис”. Официален гост на събитието в зала „Мати” бе журналистката от БНТ Надя 
Обретенова, която коментира актуалната тема за агресията спрямо жените.

Собственикът на 
аптеки „Адонис” 
Георги Калинов 
в компанията на 
„Мисис България 2011 
Свят” и основател на 
частна очна клиника 
„Ресбиомед” Венелина 
Милева
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15–28 
декември 2012 г., 
както и 
12–15 
януари 2013 г. 
НАРАСТВАЩА 
ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не е подхо-
дящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, се храните разделно. Изредените по-
долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще разгражда калориите в 
тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Белтъчините (от мляко, сирене, из-
вара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на: 20, 21 и 22 декември 2012 г.  Ко-
реноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на: 
15, 23 и 24 декември 2012 г.  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно 
да консумирате на: 16, 17, 25, 26 и 27 декември 2012 г., както и на 12 и 13 януари 2013 г.  Въглехидра-
тите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на: 18, 19 и 28 декември 2012 г., както и 
на 14 и 15 януари 2013 г.

28 декември, 
12.22 ч., Луната е 
в РАК 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес луната е в знака, който я управлява – Рак. Традиционно Ракът се свързва с храненето, грижите и 
майчинството. Днес „приливната вълна“ на емоциите ви ще е много силна, но не се опитвайте да се ус-
покоявате с много ядене, защото ще ви стане много тежко. Съчетавайте разумно храните. По възмож-
ност се хранете с прясна, домашно приготвена храна. Не яжте прекалено солени храни и контролирай-
те количеството на приетите течности, защото организмът е склонен да ги задържа. Особено вни-
мателни да са хората с високо кръвно налягане и бавна обмяна на веществата. Много полезни днес ще са 
тиквата, особено печена, както и различни печени плодове с малко мед – ябълки, круши, дюли. Може 
да си позволите и малко сладолед – това е любимата храна на Луна в Рак. За месо, алкохол и мазни 
храни дори не си и помисляйте. Избягвайте грубите храни, стомахът ви днес ще е много чувствителен, 
тъй като точно Рак управлява този орган.

29 декември–
11 януари 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 30 и 31 декември 2012 г., както и 1, 8 и 9 януари 2013 г. са препо-
ръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 2, 3, 10 и 11 януари 2013 са дати-
те за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и 
йога.  На 29 декември 2012 г., както и 6 и 7 януари 2013 г. се препоръчват: сауна, плуване, танци, водна 
аеробика, акваспининг, или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-
лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на 
целулита. 4 и 5 януари 2013 г. са дните на дихателни упражнения, разходките на чист въздух (поне по 
30 мин дневно) и аеробиката.

11 януари, 
21.45 ч., Луната е 
в КОЗИРОГ 
НОВОЛУНИЕ

 Това е традиционно най-добрият ден за прочистване на организма и за отслабване. Козирогът упра-
влява костната система, затова е добре да наблегнете на храни, съдържаща калций – сирене, извара и 
мляко. Постарайте се да са качествени и пресни. За по-лесно изхвърляне на токсините препоръчвам и 
гладуване (на онези, които могат да го издържат). На всички останали – просто да редуцират количество-
то храна. Добре ще ви се отрази чаят от сушена коприва (продава се в билковите аптеки). Полезни 
на този ден са ябълките, морковите, целината и дюлята – тези храни се свързват с Луната в Кози-
рог и лесно ще се усвояват.  ЗА ВАШАТА ЛУННА МАГИЯ ПО НОВОЛУНИЕ В КОЗИРОГ Време е да 
се амбицирате и да стартирате проектите, които ще направят бъдещето ви по-сигурно и ще ви помогнат 
да се самоусъвършенствате и напреднете в кариерата. Набележете си цел, направете си план, наложете си 
дисциплина. Преодолейте страха, недоверието и депресията. Отлично време за стартиране лечението на 
костите, кожата и опорно-двигателния апарат. 

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 ДЕКЕМВРИ до 15 ЯНУАРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 18, 19, 28, 29 декември; 15 януари На тези дати косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-бързо.

15–17, както и 20–27 декември; 
12, 13 януари

– Ако искате косата ви да расте бързо.

1–5, както и 9, 10 януари – Ако боядисвате косата си и не искате корените й да израстват бързо.

23, 24 декември; 4, 5 януари –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. 

Направете си маска в корените.

17, 20, 23, 25, 26, 31 декември; 
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 януари

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще 
привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще са добри с вас.

К
ъд

ре
не

– 18, 19, 28, 29 декември; 15 януари –

25, 26 декември; 2, 3, 4, 5, 9 януари – Къдренето ще е най-безвредно при фини и деликатни коси.

15, 16, 17, 23, 24 декември; 
1, 9, 12, 13, 14 януари

–
Най-трайно ще е при силни, здрави коси, които трудно се поддават 

на манипулации. Прическата ще ви стои добре.

Б
оя

ди
св

ан
е

– 18, 19, 28, 29 декември; 15 януари –

25, 26 декември; 2, 3, 4, 5, 9 януари –
Деликатните и изтощени коси днес няма да изгубят 

блясъка си при боядисване.

