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при зъболекар 72

Даровете на Венера

Любов, секс, мода и пари (С какво ще ни из-

ненада Венера през март) 78

БЕЛА КАЛЕНДАР

Темите

БЕЛА/март/180/20132



Мачмейквайте се!

„Да отслабна,  да планирам лятната от-
пуска, да извадя летните дрехи от гарде-
роба, да си купя нови обувки, да започна да 
ходя пеша до работа и обратно (ако не из-
падна в пролетна умора, де), да се сдобря с 
роднини и приятели, за да има с кого да из-
лизам в топлите летни вечери, които при-
ближават, които приближават…“

Март е. За да не звучи новата ви про-
лет на стар глас, направете нещо различно. 
Нова пролет – нови впечатления! Съберете 
ги съвсем съзнателно. Не чакайте някой или 
нещо да ви вдъхнови. Вдъхновете се сами! 
Смятате, че това е невъзможно?! 

Всичко е възможно, ако истински се обър-
нете навътре и чуете какво ви казва ва-
шето истинско „Аз“. Самоопознаването 
ще ви се удаде по-лесно с йога и медита-
ция, разбира се. За да ви помогнем, посве-
тихме мартенския брой на БЕЛА на тези 
две теми.

По-лесният начин да постигнете вдъх-
новение обаче е… да се влюбите. Няма в 
кого?! Тогава се влюбете в нещо, за да пре-
върнете живота си в живот х 2: вие и не-
щото, вие и вашето собствено Аз, вие и ва-
шите емоции… 

Ако все пак искате да се влюбите в мъж, а 
не в нещо, потърсете услугите на мачмей-
кър. Подробни инструкции по мачмейкване 
– на стр. 50–52. 

А, и спрете да се наливате с бяло вино. Не 
се отслабва от него. Доказано е. По-добре 
се заобичайте с двата килограма в повече. 
Това повел яват модните лайфстайл тен-
денции на новата пролет. 

Мариана ЯНЕВА,
главен редактор
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Бегонията ще цъфне

Бегония туберхибрида ще цъфне бързо, ако я събудите в началото на март. На-

пълнете сандъче или чашки с нова почва и засадете в тях клубените. Важно е 

вдлъбнатините им да сочат нагоре, тъй като от тях по-късно ще се развият 

листата на растението. Засипете клубените с почва и я поддържайте леко 

влажна. Ако държите бегонията на топло (22–26 градуса) и светло място, ско-

ро ще се зарадвате на първите листенца. После можете да пресадите расте-

нието в друга саксия и да го сложите на перваза на прохладен прозорец. В гра-

дината можете да изнесете саксийната бегония чак в края на април или дори 

през май, когато няма никакви опасности от студове. За да образува бегония-

та разклонено и компактно растение, колкото можете по-рано съкратете фи-

лизите. Разположете растението на засенчено място на балкона или тера-

сата, тогава разкошният цъфтеж ще продължи до октомври.

За да не бъде поразена от сиво гниене, бегония туберхибрида се нуждае от 

редовно почистване на увехналите цветове. 

БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

5 5 ннеещщаа,,  ннееооттннеессееннии
от вихъра на ммарт

Непосилната лекота на Меркурий

Напомняме ви, че от 23 февруари до 17 март 

Меркурий става ретрограден. Най-близката до 

Слънцето планета всъщност е негов весто-

носец. И тъй като в астрологията Слънце-

то символизира божественото начало, значи 

Меркурий изпълнява мисията на божествен 

вестоносец – предава вестите от бога към 

хората, когато се движи директно, и от хора-

та към бога, когато се движи ретроградно (т.е. 

назад). „Ретроградност“ е термин от астрология-

та, с който се обозначава обратното движение на не-

бесното тяло на небосвода. Това не значи, че Меркурий ще за-

почне да се върти обратно по своята орбита около Слънцето, но на 

нас, наблюдателите, това ще ни се струва, че прави точно това.

Това е важно уточнение, но не по важно от факта, че през целия си 

период на ретроградност Меркурий ще носи до Слънцето заветните 

желания на хората и молбите им за помощ. Моментът на видимото 

съединяване на Меркурий и Слънцето е много важен – може да си по-

желавате желания и да си правите планове за действие през следва-

щите три месеца и половина. Може да се окаже, че от този период на 

ретрограден Меркурий зависят много от промените, които ще ви се 

случат през следващите месеци.

А какво конкретно не бива да прави-

те по време на ретроградния цикъл 

на Меркурий, можете да прочетете в 

специалния брой на „Бела“, който изле-

зе през февруари и в който публикува-

хме „Календар на успеха за 2013“. Бро-

ят е все още в наличност в книжарница 

„ЕЛРИД” – София, ул. „Солунска” 3 (тел. 

02/468-57-05), както и в редакцията на 

списание „Бела“ – София, ул. „Акад. Мето-

ди Попов“ 5 (тел. 02/943-39-30).
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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

Диета за непушачи

Ако сте решили да използвате 

първите пролетни дни като по-

вод да откажете цигари-

те, променете и начина 

си на хранене. Това ще ви 

помогне по-лесно да се 

простите с вредния на-

вик. Няколко хранител-

ни продукта правят вку-

са на цигарите непри-

ятен. На първо място 

това са плодовете и 

зеленчуците, немазни-

те млечни храни и на-

питките, които не съ-

държат кофеин. 

Впрочем пиенето на чаша студено 

прясно мляко всеки ден също ще по-

могне на тези, които искат да спрат 

да пушат: ферментите му променят 

вкусовите усещания на пушача и той 

започва да изпитва неприятен вкус в 

устата след запалване на цигара.

Бижу на месеца

Мартеницата е амулет, а носенето є – магия, с която 

се гони злото и се привлича добро.

В миналото древните български ханове връзвали марте-

ници на съплеменниците си, за да се сдобият те с бой-

на сила, смелост, здраве и дълголетие. Днес празникът 

е познат в не само в България, а и в Румъния, Гърция, Ма-

кедония и Сърбия. В Румъния обаче връзват мартеници 

само на ръцете на жените и малките деца (мъжете мо-

гат да носят мартеница на невидно място, например в 

обувката). В Гърция мартеници се връзват само на ръ-

цете на децата. В България мартеници се връзват още 

и на млади животни и дървета.

Мартеницата носи и друго послание – тя е предвестник 

на новия живот, който ни очаква. Неслучайно е израбо-

тена от усукани бели и червени вълнени конци. 

В българската символика червеният цвят се 

свързва с мъжкото начало, а белият – с жен-

ското. Тяхното свързване в едно означава 

зараждане на нов живот.

Пазарувайте без граници

Според някои, когато купуваме каквото и да било 

от собствената си страна – правим го по задъл-

жение. А когато сме в чужбина, се наслаждаваме 

на харченето на пари. При това го правим, без да 

изпитваме каквито и да било угризения. Не поз-

волявайте потребителският ви порив да се пре-

върне в чувство за вина, когато се върнете от 

странство. Пазаруването в чужбина не е грях, а 

удоволствие. Правете го толкова често, колкото 

можете. Топло е, време е. 

Шопингът в странство е обичайно и познато 

действие, но в необичайна и непозната обста-

новка. Това е начин да свикнем с неизвестното, 

което пък ни помага да се чувстваме по-увере-

ни. Не сте ли имали усещането, че хората, кои-

то срещате в другите страни, са едни такива... 

щастливи, добре облечени, напредничави. Когато 

пазаруваме редом с местни жители, ние сякаш се 

превръщаме в едни от тях. И неусетно започва-

ме да се чувстваме така, както 

си представяме, че се чувст-

ват те – успешни и свобод-

ни. Така променяме граници-

те на собствената си иден-

тичност. А това пък е 

още един бонус от 

задграничния шо-

пинг. 
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2013МОДЕРНОТОМОДЕРНОТО
ТЕНДЕНЦИИ ПРОЛЕТ – ЛЯТО 2013

Дизайнерите Дизайнерите 
повелиха . . .повелиха . . .

СРЕБРИСТИ КЛЕПКИ 

Вдъхновението за „котешките“ очи, очерта-

ни с мек черен молив и обрамчени с блестя-

щи сребристи сенки, озарило Питър Филипс, 

творчески директор грим на „Шанел“ (Chanel), 

когато той се огледал в метализирания пар-

кет в новото студио на Карл Лагерфелд. Хм, 

да се надяваме, че Лагерфелд няма да смени 

скоро паркета с персийски килим. 

ЯРКО ДО ЗАСЛЕПЯВАНЕ Поне пет-шест месеца трябва да яде-
те ягоди без шампанско, ако решите 
да си купите точно този тренчкот. Но 
комбинацията на цветовете на ягода-
та и фуксията е толкова вдъхновява-
ща, че докато го носите, може да ви 
се допее под дъжда. Ягодово-цветното 
си настроение през дъждовните про-
летни дни дължите на модната мар-
ка „Бърбъри Просум“ (Burberry Prosum), 
която показа това „бижу“ в новата си 
колекция за 2013-а.

РАНИЦА, ОБЛАГОРОДЕНА 

ОТ „ХЕРМЕС“ 

Спомняте ли си, че през 90-те годи-

ни на миналия век заменихме чантите 

през рамо с раници на гръб (които по 

навик също премятахме небрежно през 

рамо). През този моден сезон от „Хер-

мес“ прекратиха абстиненцията към 

раниците и реабилитираха страст-

та ни към тях. Новите са от истинска 

кожа и е за предпочитане да се носят 

и на двете рамена, за да се вижда от-

далеч изисканата им красота.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОЛЕТ – ЛЯТО 2013

ФРЕНСКА ФЕЕРИЯ 

ПО АН ВАЛЕРИ ХАШ

Възбуждащи материи, които се 

показват изпод слой тюл или ор-

ганза – това е новото хрумване 

на френската дизайнерка. Колек-

цията є е издържана в два цвята 

– телесен (Nude) и черен, които 

позволяват на детайлите (като 

корсажи на дребни цветчета, 

прозрачни наметала с метали-

зиран ефект и силно изрязани ръ-

кави, смъкващи се по раменете) 

да изпъкват.

КОК НА ТИЛА – ХИТЪТ 
НА СЕЗОНА
Средностатистическите берлин-
чанки наложиха модата да носим 
коковете като корони на глави-
те си. Миналото лято те „слязо-
ха“ малко по-надолу. А тази година 
направо стигнаха до началото на 
гърба – на ревюто на дизайнера 
Джоузеф Алтузара в Ню Йорк мо-
делите носеха точно такива усу-
кани кокове, тип балерина. 

НЕ ЯРКО, А 

НЕОНОВО ЧЕРВИЛО

Жените отдавна се научи-

ха да рискуват с яркорозо-

ви, яркочервени и яркооран-

жеви червила дори през деня. 

Но през този сезон червила-

та трябва да са не просто 

ярки, а неонови! Останали-

те акценти в грима остават 

като при „Мисони“ (Missoni) 

– предвидимо ненатрапчиви 

(само веждите са силно под-

чертани!).

БЛАГОДАРЯ ЗА ЦВЕТЯТА 
ПО ОЧИЛАТА!
Мадата задължително трябва да носи удо-

волствие. Миуча Прада очевидно също смята 

така. Ще се усмихнете дори само да видите ня-

кой друг да носи тези очила. А ако ги сложите 

вие, те ще ви пазят не само от вредното вли-

яние на слънцето, но и на лошото настроение. 
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НЕ И БЕЗ БЕЛИ 
ОБУВКИ

Интереса към белите обувки 

през този сезон възбуди Алекзан-

дър Уонг – с тези негови снежнобели 

сандали. На ход очевидно са минима-

лизмът и изчистените, но филигранно 

изработени токове. Тези семпли като крой-

ка сандали са търсеният контраст на ярко-

цветните дрехи, смелите принтове, полите „молив“ и шортите, кои-

то ще са модерни през лятото.

ТЕНДЕНЦИИ ПРОЛЕТ – ЛЯТО 2013

РАЗГОЛЕНИ КОРЕМЧЕТА

Изабел Марант, Питър Пилото и как-

то в случая – Марк Джейкъбс (за „Луи 

Вюитон“) наистина искат да си пока-

жем пъповете през този сезон.

УСМИВКИ ОТ 60-ТЕ

Лицето на американския минима-

лизъм, д
изайнерът М

айкъл К
орс, н

и 

„намига“ с къ
си рокли

, ш
орти и пра-

воъгълни чанти от 60-те го
дини на 

миналия в
ек. Т

ези за
харосани цвето-

ве са особено подходящ
и за

 лят
ото.

РАВНИ, ОСТРИ, 

БЛАГОРОДНИ

Това са характеристиките, на 

които отговарят модните обув-

ки на Марк Джейкъбс за пролет-

та. Токът е нисък, масивен, кон-

трастен по цвят, но изискан.

ТЕЛ В УХОТО 

Мотото на основателките на марката „Родарте“ – се-

стрите Кейт и Лаура Маливи – този път е „модерно 

Средновековие“. Телените бижута напълно му съответ-

стват. Те ни напомнят още и за една дама – Лизбет 

Саландър, главната героиня на филма „Момичето с дра-

коновата татуировка“. Смелият стайлинг на косата е 

задължителен, за да изпъкнат тези сребърни обици.
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Желание за

ЦВЯТ
Тази пролет ще е изискано 

пъстра! Смарагдовото 
зелено, кралското синьо, 

пастелното оранжево, 
наситеното розово 
и искрящото жълто 

задават модата през най-
жизнеутвърждаващия сезон.

И по подиумите 

шества 

смарагдово-

зеленото

Американската компания „Пантон“, извест-

на със своята система за съответствие на 

цветовете (Pantone Matching System, PMS), 
обяви смарагдовозеленото за цвета на 2013 

година, тъй като той изглеждал „жизнен, си-

яен, наситен“, бил „цветът на чистата еле-

гантност и красота“, и, цитираме, „усил-

ва усещането ни за блаженство, хармония и 

спокойствие“.

Който смята, че жълтото и цветът пинк са 

прекалено крещящи, сигурно ще хареса топ-

лото пастелнооранжево. Този цвят се сла-

ви като цветът на енергичните хора, които 

обичат удоволствията. Достатъчен аргу-

мент, за да ви стане любим (или любим поне 

за това лято).

Не е ли суперрелаксиращо 

да пиете шампанско в 

такава чаша?!

Ам

Не е ли супп

да пиете шш

такава чашш

СмарагдовозеленоСмарагдовозелено

ПастелнооранжевоПастелнооранжево

Обици със смарагдови 

стъклени перли на френската 

дизайнерка Изабел Марант

Кой каза, че 

оранжевото е 

крещящо?!

Бледооранжева рокля с по-дълъг ръкав 

– за по-хладните пролетни дни

А защо да не изберете 

и очила с оранжеви рамки 

за лятото?!
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Сменете абажура в дневната 

или в кухнята с лимоненожълт 

– със сигурност той ще 

„свети“ по-силно

Това е забележителен, ярък и смел цвят. В 

комбинация с по-нежни тонове се набива 

още повече на очи. Направо „боде“ очите!

Жълтото е заредено със стимулираща енер-

гия, на която не можете да устоите. Неза-

висимо дали наблюдаваме жълто канарче, 

лимон или слънчоглед, този цвят ни кара да 

светим отвътре и превръща сивите ни ми-

сли в слънчеви.

То е цветът на хоризонта, широтата, сво-

бодата, безграничните възможности и… 

копнежа. Направете своето пътуване в си-

ньото, за да повикате в живота си свежия 

бриз на положителната промяна.

Цвят пинкЦвят пинк

Искрящо жълтоИскрящо жълто

КралскосиньоКралскосиньо

Ако не обичате да носите 

толкова крещящи дрехи, 

сложете поне един колан 

в цвят пинк

Италианската 

марка Costume 

National налага 

тази наситена 

розова яркост в 

облеклата

Уютен едноцветен пуловер 

от вълна и кашмир в наситено 

розово от „Есприт“ (Esprit)

Здравей, 

слънчице! Един 

жълт летен 

стрийтаутфит 

– от главата до 

петите

Този жълт клъч (клъч наричат 

чантите, които приличат на големи 

портмонета) подхожда на лятото и 

по цвят, и по лекота

Кралското 

синьо е особено 

подходящ цвят 

за парти рокля в 

„кралска“ кройка

Синьото на тази 

изчистена риза 

на „Асос“ (Assos) 

въздейства особено 

интензивно

Синият лак за нокти остава актуален 

и през този сезон, защото внушава 

усещане за прохлада в жегите
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ло ж а  Б Е Л А

Изкуството да носиш 
маска
Да демонстрира преклонението си пред 

маската NIVEA избра именно през февру-

ари – когато цяла Венеция плува в карна-

вално удоволствие. Със своите 95% на-

турални съставки NIVEA Aqua Effect Pure 
& Natural осигурява 100% хидратация и об-

лекчава дискомфорта на сухата и опъна-

та кожа. Високата концентрация на Q10 

в изглаждащата маска NIVEA Q10 ефек-

тивно подпомага образуването на бръчки 

и предотвратява прежде-

временното стареене. 

Друг продукт, с който 

козметичната ком-

пания обогати асор-

тимента си, е NIVEA 
BB крем – идеалният 

микс от подхранващи 

и защитаващи кожа-

та агенти. Разрабо-

тен е в два вариан-

та – за светла и за 

средно тъмна към 

тъмна кожа. 

Едно, две, Indesit, четири, пет, Indesit
Всяко трето домакинство в България има поне един уред на Indesit Company. Точка. Indesit Company отбеляза 20 години на 

българския пазар. Точка. С марките Indesit и Hotpoint, Indesit Company Bulgaria е лидер на пазара на бяла техника у нас с по-

вече от един милион уреда, станали притежание на българските домакинства само за последните 10 години. Точка. Пред-

лагайки отлично качество на разумна цена, Indesit се превърна в синоним на пералня (80% от българите познават мар-

ката), а Hotpoint (Ariston) – в стандарт за дизайн и функционалност при уредите за вграждане. Точка. От януари 2013 г. 

г-жа Алена Георгиева пое управлението на Indesit Company за Гърция, Кипър и Албания и вече ръководи регион Южна Евро-

па, което включва още България, Хърватска, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Македония и Косово. Многоточие…

Естествен роман за кожата
EXOMEGA е най-често препоръчваната от дерматоло-

зите серия за атопична кожа, а за усилията и постиже-

нията на нейните създатели наистина може да се на-

пише роман. България бе част от световната премие-

ра на EXOMEGA D.E.F.I с кълнове от овес Rhealba. Про-

дуктът има всички предимства на стерилната козме-

тика, получена благодарение на уникална технология, 

разработена от лабораториите „Пиер Фабр“. 

И е единствената грижа за атопична кожа, която га-

рантира пречистена формула, съдържаща само основ-

ни съставки за максимална ефикасност. И още – изклю-

чителна текстура, още по-приятна от преди. Обнове-

на туба, осигуряваща изключителна икономичност бла-

годарение на максималната възвръщаемост на текс-

турата. Формулата остава стерилна през целия пери-

од на употреба и е без срок на годност след отваряне. 

Продуктите на EXOMEGA D.E.F.I могат да бъдат из-

ползвани и върху кожа, която няма атопичен дерматит, 

и да се нанасят върху всяка особено суха част от тя-

лото (лакти, други сухи участъци).
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Прочетено, разбрано, 
променено
ALWAYS ОБОРУДВА ИНТЕРАКТИВНИ КАБИНЕ-

ТА В 10 БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА 

„Бровазоаоетни – йна нлтиосо иожръе, оекот 
еожм да иенпрмо ствеа!“ 

(Лнеънс Лмнадеа)
Бих искала да видя физиономиите ви, докато 

„четете“ това? Според доклад на Програма-

та за междуна-

родно оценява-

не на ученици-

те (PISA) 40% 

от тийнейджъ-

рите на 15-го-

дишна възраст 

разбират труд-

но текста, кой-

то четат – не 

успяват да из-

влекат основ-

ната идея и не правят връзка между информа-

ционните единици в него. 

За българските ученици с подобни пробле-

ми има надежда. Дава им я Always. Защото в 

Always всички четат и разбират правилно – 

„Образованието е най-силното оръжие, което 

може да промени света!“ (Нелсън Мандела).

Подкрепете сбъдването на мечти чрез об-

разование на Facebook страницата www.
facebook.com/MejduMomicheta. 

Витализирай се с AVON
Новата серия ANEW Vitale ще направи тена ви по-жизнен 

благодарение на революционния комплекс ProEnergy, кой-

то улеснява доставката на хранителни вещества до ко-

жата и организира другите протеини в състава є, така 

че тя да изглежда по-свежа.

Продуктите от серията Anew Vitale „изтриват“ следите 

от недоспиване и стрес и прикриват малките бръчици. 

Резултатът е подмладен външен вид.

Почистващият гел, нощният гел-крем, дневният крем 

със слънцезащитен фактор SPF 25 и гел-кремът за око-

лоочен контур от серията ANEW Vitale са създадени, за 

да накарат кожата ви да се съживи и заблести. „Осъзна-

вайки важността на протеина SP1 в поддържането на 

млада структура на кожата, нашият екип от учени съз-

даде комплекса ProEnergy, за да повиши производството 

му в кожните клетки“ – обясни Антони Гонзалез, старши 

експерт „Научни изследвания и развитие в грижата за 

кожата“ на AVON.
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4 глезотии, 
които косата 
ЗАСЛУЖАВА

Малко жени успяват да си позволят ре-

довно посещение в спа център. Сега, 

благодарение на експертите за здра-

ве на косата, можем да изглеждаме и да 

се чувстваме така, сякаш току-що сме 

се върнали от спа процедура. Вдъхнове-

ната от спа индустрията нова колекция 

Moisture Renewal на Pantene ще хидрати-

ра дори и най-сухата коса чрез съдържа-

щите се в нея овлажняващи липиди. Шам-

поанът и балсамът увеличават защит-

ната функция на естествения липиден 

слой на косъма. С двеминутната маска 

ще постигнете незабавна хидратация. 

Акцент в серията е дълбоко хидратира-

щата пяна (без измиване), която доста-

вя 5 пъти повече провитамин В5 на ко-

сата в сравнение с други хидратиращи 

шампоани и балсами.

По-интелигентно заснемане, по-лесно споделяне
Нови фотоапарати Cyber-shot™ на Sony са с най-доброто досега качество на изобра-

жението, подобрена стабилизация Optical SteadyShot и Wi-Fi. До 4 пъти по-ефективна 

от миналата година е функцията за стабилизация на изображението при моделите 

с Exmor R™ CMOS сензор. Тя намалява ефекта от поклащането на фотоапарата и ви 

осигурява отчетливи снимки дори когато приближавате изображението – често сре-

щана причина за размазване на снимките. Режимът Superior Auto, усъвършенстван и 

в трите модела с Exmor R™ CMOS сензор, ви освобождава от досадата да гадаете 

кои са подходящите настройки на фотоапарата. Cyber-shot™ разпознава още по-ши-

рок набор от снимачни ситуации, включително трудни за заснемане сцени при слабо 

осветление. Вградената Wi-Fi функционалност позволява да използвате смартфона 

си като дистанционно устройство, с което да управлявате своя Cyber-shot™ – идеал-

но за автопортрети или весели групови снимки, на които ви се иска да присъствате. 

Тънките, компактни модели Cyber-shot™ WX200 и WX60 запечатват превъзходни 

снимки и Full HD. Достатъчно издръжлив, за да бъде в крак с вашия ритъм на живот, 

новият модел Cyber-shot™ TF1 е устойчив на сняг, пясък, прах, температури под ну-

лата и потапяне във вода на дълбочина до 10 м.

Зърнени закуски, 
който не яде
„Работата на специалистите по здраво-

словното хранене не би била успешна без 

подкрепата на индустрията“. Думите са 

на доц. д-р Веселка Дулева, а поводът за 

тях бе представянето на обновените ре-

цепти на детските продукти на зърнени 

закуски „Нестле“. Съдържанието на за-

хар в тях е значително намалено, съдър-

жанието на калций – увеличено, а пълно-

зърнестото брашно е запазено като ос-

новна съставка във всички продукти. Но-

вината е резултат от ангажимента на 

компанията производител да подобри до 

2015 г. хранителната стойност на 20 

марки зърнени закуски за деца и подра-

стващи, включващи NESQUIK, CHOCAPIC, 

CHEERIOS, LION, COOKIE CRISP и др. Ин-

тересно е, че от 2003 г. насам „Нестле“ 

вече е намалила с 9000 тона захарта и 

с почти 900 тона натрия, използвани в 

производството. В същото време добавя 

повече от 3.4 млрд порции пълнозърнес-

то брашно в рецептите на продуктите.

LASTING COLOUR – 
за нуждите на ноктите
Отменете часа си за маникюрист, защото 

тези малки шишенца са всичко, от което имат 

нужда вашите нокти сега. Новите лакове нови-

те лакове на Miss Sporty са по-блестящи и ярки 

на цвят и много, много по-издръжлви. С новата 

четчица Maxi Brush ще нанасяте лака като про-

фесионалисти. Барът с цветове на Miss Sporty 

е отворен! Направете своя избор между бледи-

те и сладки нюанси, на розовото, драматични-

те и сочни сливови цветове, зелените цвето-

ве от сънищата ви, бялото, черното и денима...
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       транно е, че когато приро-
дата се пробужда за нов живот, ко-
жата ни изглежда по-безжизнена от 
всякога. Защото страда от липса-
та на витамини. Затова и първите 
лъчи на пролетното слънце се оказ-
ват пагубни за нея – провокират 
пигментации и поява на бръчки.
Никоя дама не е застрахована от 

пролетни козметични неприятно-
сти, като лющене, червени пет-
на, лунички и „торбички“ под очи-
те. Въпросът е как по-бързо да си 
върнем красотата след изнурител-
ната зима?

ОТГОВОРЪТ – 
С ПРАВИЛНИ ГРИЖИ 

Хидратация с крем-гелове 
Сухата кожа сега е по-суха от 
всякога. Налага се да превключим 
от подхранващите кремове, под-
ходящи за зимата, към овлажнява-
щи, с успокояващи съставки. От 
интензивна хидратация се нужда-
ят най-вече жените, прехвърлили 
30-годишна възраст. Крем-гелът е 
най-подходящата формула за март 

месец, защото попива изключител-
но лесно.

 Слънцезащитен продукт с 

SPF 30 Все още не е толкова го-
рещо и ни се струва, че слънце-
то не е опасно, но ултравиолето-
вото излъчване е налице. Именно 
то е виновно за луничките и пиг-
ментните петна. Затова още от 
март започнете да използвате крем 
за лице със слънцезащитен фактор 
(SPF) минимум 30. Или върху оби-
чайния овлажняващ продукт нана-
сяйте слънцезащитна пудра или то-
нален крем. Редовното носене на 
слънчеви очила е също ефективна 

мярка срещу фотостареенето.
 И още две неща… Няма да ви 

навреди, ако приемате витамини А 
и Е, но задължително се консулти-
райте с лекар, преди да започнете 
да ги пиете. Полезно е също да си 
правите маски за лице – значително 
по-често, отколкото сте ги прави-
ли през зимата. 

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА
Грижите за мазната и за сухата 

кожа не са еднакви.
 Мазната и комбинирана кожа 

през пролетта се покрива с още 
повече блясък. Порите стават мно-

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

ПЪРВА ПЪРВА 
ПРОЛЕТ ЗА ПРОЛЕТ ЗА 
КОЖАТАКОЖАТА

© CHOREOGRAPH / WWW.123RF.COM

СС

Терминът „гомаж“ идва от френската дума gommage, която означа-

ва „изтривам, изличавам“. Гомажът е гъста паста, която има свойство-

то да премахва мъртвите клетки и да почиства порите в дълбочина. До-

тук всичко прилича на третиране със скраб. Но за разлика от скраба, го-

мажът не се измива след нанасяне, а се втрива енергично в кожата, до-

като попие съвсем. Обикновено козметичните продукти за гомаж съдър-

жат ксантанова гума (полизахарид, който се получава чрез ферментация 

на захар от зърнени култури (например царевица), който елиминира мърт-

вите клетки, и ензими, които разтварят мръсотията в порите). 

ТТТТ
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го забележими. Това обаче не оз-
начава, че кожата няма нужда от 
овлажняване. Единственото условие 
е да не използвате прекалено маз-
ни кремове и тоници със съдържа-
ние на спирт. Откажете се също 
от сапуните и агресивните пилинг 
средства. Вместо тях почиствай-
те кожата с гомаж. 
Ако имате мазна или комбинирана 

кожа, трябва да изберете тонален 
крем с ефект „антиблясък“ или ма-
тираща пудра.

 Сухата кожа през пролетта 
е обезводнена и изглежда уморена. 
Пийте повече вода, чайове и плодо-
ви сокове, за да я хидратирате от-
вътре. А за отвън вече споменахме 
– хидратиращи продукти. 

 Чувствителната кожа, която 
се зачервява и от най-малкото въз-
действие, се нуждае не само от ов-
лажняване, но и от слънцезащита. 
Обгрижвайте я с хидратиращи кре-
мове, които съдържат успокоител-
ни съставки.

КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ СТЕ ИЗБРАЛИ НЕПРАВИЛНИЯ ХИДРАТИРАЩ 

КРЕМ? Сухота, стегнатост, дискомфорт, зачервяване… Всичко това подсказ-

ва, че кремът, който нанасяте, е неподходящ за кожата ви.

КАК ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА НОВИ БРЪЧКИ ОКОЛО ОЧИ-

ТЕ? За подобряване на кръвоснабдяването в тези зони и за предотвратяването 

на появата на бръчки е желателно всяка сутрин и вечер да използвате хидрати-

ращ гел за околоочен контур. Краставичните и картофените маски в тези учас-

тъци също дават добър ефект.

КАК ДА ИЗБЕЛИТЕ ЛУНИЧКИТЕ? Някои ги намират за чаровни, но ако по 

някаква причина вие не ги харесвате, използвайте задължително фотозащитен 

крем и редовно прилагайте пилингмаски на лицето (или готови, или домашно при-

готвени). Чудесно избелват кожата лимоновият сок, сокът от магданоз, а също 

и маската, приготвена от краставица, морковен и лимонов сок и яйчен белтък.

КАК Е ПРАВИЛНО ДА СЕ НАНАСЯ ТОНАЛНОТО СРЕДСТВО? През март 

е добре да използвате хидратиращи кремове с тонален ефект. Първо, нанесете 

обичайния си дневен крем на току-що почистена кожа, а след 10–15 мин – и то-

налния. Ако кожата ви не е проблемна, тогава овлажняващата функция могат да 

изпълнят специалните основи, които се нанасят под макияжа. Те спокойно мо-

гат да заменят дневния крем. Както обикновения крем, така и тоналния трябва 

да поставяте минимум 20 мин преди да излезете от вкъщи.

ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ НЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО ТОНАЛНОТО СРЕДСТВО ДА СЕ НА-

НАСЯ С РЪЦЕ, А САМО С ГЪБА? С ръце, естествено, е по-удобно – с възглав-

ничките на пръстите чувствате по-добре и съответно го разпределяте по-рав-

номерно. А и под въздействието на топлината на пръстите продуктът попива 

по-бързо в кожата. Професионалистите комбинират двата метода за нанасяне. 

При мазна кожа е по-удобна гъбата, а при суха – ръцете.

НЯКОИ ЖЕНИ НЕ РАЗБИРАТ ЗАЩО ТРЯБВА ДА ЗАПЕЧАТВАТ С ПУД-

РА НАНЕСЕНИТЕ СЛОЕВЕ ДНЕВЕН И ТОНАЛЕН КРЕМ. СТРАХУВАТ СЕ, ЧЕ 

ПУДРАТА ЩЕ ЗАПУШИ ПОРИТЕ ИМ, КОЕТО МОЖЕ ДА ПРОВОКИРА ПОЯ-

ВАТА НА ПЪПКИ. ИМАТ ЛИ ОСНОВАНИЕ? Кожата не би могла да диша само 

под некачествена, допотопна козметика. Съвременните тонални средства 

(прахообразна пудра, тонален крем или флуид) се произвеждат на първо място, 

за да защитават кожата от неблагоприятните фактори от околната среда. 

Именно към това са насочени всички най-нови изследвания в козметологията. 

ИМА ЛИ СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА НАНАСЯНЕ НА ГРИМА ПРЕЗ ПРОЛЕ-

ТТА? През ранна пролет всички кожни дефекти са по-видими, затова забравете 

за ярките и сочни цветове червила, сенки за очи и руж.

ВЪПРОС                   ОТГОВОР
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ПРОВЕРЕНИ РЕЦЕПТИ

КАРТОФ СРЕЩУ ОТОЦИ ПОД ОЧИТЕ Затворете очи и ги по-

крийте с две отрязани кръгчета суров картоф. След 15 мин ги 

махнете. Водата, в която сте варили картофите, е полезна за изплак-

ване на подути очи. 

КАРТОФЕНА МАСКА „АНТИСТРЕС“ Пасирайте 1 горещ картоф, 

добавете 1 жълтък и малко прясно мляко. Трябва да получите гъста, 

лепкава каша. Нанесете маската още топла върху лицето и изчакайте 

15 мин. Отмийте с топла вода, а след това изплакнете кожата с хладка. 

ЖЪЛТЪЧЕНАТА МАСКА също е със светкавичен ефект, когато искате да „изтриете“ умората от лицето. При 

суха кожа е подходяща жълтъчено-медената маска (смесват се 1 жълтък от сурово яйце, 1 ч. л. мед, 1/2 ч. л. 

зехтин и малко овесено брашно до получаване на консистенцията на гъста сметана). Не забравяйте, че кожата ви 

сега се нуждае от повече влага и мазнина. За мазната кожа рецептата е друга: 2 с. л. квасена сметана, 1 жълтък и 

няколко капки лимон.

МАСКА ЗА МАЗНА КОЖА Разбийте 1 яйчен белтък до получаване на гъста пяна, добавете няколко капки лимонов 

сок и смесете с овесено брашно. Нанесете маската на плътен слой върху лицето и изчакайте 15 мин. За по-го-

лям ефект при изсъхването на маската добавете още един слой отгоре.

Пролетта е сложен период за организма, когато зимната авитаминоза, про-

летната умора и непостоянната прогноза за времето провокират депресии 

и развалят външния вид на кожата и косата. Особено силно се усеща лип-

сата на цинк, който участва в строежа на кожата, ноктите и косата. Из-

водът, който се налага от само себе си, е, че мерките за спасяване на кра-

сотата трябва да бъдат предприети още преди да е пукнала първа пролет.

ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАПАСА ОТ ВИТАМИНИ Тази задача може да бъде изпълнена 

по два начина. По-лесният е да отидете до близката аптека и да си изберете под-

ходящ за вас витаминен комплекс. Вторият е да поработите върху начина си на хране-

не и да включите в дневното си меню повече витамини, чайове (например от шипки), ци-

трусови плодове, стафиди и овесени ядки. Няма да е зле всеки ден да си готвите леки са-

лати от настъргани сурови моркови и цвекло с добавка на половин скилидка пасиран чесън. 

Еликсир от жълт кантарион и вино 

Това е много ефективна рецепта за укрепване на имунитета – на основата на жълт кантарион (звъника) и вино. 

Билката се кисне в червено вино (50 г сушена билка на 500 г вино). Бутилката се затваря с коркова тапа и прес-

тоява няколко денонощия на тъмно място при стайна температура. Приготвената настойка се пие 2 седмици – 

3 пъти дневно преди хранене.

ЗА БЕЗПРОБЛЕМНО ЗАСПИВАНЕ Преди лягане изпивайте по чаша прясно мляко с щипка куркума и ще спите 

като бебета. Хубаво е да си лягате по-рано от обикновено в края на зимата, за да се събуждате сутрин със све-

жа глава. 

САМОМАСАЖ ЗА ХУБАВА КОЖА Ще възвърнете цвета на посивялата кожа чрез самомасаж. Сутрин е много по-

лезно да изтърквате кожата с кубче замразен предварително чай от липов цвят. 

СУТРИН – ХИДРАТАЦИЯ, ВЕЧЕР – ПОДХРАНВАНЕ За хидратацията ще ви потретим, но за подхранването ве-

чер не сме ви предупредили. Запомнете! Сутрин нанасяйте на лицето овлажняващ крем със слънцезащитен фак-

тор минимум 20 мин преди да излезете от вкъщи (за да могат активните филтри да попият в кожата и да образуват 

защитна бариера), а вечер е добре да обгрижвате кожата с мазен подхранващ нощен крем.

САМА НА СЕБЕ СИ КОЗМЕТИЧКА

ПРЕДПРОЛЕТНИ МЕРКИ
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ко с а

Във форма

Ръбовете му са загладени, бузите 

обикновено са пълни, а линията на 

брадичката – мека. За жалост тази форма 

на лицето създава впечатление за пълнота. 

Добрата новина е, че с подходящата 

прическа кръглото лице може да се удължи 

много лесно оптически. 

Като при Катрин Зита-Джоунс. На пръв поглед 

прическата є не е нищо особено, но е перфектният 

избор. Дългата, изгладена коса издължава лицето, а 

висящите обици подсилват ефекта и правят излъч-

ването още по-женствено.

Чарлийз Терон Средно дългата коса също не е 

проблем за кръглото лице, само че не бива да оф-

ормяте обем от двете страни. Леко извитите на-

вън краища в зоната на брадичката, както и бре-

тонът, сресан на една страна, създават впечатле-

ние, че лицето е по-слабо, отколкото е.

Прическата на Дрю Баримор е много подходящо 

избрана: подстригването на степени създава усе-

щане за небрежност на косата и отнема малко от 

обема є, който не е за предпочитане при кръглоли-

ките дами. Важното обаче е, когато стилизирате 

косата, да не създавате прекалено много обем в ко-

рените. По-добрият избор е лекото начупване. Под-

стрижките без бретон при дългите коси са подхо-

дящите за кръглоликите дами. Ако все пак държите 

на бретона, заложете на асиметричния.

КРЪГЛО ЛИЦЕ

Катрин Зита-Джоунс

Чарлийз Терон

Дрю Баримор

ЪГЛОВАТО ЛИЦЕ
При Кийра Найтли дългият боб е добро решение 

за подстрижка. В никакъв случай не избирайте каре 

с геометрични изчистени линии, ако имате ъглова-

то лице. Скосеният напред боб е идеален, тъй като 

той визуално стеснява брадичката. При всички дру-

ги видове прически важат същите правила като при 

дългите коси – не бива да ги фризирате прекалено. 

Този трик е приложил и стилистът на Кийра Найт-

ли – дългите до раменете вълни и скосеният бретон 

„замазват“ ръбовете на лицето на актрисата.

При по-дългата коса, като на Мишел Пфайфър, 

помага меката стъпаловидна подстрижка. Чрез нея 

контурът на брадичката изглежда по-женствен. На 

помощ идват и небрежните, неподредени вълни. 

Изгладената коса създава впечатление за по-груби 

черти в този случай.

Защо дългата коса на Деми Мур по-често е из-

гладена и пусната, е голяма загадка. Начупената и 

вързана на ниска опашка коса прави ъгловатото є 

лице много по-женствено и миловидно. Обемът на 

темето също има заслуга за това, тъй като той 

отклонява погледите на околните от ръбестата 

є брадичка.

Кийра Найтли Мишел Пфайфър

Деми 

Мур

Ако линията, от която започва косата 

ви, е почти права, брадичката ви 

е силно изразена и рязко очертана, 

тогава имате ъгловато лице, което 

ви прави да изглеждате по-строги. За 

вас са подходящи подстрижки, които 

омекотяват контурите.
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МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. 

  от списание Coiffure Beauty
 личност на 2009 г. за регион Източна 

    Европа от Intercoiffure Mondial – Paris
 член на Intercoiffute Mondial, Haute Coiffure 

    Franscaise, НСФБ и СМС
 арт директор на „Солинген“ за България
 2010 г. – член на арт екипа на 

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 

 козметика – процедури 
за лице и тяло 

 Dermosonik – метод 
за намаляване на целулита 

 грим

ВЕЧЕ С НОВ ОБЛИК

УСЛУГИ

НОВО

София, ул. „Константин Иречек“ 11
тел.: 02/ 953 11 82, 481 54 86, моб. 0887 427 506

София, бул. „България“ 11 (партер)
тел. 02/ 481 95 70, моб. 0887 428 326

БЛАЖЕНСТВО ЗА КОСАТА ВИ

Модерен боб, романтични вълни или суперкъса 

подстрижка… Ще ви подскажем коя прическа 

за кое точно популярно лице е подходяща. Пък 

вие си правете изводите дали вашата коса 

хармонира по форма с лицето ви.

Овалното лице на Джулия Робъртс няма никакви ръбове и кантове, но прекале-

но подредените прически биха стояли малко по-скучно в този случай. Много по-до-

бре е да обрамчите лицето с вълни или букли.

Високите кокове, като на Ева Лонгория, също са позволени. Всъщност всякак-

ви прически с височина са добре дошли и изглеждат шик на лице с такава форма.

Когато Ан Хатауей се раздели с дългата си коса, това беше огромна промяна. 

Но с нейното овално лице тя може да носи дори и такава авангардна къса ретро 

прическа със страничен бретон. Ако я поразроши, пак ще є стои добре.

ОВАЛНО ЛИЦЕ

Ако скулите ви са по-широки 

от челото, а брадичката и 

бузите ви изглеждат пълни, значи 

имате овално лице. Защо обаче 

жените искат да имат такова лице, 

е загадка? Сигурно защото тази 

форма позволява да носите каквито 

си пожелаете прически.

Джулия 

Робъртс

Ева 

Лонгория

Ан 

Хатауей



Обичайната дълга изгладена коса, с която сме 

свикнали да виждаме Лив Тайлър създава впе-

чатление, че лицето є е още по-издължено. 

Един обемен бретон, покриващ челото, оправя 

нещата. За да го скъси още повече Лив Тайлър 

е обрамчила лицето си с няколко по-къси кичу-

ра на височината на брадичката. Умно!

Прическата на Сара Джесика Паркър е иде-

алната за продълговато лице, тъй като опти-

чески го разширява настрани. Ако искате да 

носите косата си дълга, създавайте повече 

обем в зоните на двете бузи като Сара. Най-

лесно ще постигнете този ефект чрез стъпа-

ловидна подстрижка и оформена на вълни или 

букли коса.

Ако косата ви е средно дълга, пак наблегнете 

на страничния обем, както е направила Тери 

Хачър. Бретон, сресан настрани, ще ви по-

могне да туширате продълговатата форма на 

лицето.

ПРОДЪЛГОВАТО ЛИЦЕ

СЪРЦЕВИДНО ЛИЦЕ

Джесика Алба е заложила на страничен път 

и странична опашка. Дълбоко сресаният ки-

чур на бретона отнема от ширината на чело-

то, а странично изнесената опашка оптиче-

ски прави брадичката по-широка. Ако вдигне-

те косата на висок кок, задължително измък-

нете по няколко кичура отстрани, за да обрам-

чите брадичката. 

И падналият отпред бретон, както и леко 

стилизираният от челото вариант на Дже-

нифър Лав Хюит отклоняват хитро погле-

дите от прекалено тясната брадичка на сър-

цевидното є лице. Обемът по дължините усил-

ва този ефект.

Късата коса на Кейти Холмс създава добър 

контраст с набиващата се на очи партия на 

брадичката. Асиметричният бретон в случая 

е идеален, тъй като отклонява погледа от 

брадичката и същевременно стеснява по-ши-

рокото чело.

То се отличава с широко чело, а 

често и с уширение в областта на 

очите. Брадичката обаче е прекалено 

тясна. С подходящата прическа 

можете да изравните оптически тези 

несъответствие.

Т о е тясно в зоната, където 

започва косата, а брадичката му е 

прекалено заострена. Продълговатото 

лице би изглеждало най-добре с прическа, 

която оптически го скъсява.

Лив Тайлър

Сара Джесика 

Паркър

Тери Хачър

Джесика Алба

Дженифър Лав Хюит

Кейти Холмс
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Газ на метаболизма!
25 НАЧИНА ЗА ЗАБЪРЗВАНЕ НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА

НАЙ-ЧЕСТО ИЗЛИШНОТО ТЕГЛО СЕ ДЪЛЖИ НА ЗАБАВЕНАТА ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА. 
НО ПЪК ТЯ МОЖЕ ДА СЕ ЗАБЪРЗА ПОНЕ ПО 20 НАЧИНА.

1 Често хранене, но малки пор-
ции Това е главно условие на 

много диети. За да преработи по-
стъпващите отвън хранителни ве-
щества, организмът изразходва до 
10% от калориите, приети през 
деня. Оказва се, че самият процес 
на хранене ускорява метаболизма.

2Физическа активност вечер 
Редовните силови упражнения 

с тежести, бързото ходене, бя-
гането и карането на колело под-
помагат изграждането на мускул-
на тъкан, а с това и ускоряване-
то на темпото на обмяна на ве-
ществата. Ефектът се запазва в 
продължение на час след трениров-

ката. Известно е, че обмяната на 
веществата се забавя в края на 
деня. Вечерните тренировки мо-
гат да попречат на това забавя-
не. Да добавим, че ефектът от 
тях трае няколко часа след при-
ключването на спортните занима-
ния. По този начин мазнините из-
гарят и по време на сън. Но за-
помнете, че трябва да приключи-
те със спорта поне три часа пре-
ди да си легнете.

3 Натрупване на мускулна ма-
са Факт е, че половин кило-

грам мускулна тъкан „гори“ еже-
дневно 35–45 калории, а същото 
количество мастна тъкан – само 
2 калории. Значи, колкото по-раз-
вити са мускулите ни, толкова 
повече калории изразходваме за 
ежедневните си дейности.

4Масаж за корекция на тегло-
то Антицелулитният масаж 

например стимулира циркулация-
та на кръвта, а следователно ус-
корява и обмяната на вещества-
та. Масажът с мед пък благопри-
ятства самовъзстановяването на 
мускулите, подобрява кръвообра-
щението и повишава скоростта 

на метаболизма. Ва-
куумният стимули-
ра микроциркула-
цията на кръв-
та в мускулите 
и тъканите, за-
бързва обмяната 

на веществата и 
помага за елимини-

рането на излишните 
течности и токсини 
от организма. 

5Баня Къпането  и вземането 
на вана повишават нивото на 

метаболизма няколко пъти. Пђра-
та отваря кожните пори, изхвър-
ля натрупалата се шлака през тях 
и учестява сърцебиенето. Така об-
менните процеси се забързват на 
клетъчно ниво. Инфрачервената 
сауна също забързва обмяната на 
веществата – инфрачервеното из-
лъчване гарантира свободното ди-
шане на кожата и стимулира кле-
тъчната активност. 

6Вода Тя е важен участник в 
обмяната на веществата. Не, 

тя е основата на обмяната на ве-
ществата! И е в състояние да 
включи в обменните процеси от-
ложените вече мазнини, както и 
да потисне апетита. Недостатъ-
кът на водата е, че значител-
но забавя метаболизма, тъй като 
главната задача на черния дроб е 
възстановяването на запасите от 
течности в тялото, а не изгаря-
нето на мазнините. 

7Горещи вани с добавка на ете-
рични масла Хвойновото мас-

ло облекчава мускулни болки и по-
добрява кръвообращението, пото-
отделянето и обмяната на веще-
ствата. Но помнете, че препоръ-
чителното времетраене на тези 
вани е не повече от 5–10 мин.

8Сън Хормонът на растежа, 
отговорен за обновяването на 

клетките на главния мозък, уско-
ряването на обмяната на веще-
ствата и изгарянето на калории-
те, се произвежда в организма по 
време на фазата на дълбок сън. 
Затова здравият сън с продължи-
телност не по-малко от 8 часа 
благоприятства загубата на тегло.©
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9 Слънчева светлина Тя акти-
визира и стабилизира защит-

ните сили на организма, влияе по-
ложително на общото здраве на 
човека.

10Кислород Той забързва обмя-
ната на веществата, благо-

дарение на което изгарят по-бързо 
подкожните мазнини. 

11Отсъствие на стрес Маст-
ните киселини, които се ос-

вобождават при стрес, се прераз-
пределят по целия организъм, отла-
гайки се под формата на мазнини. 

12Секс Доказано е, че оргазъм 
подобрява храненето на тъ-

каните, насища кръвта с кисло-
род и ускорява обмяната на ве-
ществата.

13Контрастни душове Тази 
техника ни помага да запа-

зим тялото си стегнато и уско-
рява обмяната на веществата. За-
помнете, че редуването на топла 
и студена струя вода започва ви-
наги от долу нагоре и че се за-
вършва винаги със студен душ.

14Ябълков оцет Той съдър-
жа калий, който нормализи-

ра работата на нервната систе-
ма, както и органични киселини 
(оцетна, ябълчена, лимонена, окса-
лоцетна и др.), които притъпя-
ват апетита (и най-вече желание-
то да хапнем нещо сладко), уско-
ряват разпадането на мазнините 
и стимулират обменните проце-
си. С цел понижение на теглото 
1 с. л. ябълков оцет се разтва-
ря в 1 чаша вода и се подслажда 
с 1/2 ч. л. мед. Така приготвена-
та напитка се пие 20 мин преди 
хранене. Ябълковият оцет е поле-
зен също за масажиране на зони-
те със стрии и целулит. Той из-
глажда кожата и подпомага нама-
ляването на обиколките на бедра-
та и ханша.

15Мастни киселини Есенциал-
ната мастна киселина оме-

га-3 регулира нивото на лептин в 
организма. Този хормон отговаря 
за скоростта на метаболизма, а 
също и за процесите на изгаряне и 
натрупване на мазнини.

16Белтъчини За усвояването 
на белтъчна храна органи-

змът се нуждае от 2 пъти пове-
че време, отколкото за обработ-
ването на мазнините и въглехидра-
тите. По данни на датски учени 
увеличаването на съдържанието на 
белтъчини в дневния хранителен 
режим с 20% повишава разхода на 
енергия с 5%.

17Фолиева киселина (вита-
мин В9) В големи количества 

се съдържа в зелените зеленчу-
ци (маруля, спанак, грах, магданоз, 
броколи). Има я още в морковите, 
хляба, меките сирена, овесените 
ядки и пшеничния зародиш. Укреп-
ва имунната система и ускорява 
обмяната на веществата. 

18Кофеин Екстрактът от зе-
лен чай съдържа натурално 

свързан кофеин, който повишава 
нивото на метаболизма с 10–15% 
и благоприятства освобождаване-
то на мастни киселини. Чашка су-
трешно кафе за няколко часа по-
вишава издръжливостта ни и ни-
вото на насищане на кръвта с 
кислород. Кофеинът забързва сър-
цебиенето, ускорявайки при това и 
изгарянето на калории.

19 Капсаицин. Това е веще-
ство, придаващо лютивина 

на чушките. То ускорява сърдеч-
ния ритъм и повишава телесната 
температура. Порция люта хра-
на ускорява метаболизма с 25% за 
следващите 3 часа. На ден може-
те да изгаряте по около 300 кал, 
ако ядете храната си, подправена 
с лют червен или черен пипер. Но 
имайте предвид, че лютото въз-
бужда и апетита!

20Хром Той регулира постъп-
ването на захар в кръвта, 

отговаря за разпадането на мазни-
ните и въглехидратите, а следова-
телно ускорява и обмяната на ве-
ществата. 

21Калций, влакнини, въглехи-
драти Въглехидратите, съ-

четани с целулоза, се усвояват 
бавно от организма. Ако нивото 
на инсулин в кръвта е нестабилно, 
организмът възприема това като 
заплаха и започва да се запасява с 
мазнини. Когато нивото на инсули-
на е в норма, скоростта на мета-
болизма се увеличава с 10%. 
Калцият също може да ускорява 
метаболизма. Наблюдение на бри-
тански диетолози сочи, че хората 
с излишни килограми, които ядат 
храна, богата на калций, отслаб-
ват значително по-бързо от тези 
със същите килограми, които не 
включват храни с калций в меню-
то си. 

22Грейпфрут Той е известен 
със свойството си да по-

добрява храносмилането и да по-
вишава нивото на метаболизма. 
Именно затова е хит в много ди-
ети за отслабване. 

23 Лимон Пиенето на вода с 
натурален сок от лимон по 

време на тренировка активизира 
обмяната на веществата и сти-
мулира процеса на изгаряне на маз-
нини. 

24Плодови киселини Повече-
то плодови киселини позво-

ляват по-бързо да стопим излиш-
ните килограми, защото гаранти-
рано ускоряват обмяната на ве-
ществата. Най-много благоприят-
стват това съставките на ябъл-
ката. 

25Йод За обмяната на веще-
ствата в организма отгова-

ря щитовидната жлеза. Йодът ак-
тивизира нейната работа. Негова-
та дневна норма се съдържа само 
в 6 ябълкови семки. Богато на йод 
е и зелето!

© GENNADIY POZNYAKOV / WWW.123RF.COM
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Сосове Количество

кал. в 1 с. л.

Количество 

мазнини в г

Майонеза 90 10

Сос „Песто“ 75 7

Лека майонеза 45 4,5

Кетчуп 15 2

Дресинги Количество 

кал. в 1 с. л.

Количество 

мазнини в г 

Едрозърнеста 

горчица с мед

30 0

Италианска за-

ливка (балсамов 

оцет + зехтин)

43 4

Жълта пикантна 

горчица

5 0

Сосовете и дресингите (заливки за салати) даже в 

неголеми количества значително променят калорий-

ността на ястията. Нека да сметнем:

КОЛКО КАЛОРИИ ИМА В СОСА

НАЙ-ЛОШОТО МЯСТО В САМОЛЕТА

ОФИСЕН СИНДРОМ

ТО СЕ НАМИРА СЪВСЕМ НЕ ТАМ, КЪДЕТО СИ МИСЛИТЕ
В тесния салон на самолета, където няма къде да си протегнеш краката, кръвообра-

щението значително се нарушава и възниква риск от образуване на тромби. Ако гово-

рим за риска от хронична венозна болест (ХВН) или за опасността от образуване на 

тромби в съдовете на краката, то мястото до прозореца на самолета, даже и в биз-

нескласата, се оказва най-рисковано, твърдят специалисти от Американската коле-

гия на пулмолозите на основание на проведено изследване. Това е свързано с поведе-

нието: възпитаният пътник, седнал до прозореца, се старае да не безпокои съседите 

си и остава неподвижен през целия полет. Това е рисков фактор за образуване на ве-

нозна тромбоза. Ако ви предстои полет, който е по-дълъг от 6 часа, се постарайте да 

си купите билет до пътеката и на всеки час поне веднъж ставайте да се разтъпчете.

СЕДЯЩАТА РАБОТА СТАНА СЕРИОЗЕН РИСКОВ ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕТО
Руски невролози насериозно заговориха за възможна епидемия от т. нар. офисен синд-

ром. Симптомите са болки в гърба и шията, главоболие, синдром на компютърната 

мишка (тунелен синдром) и синдром на сухото око. Освен това работещите в офис са 

изложени на по-висок риск от развитие на сърдечни заболявания, болести на стомашно-

чревния тракт, а също и нервни разстройства. 

Основните причини за възникване на т. нар. офисни болести са продължителният пре-

стой в една и съща поза, мускулното и емоционално напрежение. Ако не вземете мерки 

навреме, впоследствие може да се стигне до образуване на „огнище“ на хронична болка в 

главния мозък, която не може да се овладее с обикновени медикаменти за обезболяване.
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Възползвайте се! 

НИСКИ ЦЕНИ! 

ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА

С този талон получавате отстъпка от цената на 

дозатора за течен сапун KIMBERLY-CLARK. Той е 

със скрит механизъм за заключване и вместимост 

на пълнителя 1 литър.

С този талон получавате

СТАНДАРТНА ЦЕНА
18.59 лв. от цялата 

ценова листа
САМО  СЕГА за 3.72 лв.

Тоалетна хартия на пачки 

HOSTESS 8035 

250 листа в пачка

код: 8035

Течен сапун за ръце

KLEENEX 

1000 мл за 1000 измивания 

код: 6331 

Кърпи за ръце

SCOTT XTRA 

320 листа в пачка

код: 6677 

Кърпи за лице

KLEENEX 

100 кърпи в кутия

код: 8835 

Официален представител за България

„Би Ту Би“ ЕООД

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

Професионални  решения за хигиената



М
едицината се развива със 
скоростта на светлина-
та, но все още пълноце-
нен заместител на кръв-

та не е открит. И до ден-днешен 
кръвопреливането е животоспася-
ващ акт. Затова е добре да зна-
ем повече за вземането и прелива-
нето на кръв.

1Имат ли основание хората 

да се страхуват, че при кръ-

вопреливане могат да бъдат за-

разени с вирусен хепатит? Как-

ви предпазни мерки могат да се 

вземат?

Настина има случаи на такова за-
разяване, но те са крайно редки, 
тъй като донорите на кръв пред-
варително се изследват внимател-
но – за хепатит, за ХИВ позитив-
ност и за други инфекции. И под-
писват декларация за здравословно-
то си състояние. 
Пък и много рядко се налага да 

се прелива естествена прясна кръв, 
обикновено се използват само от-
делни нейни компоненти, необходи-
ми за съответния приемник. На-
пример само червени кръвни телца 
(еритроцити), тромбоцитна маса 
или пък кръвна плазма. Плазмата 
може да се съхранява дълго време – 
от половин до една година, и кога-
то се вземе от донора, се поста-

вя под „карантина“. Което означа-
ва, че половин година се пази неиз-
ползвана, защото през този период 
има опасност да се проявят някои 
заболявания (например хепатит С 
или ХИВ (човешки имунодефицитен 
вирус, причиняващ СПИН), които 
няма как да бъдат „хванати“ вед-
нага при първичния анализ на кръв-
та на кръводарителя.

2Вярно ли е, че ХИВ може да 

не се установи три месеца 

след заразяването?

Да. Редките случаи на заразяване 
с ХИВ чрез преливане на кръв са 
свързани с факта, че има опреде-
лен „прозорец“, когато човек може 
вече да е бил заразен, а анализът 
на кръвта да не показва това. Точ-
но по тази причина се прилага го-
реописаната „карантина“ на компо-
нентите на кръвта – за да се из-
ключи тази ситуация.
Човек се страхува, защото няма 

контрол над лабораторните изслед-
вания. Основното нещо, което за-
виси от приемника в случая, е да не 
допуска да му преливат кръв, без да 
има належащи показатели за това. 

3Кои са показателите за не-

обходимост от преливане на 

кръв?

 За преливане на еритроцити 
Много ниският хемоглобин, който  

не е 90 г/л, както мнозина мисля, а 
под тази стойност – 70 г/л. Нор-
мата за възрастни жени е 120–
140 г/л, а за мъже – 130–160 г/л. 
Силната кръвозагуба, а също и ре-
дица злокачествени образувания са 
също показатели за кръвопреливане 
на еритроцити.

 За преливане на плазма. Масив-
ни кръвотечения и някои акушерски 
ситуации (например при раждане с 
усложнения).

 За преливане на тромбоцити 
Спектърът на показанията и тук е 
тесен – при онкологични злокачест-
вени хематологични заболявания.

4Смята ли се лечението с пи-

явици (хирудотерапията) за 

полезно и днес?

Лечението с пиявици е било много 
популярно преди 200–300 години. Но 
с развитието на медицината то 
остана „монопол“ на алтернативна-
та медицина. 
Напоследък обаче се наблюдава 

странен ренесанс на хирудотерапи-
ята и в традиционната медицина. 