15, 16, 17, 23, 24 декември; 
1, 9, 12, 13, 14 януари

– За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Еп
ил

ац
ия

 и
 о

ф
ор

м
ян

е 
на

 в
еж

ди – 15–29 декември; 12–15 януари
Датите са неподходящи, защото новопоникналите косми 

ще растат рошави.

30, 31 декември; 1–11 януари –
Подходящи са за оформяне на вежди, механична, химична и 
фотоепилация. Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

29 декември–11 януари – –

Парна баня
– 15–28 декември; 12–15 януари Има опасност да ви останат белези.

29 декември–11 януари – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с п
ло

до
ви

 к
и-

се
ли

ни

20, 21, 22, 30, 31 декември; 1, 8, 9 януари – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

15, 23, 24 декември; 2, 3, 10, 11 януари – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

15–28 декември; 12–15 януари –
Най-ефективни ще са процедурите на 20, 21 и 22 декември, 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

15–28 декември; 12–15 януари – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 15–28 декември; 12–15 януари – –

Оформяне 
и лакиране 15–28 декември; 2, 3, 4, 5, 12–15 януари – –

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

– 15–28 декември; 12–15 януари –

29 декември–11 януари – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 29 декември–11 януари –

15–28 декември; 12–15 януари – –

С
А

У
Н

А

29 декември–11 януари – Ефектът ще е максимален на  6, 7 и 8 януари.
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ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА НА

20, 21, 22
декември

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

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

23, 24
декември

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

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

25, 26, 27
декември

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

28, 29
декември

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

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

30, 31 декември;
1 януари

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

2, 3 януари
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 
задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 
вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

4, 5 януари
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и 
на целия гръбначен стълб

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

6, 7 януари
Яйчници, външни полови органи, матка, 
пикочни канали

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

8, 9 януари Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

15 декември; 
11 януари

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

16, 17 декември;
12, 13, 14 
януари

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна 
система, органи, свързани с нарушения на 
кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

18, 19 декември;
15 януари

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 29 декември 2012 г. до 11 януари 2013 г. 

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ
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 не насрочвайте планови оперативни интервенции на 
13 декември (новолуние), когато няма достатъчно лунна eнергия и 
жизнените ви функции са по-забавени, както и на 28 ноември (пълно-
луние), защото тогава е възможна по-голяма кръвозагуба.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ 
през периода от 15 ДЕКЕМВРИ 

до 15 ЯНУАРИ 2013 г.

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 намалява-
ща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни 
са твърде недостатъчни, за да поддържа-
те дома си изряден, но поне по-голямата 
част от домакинската работа ви съветвам 
да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: 29 декември–11 
януари.
Пране, химическо чистене и миене на 
прозорци: не пропускайте датите: 18, 19, 
28, 29 декември; 6, 7, 15 януари. Това са т. 
нар. дни на водата. Всички замърсявания 
и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозор-
ци: 16, 17, 25, 26, 27 декември; 4, 5, 12, 13 
януари. 
Тогава по стъклата след избърсване ще 
остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

За да е празник шопингът, възползвайте 
се от датите, които ви препоръчвам за по-
купка на съответните вещи. Те са съобра-
зени с „настроението“ на Луната за пери-
ода от 15 декември 2012 г. до 15 януари 
2013 г.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-
ството, парфюмерия и козметика, музи-
кални инструменти и аудиозаписи: 18, 
19, 23, 24, 30, 31 декември; 1, 4, 5, 14, 15 
януари.
Недвижими имоти, мебели: 15, 23, 24, 
28, 29 декември; 12 януари.

Автомобил, мотор или колело: 20, 21, 25, 
26 декември; 8, 9 януари.
Текстилни и метални изделия, предмети 
за бита: 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29 декември; 
12 януари.
Канцеларски материали и книги: 25, 26 
декември; 2, 3, 8, 9 януари.
Спортни стоки: 20, 21, 30, 31 декември; 
8, 9 януари.
Бяла и черна техника, електроника, ком-
пютри и мобилни апарати: 16, 17 декем-
ври; 12,13 януари. 
Обувки и дрехи: 15, 18, 19, 23, 24 декем-
ври; 4, 5, 14, 15 януари.
Бижута, злато, луксозни вещи: 30, 31 де-
кември; 1, 4, 5 януари.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много чувст-
вителни към лунните ритми. Те успяват 
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15.12 (от 9.27 ч.), както и 13.01 (от 8.38 ч.) – 3-ти ЛД Енергетиката 

на този ден изисква да сте активни. Пасивността е противопоказна 

и опасна. Желателно е да се натоварите физически.

16.12 (от 10.08 ч.), както и 14.01 (от 9.13 ч.) – 4-ти ЛД Не вземай-

те прибързани решения. Усамотете се вкъщи или се разходете сред 

природата. Занимавайте с дома и семейството си. Екипната работа 

няма да ви спори.

17.12 (от 10.44 ч.), както и 15.01 (от 9.44 ч.) – 5-и ЛД Делови ден. 

Подходящ е за пътувания и за планиране на генерални промени. Ра-

ботете концентрирано. Не преяждайте.