ВСИЧКО, КОЕТО СТЕ ИСКАЛИ ВСИЧКО, КОЕТО СТЕ ИСКАЛИ 
ДА ЗНАЕТЕ ЗА КРЪВТАДА ЗНАЕТЕ ЗА КРЪВТА

10 важни въпроса към хематолога

© ALEXMIT / WWW.123RF.COM

© OKSANA TKACHUK / WWW.123RF.COM
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САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!

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

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

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

НОВОНОВО

Пиявиците предпазват венозната 
кръв от застой и затова все повече 
се прилагат в пластичната хирургия. 

Google каза...

Пиявици спасиха лицето на паци-
ент в Швеция
В продължение на 15 часа лекарите 

се борели да спасят зверски нахапа-

ното от кучета лице на жена. Най-

важната част от операцията била 

да се възстанови кръвообращение-

то на засегнатата лицева струк-

тура. Именно тук помогнали пия-

виците – след пришиването на тъ-

кан те били сложени, защото тех-

ният постоянен цикъл на всмукване 

на кръв, придружен от изпускане на 

пречещи на съсирването вещества, 

помага за възстановяване на кръво-

обращението.

В крайна сметка операцията завър-

шила успешно благодарение на из-

ползваните 358 пиявици. Наложило 

се да докарват пиявици от Велико-

британия, тъй като запасът на бол-

ницата в Малмьо бил изчерпан.

Пластичната операция е първа по 

рода си за скандинавска държава. 

Досега са правени само няколко по-

добни интервенции в цял свят.

Откъс от статия, публикувана 
през 2011 г. в интернет

Не се препоръчва обаче пиявиците 
да се прилагат безразборно на всич-
ки пациенти. Има и противопока-
зания. Например в случай на хемо-
филия (генетично затруднено съсир-
ване на кръвта) хирудотерапията е 
изключена. Работата е там, че при 
ухапване пиявицата отделя разреж-
дащо кръвта вещество и когато 
тя се отстрани, кръвта продължа-
ва да изтича. 

5Някога лекарите активно 

са прилагали кръвопускане-

то като панацея при много бо-

лести. Защо то не е актуално 

днес?

Ще се учудите, но кръвопускането 
се прилага и до днес при някои хе-
матологични заболявания. Например 
когато костният мозък произвежда 
прекалено много хемоглобин, това 

води до сгъстяване на кръвта и до 
тромбози. Тогава може да се напра-
ви кръвопускане, но истината е, че 
се прилага рядко.

6Какво представляват кръв-

ната група и резус-факто-

рът и защо са толкова важни за 

кръвопреливането?

Четирите основните кръвни групи 
А, В, АВ и 0 са открити в начало-
то на миналия век (1901 г.) от ав-
стрийския бактериолог и имунолог 
Карл Ландщайнер. Откритието му 
направило възможно преливането на 
кръв между отделни индивиди. 
Разпределението на кръвните гру-

пи в населението зависи от расата. 
В Западна Европа например 45% от 
населението е с нулева кръвна гру-
па, а най-често срещаната сред ев-
реите е кръвната група B.
Независимо че се е спазвало прави-

лото за съвместимост между кръв-
ната група на дарителя и прием-
ника, години наред са се получа-
вали необясними несъвместимости, 
водещи до усложнения или дори до 
смърт. Тези произшествия намерили 
своето обяснение през 1940 г., ко-
гато бил открит резус-факторът. 
Оказало се, че хората се делят и 
на такива, които имат в червени-
те си кръвни клетки допълнителен 
антиген (аглутиноген), наречен ре-
зус-фактор (получава името си от 
маймуните Macaca Rhesus, върху 
които са правени опитите), и на 
такива, които го нямат. Хората, 
които го имат, са мнозинство на 
планетата Земя – 85%. Останали-
те 15% не притежават този ре-
зус-фактор антиген и са резусотри-
цателни. Следователно всеки човек 
се характеризира със своята кръвна 
група и своя положителен или от-
рицателен резус-фактор.
Ако една жена  е с отрицате-

лен резус-фактор, това по ника-
къв начин не пречи на организма 
є. Ако забременее обаче, аглути-
нините (специални антитела, кои-
то реагират с аглутиногените) от 
кръвта є проникват през плацен-
тата в кръвта на плода и раз-
рушават резусположителните кръв-
ни клетки на бебето. Впоследствие 



настъпват различни по 
тежест увреждания при 
детето.
Затова е задължително всяка бре-

менна жена да знае своя резус-фак-
тор и да провери възможностите 
за имунизация. Ако резусотрицател-
на жена забременее от резусположи-
телен мъж, рискът да роди увреде-
но дете е едно към две. Ако оба-
че и той, като майката, е с отри-
цателен резус-фактор, детето ще 
бъде резусотрицателно и за него не 
съществува никаква опасност.

7Имат ли отношение кръвни-

те групи към диетите, ха-

рактера на човека и темпера-

мента му?

Не, никакво! Но идеята, че ня-
кои особености във формулата 
на кръвта имат отношение към 
склонност та ни към някои боле-
сти, не звучи толкова невероят-
но. Например наличието на опреде-
лени антигени (но, други, различни 
от тези, които имат отношение 
към кръвната група) предопределя 
склонността към поява на ревма-
тологични заболявания.
Това обаче не е стопроцентова 

прогноза, а по-скоро вероятност. 

8А как точно се определят 

кръвните групи?

Въз основа на разположени по по-
върхността на червените кръвни 
клетки антигени (специални белтъ-
чини). Най-често определяните ан-
тигени за изследване на кръвни гру-
пи са ABO и Rh (резус-фактор).
Чрез AВО изследването може да 

се определи дали човек има кръвна 
група А, В, АВ или 0.

 Ако вашите червени кръвни 
клетки имат на повърхността ан-

тиген А, тогава сте с кръв-
на група А (в кръвната плазма 
имате антитела, които взаимо-
действат с кръвна група В). 
 Ако червените ви кръвни 

клетки имат антиген B, тогава 
сте с кръвна група В (в плазмата 
на кръвта ви има антитела, кои-
то взаимодейства с кръвна гру-
па А).

 Ако нямате нито антиген 
А, нито антиген В, тогава сте 

с кръвна група 0 и в кръвната ви 
плазма има антитела, които взаи-
модействат с кръвните групи А 
и В.

 Ако имате антиген А и анти-
ген В по червените кръвни клетки, 
тогава сте с кръвна група АВ и в 
кръвната ви плазма няма антитела, 
които да взаимодействат с кръвни 
групи А и В.
При преливане на кръв е необходи-

мо кръвта на донора да има същи-
те антигени като тези във ваша-
та. Ако се прелее кръв, която има 
различни антигени, антителата на 
вашата кръвна плазма взаимодейст-
ват с антигените на донорската 
кръв и това води до нейното раз-
рушаване. Тази реакция се получава 
скоро след преливане на несъвмес-
тима кръв и може да предизвика 
сериозни увреждания и смърт.
Кръвна група 0 е съвместима с 

всички други кръвни групи точ-
но защото няма антигени. Хо-
рата с нулева кръвна група са 
универсалните кръводарители. 
Хората с кръвна група АВ са 
известни като универсалните 
реципиенти и могат да полу-
чават кръв от всички дру-
ги кръвни групи, защото ня-
мат антитела в плазмата 
на кръвта.

9Кога се налага задъл-

жително да се изслед-

ва кръвната група?

Преди преливане на кръв, 
преди кръводаряване, преди 

даряване на органи за транспланта-
ция, преди хирургична интервенция, 
преди планиране на бременност и 
раждане и по време на самата бре-
менност и при желание да се до-
каже роднинска връзка. Понякога се 
изследва кръвната група, за да се 
определи дали някой човек е заме-
сен в престъпление.

10От вената или от пръ-

ста?

Много пациенти задават въпроса 
защо в съвременните лаборатории 
в повечето случаи вземат кръв от 
вената? И доколко това е безопас-
но, особено ако кръвта се взема 
от дете? 
Предпочитанието, което много 

лаборатории отдават на венозна-
та кръв, има сериозни основания. 
По време на вземането на капи-
лярна кръв (от пръста) е възмож-
но разрушаване на нейните клет-
ки. Освен това в нея могат да се 
образуват микросгъстявания, кои-
то да направят невъзможно про-
веждането на изследването. Тогава 
се налага да дадете кръв повторно. 
Във венозната кръв няма между-
клетъчна течност, клетки не се 
разрушават, а микросгъстявания се 
образуват значително по-рядко. Ве-
нозната кръв може да се съхраня-
ва доста по-дълго време от капи-
лярната. Освен това може да се 
транспортира без риск да се бла-
мират резултатите от изследва-
нията. Сътрудниците на съвремен-
ни лаборатории имат всички не-

обходими оборудва-
ния и опит, за да 
вземат кръв от 
вената на мал-
ко дете без ни-
какъв риск за 
него.
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ди а г н о з а

О
т края на миналата година в 
София има място за надеждна 
диагностика и комплексно ле-
чение на сърдечносъдовите за-

болявания – „София сити клиник“, 
основателно наричана „болница на 
бъдещето“. Частното лечебно за-
ведение е първото у нас с Цен-
тър за ранна диагностика и лече-
ние на атеросклерозата и с Център 
за ендоваскуларно (минимално инва-
зивно) лечение на цялата сърдечна 
и съдова патология. Американското 
оборудване в клиниката е от най-
висок клас, но привлечените меди-
цински светила са тези, от кои-
то в най-голяма степен зависи ка-
чеството на медицинските услуги. 
„Не апаратите са важни, а специа-
листите, които работят с тях – 
убеден е проф. д-р Лъчезар ГРОЗ-
ДИНСКИ, завеждащ отделението 
по ангиология и флебология в „Со-
фия сити клиник“, с когото разго-
варяме за важността на ранната 
диагностика и профилактика на съ-
довите заболявания, които могат 
да спасят живота на много хора и 
да намалят честотата на пациен-
тите с инсулти, инфаркти, пери-
ферни артериални тромбози и бело-
дробни емболии. – В „София сити 
клиник“ разполагаме с мощни сред-
ства както за диагностика, така 
и за лечение, но ако, да кажем, в 
момента в България 5000 души се 
нуждаят от венозна диагностика, 
пациентите си седят вкъщи, защо-
то не знаят къде да се изследват.“

20 минути и скромна сума ще 

жертвате, ако решите да си на-

правите ултразвуково изследване 

с доплеров апарат на цялата ар-

териална и венозна система (без 

сърцето), но то би установило с 

точност какво е състоянието на 

артериите ви, дали имате начал-

ни атеросклеротични плаки, дали 

вените ви работят добре, дали 

имате запушвания… 

Това високотехнологично изслед-
ване може да констатира също 
тромбофлебит на дълбоките вени 
и други венозни патологии, които 
са обект на сравнително новата за 
България наука ангиология (в Европа 
тази специалност съществува от 
повече от 50 години).

– Д-р Гроздински с какво се за-

нимава ангиологията?

– Тя изследва всички артерии из-
вън сърцето, както и всички ве-
нозни съдове – и повърхностните, 
и дълбоките. В България тази спе-
циалност съществува от четири 
години и специалистите сме все 
още доста малко. Ангиологията 
е в пряка връзка с кардиологията 
(дори се е отделила от нея) и със 
съдовата хирургия. И тъй като 
сърдечносъдовата система на прак-
тика е неделима, а ние я разделя-
ме изкуствено „по специалности“, 
е добре да има добра колаборация 
между ангиолози, кардиолози и съ-
дови хирурзи.

– Защо е толкова важно да из-

следваме състоянието на ве-

ните и артериите си?

– Съдовите заболявания са социално 
значими. 5–10% от възрастното на-
селение над 60-годишна възраст е с 
периферна артериална болест, при-
чинена от атеросклероза. Колкото 
до венозната патология, тя е тол-
кова масова, че може да се твърди, 
че е по-често срещана от патологи-
ята на артериалните или сърдечни-
те заболявания. Двете най-разпрос-
транени болести на периферните 
венозни съдове са варикозата (раз-
ширените вени) и тромбофлебитът. 
Между 30 и 60% са пациентите с 
разширени вени при хора над 20-го-
дишна възраст в света. В България 
– над 50%. Това е стряскаща ста-
тистика. И при все че разширени-
те вени рядко причиняват сериоз-
ни проблеми, те създават постоянен 
дискомфорт. И ако не се лекуват, 
може да се стигне до поява на бо-
лезнени венозни язви, които да инва-
лидизират пациента. 
Колкото до дълбоките венозни тром-

са по-страшни от 
ВЕНОЗНИТЕ ТРОМБОЗИ

РАЗШИРЕНИТЕ ВЕНИ

Проф. д-р Лъчезар 

Гроздински, 

завеждащ отделение 

по ангиология и 

флебология в „София 

сити клиник“ и 

председател на 

Националното 

дружество по 

ангиология и 

флебология
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бози, които най-често се развиват в 
долните крайници (в някои случаи – 
и в горните), изходът може и да е 
фатален. Ако се откъсне тромб (съ-
сирек) от дълбоката вена, той може 
да запуши голяма белодробна арте-
рия и да нанесе тежки белодробни 
поражения и дори да причини смърт. 

Известен факт е, че белодробни-

те емболии (внезапно запушва-

не на белодробна артерия) вслед-

ствие на венозни тромбози, са 

на четвърто място по причиня-

ване на смъртност в света след 

инфаркта, инсулта и рака. Затова 

хората трябва да познават симп-

томите на венозните тромбози.

– А какви са те? Кое трябва 

да доведе пациента веднага в 

кабинета ви?

– Когато се запуши дълбока вена, 
симптомът е болка и оток в под-
бедрицата. По-рядко отича целият 
крак и става синкав на цвят. Ха-
рактерното е, че отокът е дифу-
зен – на цялата подбедрица или на 
целия крак, а не, да кажем, само на 
коляното. Същият феномен се раз-
вива и ако се запуши вена на ръка-
та – цялата ръка отича болезнено. 
Ако искаме пациентът да бъде сво-
евременно диагностициран и лекуван, 
а не да получи белодробна емболия, 
от която би могъл при определени 
обстоятелства да умре, той трябва 
да потърси лекар специалист ведна-
га, след като установи този симп-
том. Не джипи, не хирург, а ехог-
рафист-ангиолог. Ако една венозна 
тромбоза не се лекува, риск за жи-
вота има в 5–10% от случаите, а 
риск за по-тежка инвалидизация на 
долните крайници – в 50% от случа-
ите. Ако обаче се лекува адекватно, 
рискът от белодробна емболия ста-
ва почти нулев, а за поява на по-
тежка инвалидизация (с хронична ве-
нозна недостатъчност), процентът 
спада от 50 на 5–10%.

– А на какво се дължи разви-

тието на хронична венозна 

болест?

– По-леките є форми се причиняват 
от разширени вени, а по-тежките – 

от прекарани дълбоки венозни тром-
бози. Тъй като 80% от венозният 
дренаж се реализира от дълбоките 
вени на долните крайници и само 
20% от повърхностните, е ясно, че 
ако се запуши дълбока вена (или е 
частично отпушена след прекаран 
дълбок тромбофлебит), пораженията 
върху венозната система ще са мно-
го по-тежки, отколкото ако се запу-
ши една повърхностна вена, или ако 
тя е разширена и не може да дрени-
ра достатъчно добре. В този смисъл 
тежката хронична венозна болест се 
развива най-често при т.нар. пост-
тромбозен синдром, тоест при пре-
карана дълбока венозна тромбоза. 

– Кое е правилното лечение на 

разширените вени?

– Разширените вени в 50% от слу-
чаите са козметичен проблем. За 
тях има много видове лечения, но 
преди да бъде предприето каквото 
и да е от тях, трябва да се оп-
редели с еходоплеров апарат какво 
е състоянието на дълбоката веноз-
на система. Никой не бива да пра-
ви операция на разширена вена, без 
да е изследвал с ултразвук дълбока-
та венозна система. Ако се премах-
не повърхностната, а дълбоката е 
тежко увредена, ние можем да съз-
дадем допълнителен проблем. 

Мит е, че разширените вени са 

страшно заболяване. Те са не-

приятно заболяване, което оба-

че много рядко може да причини 

смърт. Докато венозните тром-

бози, за които хората не са ин-

формирани, могат. 

– Каква профилактика трябва 

да провеждаме на венозните 

тромбози?

– Всяко продължително обездвижва-
не е рисков фактор за поява на ве-
нозна тромбоза. Затова залежали-
те пациенти (след прекаран инсулт 
или ортопедична операция) се про-
филактират с хепарин.
Венозната тромбоза се води една 
от модерните „компютърни“ боле-
сти. Прекаленото застояване пред 
компютъра и дори продължителни-
ят полет със самолет са вредни за 
венозните съдове и крият риск от 
венозни тромбози. 

Сърцето изтласква артериалната 

кръв, но не изтласква венозната. 

Венозната се изтласква най-вече 

от т.нар. мускулна помпа на дол-

ните крайници, тоест от движе-

нието на крайниците. Ако ние не 

се движим повече от няколко часа, 

кръвта застоява. Следователно 

движението, и по-специално ходе-

нето пеша, е най-добрата профи-

лактика на венозната тромбоза. 

Освен обездвижването има и още 
един рисков фактор за развитие на 
дълбока венозна тромбоза, който е 
генетичен. Това е тромбофилията 
– склонността на организма да об-
разува тромби. За щастие много 
малко хора страдат от тромбофи-
лия. Но пък все повече хора започ-
ват работа зад бюро. На тях пре-
поръчвам известна хигиена на тру-
да – през час да раздвижват поне 
ходилата си.

Разговора води Мариана ЯНЕВА
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хр а н е н е

У
чени от Европа наричат този недъг „новия 
враг на човечеството с епицентър – женска-
та аудитория“. Най-тревожно е, че по ста-
тистика дрънкорексията е разпространена 

най-вече сред подрастващите, защото освен че „топи“ 
килограми, позволява на младите хора да правят ико-
номии от храна. (Според едно проучване 16% от тий-
нейджърите ограничават приема на хранителни кало-
рии, за да си „оставят“ място за алкохолни).
За заблудите и последиците от новото модно увле-

чение разказва психологът и специалист по диететика 
Ипократис ПАПАДИМИТРАКОС. 
За пръв път той се сблъсква с тази диагноза, кога-

то негов приятел му се оплакал, че жена му ходи по-
стоянно пияна и мирише на люто. 
 „Приемът на алкохол, комбиниран с люта храна, води 

до обезводняване на организма. Когато дамата се качи на 
кантара, „превежда“ обезводняването на организма като 
отслабване“ – обяснява диетологът. 
Това отслабване очевидно е неефективно, и според 

диетолога води и до 

ЗАГУБА НА МУСКУЛНА МАСА 
Хората явно си губят разсъдъка от суета. След ки-

тайските хапчета за отслабване, които тотално ув-
реждат черния дроб, толкова вредно нещо не се е по-
явявало. Най-уязвимата група са жените на средна въз-
раст, които страдат от патологичен страх от нат-
рупване на килограми и изпадат в депресия при най-не-
значителното напълняване. 
По неофициални данни този метод за отслабване 

вече се практикува и в България. Затова трябва да се 
алармира обществото и да се обясни, че това е бо-
лест, а не режим за стопяване на килограми. Както 
бе организирана кампания против китайските хапчета, 
при която се намесиха и властите. 

ОТСЛАБВАНЕ НА ВСЯКА ЦЕНА

„Проблемът е, че жените не искат да отслабват здраво-
словно, а на всяка цена. На принципа „Щом от това се от-
слабва, значи е окей за мен“ – споделя Пападимитракос. 
–  „Хората, които превръщат алкохола в основна „храна“ 
и използват неговите калории, за да имат енергия, излагат 
на опасност здравето и живота си. Реално те не се хра-
нят, не доставят хранителни вещества на организма, но 
увреждат черния си дроб, бъбреците и стомаха. Дори ано-
рексията е по-малък медицински проблем от дрънкорекси-
ята, която води до отравяне на организма с алкохол“ – 
обяснява специалистът по диететика.  

ПОСЛЕДИЦИТЕ

Във физиологичен аспект е ясно, че при злоупотре-
ба с алкохол основно се поразява черния дроб. Кога-
то приемаме само алкохол, храносмилането не работи, 

ДРЪНКОРЕКСИЯДРЪНКОРЕКСИЯ
НОВА МОДА ОТСЛАБВАНЕ ИЛИ БОЛЕСТ

ДРЪНКОРЕКСИЯТА (ОТ АНГЛ. DRINK – „ПИЯ“) Е 
ХРАНИТЕЛНО РАЗСТРОЙСТВО, ПОДОБНО НА АНОРЕКСИЯТА 
И БУЛИМИЯТА. ВМЕСТО ДА СЕ ХРАНЯТ, ЖЕНИТЕ 
МИНАВАТ НА… АЛКОХОЛНА ДИЕТА, ЗА ДА КОНТРОЛИРАТ 
ТЕГЛОТО СИ. ЕФЕКТИВНА ЛИ Е ДИЕТАТА ОБАЧЕ, 
ИЛИ СТАВА ДУМА ЗА МОДЕРНА БОЛЕСТ?

Ипократис 

ПАПАДИМИТРАКОС

„ИПОлогия 
на храненето“

Защо напълняваме? Как да бъ-

дем стройни и щастливи? И 

здрави? Как да избегнем йо-

йо ефекта? Отговорите на 

тези и на много други въпроси, 

свързани с храненето, ще на-

мерите в книгата на Ипокра-

тис Пападимитракос.
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поради което се стига до атрофия на лигавицата на 
храносмилателния тракт. И както при анорексията, 
в по-напреднал етап на тази „диета“ връщането към 
нормалното хранене става невъзможно – всяка храна 
създава чувство за тежест, гадене и повръщане, тя-
лото вече я отказва. В психологичен аспект дрънкоре-
скията води до промяна в поведението, намалява кон-
центрацията, накърнява интелекта. Затова може да 
се каже, че това е социално значимо заболяване. Хо-
рата, които спазват подобна „диета“, не са пълноцен-
ни нито за себе си, нито за обществото, нито на ра-
ботното си място. 
В случая не става дума за чиста форма на алкохоли-

зъм, при който зависимостта от алкохол е във връз-
ка с емоционалното състояние. А по-скоро за лоша ин-
формираност и болезнена суета. 

„Сигурен съм, че ако дамите, които падат в този капан, 
знаят, че могат да са слаби и когато се хранят, биха пред-
почели да се хранят, а не да пият. Но понеже не знаят как 
да се хранят така, че да отслабват, стават жертви на 
всяка информация, която получават най-често в интер-
нет“ – констатира Пападимитракос. И разяснява, че

МЕТОДИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ

с дрънкорексията обединяват в себе си методите за 
лечение от анорексия и алкохолизъм: постепенна про-

мяна на хранителните навици и 
плавно преминаване към нормал-
но хранене. Храната се разпре-
деля най-малко на четири прие-
ма, консумират се много малки 
порции в началото. Хранителни-
ят режим се комбинира с процеду-
ри, благоприятстващи детоксикаци-
ята на организма. Помощта от психо-
лог е не само препоръчителна, но и за-
дължителна. Психологът преценява дали 
пациентът има нужда от терапевтич-
ни сеанси. Ако случаят е по-те-
жък, се налага намесата и на пси-
хиатър, който да изпише необхо-
димите медикаменти. И най-накрая 
пострадалият може да се обърне за по-
мощ към диетолог. 

НО ДИЕТОЛОГЪТ МОЖЕ 
ДА СЕ ОКАЖЕ МЕФИСТОФЕЛ

И да завърти отново дяволския кръг на заболяването. 
Защото диетолозите по принцип нямат интерес хора-
та да са информирани. Иначе те биха останали без ра-
бота, т.е. без клиенти. (И това ми го казва диетолог!) 

„Няма да се учудя, ако сред фитнес инструкторите има 

Най-обикновени съвети 
за ВТАЛЯВАНЕ

Не нови методи за отслабване, не калорийна матема-
тика и непрекъснато разделяне на храната. Ипократис 
Пападимитракос предлага няколко стандартни хитрин-
ки, с помощта на които можем да се вталим, без да се 
вманиачаваме в пазене на диети. 

 Оставяйте между храненията да минат 3–4 часа. 
Един цикъл на храносмилане трае приблизително 3–4 

часа и би трябвало този интервал между храненията 

да остава празен. 

 Не пийте вода по време на и след хранене. Ако пием 

течности по време на и веднага след хранене, разреж-

даме стомашните сокове и затрудняваме храносмила-

нето. Често това е причина за образуване на газове и 

киселини. Така че, ако сте жадни, изчакайте 20–30 мин 

след хранене и тогава пийте вода. Това е времето, за 

което храната минава през стомаха. Много по-полезно 

е пиенето на вода 5–10 мин преди хранене – това под-

готвя стомаха за храносмилане. 

 Яжте не три, а четири-пет пъти на ден. На закус-

ка, на обяд, нещо малко след обяда, и на вечеря. И ако 

останете будни до късно и усещате глад, изяжте едно 

кисело мляко преди лягане. Правилото е в по-активни-

те часове на денонощието да се консумира повече хра-

на, а в по-неактивните – по-малко. 
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от този вид „диетолози“, които препоръчват 10 дни да се 
пие само вино. Така, както има такива, които препоръч-
ват диета със зелева супа, макар че в нея, освен целулоза, 
няма нищо хранително. Или пък да се ядат само ябълки в 
продължение на седмица…“ – възмущава се Ипократис 
Пападимитракос. 
Целта не е да сваляте килограми с изнурителни дие-

ти и после да си ги върнете заради неизбежния йо-йо 
ефект. Опитни специалисти, като диетологът Папа-
димитракос, твърдят, че целта е да промените и да 
нормализирате храненето си, за да постигнете жела-
ните килограми. Според него, ако се храните редовно 
с качествена храна, единственият фактор, който оп-
ределя килограмите ви, остава количеството. Т.е. ако 
се храните редовно и качествено, а кантарът показ-
ва не онова, което искате, значи трябва да ядете по-
малко – съветва специалистът.
Очевидно е, че когато емоцията надделее над логика-

та в храненето, се допускат грешки. Човек, качил 20 
килограма, не би могъл да ги качи всичките за един 
ден. Значи, от много време при него нещо не е наред. 
След качването на първите 3–4 кг той все още се 
чувства добре и отлага отслабването. След това дре-
хите започват да не му стават, близките го осъждат 
с непрестанното „Напълнял си!“ и той решава да от-
слабне драстично – от понеделник само на бяло вино, 
на ябълки, на зелева супа… 

СТРЕСЪТ НЯМА КАЛОРИИ

„Обяснението на ваши приятелки, че дебелеят просто за-
щото са в стрес, а не защото често отварят хладилника, е 
абсолютно нелепо. Стресът, хормоналните препарати, ви-
тамините и възрастта нямат калории! Това са градски ле-
генди, които объркват хората. 

Стресът може да се прояви или като нередовно хране-
не, или като тъпчене с некачествена храна, или даже като 
отказ от хранене. Емоционалният дефицит в мозъка може 
да превърне храната в средство за компенсация и в замес-
тител на емоция. 

А що се отнася до дрънкорексията, всеки нормален човек 
би се съгласил, че това е извращение. Разсъждавайте така: 
Ако вашето дете е на 12 години и е с наднормено тегло, би-
хте ли го накарали да пие само бяло вино, за да отслабне?!“

ПЪЛНА ПРОМЯНА 
Всеки трябва да открие подходящия за него са-

мия начин на хранене, да промени някои вредни нави-
ци, които в бъдеще биха могли да му създадат про-
блеми. Обикновено хората осъ знават нуждата от про-
мяна, когато започнат да изпитват сериозен диском-
форт. А храненето е контактът ни с околната сре-
да. И търсенето на правилни хранителни навици е ува-
жение към себе си. 

Теодора СТАНКОВА

750 000 ДУШИ В БЪЛГАРИЯ 

СТРАДАТ ОТ ХРОНИЧНИ 

БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Биотехнологичните лекарства оси-
гуряват шанс за по-ефективно лече-
ние на повече от 400 милиона пациен-
ти по света.
Над 500 млн. души по света стра-

дат от хронични бъбречни заболява-

ния (ХБЗ). В България засегнати са 

750 000 души, като честотата на 

заболяването у нас е по-висока от 

средната в света, съобщиха от Бъл-

гарското нефрологично дружество 

(БНД), което  бе домакин на семинар 

на тема: „Нови възможности за ле-
чение на хроничните бъбречни забо-
лявания. Ролята на биотехнологиите 
за развитието на съвременната ме-
дицина“.
Проф. Емил Паскалев, председател на 

БНД, представи данни за приложение-

то на биотехнологиите в нефрология-

та и лечението на бъбречната ане-

мия. 

Напредъкът на клетъчната и молеку-

лярната биология позволява на учени-

те да разработят с методите на би-

отехнологиите множество иноватив-

ни безопасни лекарства, които про-

менят хода на редица заболявания.

В рамките на семинара бе старти-

ран и образователен проект на аме-

риканската биотехнологична компа-

ния AMGEN „AMGEN биотехнологична 

академия“. АMGEN България разгръ-

ща широка програма от образовател-

ни активности, които ще  запознаят 

българските лекари с последните по-

стижения на медицинската наука и 

биотехнологиите.

Здравни новини

Нека храната бъде изядена… СЕГА

В миналото се е гладувало и хората не са могли да се 

отърсят от мисълта, че ще останат гладни. Тогава 

е било необходимо, ако има храна, тя да бъде изядена 

днес, на момента, защото утре може и да няма. Днес 

не е така, но тъпченето с храна тук и сега е дълбоко 

вкоренено в съзнанието ни и трудно ще го изкореним.

Пълнеем от ЛЮБОВ

„Всички тези бузести пухкави дечица, които срещаме 

по улиците, реално са продукт на любов. Това, че хора-

та изразяват любовта си чрез храната, аз намирам за 

един от основните проблеми за наднорменото тегло – 

изненадва ме с констатацията си диетологът Папа-

димитракос. – И аз понякога се хващам, че правя греш-

ки. Когато дъщеря ми, която е на 8 месеца, не иска да 

яде, се притеснявам. А тя просто може да не е гладна.“

БЕЛА/март/180/201336



у с м и в к а т а

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

Доскоро ортодонтите вдигаха 

безпомощно рамене, когато някой 

по-възрастен пациент ги помолеше да 

изправят зъбите му. Днес стоматоло-

гията е толкова напреднала, че е въз-

можно даже и след 45-годишна възраст 

да ви поставят брекети. 

Защо ви е да изправяте зъбите си, 

след като толкова време сте живели 

с тях?!

Първо, защото кривите зъби се чис-

тят много трудно. Второ, защото 

на късна възраст е по-лесно да бъде-

те дисциплинирани и да носите бре-

кетите си редовно, за да постигне-

те желания резултат. (Сещате се как 

децата не искаха да си носят шини-

те по времето на социализма, нали?) 

Трето, всеки психолог ще ви каже, че 

поправянето на физически недоста-

тък, който ви тревожи още от дет-

ските години, ще ви накара отново да 

повярвате в собствените си сили. И 

четвърто, не се притеснявайте, че 

може да сте единственият възрас-

тен сред чакащите пред ортодонт-

ския кабинет пациенти. Все по-зре-

ли хора (в това число и знаменито-

сти) решават да изправят зъбите 

си – нещо, за което може би родите-

лите им не са се сетили, когато въ-

просните възрастни са били деца. 

И още една добра новина – новите 

технологии позволяват брекетите да 

се изработват в цвят, близък до цве-

та на вашия зъбен емайл, както и да 

се откачат и закачат много лесно. 

Има и една лоша новина обаче – че по-

ставянето на брекети е скъпо. Но пък 

вие сте зрели и работещи и сигурно 

ще можете да си ги позволите. 

БАСЕЙНЪТ, ПЛОДОВИЯТ ЧАЙ И НЯКОИ 
ЛЕКАРСТВА УВРЕЖДАТ ЕМАЙЛА

В съвременния свят редовното миене на зъбите не е достатъчно, за да се из-

бегне разрушаването на зъбния емайл и проблемите с венците. Опасности 

ни дебнат на всяка крачка, предупреждават експертите.

 Например според едно американско изследване 66% професионални плувци в 

САЩ имат сериозни проблеми със зъбите. Това е свързано с факта, че в басей-

ните има хлор, който уврежда зъбния емайл. Затова стоматолозите настоятел-

но съветват любителите на плуването в басейни да държат устата си затво-

рена, докато спортуват. 

 Популярните видове чай с плодови добавки, които се продават в бутилки (раз-

творени) и в пакетчета, са три пъти по-опасни за зъбния емайл от пресния пор-

токалов сок, за който се твърди, че разяжда емайла на зъбите. Причината е ви-

соката концентрация на вредни киселини във въпросните чайове. 

 Да повредят зъбите могат и противовъзпалителните капки за очи, антидепре-

сантите, ибупруфенът, лекарствата за високо кръвно налягане, антихистамини-

те и др. В тези случаи се препоръчват продукти, стимулиращи производството на слюнка, като дъвки например. 

 Не забравяйте, че можете да повредите зъбите си дори и с редовно миене, ако натискате прекалено силно четката за 

зъби върху тях. 

 Най-опасно за зъбите обаче си остава домашното им избелване. По-добре ги избелвайте при специалист.

НЕ Е КЪСНО ДА 
ИЗПРАВИТЕ КРИВИТЕ

© IGOR VOROBYOV, © JAGSTON | DREAMSTIME.COM
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же н с к и  р а б о т и

Т
елевизионният образ на уравновесената, кра-
сива жена, безметежно очакваща раждане-
то на рожбата си, съвсем не съответства 
на реалността. Пред кабинетите за женска 

консултация, във форумите и на курсове, подготвящи 
за раждане бъдещите майки, жените разговарят пре-
димно за своите тревоги и опасения. „Не мога да се 
позная, боя се от всичко…“, „Страх ме да шофирам“, 
„Станала съм толкова сълзлива, плача за най-малка-
та дреболия, сигурно детето ми ще е много неспо-
койно...“, „Няма да мога да понеса болката при раж-
дане!“, „Съпругът ми се е отдръпнал от мен, точно 
когато най много имам нужда от разбиране“, „Пред-
стои ми да родя съвсем скоро, а нямам нито колич-
ка, нито дрешки за бебето“… 
Откъде идва тази неувереност? Защо в очакване на 

раждането много жени стават мнителни и уязвими?

РЕАЛНОСТ И ФАНТАЗИИ

Някои психоаналитици по парадоксален начин тъл-
куват тази чувствителност. Според тях, ако бре-
менността носи на жената безпокойство, то е само 
защото тя го подхранва вътре в себе си с въпроси 
като: „С какво съм се захванала?“, „Не е ли глупа-
во?“, „Готова ли съм да стана майка?“. 
В решението да родиш дете винаги има напрежение 

между „искам“ и „съмнявам се в себе си“. Майчин-
ството предполага отговорност, затова жената се 
тревожи: „Не знам“, „Не умея“, „Няма да се справя“ 
„Може да направя нещо неправилно и детето да по-
страда заради мене“. Основният страх обаче се по-
ражда от съдбовния въпрос „Ще стана ли добра май-
ка?“. Бременността, особено първата, винаги е 

КРИЗА НА СЪЗРЯВАНЕТО

която много напомня на тийнеджърското съзряване. 
Променя се организмът на жената, нейният социа-
лен статус, личният є живот. Тя буквално започва 
да изглежда по друг начин. По друг начин започва да 
вижда и своето бъдеще, по друг начин гради отно-
шенията си. 
В тялото на бременната расте и оживява дете, а 

в психологическото є пространство оживява нейното 
„вътрешно“ дете. Оживяват спомените от собстве-
ното є детство. Ако бременната по някаква причи-
на се страхува, че бъдещото є дете няма да я оби-
ча, навярно в нея е проговорило онова малко моми-
че, което тя е била, и което по някаква причина не 

НЕРОДЕН 
СТРАХ

ТРЕВОГИТЕ НА БРЕМЕННИТЕ

БРЕМЕННОСТТА НЕ Е САМО УМИЛИТЕЛНА ОКРЪГЛЕНОСТ НА 
ЖЕНСКИТЕ ФОРМИ, НО Е И ВРЕМЕ НА ОБЪРКВАНЕ И ВЗРИВ 
НА ЧУВСТВАТА И ВЪОБРАЖЕНИЕТО. КАКВИ ЕМОЦИИ БУШУВАТ 
У ЖЕНИТЕ, НА КОИТО ИМ ПРЕСТОИ ДА ДАДАТ ЖИВОТ?
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е могло да обича своята майка. Нещо, което жена-
та до този момент не е имала сили да си признае. 

ПЪРВА СРЕЩА

Още щом видят за първи път своето бебе на мо-
нитора на видеозона, още преди да знаят дори ка-
къв е полът му, започват да мечтаят за бъдеще-
то на детето си. И често като компенсаторна ре-
акция проектират върху него всички неосъществе-
ни мечти. Едва зърнала 7–8-сантиметровия зародиш, 
жената възторжено си представя новия си, по-смис-
лен живот. В този момент на бъдещата майка не є 
е лесно да разбере, че детето ще престане да бъде 
част от нея, ще престане да бъде „нейното щастие“ 
някой ден, ще стане отделен човек, който е длъжен 
да живее своя собствен живот, а не този, който 
предвиждат за него родителите му. 
Психоаналитиците наричат този период „периода 

на виртуалното дете“, създадено от въображение-
то на родителите. И смятат, че то може да слу-
жи като индикатор за по-нататъшните отношения 
между тях. От коментарите на родителите пред 
монитора на видеозона може да се прогнозира какви 
ще са бъдещите им роли във възпитанието. „Колко е 
непослушен, как рита“ – казва майката. „Остави го 
да прави онова, което му харесва“ – отговаря баща-
та. Този диалог може да се очаква, че много скоро 
ще бъде разигран и пред реалното дете.

НОВО САМОУСЕЩАНЕ

Бременността променя тялото на жената, кое-
то става обект и от страна на внимание на ней-
ния партньор, и от страна на лекари и на познати. 
В повечето случаи новите телесни усещания провоки-
рат безпокойство у бременната. Акушер-гинеколози-
те не винаги са достатъчно деликатни с пациентки-
те си. Всяка безобидна тяхна фраза по време на пре-
глед (например „Колко е пораснало!“) може да предиз-
вика неадекватна реакция у бременната („Толкова ли 
е голям плодът?! Сигурно няма да може де излезе...“). 
И това провокира страх от раждането. Всяка бре-
менна поне веднъж е предизвиквала своя лекар да є 
направи забележка: или е натрупала бързо килограми, 
или ги качва бавно, или има „лоша“ кръвна картина…
Това притеснява бъдещата майка, кара я да изпитва 
чувство за вина, защото не разбира на какво се дъл-
жат упреците на лекаря.
Освен това телесната неприкосновеност по време 

на бременност става почти символична. Всяка лекар-
ска интервенция – от лекарски преглед до вземане на 
кръв – може да предизвика физиологичен, животин-
ски страх у бременната. И колкото повече приближа-
ва времето за раждане, мисълта, че тялото трябва 
да се „разтвори“, за да пропусне бебето, причинява 
стрес. Оттук и този неосъзнат страх от смъртта. 
Смъртността по време на раждане, макар и изклю-

чително рядка в наши дни, също е стресов фактор 
за майката. 

СЕКС – „ЗА“ И „ПРОТИВ“
Сексуалният живот на жената също се променя. 

Някои имат силно сексуално желание, а на други ли-
бидото им е силно понижено, жената е изцяло кон-
центрирана върху детето, което носи в утробата 
си. Тези, кото някога са правили аборт, е възмож-
но да възприемат секса като заплаха за новата бре-
менност. 
Мъжете също се чувстват несигурни. Страхуват 

се да не навредят на жената или на бебето. От дру-
га страна, това може да провокира у жената нов по-
ток от тревоги: преди той я е желаел, а сега няма 
ли опасност от изневяра?

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

Непосредствено след раждането безутешните тре-
воги на майката не намаляват, тя изпитва „вина“ 
заради безпокойството („Способна ли съм да му дам 
всичко, от което има нужда“, „Ако нещо изведнъж 
се случи с него?“, „Съпругът ми ще бъде ли добър 
баща?“).
Тези въпроси имат за жената огромно значение. 

Нейното „вътрешно дете“ крещи от страх. И мно-
го често това никой не го чува. Съпругът и близ-
ките обикновено не обръщат внимание на тези въл-
нения, отдават ги на „нервността на бременната“. 
Жената страда от това, че е неразбрана, че не знае 
как да обясни колко важно за нея е, че е бременна. 
От друга страна, у мъжа се събужда неосъзната рев-
ност – нали и в него също живее „вътрешно дете“, 
на което след раждането на бебето никой няма да 
обръща внимание…
Решението за намаляване на страховете е да се го-

вори повече за тях. В много семейства тези теми 
не се обсъждат въобще и никой не се замисля какво 
го вълнува другия в този момент. На тези, на които 
им е трудно да започнат разговор, биха им помогна-
ли курсове за подготовка на родители. 
Постепенно чрез разговори, обучение и обсъждане 

тревогата ще изчезне.

Днес интернет е препълнен с форуми за бъдещи май-

ки, където те активно обсъждат своите проблеми. 

От една страна, това дава възможност на жените 

да вземат наготово чужд опит и да се освободят от 

своите негативни емоции. Но от друга, тези съвети 

невинаги са приложими от всекиго. Често посещени-

ята в такива сайтове събуждат у бременната още 

излишни страхове. Съвършено спокойни майки, изу-

чаващи мненията на другите, изпадат в паника от 

всевъзможни подробности. Нерядко бременните, кои-

то скоро ще раждат, изпадат в състояние на край-

на тревога, именно защото са прочели в мрежата 

ужасни истории, споделени от други майки. 

Затова правилното решение е жените да не влизат 

в подобни сайтове, а да се обръщат с въпросите си 

към лекар.

ВСИЧКО СЕ СЛУЧВ@ В МРЕЖ@Т@
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от  И з т о к  н а  З а п а д

Д
а не мислиш нищо, да не пра-
виш нищо, нищо да не трябва 
да правиш и да мислиш… Зву-
чи чудесно, но ако смятате, че 

е трудно постижимо, опитайте с ме-
дитация. „Тя действа бързо – чес-
то веднага или най-късно след няколко 
седмици – и е многостранна като ши-
рокоспектърен антибиотик“ – твър-
ди в една своя публикация в интернет 
неврологът д-р Улрих От от универ-
ситета в Гисен. Д-р От от години 
изследва и анализира влиянието на раз-
лични медитативни практики върху 
човешкото здраве. Най-подробно про-
ученият от него метод е Mindful-
Based Stress Reduction (MBSR), който в 
свободен превод означава „редуциране 
на стреса чрез осъзнаване“. 
Данните от проучванията на д-р 

От сочат, че осемседмични занима-
ния с MBSR помагат точно толкова 
резултатно 

срещу безсъние
колкото и приемът на сънотворни 
медикаменти. При практикуване на 

MBSR кръвното налягане значително 
се понижава, мускулатурата се от-
пуска, сърдечният ритъм и дишането 
се успокояват. Освен това органи-
змът започва да произвежда по-малко 
количество от хормоните на стреса 
– кортизол и адреналин.
„В някои случаи медитацията ни 

спестява пиенето на хапчета“ – 
убеждава ни д-р От. Дори само спо-
койното седене върху специална въз-
главница или стол за медитация до-
казано облекчава хрема и кашлица. То 
стимулира имунната система, реду-
цира производството в организма на 
разболяващите ни стресови хормони 
и по този начин лекува възпалителни 
процеси в тялото. Освен това – и 
може би това е най-важният ефект 
– медитирането ни прави 

по-неподатливи на стрес 
и по-благоразположени към света и 
хората около нас. Защо това се случ-
ва? Защото медитацията ни помага 
да заблудим духа си за най-съществе-
ното. „В будизма се говори за болка 

без страдание. Това означава, че кой-
то медитира, се научава да приема 
нещата от живота (включително и 
физическата болка), без да им дава 
оценки и да ги натоварва с излиш-
ни смисли. И това, изглежда, е дос-
та здравословно за нервите и пома-
га много на пациенти с болки в кръ-
ста и с мигрена“ – обяснява д-р От.
Участниците в един експеримент, 

организиран от специалисти в универ-
ситета във Фрайбург, твърдят, че 
след проведен курс по МBSR оплаква-
нията им нито изчезнали, нито дори 
били отслабнали, но въпреки това мъ-
жете и жените с болки в кръста и с 
мигрена се чувствали много по-добре 
и изпитвали много по-рядко нужда 
да пият болкоуспокояващи лекарства. 
Преодоляването на болката чрез ме-
дитация се дължи обаче не само на 
новия поглед към света, но и на кон-
кретни вещества, които се отделят 
в организма и стимулират т.нар. сис-
тема за награждаване и удоволствие. 
Естествено, това не може да се слу-
чи от днес за утре. Но чрез редов-

© ANDRES RODRIGUEZ / WWW.123RF.COM

за по-хубав живот

Има начини да направите съня си по-здрав, да се чувствате по-концентрирани 

и да туширате болките в тялото. Открийте метода, който е подходящ точно 

за вас и съответства на точно вашата цел.
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ни, най-добре всекидневни трениров-
ки, душевното спокойствие ни обзе-
ма все повече и повече. Тъй както 
психическата ни издръжливост се по-
качва при редовен джогинг. Това из-
исква дисциплина, спор няма. Затова 
е важно да открием за себе си онази 
медитативна техника, която ни пас-
ва най-добре: на нас и на това, кое-
то искаме да постигнем. Онази, коя-
то най-бързо ще ни помогне да овла-
деем негативните мисли и емоции и 
да си върнем осъзнатостта, моти-
вацията и концентрацията? Или пък 
да се справим с проблеми със съня, с 
мускулни схващания или болки? 

1. Срещу мускулно 
напрежение – 
Nei Yang Gong

Особено е подходяща за: 
любителите на уелнеса. 

Ефекти: 
премахва мускулното и вътрешно-
то психическо напрежение, укреп-

ва вътрешните органи.

„Работещ навътре ки гонг“ е при-
близително точният превод на тази 
специална ки гонг практика. Мето-
дът комбинира китайски медитатив-
ни и двигателни упражнения с ма-
саж и контролирано дишане. Доктор 
Лиу Ий Фей (Liu Ya Fei) разпростра-
нила този метод на Запад. Все пак 
трябва да имате предварителна под-
готовка по ки гонг, за да се справи-
те по-лесно. 
За изпробване: отпускащ самомасаж.
Продължителност: 5–10 мин.
Какво се прави: От стоеж кръс-
тосайте отпуснати ръце пред пъпа. 
Повдигнете ги бавно и без напреже-
ние нагоре (на височината на гърди-
те), разтворете ги, и ги оставете 
да се спуснат до тялото от двете 
страни. Общо изпълнете упражнение-
то 3–6 пъти. 
Свийте ръце в юмруци и почукайте 

с тях (и с двете ръце едновременно) 
6 пъти нежно върху ключиците, след 
това върху тила и върху раменете. 
Това освобождава от напрежение це-
лия раменен пояс. За малко отпусне-
те ръце да висят свободно надолу, за 
да си починат раменете. От изпра-
вен стоеж повдигнете лявото коляно 

и „напляскайте“ леко подбедрицата 
от двете страни с дланите на две-
те ръце 18 пъти. Свийте и повдиг-
нете дясното коляно нагоре и повто-
рете същото с дясната подбедрица, 
като се стремите да държите тор-
са изправен. Стъпете на пода. Про-
дължете плясканията с двете длани 
едновременно – първо, върху дясната 
странична част на торса, после, вър-
ху лявата и най-накрая – по долната 
част на гърба (от двете му страни, 
с двете длани едновременно). През 
това време коленете са леко сви-
ти, а хълбокът се извърта съобразно 
движението на ръцете. Свийте ръце 
в юмрюци и почукайте с левия юмрук 
върху левия хълбок, а с десния върху 
страничната част на дясното бедро. 
Сменете ръцете.

2. За добър сън – MBSR

Особено подходяща за: 
начинаещи.

Ефекти: Облекчава смущения на 
съня и депресии. Укрепва имунна-
та система, прави ни по-устойчи-
ви на стрес и подобрява концен-
трацията. Стимулира мозъчната 
дейност (и по-специално образува-
нето на нови невронни връзки). 

Помага на пациенти да преодоле-
ят хронични болки. Американският 
лекар Джон Кабат–Зин усъвършен-
ствал този метод през 70-те годи-
ни на миналия век. Целта на двуме-
сечната терапия е да се повиши съз-
нанието първо, за телесните, а по-
сле, и за емоционалните усещания. В 
8 сеанса участниците в курсовете 
му научават т.нар. бодискан (Body-
Scan) – упражнение, при което тяло-
то от горе до долу се изследва мен-
тално. Допълнително се правят ди-
хателни упражнения, асани от йога и 
бързи медитации за всеки ден (та-
кива, които могат да се изпълняват 
почти навсякъде).
За изпробване: бодискан (Body-Scan).
Продължителност: 20–30 мин.
Какво се прави: Седнете с изпра-
вен торс, затворете очи. Успокойте 
се осъзнато, дишайте дълбоко (ко-
ремно!) и усещайте как при всеки 
дъх коремът ви се повдига и спада. 
Сега насочете вниманието върху ле-

вия си крак. Представете си, че мо-
жете да вдишате чак до върховете 
на пръстите му. Осъзнайте поотдел-
но всеки пръст (дори пространство-
то между пръстите). Регистрирай-
те всички възможни усещания и на-
прежения: дали усещате пръстите на 
краката си топли или студени; сър-
бят ли ви и т.н. Опитайте се да 
постигнете „чисто“ усещане, без да 
го „замърсявате“ с оценки, без да 
го анализирате. Представете си, че 
с издишването издишвате и всички 
усещания и най-вече дискомфортни-
те. Така се опитайте да „премине-
те“ осъзнато по цялата лява част 
на тялото. Насочвайте вниманието 
си последователно върху петата, гле-
зена, подбедрицата, коляното, бедро-
то, и хълбока. На ред идва дясната 
страна. Отново започнете от пръ-
стите на дясното ходило и се „дви-
жете“ ментално в посока към хълбо-
ка. Следват коремната област, седа-
лището, тазът, гръбнакът… Концен-
трирайте се после върху пръстите 
на лявата ръка и я осъзнайте бав-
но до рамото. Направете същото с 
дясната ръка. Следват тилът, гър-
лото, главата и лицето. Най-накрая 
се концентрирайте отново върху ди-
шането си, внимателно раздвижете 
ръце и крака и се върнете отново в 
действителността.

3. За по-голяма 
концентрация – 
Breathing Space

Особено подходяща за: хиперак-
тивни, забързани и изнервени хора.

Ефекти: Подобрява концентра-
цията. Прекъсва негативните ми-
словни вериги. Облекчава нерв-
ността и стреса. Тази медита-

тивна практика можете да изпъл-
нявате когато чакате на опашка-
та пред касата в супермаркета, 
когато се возите в метрото или 
чакате на автобусната спирка. 

Дихателната релаксация Breathing-
Space трае само 3 мин и се из-

пълнява на три стъпки. 

Първоначално това упражнение се 
е използвало за профилактика на ре-
цидиви при депресивни пациенти, за 
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да прекъсне фазата на негативните 
им главоблъсканици. Но днес то въз-
действа и върху напълно здрави хора 
само заради факта, че успокоява сър-
дечния ритъм и намалява почти вед-
нага нервното напрежение.
За изпробване: минимедитация 
(Mini-Meditation).
Продължителност: 3 мин.
Какво се прави: Стъпка 1 – осъзна-
ване. Осъзнайте всички свои момент-
ни мисли, чувства и телесни усеща-
ния (включително и дискомфортни-
те, като се опитате да ги призна-
ете, без да ги осъждате). Стъпка 
2 – съсредоточаване (събиране и фоку-
сиране на вниманието). Усетете ди-
шането си и се опитайте за крат-
ко да се концентрирате само вър-
ху вдишванията и издишванията си. 
Само върху тях, и върху нищо дру-
го! Стъпка 3 – разширяване на внима-
нието. Сега върнете вниманието си 
върху тялото си, но се постарай-
те да го възприемете като недели-
ма цялост. 

4. Срещу болка – 
медитация на Бенсън

Особено подходяща за: 
търсещите спокойствие 

и хармония. 
Ефекти: Помага при болки, ма-
нии, зависимости, хранителни 

смущения, стрес, депресии и ге-
нерално – за преодоляването на 
тежки страдания. Укрепва имун-

ната система.

Медитативни методи, които се 
практикуват при пълна тишина, има 
много и във всяка една култура. Те 
тръгват от трансцеденталната ме-
дитация в дзенбудизма, но се родеят 
и с християнското съзерцание. Чес-
то хората усещат тази медитация 
по-силно, когато я практикуват в 
група, а не сами. Добре изследван и 
без спиритуални надстройки е меди-
тативният метод на американския 
учен и кардиолог д-р Хърбърт Бен-
сън. Концентрацията е върху пото-
ка на дишането и върху една неу-
трална сричка (Бенсън предлага ан-
глийското one, което много се до-
ближава по звучене до санскритска-
та сричка ом).

За изпробване: релаксация на Бен-
сън.
Продължителност: 20 мин.
Какво се прави:  Седнете за 20 мин 
на място, където сте сигурни, че ни-
кой няма да ви обезпокои.  Затворе-
те очи и се опитайте да отпусне-
те постепенно всички мускули.  Ди-
шайте спокойно и естествено. При 
всяко издишване повтаряйте или one 
(произнася се уан) или ом.  Поста-
райте се да изпаднете в състояние 
на пълна пасивност. Не трябва да се 
стараете или да се безпокоите дали 
добре се справяте с упражнението. 
Правете всичко това всеки ден. 

След приключване на упражнението, 
поседете още 1 мин. Позволете на 
мислите постепенно да се върнат в 
съзнанието ви.

5. За зареждане 
с нова енергия – 

активна медитация

Особено подходяща за: хора, 
които не могат да стоят спо-

койно и мълчаливо на едно място. 
Ефекти: зарежда с нова, по-пре-
чистена енергия. Освобождава на-
преженията и потиснатите чув-
ства. Пречупва остарели и не-
нужни възгледи за света, стиму-

лира творческото мислене. 

Обикновено хората под стрес не 
обичат да медитират, тъй като въ-
обще не могат да останат спокойно 
на едно място и пет минути. Ако 
принудите такъв човек да релакси-
ра, той може да стане още по-нер-
вен и фрустриран. Точно за таки-
ва хора е подходяща активната ме-
дитация, която започва с интензив-
на динамична фаза, през която може 
да бъде освободена натрупалата се 
лоша енергия и която ни подготвя за 
същинската медитация. Контрастът 
прави опитностите, придобити от 
медитацията, още по-интензивни.
За тестване: динамична медитация 
на Ошо.
Продължителност: 20 мин.
Какво се прави: Затворете очи 
и спазете следните пет стъпки.
1. Дишане. Вдишвайте и издишвай-
те хаотично, без наложен ритъм, но 
само през носа. Устата е затворе-
на. Фокусирайте се при издишването. 

Правете това колкото може по-бър-
зо и по-дълбоко, докато усетите, че 
у вас се е натрупала енергия, но не 
я изразявайте. (3 минути.) 

2. Експлозия. Викайте, тичайте, 
скачайте, танцувайте, смейте се, 
плачете. Правете всичко, което ви 
се прави в момента – спонтанно и 
задъхано, без предубеждение. Не за-
държайте нищо в себе си. Оставе-
те тялото си да се изразява, както 
му харесва. Не позволявайте на ума 
да направлява и контролира движени-
ята ви. Ако танцувате, не танцу-
вайте по заучени стъпки, а просто 
така, както ви дойде. Крещете не-
обмислени думи и несвързани изрече-
ния. (3 минути.)

3. Скачане. Скачайте на място с 
вдигнати нагоре ръце и при всяко до-
косване на пода с ходила, произнасяй-
те високо звука хууу. Дайте всичко 
от себе си, опитайте се да се изто-
щите напълно от скачане. (3 минути.)

4. Замръзване. Рязко спрете да ска-
чате и останете в позата, в коя-
то сте, колкото и неестествена да 
е тя. Не се опитвайте да наглася-
вате тялото си. Дори се опитайте 
да не кашляте, защото всяко малко 
движение ще разпилее енергията ви. 
Осъзнайте мислите и чувствата си. 
(5 минути.)

5. Танцуване. Танцувайте и се на-
слаждавайте на музиката, позволете 
енергията ви да тече свободно, да 
прелива. Мислете танцуването като 
жест на благодарност към всичко и 
всички. Запазете усещането за нова 
жизненост и пълнота през целия ден. 
(6 минути.)
Забележка. Ако мястото за медита-
ция не ви позволява да вдигате шум, 
има и тиха алтернатива – вместо 
да издавате звуци, нека катарзисът 
във втората фаза да се изрази из-
цяло чрез движенията на тялото. В 
третата фаза звукът хууу може да 
удря тихо, вътрешно, а петата фаза 
може да се превърне в изразителен 
танц.
Динамичната медитация обикновено 

се прави сутрин, на празен стомах, с 
удобно облекло. По-добре е да я пра-
вите в група, отколкото самостоя-
телно. Но понеже е много лично пре-
живяване, опитайте се да забравите, 
че около вас има и други хора.
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ДА СЕ ИЗДИГНЕШ ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ

„П
ът, философия, над-
скачане на собствени-
те граници и издигане 
вътре в себе си.“ Това 

е дефиницията за йога на Хрис-
тос ПАВЛУ, сертифициран учител 
по метода Айенгар. Своя път от 
Атина до София и до откриването 
на първия Център за Айенгар йога 
в България той извървява заедно с 
Магдалена Чавдарова и Зоя Иванова 
– преподаватели по йога в InSight 
Yoga Studio. Заради тяхна настоя-
телна покана той затваря своето 
йога студио в гръцката столица и 
се установява в българската с ми-
сията да преподава и разпространя-
ва метода и да помага за обучение-
то и сертифицирането на българ-
ски Айенгар йога учители. 
Житейската философия и на три-

мата – Христос, Маги и Зоя – е 
ясна: да бъдат добри хора и да по-
магат на другите да станат добри. 
Това е и един от задължителните 

Айенгар 
йога

Христос Павлу, сертифициран 

преподавател по Айенгар йога

1Подравняване. Означава нагласяване на тялото (крайници, таза, торс 

и т.н.) в определена позиция, за да могат мускулите и ставите да ра-

ботят по-добре. Подравняването защитава ставите от травми. Много 

хора правят йога по снимка – имитират позата, изобразена на снимката. 

Това може да се окаже вредно за тялото. С концентриране върху правилната 

стойка Айенгар йога създава условия на тялото да се развие по правилен от 

анатомична гледна точка начин.

2Последователност. Гениалното хрумване на учителя Айенгар е чрез 

изпълняването на едни и същи асани да се постигат различни резултати 

– само чрез промяна на последователността им на изпълнение. „Ако устано-

вя, че повечето ученици в групата са вяли и сънливи, бих могъл да ги напра-

вя по-енергични, като сменя реда, в който те изпълняват асаните“ – твърди 

и Христос. – Променяйки реда на асаните, мога да променя и емоциите ви.“

3Тайминг (продължителност на задържане на една поза). Умението да 

се остава в една поза по-дълго време е нужно да се усъвършенства, за 

да може да се правят корекции на самата поза. Защото ако тези корекции не 

се направят, позата няма да работи ефективно. Идеята е тя да се кориги-

ра така, че да се хармонизира физическото тяло, за да може да се постигне 

максимален терапевтичен ефект от позата и, за да може енергията да за-

почне да тече правилно.