18.12 (от 11.15 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.

19.12 (от 11.44 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.

20.12 (от 12.11 ч.) – 8-и ЛД Добре е да се гладува, за да се прочисти 

тялото. Не оставайте вкъщи, пътувайте.

21.12 (от 12.39 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.

22.12 (от 13.08 ч.) – 10-и ЛД Денят е подходящ за започване на стро-

еж на нов дом, както и за помирителни срещи с роднини.

23.12 (от 13.40 ч.) – 11-и ЛД Много мощен ден. Активира се вселен-

ската жизнена енергия кундалини. Не бъдете пасивни. Действайте! 

Внимателно с режещите инструменти!

24.12 (от 14.15 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.

25.12 (от 1.54 ч.) – 13-и ЛД Ден за активни контакти, работа с ин-

формация и учене. Не преяждайте. Освободете се от товара на ми-

налото.

26.12 (от 15.38 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.

27.12 (от 16.28 ч.) – 15-и ЛД Сънищата са верни. Лош ден за секс. 

Сатанински ден, у нас се пробуждат зли изкушения (затова не яжте 

ябълки, плодовете на изкушението!). Бъдете сдържани.

28.12 (от 17.22 ч.) – 16-и ЛД Ден за постигане на вътрешна хармо-

ния. Не се гневете. Правете само добро.

29.12 (от 18.19 ч.) – 17-и ЛД Подходящ е за удоволствия, общуване 

и физически натоварвания. И за брак по любов.

30.12 (от 19.18 ч.) – 18-и ЛД Изгонете лошите мисли. Внимавайте да 

не бъдете въвлечени в интриги.

31.12 (от 20.20 ч.) – 19-и ЛД Запалете повече свещи у дома, направе-

те анализ на постъпките си. Успявате да се отървете от чуждо вли-

яние.

1.01 (от 20.22 ч.) – 20-и ЛД Всичко, започнато днес, ще има успех. Не 

проявявайте гордост!

2.01 (от 21.25 ч.) – 21-ви ЛД Много активен творчески ден. Отличен 

е за започване на нова работа, спортуване и пътешествия.

3.01 (от 23.00 ч.), както и 4.01 (през целия ден) – 22-ри ЛД Ден на 

мъдростта. Предайте на другиго своите знания. Посетете астролог.

5.01 (от 0.37 ч.) – 23-ти ЛД Този ден е символ на саможертвата – 

простете на другите, разкайте се. Добре е да се пости. Не правете 

секс. Почистете дома си.

6.01 (от 1.04 ч.) – 24-ти ЛД Активен, творчески ден. Използвайте го 

за укрепване на духа и тялото. Ден за нов строеж.

7.01 (от 2.56 ч.) – 25-и ЛД Всичко на този ден става с лекота, с вътре-

шен порив. Но не бързайте! Следете какви знаци ви дава съдбата!

8.01 (от 4.07 ч.) – 26-и ЛД Критичен ден – има опасност да изхаби-

те енергията си напразно. Въздържайте се от активни действия, по-

купки и общуване. Постете. 

9.01 (от 5.15 ч.) – 27-и ЛД Дeн за прекратяване на контакти с лоши 

хора. Почивайте и медитирайте. Ще имате прозрения. 

10.01 (от 6.17 ч.) – 28-и ЛД Един от най-благоприятните дни през 

лунния месец. Подходящ е за ремонти и купуване на жилище. 

11.01 (от 7.12 ч.) – 29-и ЛД Опасен, сатанински ден. Не планирайте 

и не започвайте нищо ново. Не пийте и капка алкохол!

11.01 (от 21.45 ч.) – 1-ви ЛД Чист и светъл ден. Ще ви осенят твор-

чески идеи. Не е подходящ за колективна работа. Внимавайте какво 

си мислите, планираното днес ще се реализира.

12.01 (от 7.59 ч.) – 2-ри ЛД Не се гневете, сдържайте емоциите си. 
Упражнявайте се в щедрост. Денят е подходящ за нови начинания. 

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: 
18, 19, 28, 29 декември; 6, 7, 15 януари.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 16, 17, 25, 26, 27 декември; 4, 5, 12, 
13 януари. 
На тези дни с поливането има опасност 
да провокирате появата на листни въшки 

или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-
НЕ: 6, 7 януари.

КОГА ДА ПОСЕТИМ 
ЗЪБОЛЕКАРЯ

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

е спешен и е възможно сами да си избе-
рете датата, най-добре посетете зъболека-
ря през периодите 16–21 декември; 25–
27 декември; 1–10 януари.
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУ-
ЛАЦИИ: от 15 до 28 декември, както и от 
12 до 15 януари. И в никакъв случай (ос-
вен в спешен!) не ходете на зъболекар на 
11 януари (новолуние), защото съпроти-
вителните ви сили са слаби и организмът 
е по-уязвим, както и на 28 декември (пъл-
нолуние), защото кръвозагубата и болки-
те ще са по-силни от обикновено.
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Радио Браво Ви поздравява 
с настъпващите Коледни 
и новогодишни празници, 
като Ви пожелава спорна 

Нова година!

www.radiobravo.com
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