4Йерархия. „Много хора казват „Аз медитирам“. Но по-вероятно е да 

дремят. Защото за да медитираш, първо, трябва да доведеш ума до ме-

дитативно състояние. Тоест да тръгнеш от по-прости неща, за да стиг-

неш до такова сложно нещо като медитацията“ – убеден е Христос Павлу. В 

Айенгар йога се спазва йерархията от простото към по-сложното. За най-

просто се смята онова, което може да се види. Например предната част на 

тялото. Човек не може да види гърба си например. Може постепенно да усъ-

вършенства умението да го чувства. Не може да види и ума си… Постепен-

но се научава да си представя такова абстрактно нещо, каквото е умът. 

Йерархичният принцип в Айенгар йога е от простото към сложното и от-

вън навътре.

5Помощни средства. Най-често се използват блокчета (трупчета) и 

въжета с цел асаните да станат достъпни за всички. Тези помощни 

средства помагат на тялото да заеме правилната позиция, улесняват чо-

век да поправи стойката си и му помагат да изпълнява по-сложните асани. 

„Целта на йога е да решава проблеми, а не да ги създава. Затова помощните 

средства са незаменими. Никой не бива да се притеснява от използването 

им. Когато постигне гъвкавост, стил и съвършенство, тогава може и да не 

ги използва“ – обяснява Христос.

ПЕТ ОСОБЕНОСТИ НА АЙЕНГАР ЙОГА
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пет етични принципи на йога като 
начин на живот. На класическата 
йога. Оказва се, че всъщност дру-
га йога няма. 

ЙОГА Е ЕДНА 
Казва ми го лично Христос Пав-

лу, с когото се срещам в простор-
ното и светло студио, разположено 
на втория етаж на бизнес сграда на 
бул. „Стамболийски“ 134. И допълва: 
„Но има различни пътища, които 
водят до йога. Както до София. 
Можете да изберете да стигнете 
до София със самолет, автобус, ко-
лело или пеша. Всеки стига до ня-
къде, ръководейки се от собствени-
те си нужди и желания. Ако реши-
те да стигнете до йога с ходене, 
ще трябва дълго да ходите. Ако 
сте решили да се качите на само-
лет, ще ви е по-лесно.“
В йога има различни стилове, за 

да може всеки да избере онзи, кой-
то е най-подходящ за него, за не-
говия характер. Някои обичат по-
силовите тренировки, други по-не-
натоварващите… Според Христос 
напредъкът на всекиго зависи от 
това колко ще даде от себе си, за 
да напредне. „Ако даде малко, ще 
получи малко. Ако даде повече, ще 
получи повече“ – обяснява ми лични-
ят ученик на създателя и кръстник 
на стила Айенгар – Б. К. С. Айен-
гар. В момента Б. К. С. Айенгар е 
на 95 години и продължава да прак-
тикува йога в създадения от него 
институт в Пуна (Индия). Впрочем 
навсякъде по света учителите по 
Айенгар йога са обучени и сертифи-
цирани от самия г-н Айенгар. Ин-
тересен е фактът, че обучението 
за първо ниво учител продължава 
около 6 години. 
Съмнявам се дали един западен чо-

век може да разбере докрай йога и 
да я превърне в свой начин на жи-
вот. То би отнело не 6, не дори 12 
години, а… цял живот. А ние няма-
ме време дори час на ден да отде-
лим, за да правим само асани, камо 
ли да установяваме хармония със 
себе си и с околния свят. Което е 
и целта на йога. Даже и три тре-
нировки седмично ми се струват 
крайно недостатъчни за постигане-
то на прословутите вътрешно про-
светление и външно спокойствие.
На скептицизма ми Христос от-

говаря с простичкото: „Всичко за-
почва с първата крачка. Тя е най-
важна. Когато човек я направи, за-
почва да открива разни полезни 
неща за себе си. След това може 
да му хрумне да отделя повече вре-
ме и да дава повече от себе си, за 
да получи повече“. 

Трите важни съвета 
на Христос Павлу

1. Намерете време да правите 

йога.

2. Намерете време да правите 

йога.

3. Намерете време да правите 

йога.

Защото може и да си мислите, че 

ще живеете вечно, но истината е, 

че нямате много време.

Дори не казва „Айенгар йога“, а 
само „йога“. Защото наименование-
то „Айенгар“ е просто начин този 
стил да бъде отличен от другите. 
Б. К. С. Айенгар е систематизи-
рал над 200 класически асани и 14 
различни практики за дишане с ва-
риации на трудност (от най-лес-
ни до изключително сложни). За-
щото вярва, че да успееш в нещо, 
трябва да се издигнеш до своите 
граници и да ги надскочиш. „Убеж-
дението на учителя Айенгар е, че 
ако нещо не те предизвиква, то 
не може да те промени“ – каз-
ва Христос. – Мнозина определят 
Айенгар йога като йога за тялото, 
а другата йога като йога за ума. 
Но кой може да каже къде е гра-
ницата между тялото и ума? Това, 
което прави тялото, влияе на ума, 
а онова, което мисли умът, влияе 
върху тялото. Точно този принцип 
създава условия тялото ни да се 
лекува само.“
Заради своите пет специфични 

характеристики Айенгар йога се 
смята за идеален метод за облек-
чаване на ортопедични и гръбнач-
ни проблеми и за огъвкавяване на 
тялото. 

Мариана ЯНЕВА

ОТГОВОРИ И СПЕЧЕЛИ

ЕДНОМЕСЕЧНА КАРТА ЗА ЙОГА 

ОТ ЦЕНТЪР ЗА АЙЕНГАР ЙОГА

1. Кои са двете най-известни 

книги на Б. К. С. Айенгар, преве-

дени на български език?

Отговорите изпращайте на имейл 

bela@bela.bg от 1 до 13 март. На 

14 март чрез жребий ще бъдат из-

теглени двама победителя в игра-

та. Имената им ще бъдат публику-

вани в сайта на списание „Бела“ – 

www.bela.bg.

Ако нямате търпение нито да 
отговаряте, нито да чакате до 
10 март, запишете се на йога при 
Христос, Зоя и Маги на тел.:  
+35 988 2244 655.

Центърът за Aйенгар йога е уютен, 

просторен и светъл

„Летящият“ ХристосПозата понякога се коригира 

с помощни средства
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Т
аванът ви е задръстен от не-
нужни вещи – прашни карто-
нени кутии, пълни с разръфани 
телефонни тефтери; кашони с 

чаши, излезли от употреба; стари 
дрехи, които отдавна не можете 
да облечете, 

И ОЩЕ ТОЛКОВА 
МНОГО НЕНУЖНИ ПРЕДМЕТИ…
Винаги, когато с мъка си пробива-

те път сред купищата непотреб-
ни неща, си повтаряте, че е настъ-
пил моментът да ги изхвърлите на 
боклука, да позволите на светлина-
та да проникне през малкото та-
ванско прозорче. Но всеки път от-
лагате да изпълните това ваше ре-
шение. И продължавате да трупа-
те, без да се осмелите да се разде-
лите с нито една непотребна вещ. 
Някак знаете, че те са там, горе, 

и това ви успокоява.
Впрочем болката от раздялата 

с даден предмет е много по-силен 
мотив да го запазите, отколкото 
привързаността ви към него. Раз-
бирането, че изхвърляте не самия 

предмет (особено, ако той има сан-
тиментална стойност за вас), а 
част от житейската си история 
или дори част от човека, който 
ви го е подарил, усилва страха да 
разрушите афективната си връзка 
с него.

АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО ПРИТЕЖАВАМ

Обикновено трупането на ненужни 
и стари вещи е или индикация за 
много строго възпитание, получено 
в детството, или начин да се ут-
върдим в света, в който живеем.
Да отдаваш такова голямо значе-

ние на притежаването и да отказ-
ваш категорично да се разделяш с 
ненужните вещи, според психоанали-
зата е характерно за личността, 
определяна като анална.

ТЕРМИНЪТ „АНАЛЕН“ 
се свързва най-вече с онзи стадий 
от детското развитие, когато де-
тето се научава да не ака в гащи-
те, т.е. да „стиска“, да задържа. 
Според Фройд това задържане носи 
сексуално удоволствие. „Стискане-

то“ на стари вещи също е вид удо-
волствие за някои хора. 
Пазенето на стари предмети е до-

казателство, че сме съществували 
и продължаваме да съществуваме, 

НАЧИН ДА СЕ НАЛОЖИМ 
в света, в който живеем. Съхраня-
ването на спомените създава илю-
зията и ни гарантира, че минало-
то е с нас и ние не сме изостави-
ли онова, което сме били. Прите-
жанието на каквото и да било е 
доказателство за собствената ни 
стойност, за нашето могъщество. 
То е и начин да доминираме над 
околните, забравяйки, че действия-
та, а не притежанията ни опреде-
лят като личности.

СТРАХЪТ ОТ ЛИШЕНИЯ 
и липсата на доверие в бъдеще-
то карат мнозина да не изхвър-
лят нищо. („И на тази рокля може 
да и дойде времето.“) Този страх 
има своето реално основание – оне-
зи, които са живели в несигурност 
и лишения, винаги ще трупат не-
нужни вещи, за разлика от хората, 
които не се страхуват за бъдеще-
то си, и винаги знаят, че могат да 
се справят с трудностите. За тях 
задръстените килери и претрупани-
те тавански помещения са просто 
немислими. 

Райна АНГЕЛОВА, психолог

Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помолете 
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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С 
просто око се виж-
да, че ситуацията 
на пазара на тру-
да е силно проме-

нена. Днес работода-
телят не се интересу-
ва само от нашия ум, 
образованост и компе-
тентност, днес ни оце-
няват още и по качест-
вата на нашите отно-
шения – както с околни-
те, така и към самите 
себе си. Интелектуални-
те способности и тех-
ническите навици, необ-
ходими за нашата рабо-
та, се смятат за даде-
ности. Новата скала на 
ценностите се фокусира 
върху такива личностни 
качества, като 

инициативност, 
емпатия, 

адаптивност 
и талант да убеждаваш.
Не си мислете, че ста-

ва дума за мимолетни 
тенденции или за послед-
ните (повече или по-мал-
ко съмнителни) чудодей-
ни трикове в менидж-
мънта. Сериозността на 
тези критерии се по-
твърждава от изследва-
ния, в които участвали 
десетки хиляди наемни 
работници, заемащи най-
различни длъжности. 
В станалата световен бестселър книга „Емоциона-

лен интелект“ американският психолог Даниел Голман 
(Daniel Goleman) поставя под съмнение коефициента 

на интелегентност (IQ) 
като определящ фактор 
за жизнен успех. Гол-
ман настоява, че е ва-
жно всеки да развива у 
себе си такива качест-
ва като самосъзнание и 
самообладание, мотива-
ция, упоритост, уваже-
ние към другия и непри-
нуденост в общуването. 
Те са много необходими 
за емоционалното равно-
весие и постигането на 
хармония в отношени-
ята. Голман също така 
пише и за ролята на 
емоциите в постигането 
на професионален успех. 
„Днес работата често е 
временна и гъвкавостта 
и способността за адап-
тация все повече ста-
ват важни части от са-
мото понятие „работа“. 
Те са ни нужни, за да си 
намерим работа и да се 
задържим на нея.“ Това 
е цитат от книгата. А 
ние ви представяме част 
от интервюто с авто-
ра є, публикувано в ин-
тернет. 
– Сега много се гово-

ри за емоциите. Това 

мода ли е или знак за 

сериозни промени?

Даниел Голмън: Появи 
се нов интерес към емо-
циите, породен от тех-

ническия прогрес и бума от изследвания на тази тема. 
Но това същевременно е и симптом на нашето вре-
ме. Неконтролираните емоции са в състояние да изка-

© OLGA EKATERINCHEVA | DREAMSTIME.COM

ПО-УМНИТЕ ЕМОЦИИ
ТЕ МОГАТ ДА СТАНАТ РАЗУМНИ, АКО СЕ ДЪРЖИМ РАЗУМНО С ТЯХ

Професионалният успех, 
твърди психологът Даниел Голман, 

зависи повече от нашето емоционално 
„майсторство“, отколкото от нивото 

на интелекта, измерено 
с помощта на IQ тест.

САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ
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рат всекиго от равновесие. Но най-много хората пре-
живяват техническите новости (компютри, интер-
нет, електронна поща), социалните промени, увелича-
ващи дистанцията в общуването и подлаганите напо-
следък на съмнение за надеждност традиционни емо-
ционални връзки (говорим за отношенията с интим-
ния партньор). 

– Защо ни е нужен емоционален интелект?

Д. Г.: Старая се да пропагандирам такива инструмен-
ти, които позволяват да изразяваме емоциите си по 
приемлив начин – така че да ставаме по-умни в чо-
вешки и в социален смисъл. Мозъкът разполага със сис-
тема за регулиране на емоциите – амигдалата (сбор от 
ядра в мозъка, които си сътрудничат; част е от лим-
бичната система, която регулира емоциите; най-често 
се свързва със страха, тревожността и агресията – 
бел. ред.). Именно тя ни прави личности – отзивчиви 
или не толкова, способни или неспособни да понасяме 
разногласията с другите хора. Ако тази структура е 
прекалено чувствителна, ние ставаме свръхемоционал-
ни. Изкуството да приемеш собствените си емоции 
– това е то емоционалният интелект. Емоциите мо-
гат да станат разумни, ако се държим разумно с тях. 

– Могат ли емоциите да бъдат използвани като 

инструмент за типизиране на хората, както се 

използва и коефициентът за интелигентност 

IQ?

Д. Г.: Има опасност от неправилното използване на 
емоционалния интелект, така както неправилно из-
ползвахме IQ: на хората им се лепяха етикети въз ос-
нова на отговорите в теста. А истината е, че въ-
просното IQ определя професионализма най-много 10–
20%! Несъстоятелно е да установяваш с помощта на 
тест (аналогично с теста за определяне на IQ) най-
фините свойства на емоционалния интелект. Не е за-
дължително хората да казват истината и въобще те 
рядко са обективни, когато описват самите себе си 
(камо ли емоционалните си реакции). Петте основопо-
лагащи качества, чрез които се проявява емоционални-
ят интелект са: осъзнатост, самообладание, мотива-
ция, емпатия и способност да градиш отношения. Те 
не винаги присъстват в еднаква степен у един човек. 

Може да имате талант да съпреживявате, но да не 
можете да се справите с гнева си например. Другата 
опасност е да смятате, че резултатът от предпола-
гаемия тест за емоционална интелигентност (EQ) е 
краен и не подлежи на промяна. Това не е вярно, защо-
то коефициентът на емоционалност може да се подо-
бри на всякаква възраст, стига да искате. 

– Но значителна част от психиката ни е подчи-

нена на несъзнаваното... 

Д. Г.: Да, несъзнаваното прави недостъпни дълбоките 
причини за нашите емоционални реакции. Затова за 
мен е толкова важно човек да стане осъзнат, което 
се постига с помощта на самоанализа. Ако някой не 
може да се изправи да говори пред група хора или пък 
често се гневи, е нужно да осъзнае кои са причините 
за това негово поведение. Пусков механизъм за тези 
емоционални реакции са нашите изтласкани конфликти, 
противоречиви желания и чувства, натикани натясно 
в подсъзнанието ни. Важно е да осъзнаем всички стра-
ни нашите емоционални противоречия, за да разберем 
какво всъщност ни движи. 

Днес най-много преуспяват в професията си онези, кои-

то умеят да управляват своите емоции и емоциите 

на другите. С други думи, все по-голямо значение иг-

рае способността да разпознаваме емоциите си ди да 

ги приемаме позитивно (понякога със задна дата). До-

пълнително предимство е умението ни да различаваме 

емоциите на другите хора. В някакъв смисъл емоцио-

налният интелект отдава дължимото на благородна-

та същност на човека – понякога доблестен, понякога 

неуверен, но винаги отворен към  другите хора. Подоб-

но е на онова „умение да бъдеш“ (по Ерих Фром – бел. 
ред.), на което днес залагат и агенциите за подбор на 

персонал.

Последни изследвания на психолози и невробиолози до-

казват, че всеки от нас е в състояние да подобри своя 

емоционален интелект. Ето кои са петте най-важни за 

професионалния живот качества, които изтъква сами-

ят Даниел Голман.

 Самопознание Винаги да осъзнавате чувствата си 

и да ги използвате при вземане на правилно решение. 

Да се оценявате реално и безрезервно да вярвате в 

себе си.

 Самообладание Да управлявате своите емоции 

така, че те да облекчават работата ви, а не да я за-

трудняват. Да бъдете отговорни и да умеете да се 

отказвате от незабавното възнаграждение заради 

постигането на по-отдалечена във времето цел. Да 

умеете бързо да се възстановявате след емоционал-

ни сътресения.

 Мотивация Да използвате своите най-дълбоки же-

лания в качеството им на компас, който да ви показва 

пътя към целите, да ви помага да поемате инициатива, 

да действате по-ефективно и упорито да вървите на-

пред, без да отдавате значение на разочарованията и 

възможните неуспехи по пътя.

 Емпатия Да се чувствате в унисон с околните, да 

им съчувствате, да се поставяте на тяхното място, 

да гледате света от тяхната гледна точка и да под-

държате хармонични отношения с различни хора. 

 Комуникативност Да владеете своите емоции 

при общуването си с хората и да проявявате прони-

цателност в оценката на ситуацията и тънкостите 

на човешките отношения. Да бъдете тактични. Да из-

ползвате своите способности, за да убеждавате, на-

правлявате и съгласувате позиции. Да изглаждате про-

тиворечията, за да процъфтява сътрудничеството. 

Да въодушевявате колегите си.

ДА ПРАВИШ 
ИЛИ ДА БЪДЕШ

5 КАЧЕСТВА, КОИТО 
СИ СТРУВА ДА РАЗВИЕТЕ
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Б
аща є, Алесандро Монте-
сори, бил държавен военен 
служител. Майка є, Ренилд 
Стопани, била високо обра-

зована за жена от XIX век. На 
5-годишна възраст Мария Монтесо-
ри се преместила със семейството 
си в Рим, а когато навършила 6 го-
дини, започнала да посещава начал-
но училище. По онова време повече-
то момичета (ако изобщо продъл-
жали средното си образование) из-
бирали т.нар. класическо обучение, 
фокусирано върху литература, ис-
тория, езиците на древна Гърция и 
Рим. На 12-годишна възраст Мон-
тесори изявила желание да учи в 
техническо училище с преподаване 
на история, география, математи-
ка, физика, химия, счетоводство и 
модерни езици (английски, френски, 
немски). Бащата на Мария не бил 
съгласен с решението на дъщеря си, 
защото вярвал, че 

ОБУЧЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ 
ТРЯБВА ДА СЕ ОГРАНИЧИ 

до определени предмети. Майката 
обаче имала по-либерални възгледи. 

С одобрението на майка си и несъг-
ласието на баща си Мария Монте-
сори завършва техническото учили-
ще, като започва да развива инте-
рес към медицината. Баща є отно-
во бил против намерението на Ма-
рия да се запише в университета 
в Рим, където да изучава матема-
тика, физика и естествени науки. 
Мария пак не се отказала, преми-
нала двугодишно обучение в универ-
ситета и получила диплома, която 
є позволил да кандидатства в Ко-
лежа по медицина при същия уни-
верситет.
Приемането є в Медицинския ко-

леж през 1982 г. учудило всички, 
тъй като до този момент жени не 
били допускани там. Не е ясно как 
е успяла Монтесори. Една от вер-
сиите е, че заради грешка от стра-
на на администрацията в колежа 
името є било изписано като Марио 
вместо Мария. Така 

ОТ КОЛЕЖА СМЕТНАЛИ 
КАНДИДАТА ЗА МЪЖ 

Има и друга теория, според която 
Мария Монтесори е писала писма 

до влиятелни фигури, включително 
и до папата, с молба нейният слу-
чай да бъде разгледан и да є бъде 
разрешено да кандидатства. Баща є 
пък бил толкова засрамен и ядосан 
от всичко, че престанал да разгова-
ря с дъщеря си.
Да бъдеш единственият студент 

от женски пол в един колеж не 
било лесно. Колежанските правила 
например изключвали жена да при-
съства на дисекция заедно със със-
тудентите си мъже. Мария била 
принудена да се обучава вечер сама 
в лабораторията. Освен това коле-
гите є мъже открито не одобрява-
ли присъствието є сред тях. Има-
ло моменти, в които Монтесори 
се е чувствала толкова обезкураже-
на, че обмисляла напускане на коле-
жа. Но една случка променила живо-
та є. Когато една вечер тя напус-
нала лабораторията, обмисляйки да 
се откаже от обучението, на път 
за вкъщи минала покрай просякиня 
с малко дете. Детето, около две-
годишно, грабнало вниманието є. То 
си играело с малка изрезка цветна 
хартия и изглеждало изключително 

МАЙКАМАЙКА
НА МИЛИОНИНА МИЛИОНИ

 31 август 1870 г. – родила се е в областта Анкона (Италия).
 1896 г. – получава научна степен доктор по медицина.
 1898 г.  – участва в Международния конгрес за правата на жените в Берлин.
 1904 г. – оглавява катедрата по педагогическа антропология в университета в Рим.
 1907 г. – открива първия Дом на детето (Casa de bambini) за децата на работници 

в Рим.
 1909 г. – публикува труда си „Метод на научна педагогика като приложение към 

детското обучение в детски домове“ (по-известен като „Методът Монтесори“), пре-
веден на осем езика по света. 

 1914 г. – в Европа и САЩ се откриват училища, които работят по метода Монте-
сори.

 1934–1939 г. – фашистите в Германия изгарят трудовете є и Монтесори заедно със 
сина си Марио заминава за Англия, а после – за Индия. Работи с Ганди, Неру и Тагор. 
Участва в обучения на индийски учители. 

 1946 г. – връща се в Европа, за да помогне за възстановяването на закритите по 
време на войната училища.

 1951 г. – номинирана е за Нобелова награда за мир. 
 5 май 1952 г. – умира в  Нордвик Ан Зее (Холандия).

Монтесори в дати

ИМЕНАИМЕНА
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 То не е минивъзрастен. Възрастният винаги се подчи-

нява на външни обстоятелства и очаква незабавни резулта-

ти. Детето неуморно и непрекъснато се труди над собст-

веното си развитие, като се подчинява на закона на расте-

жа, и при това не усеща нито миналото, нито бъдещето. То 

опознава света с помощта на много повторения на различни действия: мал-

ките деца могат десетки пъти да обуват и събуват чорапите си, от су-

трин до вечер да търкалят по пода една и съща играчка и да задават едни 

и същи въпроси. 

 Разумът на детето работи както бие сърцето – естествено, 

без принуда и умора. Доказателство за това е огромната работа, която 

детето извършва в първите три години от живота си. Неусетно за самото 

него то се опитва да различи две вселени – на Аз-а и на Неаз-а, на реално-

то и на въображаемото, на причината и следствието, на миналото и на бъ-

дещето. Всичко наоколо го привлича и му помага да расте. Децата са спо-

собни така да концентрират вниманието си, че да не виждат и чуват нищо 

около себе си. Тяхната главна работа е играта. Послушни са, ако има с какво 

да се занимават и ако това ги увлича. Ролята на възрастния може да бъде 

сведена до това да им показва как се борави с някоя играчка или пък как да 

свърши едно или друго действие. 

 Разумът на детето не функционира сам за себе си, а в тясна 

връзка с нервната и двигателна система. Детето попива информа-

цията като гъба – гледа, слуша, държи в ръка и пробва на вкус всичко, което 

му попадне. Осъзнава себе си и света чрез  тактилните, зрителните и вку-

совите усещания. Намира се в постоянно развитие, преживява фазите на 

растежа и преходните състояния. Например в периода „готовност за разви-

ване на речта“, то несъзнателно се вслушва във всичко, което чува. 

 Успехът на малките ученици зависи пряко от това как възраст-

ните подготвят развиващата за детето околна среда. Преди сто 

години Монтесори открила феномен, който днес психолозите наричат „фо-

ново знание“. В детските градини и училища, които работят по метода, 

стаите са устроени така, че децата могат да действат абсолютно сво-

бодно и самостоятелно. Мебелите и предметите са съобразени с ръста 

на детето, като му дават възможност да се движи свободно и стимулират 

развитието на чувствата му. Мария Монтесори е разработила цял ком-

плекс от материали, които му помагат 

да овладее всички аспекти от знанието 

на света. 

 Авторитарното възпитание и 

прекалената опека, пречат на раз-

витието на детето. Желанието да 

бъде независимо е едно от най-силните 

детски чувства, смятала Монтесори. 

Ето защо главната задача на възраст-

ните е... да наблюдават свободното раз-

витие на децата си, да им създават ат-

мосфера, необходима за израстването 

и реализирането на творческата енер-

гия. Детето се нуждае от нашата по-

мощ само когато помоли „Помогни ми да 

го направя сам“.

щастливо и напълно завладяно от 
играта си. Това дете отприщило 

ВДЪХНОВЕНИЕТО 
НА МОНТЕСОРИ 

и є дало сили да продължи с меди-
цината. Постепенно постоянство-
то и способностите є спечелили 
уважението на колеги и професо-
ри. В последната година от обу-
чението си Монтесори се готве-
ла да изнесе открита лекция пред 
колеги и гости. Бащата Алесандро 
бил настойчиво умоляван от свой 
приятел да присъства на лекцията. 
Невъобразимите овации, които по-
лучила Мария, както поздравлени-
ята и засвидетелстваното уваже-
ние, които получил Алесандро, сло-
жили край на отчуждението между 
баща и дъщеря.
Мария Монтесори се дипломира 

като първенец сред колегите си и 
става първата жена доктор в Ита-
лия. С което доказва, че ключът 
към успеха на възрастния се крие в 
това да имаш характер. По нейния 
метод вече са възпитани и обучени 
милиони деца по света. 

Монтесори прилага холистичен 

подход в грижата към пациенти-

те. Много от тях били изключител-

но бедни. Монтесори била по-склон-

на да съветва семействата на па-

циентите да сготвят супа, да по-

чистят кухнята или да оправят лег-

лата, отколкото да изписва лекар-

ства. Убедеността є, че всеки има 

полза от справянето с ежедневни-

те задачи дава основата на оно-

ва, което по-късно формира разде-

ла „Практически ежедневни актив-

ности“ в нейната програма за деца.

   
Страниците подготви 

Митка ХИТРОВА, 
дипломиран монтесори педагог

ПЕТ КЛЮЧА ЗА РАЗБИРАНЕТО НА ДЕТЕТО
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ПРЕДПРИЕМАЧИПРЕДПРИЕМАЧИ

К
расиви, млади, образовани и 
умни са, но не това е при-
чината да нямат конкурен-
ция у нас. Тези две момичета 

са създали бизнес, подчинен на една 
прастара традиция, която има дъл-
боки корени навсякъде по света – 

СВАТОВНИЧЕСТВОТО 
Представям ви Мила и Яна. Дама 

пика и дама купа. Приятелка и при-

ятелка. Бизнес партньор и бизнес 
партньор. Мачмейкър и мачмейкър 
(от англ. matchmaker – „сватовник“ 
– бел. ред.). 
Много култури гледат на сватов-

ника като на авторитетна и не-
обходима за обществото фигура и 
оценяват положително опита му да 
събере двама души (мъж и жена) в 
трайна връзка или в семейство. Ха-
рата, които се отдават на тази 
интересна и деликатна дейност, 
имат различни имена, или по-ско-
ро прозвища, при различните наро-
ди. Например у нас те са наричани 
годежари, женихли, момари. В наша-
та трациция когато момчето ста-
нело на възраст за женене, роди-
телите му изпращали пратеници в 
дома на момичето, което са харе-
сали. Когато пратениците влезели 
в къщата, те първо, сядали до ог-
нището и разравяли огъня с маша. 
Целта на този стар обред е мома-
та да се „запали“ за момъка... 
Е, какво да правите вие, ако от-

давна сте навършили години за 
сватба, нямате огнище, нито ка-
мина и на всичкото отгоре сте на 

път да скъсате единствената си 
трайна връзка – тази с „Топлофи-
кация“. Студено! Студено! Писнало 
ви е да целувате жаби както и да 
ходите на сватбите на най-добри-
те си приятели. 
Мила и Яна могат да ви помог-

нат! Тези две сватовници са завър-
шили бизнес училища, следвали са 
магистратурите си в Лондон и съв-
сем логично прилагат към дейност-

Мачмейкинг
ът
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та си бизнес модел. Проучват паза-
ра, решават да развият мачмейкинга 
в България и фактически работят 
за съхраняването и продължаването 
на традиционните връзки между хо-
рата. Бизнесът, който са създали, 
на практика се опира на факта, че 

ПОВЕЧЕТО ХОРА ДНЕС 
ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГИ 

Искат да си намерят дом – нае-
мат агент по недвижими имоти, ис-
кат да сменят работата си – на-
емат хетхънтър (експерт по кари-
ерно развитие – бел. ред.). Ако пък 
искате да намерите половинката си, 
вече можете да наемете мачмейкър. 
Ех, че хубаво, нали? Никакви досад-
ници не се мотаят из къщите ви, за 
да ви правят магии за любов. Прос-
то има официална услуга за това. 
Ако искате – използвате я, ако не 
искате – не. Макар мачмейкингът 
да е наследник на традициите в сва-
тосването, той не упражнява наси-
лие (каквито примери има много в 
различните култури по света, в кои-
то и сега решението за брака меж-
ду двама души се взема от родите-
ли или от други авторитетни пред-
ставители на дадена общност). Още 
по-важното е, че мачмейкингът 

НЕ ИЗКЛЮЧВА 
РОМАНТИЧНАТА ЛЮБОВ 

нито пък персоналната свобода. 
Мачмейкърът търси това, което 
и клиентът му търси, но не може 
да намери сам. Мачмейкърите не се 
стремят да променят хората или 
да им влияят. Но могат да дават 
съвети, разбира се. 
„Не сте ли много млади, за да 

се превъплъщавате в образа на сва-
товници?“ – строго питам аз две-
те си събеседнички.
„Е, как? – учудва се Яна. – Как 

стари хора да сватосват млади?! 
Как могат да разберат живота им? 
Нима бабите ни знаят какво е до-
бро за нас? Истински важното в 
този бизнес са широката мрежа от 
контакти и усетът към хората. 
Това са инструментите на успешни-
те мачмейкъри навсякъде по света.“ 
Обясняват ми, че бизнесът им е 

бутикова услуга, при която те про-

Какво се случва на же-

ната, която приключ-

ва с поредната кофти връз-

ка, „спечелена“ от любовна-

та игра? Най-прекрасно би 

било така – бързо се мята 

от единия кон на другия. Т.е. 

бързо се намира нов мъж, 

който да я избави от тер-

занията є и който да не є 

позволи да спре да мисли за 

мъже. Разпадането на някои 

връзки обаче е толкова дра-

матично понякога, че може 

да те накара да се откажеш 

от мъжете въобще.

Както се казва, всеки има 

собствено разбиране за лю-

бовта. Може да искате да 

си починете понякога. Нор-

мално е за известно време 

да ви се прииска да се почув-

ствате като в онзи стих – 

„дори ми стана леко без лю-

бов“. Добре! Но не излизай-

те от играта. Дори да не 

печелите. Дори да печели-

те само комплицирани връз-

ки. Важното е да сте в тази 

игра – играта на мъже и лю-

бов. Просто си кажете „Хай-

де пак!“. Стягайте се бър-

зо и върнете вярата си във 

всичко, което може да обра-

зува двойка. Уискито с лед, 

„Старецът и морето“ (по 

Хемингуей), „Дамата с ку-

ченцето“ (по Чехов), закус-

ката и леглото, вечерята и 

свещите, айфонът и Mobile 
Boombox на Logitech, айпа-

дът и Boombox на Logitech. 

А не са ли първата снимка 

и втората снимка също от-

лична „двойка“ и възможен 

любовен сценарий?!  

Хайде пак!

БЕЛА/март/180/2013 51



веждат реално, индивидуално тър-
сене на подходящо запознанство за 
всеки клиент. Подчертават това, 
защото повечето хора си мислят, 
че те просто свързват собствени-
те си клиенти помежду им. 
„Цялата ни мрежа от контакти е 

нашата база данни. В нея се включ-
ват и хора, които не са ни клиен-
ти по една или друга причина, за-
щото за тях това не е най-големи-
ят приоритет. Това обаче са хора, 
които са изявили желание да изли-
зат на срещи. Стремим се в систе-
мата ни от контакти да има ба-
ланс между мъже и жени“ – уточ-
нява Мила. 
В този ред на мисли е добре да се 

прави разлика между срещите, кои-
то те организират, и всички видове 
онлайн, спийд и пр. дейтинги, които 
може би познавате и дори сте оп-
итвали. Както и да се прави разли-
ка между тяхната дейност и тази 
на обикновените агенции за запоз-
нанства. Двете ми събеседнички ра-
ботят ексклузивно, упражняват ак-
тивен индивидуален подход и са из-
ключително добронамерени и дис-
кретни. Стандартният пакет услу-
ги, които предлагат, включва годи-
шен абонамент, начална лична кон-
султация, неограничен брой запоз-
нанства, обратна връзка след всяка 
среща и неограничен брой консулта-

ции. Клиентите имат възможност 
и за паузиране на абонамента. 
Когато стартирали бизнеса, оч-

аквали да имат повече жени кли-
ентки. Практиката ги опроверга-
ла, защото

ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ 
ОТ КЛИЕНТИТЕ ИМ СА МЪЖЕ 

От жените имат повече запитва-
ния. Жените по-трудно се престра-
шават, трябва им повече време да 
обмислят. Алгоритъмът при мъже-
те обикновено е следният: мъжът 
изпраща запитване, после получава 
оферта, следва среща и той каз-
ва: „Да, започваме!“. Мъжете взе-
мат категорично решение да създа-
дат семейство и действат. Жени-
те смятат, че това е предопреде-
леност. Съдба. Ще му дойде време-
то. Те ще почакат. 
„Мъжете много по-добре знаят 

какво искат. Те и много по-точно 
могат да формулират мнението си 
за една жена след среща – допълва 
Мила. – Те казват: „Много ми ха-
ресва тази жена, но не се виждам 
след десет години с нея. Нека да 
продължим с някоя друга“. А жени-
те мислят така: „Искам и това, и 
това. Ама май че това ми харес-
ва повече…“
Ние подбираме клиентите си. От-

падат хора, които са обвързани или 

такива, които все още приключват 
връзка. Т.е. клиентите ни не трябва 
да са обвързани. Проверяваме тази 
информация – особено ако клиентът 
не е дошъл при нас чрез наш познат, 
който да гарантира за него. Клиен-
тът ни трябва да е убеден, че иска 
сериозна връзка, сериозно партньор-
ство. Не трябва да имаме индика-
ции, че ще саботира процеса.“ 
В бизнеса са вече от година, все 

още не са ходили на сватба, но могат 
да се похвалят с възникнали трай-
ни връзки и... с нито една провалена 
първа среща. Нямат клиент, който 
да е останал разочарован от среща. 
Двамата срещнати винаги имат за 
какво да си говорят. Намират общи 
интереси. Независимо дали искат да 
се видят повторно или не, срещата 
винаги е приятна. Мила и Яна 

МИСЛЯТ СТЪПКА ПО СТЪПКА 
И ЧОВЕК ЗА ЧОВЕКА

В работата на двете ми събесед-
нички има различни предизвикател-
ства. От това да преживяват по 
своему срещите, които организи-
рат („Непрекъснато си мислим хо-
рата“ – казва Мила.) до това да 
правят стратегии за развитието 
на бизнеса си посредством допъл-
нителни услуги. Надяват се да на-
мерят партньори, с които да раз-
виват мачмейкинга и извън София.  
„Наблюдаваме какво искат клиен-

тите ни и се стремим да отго-
ворим на нуждите им. Целта ни в 
дългосрочен план е да се разраства-
ме, но и да поддържаме ниво на ка-
чество.“ – обобщава Яна. 
Знаете ли? Лично аз съм благодар-

на на тези момичета. Радвам, че 
годежарите са се измъкнали от на-
шите традиции. Заедно с тях из-
чезнаха и понятията „стар ерген“ 
и „стара мома“. Мачмейкърите са 
тук, за да ни кажат, че няма краен 
срок за сключване на първи брак и 
са един от знаците, че общество-
то ни се опитва да бъде модерно.
Е?! 
...
Точно така. И аз ще им стана 

клиент. Няма да чакам повече и ще 
действам като мъж. Вече съм из-
пратила запитване и ще се запи-
ша веднага. 

Мирослава ИВАНОВА
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ДЕЦАДЕЦА

М
оден парфюм във фор-
ма на ябълка, ролкови 
кънки, кукла от анима-
ционен филм за вампи-

ри, джинси от определена марка и 
разни дреболии – гердани, диадеми, 
обици. Това е само част от спи-
съка с желания за коледни подаръ-
ци – обърнете внимание – само на 
едно дете. Това дете не е измисле-
но. Не е събирателен образ, а съв-
сем реално.
Пред майка си то обосновало из-

бора си така: „Искам да изпъквам в 
клас. А с какво мога да изпъкна, ос-
вен с модни дънки и кецове?!“ Май-
ката му предложила да блесне напри-
мер с ум, с талант за рисуване и с 
доброжелателно отношение към дру-
гите. То обаче реагирало скептично: 
„В нашия клас никой не обръща вни-
мание на тези неща. Но ако имах 
един айфон и един айпад…“ 
Това момиче, на име Мими, никога 

не е било равнодушно към подаръци-
те. Майка є разказва, че избягвала 
да я води в магазина, когато Мими 
навършила 5 години. Така избягвала 

и скандалите с дъщеря си. Когато 
Мими станала на седем, вече мо-
жело да се договориш с нея. На 10 
познавала интернет до дъно, което 
съществено усложнило ситуацията. 
А след това атмосферата в класа 
є станала такава, че децата, кои-
то не притежавали телефон за 200 
лева и нагоре, ги смятали за неу-
дачници. „Лузери“ – така се изра-
зява Мими. 
Е, звучи ли ви познато? И няма-

те ли чувството, че Мими е точно 
като вашата дъщеря или пък като 
сина ви, който вчера е пожелал още 
по-нов модел телефон. 
Хлапета, които мрънкаха за нещо 

на своите родители, имаше и във 
времената на социалистически де-
фицит по магазините. Но днес, в 
началото на XXI век, самото об-
щество „насъсква“ децата ни да 
се превърнат в потребители. Ако 
нямаш готини кецове и смартфон 
с пряк достъп до интернет, ти 
си никой! И опитайте да убедите 
своето дете, че умението да рису-
ваш е много важно. 

Защо е толкова голяма детската 
потребителска кошница и как да 
извадим някои неща от нея? 

Не бързайте 
да обвинявате 

децата
Детето, което постоянно иска 

нещо, създава маса неудобства за 
родителите си. Освен това въз-
растните се чувстват отврати-
телно, когато осъзнаят, че парите, 
които получават, не са достатъч-
ни, за да удовлетворят всички ка-
призи на малкия си потребител. Да 
не говорим, че същият този ма-
лък потребител често ги поставя 
в неудобно положение пред роднини 
и познати.
Ясно е, че ви се иска да внушите 

на детето си съвсем други ценнос-
ти и представи за света. Но не е 
ли добре да се замислите защо хи-
ляди умни възрастни хора със за-
видно образование правят всичко 
възможно вашето дете да иска от 
вас все повече и повече?! 
Маркетолози от цял свят разра-

Детето потребител

Как да му обясните, че щастието не е само в 

покупките, модните джаджи и новите играчки
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ботват специални рекламни кампа-
нии, ориентирани към децата. И 
ако преди 20 години тези страте-
гии бяха насочени основно към под-
растващите, то днес „мишени“ са 
вече и 5–6-годишните! Маркетоло-
зите често наричат децата „потре-
бители три в едно“. Първо, децата 
купуват неща с джобните си пари. 
Второ, силно влияят на решения-
та на родителите при покупка на 
продукти, дрехи и мобилни телефо-
ни… Списъкът може да е безкра-
ен. И трето, предпочитанията към 
марки и производители се формират 
още от детството, което предпо-
лага, че порасналото дете ще оста-
не вярно на любимата си марка. 
Така че не бързайте да обвинява-

те за всичко детето. Разберете, 
на него не му е лесно да се съпро-
тивлява на влиянието на околните.  
Постарайте се да го подкрепяте. 

Проявете разбиране
Представете си, че влизате в ма-

газин и виждате рокля, която не 
можете да си купите, въпреки че 
предполагате (почти убедени сте!), 
че роклята ще ви стои идеално. 
Или на улицата виждате колата, за 
която отдавна мечтаете. Не се ли 
разстройвате от това, че желани-
ята ви са неосъществими или поне 
такава е перспективата в близко 
бъдеще? Ние, възрастните, можем 
да планираме своите приходи и раз-

ходи, можем да пресмятаме и реша-
ваме. Кола ще можем да си купим 
след три години, а рокля – след-
ващия месец, когато намаленията 
стигнат 70%. Независимо от това 
настроението ни отива по дяво-
лите, защото и най-разумните от 
нас могат да контролират поведе-
нието си, но желанията и чувства-
та си – не.  
Бъдете милостиви към детето 

си. Ако знаете, че когато сте в 
магазина, то непрекъснато ще иска 
това или онова, просто не го взе-
майте със себе си. Купете всичко 
по списъка, който сте си направи-
ли, и после прибавете и нещо мал-
ко, което знаете, че ще го зарадва. 
Така всички ще са доволни. Ста-
райте се да избягвате местата, на 
които детето е подложено на го-
леми изкушения. Ако сте решили 
да го водите на кино, изберете са-
лон, който не е разположен в голям 
търговски център. 

Намалете влиянието 
на рекламите

Ако детето ви постоянно седи 
пред телевизора, не се чудете, че 
непрекъснато иска точно онова 
плодово кисело мляко с играчка или 
пък онази голяма кутия със сладо-
лед, която може да му донесе на-
града. Избирайте за децата си ка-
нали, в които рекламите са малко. 
С учениците е по-лесно, понеже 

с тях бихте могли да разговаряте 
какво е рекламата, как се създава, 
защо и за кого. В разговора може-
те да отидете и по-далеч. Обяс-
нете, че розовият крем в пласт-
масова кофичка изглежда толкова 
„пухкаво“ и вкусно, защото рекла-
мата за него е направена със спе-
циална компютърна програма. Нищо 
чудно обаче, когато купим опаков-
ката, продуктът вътре да е много 
различен от онова, което сме виде-
ли на екрана. 

„Какво ще 
рекламират сега?“

Бихте могли да поиграете на тази 
игра. В неделя сутрин, когато по-
вечето деца са пред екраните, за 
да гледат анимационни филмчета, 
какви реклами предполагате, че пус-
кат? Ами за шоколад, бонбони и 
детски менюта във веригите за 
бързо хранене, естествено! През 
деня, когато хлапаците играят, а 
пред телевизорите се настаняват 
бабите им, започват рекламите за 
лепило за протези и обезболяващи 
хапчета. Вечер, когато татковци-
те гледат телевизия, започва голя-
мото рекламиране на бира, авто-
мобили и… пак бира. Ако обърне-
те вниманието на децата си върху 
тези трикове, наистина ще напра-
вите нещо в посока на това те да 
гледат на рекламите по-дистанци-
рано и по-критично.

 По време на ваканция дайте на детето си определена сума 

пари и му кажете, че това са средствата му за целия период, 

докато не е на училище. Как ще разполага с парите си, то да 

решава само! Може да ги похарчи за един ден, може да ги раз-

предели за всеки ден, а може и да се окаже, че в края на вакан-

цията изобщо не е похарчило нищо. 

 Кажете на детето си, че в края на месеца бихте могли да 

му купите нещо за определена сума. В течение на месеца де-

тето може да си направи списък с нещата, които иска да полу-

чи, и накрая да определи само кое му е най-необходимо. 

 Свиквайте детето да аргументира своите молби. Не при-

емайте обосновка от рада на „Искам!“ или пък „Всички имат 

това!“. Ако детето успее да ви докаже, че нещо му е наистина 

нужно, купете му го. 

 Внимавайте за обкръжението на децата си. Ако синът ви 

има приятелче, което непрекъснато се хвали с новите си джа-

джи, не е чудно, че това довежда сина ви до сълзи. 

 Децата вярват повече на делата, отколкото на думите. 

Ако мама носи само дънки, на които стои емблемата на скъ-

па марка, а татко източва кредитната си карта, за да купи 

„представителен“ автомобил, почти сигурно е, че съвсем ско-

ро детето също ще се превърне в заклет потребител.  

 Ако ви притеснява цената на вещите, кажете го направо 

на детето си. Договорете се, че то може да получи желаното 

като подарък за рождения ден, Коледа или за края на учебната 

година (ако е изкарало хубави оценки, разбира се). Дайте на де-

тето да разбере, че „дреболията“, която иска, всъщност е го-

лям подарък, който трябва да бъде заслужен.  

 Казвайте твърдо „не“. Не използвайте неопределените 

„може би“ или „друг път“. Бъдете честни и аргументирайте 

отказа си. Естествено, детето ви няма да се успокои и ще 

хленчи отново и отново. Старайте се да запазите самооб-

ладание и колкото може по-спокойно повтаряйте своето „не“. 

 Примирете се, че понякога трябва да отстъпите. Ако всич-

ки деца до едно в класа имат мобилен телефон, съвсем ес-

тествено е, детето ви да се чувства зле, ако няма. Готови ли 

сте да го поставите в такова положение? Впрочем всеки ро-

дител сам трябва да си отговори на този въпрос.

СЪВЕТИ НА ПРОМОЦИЯ
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НЕ МИСЛЕТЕ
ГАЛЕТЕ,

ИНТИМНОИНТИМНО

Е
дна от причините за това е задълбочаваща-
та се отчужденост дори между близки хора. 
Та нали желанието е насочено винаги към друг 
човек и се появява, когато се срещаме често 

с този човек и усещаме притегателната му сила?! 
А ние не се срещаме. Живеем в една къща, но все-
ки сам за себе си. 
Спомнете си за седенките и хората, които са се 

играели в миналото. Освен че са танцували, хората 
са успявали да влязат в един ритъм на движение, 
докосвали са се, „опитвали“ са се… Днес не само, 
че няма хора, но сме забравили и да танцуваме по 
двойки. Защото танцуването по двойки изисква на-
учаването на сложни фигури, които трябва да бъ-
дат точно изпълнени от двамата, за да се полу-
чи хармония и спойка между тях. Танцуването по 
двойки всъщност е 

своеобразен тест за съвместимост 
(като хорото в миналото). Ако ни е добре да тан-
цуваме заедно, значи може да пробваме и по-близки 
отношения. Но нас ни мързи да заучаваме нови стъп-
ки и фигури. И си караме отчуждено дори и когато 
танцуваме. Танцуваме като самотници. И не можем 
да се настроим и отворим към другите участници 
на дансинга. Откъде да дойде това либидо тогава?! 
Друга причина за липсата на силно желание за секс е 

рационализацията на емоциите
Ние често даже не забелязваме, че се опитваме 

да „изтрием“ чувството и вместо него използваме 

ума си, знанията си. Обичаме повече да анализираме, 
вместо да чувстваме. 
Преди сто години жената се е оплаквала ето така: 

„Обичам един, но харесвам друг, а трети е влю-
бен в мен... Какво да правя?“. Съвременната жена 
се оплаква ето така: „Не изпитвам оргазъм. Каква 
поза трябва да изпробвам още, та да ми хареса се-
ксът?!“. Подменяме понятия и вместо да говорим за 
любов, се опитваме да овладеем техниките на секса. 
Желанието да се учим да правим хубав секс само 

по себе си е прекрасно, но е важно как точно ще се 
научим. Емоцията не може да бъде усвоена чрез про-
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Защо днес все по-рядко изпитваме 

истинско и силно сексуално желание 

и какво най-често ни пречи да се 

доверяваме един на друг? БЕЛА 

обобщи мнението на сексолозите.
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читане на някакво рационално, пък макар и суперпо-
дробно, описание. Тя може да бъде научена само чрез 
собственото тяло, чрез личния ни емоционален опит.
Цивилизацията ни е техническа и заради това ние 

престанахме да се опираме на емоциите и да живеем 
по техния ритъм. Постепенно свикнахме, че 

към всичко се прилага инструкция 
даже към нас самите. Ние търсим инструкции и ги 
получаваме. Звучат например така „Пет стъпки към 
леглото му“. Правим една, правим две и така до 
пет, а после получаваме гарантиран резултат. Или 
„Седем крачки към доброто настроение.“ Вместо да 

преживяваме и чрез това да променяме чувствата и 
самите себе си, ние си подсказваме: тук трябва да 
потъгувам, тук – да се разплача, а тук – трябва да 
бъда влюбен… Естествено, накрая умират всичките 
ни емоции, сексуалното ни желание – също. Въпро-
сът е как да ги съживим?
За да бъдем свободни в проявяването на емоции, 

трябва да забравим за рациото. Когато си поставя-
ме цел, ние преставаме да чувстваме и започваме да 
оценяваме – себе си, партньора, шансовете си – а 
това са все интелектуални действия. И... 

желанието изчезва, 
започва работата

За да се появи желание, трябва да престанем да 
мислим за него. 
Да престанем да проверяваме тук ли е то, или не е. 

Да престанем да мечтаем за ерекция или за оргазъм. 
Вместо това може например да се договорим с 

партньора, че днес ще се отдадем на ласки, неж-
ност и общуване – без секс. А докато си разменяме 
нежност и ласки, докато разговаряме, смеем се или 
танцуваме, докато се търкаляме по дивана или се 
разхождаме по улицата, ние се опознаваме един друг. 
Ако не искате да се опознавате, желание няма. И не 
трябва да има! Не сме машини и няма как да нати-
снем едно копче и всичко да стане така, както ни 
се иска и с когото ни се иска. Хора сме, живеем и 
избираме, един ни подхожда, а друг – не. Необходимо 
ни е да се заинтересуваме и заинтригуваме от няко-
го, но безкористно, без задна цел. 

„А може и да не стане“ 
Няма как да знаем предварително какво ще се по-

лучи. Но пък сме свободни да следим за своите чув-
ства и тези на партньора и да им отговаряме в 
зависимост от ситуацията. Нима не е по-добре да 
правим това, което усещаме, че трябва, вместо да 
следваме „стъпка едно“, „стъпка две“ и пр. Помне-
те – няма образци и няма шаблони за връзките меж-
ду хората. Вашият случай е уникален, вашият парт-
ньор – неповторим, както и този миг, в който сте 
се оказали заедно. 

ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ (ЗА УМА)

Основата на тази теория принадлежи на психоаналити-

ка Ерик Бърн (Eric Berne). Според него, нашето Аз има 

три съставни части, които се проявяват в нашето по-

ведение, в това число и в сексуалното: Родител (поста-

новки и убеждения, които ние наследяваме от по-въз-

растните), Възрастен (обективен анализ на това, кое-

то се случва с нас), Дете (естествени желания, непо-

средственост, творческо начало).

Според Бърн всеки човек, който се научи да разпознава 

тези състояния, е способен да започне да се държи по 

друг начин и така да промени съдбата си. 

Ефекти Осъзнаваме и назоваваме страховете и пред-

разсъдъците си („Добрите момичета не изпитват на-

слада от секса“, „Всички жени са лъжливи и користни“, „Ти 

нямаш право да бъдеш по-щастлива от своята майка“, 

„При теб нищо няма да се получи“.) и да ги преобразуваме 

в съответствие със своите сегашни ценности.

КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРАНА ТЕРАПИЯ (ЗА ДУШАТА)

Всеки от нас е в състояние да се промени към по-добро – 

смята психологът Карл Роджърс (Carl Rogers), основопо-

ложник на този метод. Такива промени са възможни, ко-

гато между клиента и психолога възникне доверие. Тера-

певтът се отнася към клиента с доброжелателно внима-

ние и уважение, не го обсъжда и оценява. При клиента се 

появява увереност, че го разбират и приемат. 

Ефекти Научаваме се да не бягаме и да не се страхуваме 

от своята емоционалност, да откриваме и преживяваме 

своите чувства. Започваме да разбираме и приемаме са-

мите себе си и да се доверяваме на другия човек. 

ТАНАТОТЕРАПИЯ (ЗА ТЯЛОТО)

Психологът Владимир Баскаков, създател на този метод 

(като разновидност на телесно-ориентираната тера-

пия), разглежда смъртта (Танатос) като състояние на 

пълно отпускане и покой. По време на танатотерапи-

ята се създават особени условия, които предизвикват 

дълбоко отпускане. Психическото напрежение намалява, 

включва се процесът на саморегулация на организма. 

Ефекти Повишаваме фината телесна възприемчивост, 

развиваме чувствителността си към леките съприкос-

новения, вслушваме се в своите усещания. Настройва-

ме се спрямо другия човек, тренираме способността си 

по-добре да разбираме неговите чувства на основите 

на външни признаци: ритъм на дишане, цвят на кожата, 

температура на тялото.

Нивото на хормоните не влияе на желанията. Хормонал-

ното ниво на 80-годишен мъж е много по-ниско от това 

на 40-годишен, а това на 40-годишния е още по-ниско от 

хормоналното ниво на едно 25-годишно момче. Независи-

мо на колко години е мъжът обаче, ако той изпитва же-

лание към своята партньорка, би могъл да има с нея сек-

суални отношения. 

Когато жените пък твърдят, че либидото им е ниско, 

това почти винаги е знак, че имат проблеми в отно-

шенията с партньора си. Или не могат да се отпуснат 

пред него, или пък въобще не си подхождат. Разбира се, 

може да са намесени и различни психологически пробле-

ми – стрес, депресия, ниска самооценка, предубеждения, 

страхове. Хормоните обаче не пречат. 

В ТЪРСЕНЕ НА ЖЕЛАНИЕТО ХОРМОНИ, РАВНИС!
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СПЕКТЪРСПЕКТЪР

– Срещу какво сте „против“?

– Против унизяването на българския език 

съм, против съм, че в България не се раж-

дат деца, че големите пари побеждават 

големите идеи (засега), че заменяме ду-

ховните ценности с материални и ги заме-

няме цинично. Против съм още подмяната 

на приятелствата с предателства и убий-

ството на надеждата.. Във „Встъпителни 

думи или защо – „против“?“ съм изброил в 

17 точки защо този свят не ми харесва. 

Този свят сблъсква религиите вместо да 

направи Млечния път икона на цялото чо-

вечество. Затова съм категоричен. Този 

свят трябва да се промени.

– Някой не ви ли предупреди, че дума-

та „против“ не е пазарна за загла-

вие. Напоследък е на мода положи-

телното мислене…

– Мислите ли?! В книгата ми няма омра-

за, има повече любов, отколкото очаквате.

– А любовта как се е променила в съ-

временния свят?

– Тя се меркантилизира. В книгата има 

едно есе – „Не продавай, дъще“, в което съм 

отговорил на този ваш въпрос. 

– Какво мислите за българската 

жена. Защо една жена трябва да про-

чете книгата ви? 

– Българската жена е една от най-свест-

ните жени на света. Колкото и да звучи па-

тосно. Много е изстрадала. Не може да се 

сравнява с една французойка или една аме-

риканка.  Българската жена е по-мъжест-

вена от българския мъж. Една жена може 

да открие много неща в книгата ми, които 

да подскаже на децата си. Да им ги подска-

же, а не да им ги наложи. България е жена 

за мен.

– Нещото, за което сте твърдо 

„за“…

– Най-много съм „за“ България. Не, това не 

е национализъм. Просто съм за съхранява-

нето на националната ни идентичност в 

този глобален свят. Ако някой си мисли, че 

сме интересни на света с нещо друго, ос-

вен с националната си идентичност, се 

заблуждава. Всеки народ съществува на 

тази земя благодарение на своя цвят, на 

своето Аз, на своя щрих.

– Изход има ли за България?

– Изход има, разбира се. Този политически 

елит трябва да си отиде целият и на него-

во място да дойдат млади хора, които са 

по-отворени и по-добри. Изходът е да се 

води една достойна, умерена и умна поли-

тика. А не да „подскачаме“ на всяка оферта 

и да се продаваме евтино. 

Интервю на Мариана ЯНЕВА

„17 есета против този свят“
на Николай ПЕТЕВ е книга провокация – от заглавието до последната си точка. 
„Тази книга е пътят, който съм извървял дотук, описан с малко думи, с малко думи 
съм се опитал да кажа големи неща. Книгата е колкото провокация, толкова и 
диагноза на този свят“ – определя я самият автор.

„Над България няма ли да задуха по-
свестен вятър? Тя и ние – нейните 
хора, заслужаваме това! България е 
святостта, заради която си заслу-
жава да се живее. Вижте само как-
ви думи започват с „Б“ – Бог, Балка-
нът, Ботев, Борба, Билка, Булка, Бебе, 
Брат, Бързей, Благодаря, Бъдеще.
Аз вярвам, че добрият вятър идва към 
нашето Отечество. Бог и ние да па-
зим България!“

Откъс от есето „Вятърът“

КАКВО НОВО ЗА ЧЕТЕНЕ

Гейл Форман е носителка на много литературни награди, 
а журналистическите є материали са публикуват в „Се-
вънтийн“, „Космополитън“ и „Ел“. Преведен на повече от 
30 езика, романът „Да остана ли?“ спечели наградата на 
NAIBA „Книга на годината“ за 2009 г., номинации и призна-
ние от много асоциации и конкурси в Англия и САЩ.

„Къде беше?“ е продължение на покъртителната история в „Да 

остана ли?“, но този път разказът тече от позицията на Адам. 

Чакаме и с нетърпение екранизацията на произведенията през 

2013 г.

Романите на Форман омагьосват с фина емоционалност. В по-

знатия лиричен стил „Къде беше?“ изследва разрушителната 

мощ на скръбта, обещанието за нова надежда, пламъка на възро-

дения романс. Самата Гейл Форман казва за писането си: „Пиша 

любовни истории, от които вътрешно ми прималява“. И на вас 

ще ви прималее, когато четете „Къде беше?“ 

ИЗ „КЪДЕ БЕШЕ?“

„Ти беше толкова зает да ме 
спасяваш, че ме остави съвсем 
сама.“
„Тогава разбрах, че има разлика 
между това да знаеш, че нещо се 
е случило, макар и да си бил сви-
детел, и това да вярваш, че то 
се е случило.“
„Във висшата математика на 
чувствата никога не знаеш кол-
ко повече ще ти липсва един чо-
век от друг.“
„Ние бяхме обсебени от музика-
та – всеки по свой начин. Дори 
някой от нас да не разбираше об-

сесията на другия, нямаше значение, защото разбираше своята.“
„Ненавиждай ме. Опустоши ме. Унищожи ме. Но ме създай отново. 
Нали ще ме създадеш отново?“
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ПРЕДСТАВЯ

Успешните техники за продажби 

Франк Фърнес

„В тези три романа един значителен дух прави опит 

да покаже в символи болестта на днешната ни кул-

тура и да я обясни критично. Това са три книги, богати 

на идеи, написани умно и с вкус. Книги без „герои“, но този 

недостиг е заменен от дух. Първият роман е все още ис-

тински роман, във втория формата започва да се разпада, 

а в третия писателят действа напълно свободно, като 

включва и есеистични пасажи – върху духовността и обли-
ка на Европа, стила в математиката и логиката, характе-
ра на Ренесанса, същността на Реформацията и на немска-
та идеалистична философия. Краят представлява жест на 

почит към Живота. Тази се-
риозна творба не е пътеводи-
тел в културата или идейна 
програма, а по-скоро деликат-
но размишление, замислен по-
глед към хаоса, чиято заплаха 
виждаме и чувстваме от все 
нови и нови посоки, но в него 
все пак се съдържат кълнове-
те на нов порядък и нова чо-
вечност.“

Херман Хесе 

за трилогията 

на Херман Брох 

„Сомнамбулите“

Обучението е всеобщо за-

нимание – всеки обуча-

ва някого. Родителите обуча-

ват децата си, работодате-

лите обучават служителите 

си, треньорите обучават иг-

рачите, жените учат съпру-

зите си (и обратното), а про-

фесионалните учители, раз-

бира се, обучават учениците. 

Целта на тази книга е да по-

каже как обучението може да 

е далече по-успешно от обичайното.

Предлаганите от настоящата книга умения и методи 

вече са преподавани на стотици хиляди учители в САЩ и в 

други страни по света в рамките на програмата, нарече-

на „Трениране на успешни учители“, или за по-просто – ТУУ. 

Създадена през 1966 г., програмата бе впоследствие ши-

роко възприета за преквалифицирането на учители в дър-

жавните и частните училища без откъсване от работа-

та – учители, които преподават в детски градини, начал-

ни училища, прогимназии и гимназии. 

Макар „Трениране на успешни учители“ да е завършена про-

грама за професионалисти, предлаганите тук методи и 

умения могат да повишат ефективността на всеки, кой-

то се занимава с някакъв вид обучение.

КАКВО НОВО ЗА ЧЕТЕНЕ



БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

НАБЪРЗО, 
НО ПОЛЕЗНО
НАБЪРЗО, 
НО ПОЛЕЗНО

Вкусната храна, освен че 

носи наслада на небцето, 

може да бъде и много 

полезна за организма. 

Научете се да избирате 

полезните продукти и 

правилно да ги готвите.

Предлагаме ви четири 

суперлесни рецепти 

– стъпка по стъпка и 

минута по минута.

ЗА 4 ПОРЦИИ:

 2 ч. л. зехтин  1 глава кромид лук (нарязана 

на тънки кръгчета)  1 средно голяма червена 

зелка (нарязана)  1/2 ч. ч. сухо червено вино 

 2 с. л. балсамов оцет  450 г къпини (може 

и замразени)  4 филета от сьомга (по около 

150 г всяко)  сол и черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Лукът се запържва за 3 мин в зехтин дока-

то омекне. Добавя се зелето, подправя се на 

вкус и се задушава още 3 мин при непрекъсна-

то разбъркване. 

2. Вливат се виното и оцетът и, след като 

кипнат, ястието се задушава на средно си-

лен огън 25 мин под капак, докато зеленчуците 

омекнат съвсем. От време на време се раз-

бърква. Отстранява се от огъня и се приба-

вят къпините. 

3. Докато се готви зелето, фурната се загря-

ва на режим „Грил“. Дъното на тава за печене 

се застила с фолио, върху което се подреждат 

овкусените със сол и черен пипер парчета 

сьомга. Пекат се до готовност – около 7 мин. 
4. Зелето се разпределя в чинии, отгоре се по-

ставя по парче сьомга, украсено с магданоз. 

ЗА 6 ПОРЦИИ:

 450 г пуешко месо  230 г пълнозър-

нести лингуини (дълги плоски макарони) 

 1 с. л. зехтин  2 стъбла праз (наряза-

ни на кръгчета)  2 стъбла селъри (на-

рязани на ситно)  2 скилидки чесън (па-

сирани)  1 ч. л. канела  2 консерви бе-

лени домати (по 400 г)  450 г моркови 

 1 с. л. ситно нарязан магданоз  сол, 

черен пипер

СЕЛЪРИ ИЛИ ЦЕЛИНА

По нашенски ние наричаме този зе-

ленчук целина. Само че на нашата 

целина стъблата не се консумират 

сурови. В Северна Америка е по-попу-

лярна целината с дебели стъбла. Тя 

е по-малко ароматна от нашенската 

и се консумира и сурова – хрупкава и 

нежна е на вкус. Затова е коректно 

да различаваме двата зеленчука, из-

ползвайки чуждицата „селъри“.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Празът, чесънът и селърито се за-

пържват в зехтин до омекване – око-
ло 5 мин. Овкусяват се със сол и черен 

пипер. 

2. Добавя се накълцаното на дребно пу-

ешко, разбърква се и се запържва до по-

беляване – 4 мин. Поръсва се с канела-

та и пак се разбърква. Прибавят се до-

матите. Ястието се оставя да кипне 

и се задушава още 15 мин на средно си-

лен огън. 

3. Морковите се нарязват на тънки 

ленти. Лингуините се сваряват според 

инструкциите върху опаковката. В края 

на варенето нарязаните моркови се 

прибавят при пастата и се варят още 
1 мин заедно. 

4. Пастата се отцежда в гевгир и се 

връща в тенджерата. Към нея се приба-

вя месото, разбърква се и е готова за 

сервиране. 

Сьомга със 

сладко-кисело зеле

Сладникавото зеле и къпините в това 
блюдо подсигуряват на организма дневната 
доза витамин С. Сьомгата е богата на 
аминокиселината омега-3 и на протеини.

Изберете пълнозърнеста паста, 
ако искате да не напълнеете. 
Пуешкото месо само по себе си 
е диетично, но много богато на 
ценни протеини.

Паста с пуешко 

и моркови

БЕЛА/март/180/201360



ЗА 4 ПОРЦИИ:

 4 с. л. лимонов сок  1 с. л. зехтин  1 с. л. вода  1 ч. л. дижон-

ска горчица  1 меко авокадо (без костилката)  щипка кайенски пи-

пер  сол  по 2 с. л. нарязани магданоз и зелен лук  150 г спанак  2 

стъбла селъри (нарязани на тънки шайби)  1 червена чушка (наря-

зана)  425 г салатен бял боб (от консерва)  2 консерви риба тон в 

собствен сос (по 150 г всяка)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Лимоновият сок, зехтинът, водата, горчицата, половината авока-

до, кайенският пипер и солта се слагат в блендер и се пасират до 

получаване на еднородна маса. Добавят се магданозът и зеленият 

лук и пастата се разбърква добре. 

2. В дълбока купа за салата се смесват спанакът, селърито, чушка-

та, бобът, нарязаното на кубчета половин авокадо и рибата. Сала-

тата се залива с приготвения дресинг и се сервира.

ЗА 4 ПОРЦИИ:

 4 стръка пресен лук  4 ленти пресен джинджифил + 1 ч. л. настърган  5 чаши вода  3 пакетчета зелен чай  1 с. л. 

зехтин  1 глава кромид лук (нарязана на ситно)  650 г моркови (нарязани на кръгчета с дебелина 2 см)  1 средно голям 

картоф (нарязан)  сол, черен пипер  2 ч. ч. замразен грах

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Бялата част на лука се отрязва и се слага в тенджерата, а зелената се нарязва на дребно. 

2. В тенджерата при лука се прибавят лентичките джинджифил и водата. Когато заври, се слагат и пакетчетата чай. 

Съдът се отстранява от огъня и съдържанието му се оставя да престои 10 мин под капак. 

3. Докато бульонът се запарва, морковите, лукът и картофите се запържват до златисто. Подправят се със сол и че-

рен пипер. Добавя се и настърганият джинджифил и се бърка на котлона още 1 мин. 
4. От бульона се изваждат пакетчетата чай и свареният лук. Супата се оставя да кипне още веднъж и тогава в нея се 

сипват запържените зеленчуци. Вари се още 10 мин на бавен огън. 

5. Половината супа се прелива в блендер, другата половина се оставя да къкри. Супата в блендера се смила на пюре и 

след това отново се влива в тенджерата. Добавя се и замразеният грах. Вари се още 3 мин. 
6. Супата се разлива в чинии и се сервира, украсена със зелен лук.

Спаначена салата 

с риба тон и авокадо

Морковена супа 

с джинджифил

Авокадото съдържа полезни растителни мазнини, 
спанакът – рекордно количество витамини, 
укрепващи костите. Рибата тон и бобът са 
богати на ценни белтъчини.

Тази вегетарианска супа е много богата на витамин А, 
полезен за нашето зрение. Отварата от джинджифил 
и зелен чай стимулира концентрацията и паметта.
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1. Тостове с тапенада
Смесете 2 с. л. зехтин с 1 пасирана скилидка чесън и намажете основата на пицата със сместа. Нарежете 

я на 12 парчета и я запечете до златиста коричка в предварително загрята до 200 градуса фурна. В блендер 
смесете 1 ч. ч. маслини (без костилките), 2 рибки аншоа (от консерва), 2 скилидки чесън, 2 с. л. зехтин и раз-
бийте до еднородна маса. Сервирайте това заедно с тостовете – всеки да си намаже колкото иска върху тях. 

Тепанада е рецепта от провансалската кухня, особено на Ница – паста от маслини, зехтин, чесън, аншоа и каперси 
(което се произнася „тапен“ на провансалски – бел. ред.). Тази смес се поднася намазана върху тостове или като гар-
нитура към пилешко месо, като в нея се разбъркват и нарязани на ситно пресни зеленчуци.

2. Панини със сирене
Разрежете блата за пица на 4 части. Върху едната подредете парчета моцарела, салам или шунка и поръсе-

те с малко нарязано на сламки люто чушле (без семките). Покрийте отгоре с друго парче от пицата. Изпър-
жете в тиган без мазнина от двете страни, като натискате леко отгоре с плоска лъжица, за да хване хуба-
ва коричка „пърженият“ сандвич. Направете същото с другите две четвъртинки.

3. Пирожки със сливи
Равномерно поръсете основата за пица с 3 с. л. захар. Отгоре подреде-

те половинки от сливи (може и кайсии), които също поръсете с 1 
с. л. кафява захар. Запечете за 20 мин на средно силна фур-

на. Сервирайте със сладолед. Можете да поръсите със 
счукани орехи.

4. Панцанела
Основата за пица нарежете на не много го-
леми квадрати. Запечете ги от двете стра-
ни в тиган с незалепващо покритие. При-
гответе салата от чери домати, топче-
та моцарела и пресен босилек. Подправете 
със зехтин, винен оцет, сол и черен пи-
пер. Добавете запечените парчета тесто 
от блата за пица и сервирайте. 

5. Филийки с тиквички
Запържете за много кратко тиквички, 

нарязани на тънки кръгчета, в тиган с не-
залепващо покритие. Основата за пица запе-
чете във фурната. Нарежете я на „филийки“. 

Всяка намажете с готов сос песто, а отго-
ре сложете по едно кръгче запържена тиквичка.

5 р e ц е п т и  с . . .

Кръглият пласт 
тесто с диаметър 28–

30 см можете да купите от 

отдела за замразени продукти 

във всеки супермаркет. Но какво 

да направите с него, ако не 

обичайната пица?!
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П
о-вероятно е вече да сте чули понятието хай дефинишън 

(High Definition), но едва ли първото нещо, което ви идва 

наум, е технология, свързана с прането. Hotpoint разбира 

проблемите на своите потребители и затова плод на усърдни-

те усилия са уреди, специално създадени, за да решат пробле-

мите с липсата на време за домакинстване. 

КОЖНИТЕ АЛЕРГИИ И ОБРИВИТЕ 

са други често срещани проблеми, констатирани от алерголо-

зите напоследък. Утвърдените противоалергични решения на 

Hotpoint са програмата Anti Аllergy и опцията „Хигиенизиране с 

пара“. Утвърдената от Британската фондация за борба с алер-

гиите (BAF) програма Anti Аllergy премахва в дълбочина 99,9% 

от най-значимите алергени (като домашен прах, полени и алер-

гени от домашни любимци), благодарение на високата темпе-

ратура и броя изплаквания. Опцията „Хигиенизиране с пара“ га-

рантирана по най-естествен, икономичен и деликатен начин 

чистотата на прането ви. 

С грижа за тъканите Hotpoint разработи и 

ХИДРОТЕРМАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ 

благодарение на която новият казан осигурява най-добрата за-

щита за цветовете. Температурата в казана има съществена 

роля за прането. За да се избегне обезцветяването, тя трябва 

да е постоянна. Hotpoint постига това чрез свойствата на фи-

бростъклото и оптимизираната геометрия, които осигуряват 

най-добрите резултати при изпирането. 

УСЪВЪРШЕНСТВАНИЯТ ДИЗАЙН 

НА РЕБРАТА В БАРАБАНА

гарантира специалното масажиращо третиране на влакната. 

Новите ребра поемат дрехите и ги придвижват плавно, за да 

не се мачкат – за перфектно изпиране при максимална защита. 

Вече спокойно можете да се доверите на грижите на новите 

перални High Definition от Hotpoint, създадени специално за вас и 

в помощ на грижата за любимите ви хора. Обновените функции 

и дизайн предлагат нови подходи към всекидневния живот, като 

го правят лесен, приятен и неповторим. Hotpoint не се ограни-

чава само в предлагането на ефективни решения за ежедневни-

те ви нужди в прането, но също така е „поела“ ангажимент за 

околната среда и пестенето на енергия, благодарение на кой-

то можете да сте сигурни, че вашата пералня използва опти-

мално количество вода и енергия. 

Ерата
High Definition

при прането

През всеки един от месеците март, ап-

рил и май в списание „Бела“ и в уебсайта 

ни (на адрес www.bela.bg) ще бъдат публи-

кувани 3 въпроса (по 1 всеки месец). Ако 

отговорите вярно и на трите, получавате 

шанс да спечелите уред High Definition по 

ваш избор от Hotpoint (пералня, хладилник 

или фурна за вграждане).

Изпращайте вашите отговори 

на въпрос № 1 до 25 март на имейл 

адрес: bela@bela.bg. Не забравяйте 

да напишете двете си имена, 

адрес и телефон за връзка.

Имената на отговорилите правилно ще 

бъдат публикувани в сайта на списание 

„Бела“. От тях на 3 юни 2013 г. чрез жре-

бий ще бъде избран и обявен късметлия-

та, който ще спечели уред High Definition 

от Hotpoint. 

ВЪПРОС №1 

3 ВЕРНИ ОТГОВОРА  

1 HIGH DEFINITION УРЕД 
ПО ВАШ ИЗБОР

3 ВЕРНИ ОТГОВОРА  

1 HIGH DEFINITION УРЕД 
ПО ВАШ ИЗБОР

КОИ СА ДВЕТЕ НАЙ-

ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА 

HOTPOINT В БОРБАТА 

СРЕЩУ НАЙ-УПОРИТИТЕ 

АЛЕРГЕНИ?



за  д е с е р т

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Тестото се размразява и се раздела на 2 

части, които се разстилат върху поръсена 

с брашно повърхност. От всяка кора се из-

рязва кръг (най-добре с помощта на форма-

та за печене).

2. Плънката се приготвя, като вишните се 

разбъркват със захарта и сместа се за-

ЗА 12 ПОРЦИИ:

 1 опаковка многолистно ма-

слено тесто  300 г замразени 

вишни  1 яйце  настъргана-

та кора на 1/2 лимон  2/3 ч. ч. 

захар  2 с. л. нишесте  1 па-

кетче ванилена захар  1 с. л. 

брашно  1 с. л. олио

грява на бавен огън. Когато захарта се 

разтопи и се смеси със сока от вишните, 

течността се отлива в чашка. Нишесте-

то се разтваря във вишневия сироп и теч-

ността отново се връща на огъня. Приба-

вя се и лимоновата кора и се вари, докато 

плънката се сгъсти. 
3. Фурната се загрява до 180 градуса. Фор-

мата за печене се намазва с олио и се по-

крива с фолио за печене. 
4. Първата кора се поставя на дъното и 

се покрива с вишневата плънка. Отгоре се 

поставя втората кора. Краищата на тес-

тото внимателно се защипват. Върху по-

върхността на пирога се правят нарези с 

остър нож (да стане на ромбове). Пече се 

30–40 мин. Десертът се сервира топъл, 

поръсен с ванилена захар. 

БЕЛА/март/180/201364



Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак
за МАРТза МАРТ

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, 
лечение, почистване на дома, шопинг, лечение, почистване на дома, шопинг, 
грижа за цветята и посещение на зъболекаргрижа за цветята и посещение на зъболекар

ЛУННИЯТ МЕСЕЦ ПО ДАТИ И ЧАСОВЕЛУННИЯТ МЕСЕЦ ПО ДАТИ И ЧАСОВЕ

ЛЮБОВ, СЕКС, МОДА И ПАРИЛЮБОВ, СЕКС, МОДА И ПАРИ

От ВенераОт Венера

ОВЕНОВЕН

Коренна житейска промянаКоренна житейска промяна

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Възраждате стари мечтиВъзраждате стари мечти

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Потръгва ви в любовтаПотръгва ви в любовта

РАКРАК

Любовни „катастрофи“Любовни „катастрофи“

ЛЪВЛЪВ

Оптимистичен периодОптимистичен период

ДЕВАДЕВА

Финансови неразборииФинансови неразбории

ВЕЗНИВЕЗНИ

Конкуренцията ви притесняваКонкуренцията ви притеснява

СКОРПИОНСКОРПИОН

Ревизия на приятелитеРевизия на приятелите

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Страст и ревностСтраст и ревност

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Не се изолирайтеНе се изолирайте

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Осъзнавате грешките сиОсъзнавате грешките си

РИБИРИБИ

Променяте външния си видПроменяте външния си вид
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Ако имате въпроси 
или искате да 

споделите мнението 
си за астропрогнозите, 

можете да се 
свържете с автора 

на „Астронавигатор“ 
– Михайлина Никлева-

МИШЕЛ на имейл адрес 
mishell.nikleva@gmail.com 

или на тел. 0887/204–234.



Прогноза за март 2013 г.

 БЪДЕТЕ МЕТОДИЧНИ, СДЪРЖА-

НИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ от 1 до 19 
март. Не е лесно за един Овен, но 

много ще ви помогне! 
 КРАЙ НА ВАЖЕН ЖИТЕЙСКИ ЦИ-

КЪЛ настъпва за вас, когато Слън-

цето влезе в рождения ви знак на 20 
март. Дотогава трябва да сте при-

ключили с тревожни теми от мина-

лото, важна работа и дори с етап от 

развитието си. Не започвайте нови 

инициативи преди 20 март, а само 

приключвайте старите. Ще изпита-

те невероятна лекота, ако довърши-

те всичко започнато: изплатете дъл-

говете си, освободете се от всичко 

задържащо и ограничаващо. 
 ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ от 1 до 20 

март и особено в дните около ново-
лунието на 10 и 11 март. 

 ПОПРАВКИТЕ НА МИНАЛОТО ви 

се „диктуват“ от ретроградния Мер-

курий. До 17 март включително се 

връщайте символично назад, за да 

„нанесете“ корекции на минали ситу-

ации. Под близко минало разбирайте 
последните 3 месеца преди 23 фев-
руари. 

 ПРИВЛИЧАТЕ НОВИ ИДЕИ И ИНИ-

ЦИАТИВИ след 12 март, когато лич-

ната ви управляваща планета Марс 

е вече във вашия знак. Времето все 

още не е подходящо за нови инициа-

тиви, но ще усетите че идеите за 

тях започват да ви връхлитат. Слу-

шайте и анализирайте всичко, което 

ви предлагат след 17 март. 
 ЖИВОТЪТ ВИ КОРЕННО СЕ ПРО-

МЕНЯ след 20 март. В центъра на 

събитията сте и в личния, и в про-

фесионалния живот. Запознавате се 

с нови хора, получавате неочаква-

ни предложения. От 20 до 31 март – 

промени на всички нива. 

 ГОРЕЩИ ЛЮБОВНИ СТРАСТИ оч-

аквайте от навлязлата във вашия 

знак Венера след 22 март. 

 НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ ще 

се случат на 22 март: обрати и кон-

фликти, катастрофи, инциденти. Не-

предвидимите събития се дължат на 

срещата на Марс с Уран. 

 РАЗНОГЛАСИЯ С НАЧАЛНИЦИТЕ 

са възможни в дните на пълнолуние-
то във Везни – от 26 до 28 март. 

Старайте се да се държите дипло-

матично и не проявявайте излишна и 

инициативност в работата. 

 ШАНС ЗА РЕШАВАНЕ НА ВАЖЕН 

ФИНАНСОВ ВЪПРОС получавате на 
29 март. Можете да обезпечите бъ-

дещето си! 

 ПРОТИВОРЕЧИВ ДЕН е 31 март. 
Ще се наложи да се откажете от 

нещо, но пък вечерта късметът ще 

ви се усмихне – привличате точните 

хора в живота си. 

 УКРЕПВАТЕ И ОБНОВЯВАТЕ ПРИ-

ЯТЕЛСКИТЕ СИ ВРЪЗКИ от 1 до 19 

март. От 1 до 17 март обмисляте 

дали средата, в която сте, е подхо-

дяща да разгърнете потенциала си. 

Критични сте към всички, които ви 

ограничават и не ви подкрепят. Сил-

ни дни за започване на нови приятел-

ства са 2 и 3 март. Но най-реши-

телни в това отношение ще бъдете 

след новолунието на 11 март. Тога-

ва преразглеждате членството си в 

организации и партии. Всичко, което 

ви разсейва по пътя към целите ви, 

отпада. Ставате доста по-целенасо-

чени и концентрирани.

 ВРЪЩАТЕ СЕ КЪМ СТАРИ МЕЧТИ 

И НАМЕРЕНИЯ след 11 март. Оказва 

се, че нещо, от което сте се отказа-

ли, е добре да бъде съживено. Ретрог-

радният Меркурий се оказва много 

катализиращ за вашата зодия. Има 

един хубав период от този месец, ко-

гато ще можете да придвижите иде-

ите си и да започнете нещо ново и 

стабилно както в работата, така и 

в личния си живот – това са дните 

от 18 до 22 март включително.

 ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЗАВИСТ И СПЛЕТ-

НИ след 12 март. Препоръчвам ви да 

бъдете по-пасивни. Не обявявайте на 

всеослушание идеите и намеренията 

си до края на март, защото конкурен-

цията може да ви ги присвои. Бъдете 

особено предпазливи на 22 и 27 март.

 ПЕРИОД ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ЗА-

ПОЧНАТОТО настъпва за вас след 

22 март, когато управляващата ви 

планета Венера вече навлиза в Овен 

и до 31 март ви принуждава да при-

ключвате стари теми. Не е зле да 

забавите темпото и да се опитате 

да осмислите нещата по-задълбоче-

но. Време е за равносметка. 

 МНОГО ВАЖЕН ПЕРИОД ЗА РАБО-

ТАТА И ЗДРАВЕТО ВИ – от 25 до 28 

март включително. Наблюдавайте 

внимателно какво се случва и не пре-

небрегвайте ангажиментите си. Ще 

получите много важни прозрения за 

това какво бихте могли да работите 

в бъдеще, та да се чувствате удо-

влетворени. Възможно е да ви хрум-

нат нови идеи за нова посока на раз-

витие в настоящата ви работа. Осо-

бено силен ден в това отношение е 

28 март. Погрижете се за здравето 

си, особено ако имате оплаквания.

 БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ на 29 и 30 

март, особено в партньорствата. 

 ПОЛУЧАВАТЕ ДОБРА НОВИНА ве-

черта на 31 март. Тя ще се окаже 

полезна за бъдещето ви. 

О в е н  ( 2 1 . 0 3 – 2 0 . 0 4 )

Т е л е ц  ( 2 1 . 0 4 – 2 0 . 0 5 )
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Прогноза за март 2013 г.

 ОЧАКВА ВИ АКТИВЕН И НАПРЕГ-

НАТ МЕСЕЦ. Събитията ще ви за-

трупват постоянно, като повечето 

ангажименти ще изплуват от мина-

лото. 

 ВРЪЩАТЕ СЕ СИМВОЛИЧНО НА-

ЗАД от 1 до 17 март. Сега ваша-

та управляваща планета Меркурий 

е ретроградна и ви принуждава да 

свършите отлаганите задачи или да 

поправите онова, което не ви се е 

удало в миналото. Напрежението и 

по-голяма част от ангажиментите 

ще идват по линия на професионална-

та ви реализация. 

 ДА ПРЕРАЗГЛЕДАТЕ ЦЕННОСТИ-

ТЕ СИ е най-важната ви задача за це-

лия месец. Към нея ще ви подтикнат 

спънки и недоразумения на служебно-

то място от 1 до 17 март. Опитай-

те се да осъзнаете коя е посоката, 

в която искате да продължите да се 

развивате. Хармонични дни по отно-

шение на вашите прозрения и реше-

ния ще бъдат 1, 6, 7 и 8 март. Напре-

жение и конфликти са възможни на 4 
и 10 март. 

 „НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ“ е съветът на 

звездите. Преценявайте много внима-

телно обстоятелствата. Най-актив-

ният период за вас ще бъде от 1 до 20 
март. Тогава обаче трябва да бъдете 

и максимално търпеливи. В професио-

налната ви среда ще протичат проме-

ни, които ще засегнат и вас лично. 

 ПО-СПОКОЙНИ И ЖИЗНЕРА-

ДОСТНИ ще се почувствате след 
20 март. С лекота ще вземате ва-

жни решения, особено на 22, 26 и 27 
март. Успявате да задвижите идеи-

те си, да започнете нови проекти, да 

се споразумеете с приятели. 

 ПОТРЪГВА ВИ В ЛЮБОВТА след 
22 март. Тя, любовта, ще бъде ваша-

та движеща сила, която ще ви даде 

енергия и мотивация да продължите 

по избрания път. 

 СИЛЕН ТВОРЧЕСКИ ПЕРИОД ЗА-

ПОЧВА ЗА ВАС от пълнолунието на 
27 март. Тогава вече имате ясно-

та по отношение на личния си жи-

вот. Угасва една любов (или приятел-

ство), но на нейно място идва друга, 

още по-стойностна и вдъхновяваща. 

 ДОБРИ НОВИНИ, СВЪРЗАНИ С 

ДЕЦАТА ВИ очаквайте от 27 до 31 
март. Възможно е хубавите вести 

да се отнасят и за творческите ви 

начинания. 

 ТОЧНО НА ПЪТЯ НА УСПЕХА ще 

ви постави нова любов или заражда-

що се приятелство (или бизнес парт-

ньорство). Помнете датите 28 и 31 
март в тази връзка! 

 ВНИМАВАЙТЕ С ПАРИТЕ от 20 до 
31 март. Не харчете необмислено и 

не давайте пари назаем.

 ЩЕ СЕ БОРИТЕ през целия месец. 

Ще преодолявате трудности и ще се 

доказвате. Ще трябва да си вземете 

и поуки от близкото минало. 

 ПЕРИОДЪТ Е ИДЕАЛЕН ЗА ВСИЧ-

КИ, КОИТО УЧАТ или се занимават 

с научна дейност. От 1 до 17 март 

времето е подходящо за е ползот-

ворно довършване и финализиране на 

изостанала интелектуална работа. 

За всички други Раци периодът също 

е важен и ползотворен, особено ако 

имат лични отношения и бизнес връз-

ки с чужденци. 

 РЕВИЗИРАТЕ СОЦИАЛНИТЕ СИ 

ВРЪЗКИ от 1 до 17 март. Принуде-

ни сте да преразгледате своите со-

циални връзки. Нещо ще се промени и 

вие трябва да реагирате максимално 

адекватно и да скъсате окончателно 

със среди, в които не се чувствате 

добре. Ще откриете, че ви липсват 

приятели, или че имате толкова мно-

го, че не ви остава време да задълбо-

чите отношенията си с тях. 

 ЖИВОТЪТ ВИ СЕ ПРОМЕНЯ корен-

но! На 4, 7 и 10 март ще преразгледа-

те също мечтите и стремежите си. 

Правите нещо като профилактика на 

бъдещето. Ще откриете, че неща-

та, които до този момент сте смя-

тали за важни, вече не ви вълнуват. 

Особено силен в това отношение ще 

е 11 март – тогава може да настъпи 

много полезен за вас катарзис и гра-

дивен житейски обрат. 

 ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ. 

След 12 март Марс се премества в 

огнения и агресивен знак Овен. Фо-

кусът ви ще се измести изцяло върху 

професионалната ви реализация, кон-

куренцията на работното място и 

отношенията с началници. 

 НЕСПОКОЙНИ СЪБИТИЯ очаквай-

те след 20 март, когато Слънцето и 

Венера вече са в Овен. Това предве-

щава много емоционални и тревож-

ни промени. Ставате сприхави и тре-

вожни и така привличате дразнещи 

хора и инциденти към себе си.

 ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ след 20 

март. Бъдете много внимателни по 

отношение на близките си хора, ко-

гато пътувате и особено когато шо-

фирате. 

 ЛЮБОВНИ „КАТАСТРОФИ“ са въз-

можни, особено ако от 22 до 31 март 

се впуснете в необмислени връзки и 

флиртове. Няма да сте удовлетворе-

ни и няма да привличате хората, от 

които имате нужда. Внимавайте най-

вече на 28 и 31 март.

 БЪДЕТЕ СДЪРЖАНИ на 27 март. 

Не експериментирайте в личните 

отношения. Не се гневете. 

Б л и з н а ц и  ( 2 1 . 0 5 – 2 1 . 0 6 )

Р а к  ( 2 2 . 0 6 – 2 1 . 0 7 )
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 СТРЕМИТЕ СЕ КЪМ ПРОМЕНИ 

през целия месец. Добре е да се ста-

раете да държите тонуса и настро-

ението си в този „курс“. Помнете 

това, защото сега за вас моментът 

е изключително подходящ да нанесе-

те „поправки“ на миналото си. Вся-

какви. 

 ВРЕМЕ НА ТРАНСФОРМАЦИИ е 

периодът от 1 до 17 март. Помощ-

ник в тези процеси ще ви бъде рет-

роградният Меркурий в Риби. В посо-

ченото време е добре да проведете 

важните срещи с началници, бизнес 

партньори или покровители. Препо-

ръката важи особено ако вече имате 

стартирани съвместни инициативи 

с тях. Не отлагайте и довършете за-

почнатото. Не пропускайте шанса си 

за професионално развитие или ут-

върждаване в бизнеса. 

 ПРЕРАЗГЛЕЖДАТЕ ЛИЧНИТЕ СИ 

ОТНОШЕНИЯ отново в периода от 1 
до 17 март. Трансформациите са го-

леми, особено по отношение на сек-

суалните връзки. В по-широк смисъл 

всичко, свързано със скритата стра-

на на живота, ще подлежи на анализ 

и промяна. Удава ви се възможност да 

направите психологически „рестарт“, 

което ще ви подейства положител-

но. Намирате отговори на въпро-

си, които много ви вълнуват. Попада-

те на подходящата литература или 

срещате точните хора, които ще ви 

помогнат. Използвайте максимал-

но ползотворно този период, за да се 

отър вете от всякакви зависимости 

– емоционални, материални или сексу-

ални. Старайте се точно сега да не 

вземате кредити и/или лични заеми. 

Вместо това се опитайте да върне-

те всичките си дългове. 

 ГОЛЕМИ ПРОЗРЕНИЯ И ЯРКИ 

ПРОМЕНИ се случват на 1 и 7 март. 
Имате сили да се справите с всич-

ко недовършено след новолунието в 
Риби на 11 март. 

 АКТИВИЗИРАЙТЕ ОБЩУВАНЕТО 

СИ след 17 март. Препоръката важи 

най-вече за тези, които имат лични 

връзки в чужбина или са обвързани с 

международни проекти и договори. 

 ОПТИМИСТИЧЕН ПЕРИОД на-

стъпва след 20 март. Бурни и прият-

ни емоции както в любовта, така и в 

общ житейски план очаквайте след 
22 март. Венера навлиза в огнения 

Овен и ви носи любов, приятелство и 

творческо вдъхновение.

 СИЛЕН ПОЛОЖИТЕЛЕН ДЕН е 27 
март. Стартирайте нови проек-

ти, подпишете договори, пътувайте, 

търсете информация. Във всичко ще 

ви върви. 

 ВЗИМАТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ на 28 
март.

 В НАПРЕГНАТО И ХАОТИЧНО СЪС-

ТОЯНИЕ СТЕ през първите 3 седми-
ци. Март ще е труден за вас месец. 

На моменти ще чувствате силна „не-

определеност“. Напрегнатият ви пе-

риод ще продължи до 19 март.

 ЩЕ РЕШАВАТЕ СТАРИ ПРОБЛЕ-

МИ от 1 до 17 март. Налага се да се 

справяте със стари натрупани про-

блеми и ангажименти,  свързани с 

брака, партньорствата и деловите 

връзки. 

 ВГЛЕДАЙТЕ СЕ В СЕБЕ СИ! Сега 

е време да се анализирате, за да ус-

тановите къде се крият проблемите, 

които вие предизвиквате несъзна-

телно с поведението си. Направете 

корекции в поведението си.

 ЕМОЦИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ЛЮ-

БОВНИ ТЕРЗАНИЯ. Време е да прове-

дете „лечение“ на своите взаимоот-

ношения. Възможно е да преразгледа-

те старите си връзки и дори да въз-

становите някои от тях, които още 

имат потенциал. Периодът от 1 до 

19 март ще бъде емоционално на-

прегнат, пълен с неясни търсения и 

любовни терзания. 

 ОРИЕНТИРАТЕ СЕ В ОБСТАНОВКА-

ТА. На 7 март сте по-силни и сте на-

ясно какво точно ви се случва. След 

11 март ще се ориентирате много 

добре с кого трябва да общувате.

 ФИНАНСОВИ НЕРАЗБОРИИ ви за-

плашват след 12 март. Възможни са 

и конфликти на тема пари и инвести-

ции, особено ако имате частен биз-

нес. Ще трябва да оправяте стари 

грешки и да спасявате неуспешни до-

говори и инвестиции. 

 НАВЛИЗАТЕ В СЛОЖЕН ПЕРИОД 

след 20 март. Възможно е личните 

ви отношения да се объркат –  оч-

аквайте проблеми по темите секс и 

пари, както и манипулации от страна 

на партньора ви. Гледайте да не се 

превърнете в нечия сфера на влияние. 

 НЕ СЕ ПРЕДОВЕРЯВАЙТЕ на 22 

март. Пазете се от съмнителни 

връзки. От 20 до 31 март не сте с 

добър енергиен потенциал. Ту ще се 

чувствате силни и много вдъхновени, 

ту ще губите сили и правилна ориен-

тация. Бъдете внимателни при шофи-

ране и работа с електроуреди. 

 ПОТЪРСЕТЕ НОВИ ВЪЗМОЖ-

НОСТИ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ НА ПАРИ на 

27 март, когато е добре да вземете 

важни решения за материалното си 

обезпечение в бъдеще. Помислете за 

нова или допълнителна работа. 

 ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 

от 27 до 31 март. Започнете да се 

храните здравословно и да спортува-

те повече. 

Л ъ в  ( 2 2 . 0 7 – 2 2 . 0 8 )

Д е в а  ( 2 3 . 0 8 – 2 2 . 0 9 )
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 ОЧАКВА ВИ МНОГО РАБОТА. Ме-

сецът се очертава много отруден за 

вас – през цялото време с нещо ще 

бъдете заети и когато го свършите, 

на негово място ще се появява нова 

работа. Не се тревожете, приемайте 

това философски и с радост си вър-

шете поетите ангажименти. 

 ПРИКЛЮЧВАТЕ С ОТЛАГАНИ АН-

ГАЖИМЕНТИ от 1 до 17 март. Ще 

трябва да се справите с всичко от-

ложено до момента. Непрекъснато 

нещо недовършено от миналото ще 

се завръща при вас. Ще правите и 

„поправки“ на минали ситуации.  

 РЕШАВАТЕ ВАЖЕН СЕМЕЕН ПРО-

БЛЕМ, който дълго време ви е те-

жал на 8 март. В периода от 4 до 8 

март се справяте с огромно количе-

ство работа и показвате своя усет 

към хармонията. Демонстрирате 

перфекционизма си. 

 ПРОБЛЕМИ СЪС ЗДРАВЕТО е въз-

можно да имате на 10 и 11 март. Не 

е изключено да се почувствате от-

паднали и изтощени поради временен 

спад на имунната защита. 

 ОВЛАДЯВАТЕ ПОЛОЖЕНИЕ-

ТО след 12 март, когато планета-

та Марс навлиза в срещуположния ви 

знак Овен. Това ви прави активни и 

енергични. Сменяте подхода си към 

всичко. Много успешно изглаждате 

недоразумения с началници и колеги. 

А също и с близки роднини, за които 

се грижите и носите отговорност. 

 ПОПАДАТЕ В КОНКУРЕНТНА СРЕ-

ДА както в бизнеса, така и в личния 

живот. До края на месеца ще се об-

градите с нови и енергични хора, кои-

то ще ви стимулират да вървите на-

пред. Ще трябва обаче да проявите 

голямо старание, за да не си изпуска-

те нервите, защото може да бъдете 

въвлечени в конфликти и конкурент-

на борба. 

 НЕСПОКОЙНИ ДНИ са 27 и 28 

март, когато ви препоръчвам да бъ-

дете деликатни и търпеливи. Тогава 

е пълнолунието във Везни – от една 

страна, ще можете да блеснете и да 

дадете най-доброто от себе си, но 

от друга страна, ще сте много нерв-

ни. Насочвайте енергиите си само в 

градивна посока.

 ЛЮБОВНИ ТЕРЗАНИЯ След 22 

март и Венера навлиза в Овен и ва-

шите любими хора започват да ста-

ват много по-взискателни, капризни, 

нервни и властни. В любовта тряб-

ва да сте много нежни и всеотдайни. 

Ще се наложи да проявите цялото си 

старание и търпение и да избягвате 

конфликтите и внезапните обрати, 

особено на 28 и 31 март.

 СЛОЖЕН, ИЗПЪЛНЕН С КОНТРА-

СТИ И ВЪЛНЕНИЯ ще е март. Само 

за творчески настроените предста-

вители на този знак периодът може 

да се окаже силен и „дълбок“ и те с 

лекота ще могат да изразяват ми-

слите и чувствата си. 

 РЕШАВАТЕ ЕМОЦИОНАЛНИ ПРО-

БЛЕМИ на 1 и 4 март. Това са много 

важни дни за вашите лични  отноше-

ния. Съдбата отново ви изправя пред 

нерешени стари любовни тревоги.   

 РЕВИЗИЯ НА ПРИЯТЕЛСТВАТА 

Най-големите ви катаклизми на тема 

любов, приятелски връзки, отношения 

с деца са в периода на ретроградния 

Меркурий – от 1 до 17 март. Мно-

зина от вас ще приключат връзки и 

приятелства, които вече са изчерпа-

ни. Добрата новина е, че в този пе-

риод можете да направите анализ и 

да възстановите стари отношения, 

както приятелски така и любовни. 

 ДОВЪРШВАТЕ ТВОРЧЕСКА РАБО-

ТА от 1 до 17 март. Можете успеш-

но да финализирате творчески про-

ект, който сте стартирали в мина-

лото. 

 ОВЛАДЯВАТЕ ПОЛОЖЕНИЕТО 

след 11 март. Чувствата се по-ста-

билни в емоционално отношение. По-

лесно вземате решения. 

 ПОТЪРСЕТЕ ПО-БЛИЗЪК КОН-

ТАКТ С ДЕЦАТА и самите вие прояве-

те своята детска безгрижност. По-

степенно вниманието ви се измест-

ва от любовта и приятелствата към 

работата и професионалните анга-

жименти. 

 ТЪРСИТЕ НОВ ПОДХОД В РАБО-

ТАТА след 12 март. Започвате да 

търсите активно нови форми за из-

ява на способностите си и нов под-

ход в отношението с колегите. След 

21 март бъдете перфектни в рабо-

тата си, търсете нови идеи и начи-

ни за доказване на професионалните 

си качества. 

 КОНФЛИКТИ НА РАБОТНОТО МЯС-

ТО очаквайте на 22, 28, 29 и 31 март. 

Дните са критични. Назряват бури, в 

които с пълна сила избухват тлеещи 

напрежения и недоразумения. Опитай-

те се да не изпускате нервите си от 

контрол, както и завоюваните до мо-

мента позиции. 

 ДЕН ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ е 26 
март. Потърсете нови възможности 

и адекватни партньори. 

 ТАЙНИ ИЗЛИЗАТ НАЯВЕ на 27 
март, когато е пълнолунието. Ще 

имате силни прозрения и безпогреш-

на интуиция – можете да разкриете 

неща, които до този момент са ви 

убягвали. Ще имате и интересни но-

вини и предложения от чужбина.

В е з н и  ( 2 3 . 0 9 – 2 2 . 1 0 )

С к о р п и о н  ( 2 3 . 1 0 – 2 2 . 1 1 )
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 МАРТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА АК-

ТИВНИ ДЕЙСТВИЯ в по-голямата 

си част. Както и за стартиране на 

творчески инициативи. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОМА 

И СЕМЕЙСТВОТО СИ от 1 до 17 
март. Осигурете спокойствие за 

себе си и близките си. Това е месец 

на трансформации на семейните от-

ношения. Няма да става по най-лес-

ния и бърз начин, но вече е крайно на-

ложително да я направите, защото 

някои от проблемите, недоразумени-

ята и разногласията в семейството 

са започнали да стават „хронични“. 

 ТРУДЕН ДЕН е 4 март, когато ще 

се налага да водите важни разговори 

и да вземате тежки решения. Оста-

вите сърцето си да „говори“. 

 СТРАСТ И РЕВНОСТ ще тормозят 

душата ви на 7 март. На 10 март 

очаквайте отново недоразумения с 

партньора и дори размяна на обиди. 

От 1 до 17 март може да се наложи 

да решавате проблеми, произтичащи 

от създал се любовен триъгълник. 

 УСПОКОЯВА ВИ НОВОЛУНИЕТО на 

11 март, когато вземате решение да 

направите реконструкции всякакви 

вкъщи – не само в отношенията, но 

и в интериора. Периодът от 11 до 17 

март наистина е подходящ за дребни 

ремонти и преподреждане на жилище-

то ви. Всяко нововъведение ще про-

мени енергията на дома ви и ще до-

принесе за душевния ви комфорт. 

 В РАБОТАТА – ЗАТИШИЕ през пър-

вите 2 седмици от месеца. Ще при-

ключвате стари проекти, ще доуто-

чнявате финансови условия по склю-

чени договори и най-накрая ще ги фи-

нализирате. 

 ПРИЯТЕЛИТЕ ЩЕ ТЪРСЯТ КОМПА-

НИЯТА ВИ след 12 март. Ще се свър-

жете с хора, които имат същите ин-

тереси и творческа нагласа като 

вашите. Но за нови интимни връзки 

дори и не си помисляйте от 12 до 17 

март, защото ще се окажат времен-

ни и неудовлетворителни. 

 НАЙ-СЕТНЕ НАСТЪПВА ХУБАВ ПЕ-

РИОД след 20 март, когато ви по-

тръгва в любовта, семейните отно-

шения, творческите проекти и в ра-

ботата. В подем сте до края на ме-

сеца. Мнозина от вас ще намерят 

нови приятели или нова любов, когато 

на 22 март и Венера навлезе в Овен. 

27 и 28 март са отлични дни за ек-

ипна работа и стартиране на замис-

леното. 

 НЕПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ В 

ЛЮБОВ ТА са възможни единствено 

на 28 и 31 март. Бъдете по-внима-

телни.  

 ВЗЕМАТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ и 

преодолявате различни препятствия. 

През целия месец ще сте много анга-

жирани и концентрирани. 

 ПОПРАВКИТЕ НА МИНАЛОТО ви 

се диктуват от ретроградния Мер-

курий. От 1 до 17 март ще успеете 

да донаучите и да довършите много 

неща. В този период, докато Слън-
цето е все още в Риби (до 19 март 
включително), сте много интуитив-

ни и гъвкави. С лекота отхвърляте 

работата, която по-рано ви е тежа-

ла и затормозявала. 

 ПРИВЛИЧАТЕ НОВИ ХОРА И НОВИ 

ИДЕИ, но най-доброто, което може 

да направите за себе си и бъдещото 

си развитие, е да възстановите ста-

ри, но много полезни връзки, които ще 

се превърнат в източник на важна за 

вас информация. 

 НЕ СЕ ИЗОЛИРАЙТЕ на 1, 4, 7 и 8 
март, когато ще бъдете най-убе-

дителни и ще постигате удивител-

ни резултати на всички фронтове. 

На тези дати можете да подновите 

стари дейности и започнато обуче-

ние. 

 ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ НОВИ ИНИ-

ЦИАТИВИ до 17 март включително. 
На 18 март вече можете да старти-

рате нови начинания, които отдав-

на обмисляте. Използвайте целенасо-

чено дните от 18 до 21 март вклю-
чително, за да започнете работа по 

тях. 
 НЕДОРАЗУМЕНИЯ И НАПРЕЖЕ-

НИЯ В ЛЮБОВТА очаквайте след 22 
март. Не предприемайте рискова-

ни действия, които ще застрашат 

връзката ви, и не бързайте да ревну-

вате и да преживявате дребни неус-

пехи в личния си живот. Бъдете дели-

катни и с приятелите, и с деловите 

партньори. 

 НАЙ-ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ ще са 28 
и 31 март, когато могат да избух-

нат доста конфликти, които ще ви 

разбалансират задълго и няма да мо-

жете да се концентрирате в работа-

та си. 

 НЕСТАБИЛНА ФИНАНСОВА СИТУ-

АЦИЯ ще ви държи в напрежение от 
22 до 31 март, когато трудно ще за-

държите спечеленото. 

 УКРЕПЕТЕ ВРЪЗКИТЕ С БЛИЗКИ-

ТЕ СИ, задържайте се повече у дома 

в дните от 22 до 31 март и се пос-

тарайте да сте по-отдадени на се-

мейството си. 

 ВАЖНИ ЗА ВАШАТА КАРИЕРА ДНИ 

са 27 и 28 март. Дайте всичко от 

себе си, за да подобрите отношения-

та си с шефовете. На 29 март може-

те да проведете важни разговори, да 

подпишете договори и споразумения, 

които ще ви обезпечат бъдещето.

С т р е л е ц  ( 2 3 . 1 1 – 2 1 . 1 2 )

Ко з и р о г  ( 2 3 . 0 8 – 2 2 . 0 9 )
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Прогноза за март 2013 г.

 ТЪРПЕЛИВИ, АДАПТИВНИ, ДИ-

ПЛОМАТИЧНИ – такива трябва да 

бъдете през целия месец. Овладя-

вайте ситуациите на работното си 

място и вземайте инициативата в 

свои ръце. 

 ПО-ВНИМАТЕЛНО С ФИНАНСО-

ВИТЕ ВЪПРОСИ – това е съветът, с 

който е добре да се съобразите. Не 

правете инвестиции и големи покуп-

ки до 17 март. Възможни са непри-

ятности при провеждане на банкови 

операции. 

 ПРЕРАЗГЛЕЖДАТЕ И ПОДРЕЖ-

ДАТЕ ЦЕННОСТИТЕ СИ от 1 до 17 

март. Някои важни до този момент 

за вас неща сега ще изгубят своя 

смисъл завинаги. Възможно е да осъз-

наете, че до този момент сте дава-

ли преднина само на духовните тър-

сения и сте пренебрегвали мате-

риалната страна на живота. На 8 
март ще се убедите, че това не е 

добрият за вас подход. 

 УКРЕПЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ във вре-
мето от 1 до 17 март. Ако провежда-

те някакво лечение, сега може да про-

мените подхода, лекарството или ле-

каря. Посоченият период е добър и за 

прочистване на организма от токсини. 

 ОСЪЗНАВАТЕ ГРЕШКИТЕ СИ от 
1 до 4 март. „Болните“ ви теми ще 

бъдат личните и служебните взаи-

моотношения. По-решително ще се 

справите с всичко, което не ви ха-

ресва или ви пречи след 11 март. 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ДОХОДИ е възможно да намерите от 
11 до 17 март. Личните и деловите 

ви контакти се активизират посте-

пенно след 12 март. 

 БЪРЗО МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИ-

ТЕ ЖИВОТА СИ след 20 март. Ще по-

чувствате силен прилив на енергия 

и сили, а събитията ще се развиват 

много бързо. Положителните проме-

ни в живота си очаквайте от 20 до 31 
март. Пътувайте, общувайте, тър-

сете информация и нови контакти и 

възможности. 

 ЕМОЦИОНАЛНИЯТ ВИ ЖИВОТ СЕ 

СЪЖИВЯВА след 22 март. Привли-

чате нови хора. Сътресения от на-

стъпващите промени и новости ще 

има на 22 март. Възможно е да пре-

къснете някои връзки, да се влюби-

те от пръв поглед или пък да ви осе-

ни интересна идея – това са възмож-

ностите, които ви готви 28 март. 

 НАПРЕЖЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ЛЮ-

БОВ ИЛИ ПРИЯТЕЛСТВО е възмож-

но на 31 март. Не ревнувайте и не 

се впускайте в драматично изяснява-

не на отношенията. Успокойте се, по-

гледнете ситуацията отстрани и ще 

видите колко бързо нещата ще се ре-

шат от само себе си.

 ТОВА Е ВАШИЯТ МЕСЕЦ! Използ-

вайте го максимално добре до 
19 март. До посочената дата Слън-

цето е в Риби и имате уникална-

та възможност да направите всич-

ко най-добро за себе си и развитие-

то си. 

 СТАРИ ТЕМИ НА НОВ ДНЕВЕН 

РЕД поставя пред вас ретроградни-

ят Меркурий от 1 до 17 март. Ста-

ва дума за въпроси, свързани с ваше-

то самоутвърждаване и с начина ви 

на общуване. Сега намирате сили да 

възстановите дейности, които сте 

изоставили в близкото минало. Дава 

ви се шанс да възобновите интереса 

си към тях и дори да подходите към 

тях с още по-голям ентусиазъм. Сил-

ните ви дни в това  отношение са 1, 
4, 7, 8 и 11 март. Помнете тези ва-

жни дати. Силата и увереността ще 

бъдат с вас тогава. 

 ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ И ЖИЗНЕ-

НОСТ ще почувствате след новолу-
нието в Риби на 11 март. Препоръ-

чително е да набележите своите на-

мерения, както и да концентрира-

те усилията си в една посока. Стар-

тирайте новите начинания след 17 
март. 

 ПРОМЕНИ ВЪВ ВЪНШНИЯ СИ 

ВИД можете да направите от 1 до 
17 март. Периодът ще бъде благо-

приятен и за по-сериозни промени на 

имиджа. Започнете от смяна на при-

ческата и обновяване на гардероба и 

продължете с провеждане на диета 

и занимания със спорт. Всичко това 

сериозно ще оздрави и хармонизира 

тялото ви. 

 ДЕЛОВАТА ВИ АКТИВНОСТ ЗА-

ПОЧВА от 18 март.  Установявате 

или подновявате контакти с бизнес 

партньори. Не занемарявайте общу-

ването си и с хората от личния ви 

приятелски кръг.  Добре е да потър-

сите подкрепата на високопоставе-

ни личности, които ще бъдат готови 

да ви помогнат. Успешни в това от-

ношение ще бъдат дните от 18 до 21 

март, както и 26 и 29 март. 

 ВНИМАВАЙТЕ С ФИНАНСОВИТЕ 

ОПЕРАЦИИ на 22, 28 и 31 март. Въз-

можно е да загубите много пари. Тези 

дни са трудни и в здравословно от-

ношение. Всичко правете с повишено 

внимание, пазете се от инциденти. 

 ОСЪЗНАВАТЕ ГРЕШКИ И ЗАВИ-

СИМОСТИ на пълнолунието на 27 

март.  Отличен момент за ревизия 

на сексуални контакти, преодолява-

не на зависимост от връзки, в които 

вече няма чувства. Можете да наме-

рите общ език с делови партньор, но 

не смесвайте бизнеса с лични отно-

шения.

В о д о л е й  ( 2 1 . 0 1 – 1 9 . 0 2 )

Р и б и  ( 2 0 . 0 2 – 2 0 . 0 3 )

БЕЛА/март/180/2013 71



лу н а т а  с ъ в е т в а

КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

12–26 март 

НАРАСТВАЩА ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите градивни елементи от храната. Периодът 

не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, се храните 

разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – то-

гава организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако иска-

те да не напълнеете. 

 Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усво-
яват  оптимално на:12 (след 13.18 ч.), 13, 14 (до 21.00 ч.), 22, 23, 24 (до 17.50 ч.) март.

 Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработ-
ват най-добре на:15, 16, 24 (след 17.50 ч.) 25, 26, март. 

 Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумира-
те на: 17, 18, 19 март. 

 Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на: 20, 21 

март.

27 март, 11.28 ч., 

Луната е във ВЕЗНИ,  

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес внимавайте в храненето, защото са уязвими бъбреците и цялата отделителна 

система. Ако имате проблем с теглото, ограничете храната. По пълнолуние се пълнее 

най-бързо и се задържат много вода и токсини в тъканите.  Наблегнете само на зелен-

чуково или плодово меню. Избягвайте тежката храна, както и големите порции белтъчни 

храни. Не се натоварвайте нито с храна, нито с работа и емоции.

1 – 10, както и  

28–31 март, 

НАМАЛЯВАЩА ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.

 Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 4, 5 и 31 март са препоръчителни 

дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 6 и 7 март са датите за скул-

птиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пила-
тес и йога. На 2, 3,10, 29 и 30 март се препоръчват: сауна, плуване, танци, водна аеро-
бика, акваспининг, или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви по-

могнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, 

което води до изглаждане на целулита. 1, 8, 9 и 28 март са дните на дихателни упражне-
ния, разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

27 март, 11.28 ч., 

Луната е в РИБИ  

НОВОЛУНИЕ

 Това е денят за разтоварване и лечение на организма. Дайте възможност на тялото 

само да се възстанови и пречисти. 

 При Луна в Риби се пречиства и възстановява лимфната система, засилва се имуни-
тета, особено ако положите усилия за това и не тровите организма си с алкохол, кон-
серванти, цигари и негативни емоции. Намалете количеството на храната. Който може 

да издържи, му препоръчвам да гладува и да пие само течности. Консумирайте само ве-

гетарианска храна. Изягвайте тежките, мазни храни, защото ще се почувствате много 

вяли и отпаднали, ако прекалите с тях. В никакъв случай не пийте алкохол и не приемайте 

лекарства без причина. Сега организмът е особено чувствителен и тези неща му дейст-

ват директно като отрова. 

 За вашата лунна магия по НОВОЛУНИЕ В  РИБИ От цялата година това е най-подхо-

дящото време да се отървете от зависимости. Независимо какви са те – време е да се 

простите със свои вредни навици, да се откажете от всичко, което ви затормозява и ви-

димо ви пречи. Например от отървете от заблуди и пораженчески нагласи. Вземете реше-

ние да сте по-състрадателни и толерантни, дайте прошка и забравете за трудните мо-

менти в миналото.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ

ПОДСТРИГВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

За трайна прическа: 1 (до 1.35 ч.), 6, 7, 8, 9, 28, 31 март

За бърз растеж на косата: 

15, 16, 22 (след 8.51 ч.), 23, 24, 25, 26 март

10, 11,12 (до 13.18 ч.), 19 (след 20.56 ч.), 

20, 21, 22 (до 8.51 ч.) март

Ако искате косата ви да расте бързо, подстрижете се във фазата на нарастваща Луна (на посочените дати). 

Но пък тогава новата ви прическа доста бързо ще изгуби своята форма.

СПОРЕД ТИБЕТСКИТЕ ВЯРВАНИЯ

Ако подстрижете косата си на: 3, 4, 5, 8, 9, 15, 18, 23, 24 и 29 март ще привлечете към себе си 

здраве, щастие, дълъг живот, красота, пари и благополучие!

Тези дни са съобразени само с влиянието на лунните дни, а не и с преминаването на Луната през зодиакалните знаци. 
Затова тези дати се различават от подходящите дати, посочени по-горе. 

КЪДРЕНЕ И БОЯДИСВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

14 (след 21.09 ч.), 15, 16, 17, 18, 19 (до 20.56 ч.) март
1 (след 19.35 ч.), 2, 3, 10, 11, 12 (до 13.18 ч.),

19 (след 20.56 ч.), 20, 21, 22 (до 8.51 ч.), 29, 30 март

КОСА

ПОСЕЩЕНИЯ В КОЗМЕТИЧНИЯ САЛОН, ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО

Процедури за подхранване и овлажняване 

на кожата, подхранващи маски, подмладяващи процедури: 12–27 март

Процедури по почистване на кожата, парна баня, пилинг маски,  отстраняване на дефекти: 

1–11, както и 28–31 март

ЕПИЛАЦИЯ НА ТЯЛО, ОФОРМЯНЕ НА ВЕЖДИ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1–10, както и 29–31 март 12–29 и особено 26–28 март

КЪДРЕНЕ И БОЯДИСВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

14 (след 21.09 ч.), 15, 16, 17, 18, 19 (до 20.56 ч.) март
1 (след 19.35 ч.), 2, 3, 10, 11, 12 (до 13.18 ч.),

19 (след 20.56 ч.), 20, 21, 22 (до 8.51 ч.), 29, 30 март

КОЖА

МАНИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1 (до 19.35 ч.), 5, 6, 7, 8, 9,15,16, 23, 24, 25, 26, 28, 31 март 10–14; 17–22 (до 8.51 ч.), както и 29, 30 март

ПЕДИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

6, 7, 8, 9, 31 март 10, 11, 12, както и 19 (от 20.56 ч.)–22 (до 8.51 ч.) март

НОКТИ
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МАСАЖИ

За антицелулитни масажи и дрениращи процедури: 1–11, както и 28–31 март

За релаксиращи процедури с лечебни кремове и етерични масла: 12-27 март

САУНА

1–1, както и 28–31 март, като особено препоръчителни са датите: 2, 3, 29, 30 март

СПА ПРОЦЕДУРИ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ през МАРТ

ДАТИ
НЕ ПЛАНИРАЙТЕ 

ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на
ПРЕПОРЪЧВА СЕ 

ПРОФИЛАКТИКА на

12 (след 13.18 ч.), 

13, 14

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 

брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

15, 16 
Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, 

матка, пикочни канали

17, 18, 19 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце
Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта

20, 21
Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

22, 23, 24 Сърце, слезка (далак)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани 

с нарушения на кръвното налягане

25, 26

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 

задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 

вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, 

лимфна система

1,  27, 28
Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 

брадичка, устна кухина, зъби

2, 3, 29, 30
Яйчници, външни полови органи, матка, 

пикочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

4, 5, 31
Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

6, 7
Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

8, 9

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани с нарушения 

на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

10, 11, 

12 (до 13.18 ч.)

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 1 до 10 март, както и от 28 до 31 март. 

ВАЖНО! Всички съвети, които ви давам, имат препоръчителен характер. Прилагайте ги само, когато имате възмож-

ност за избор на ден за лечение и заболяването ви не изисква  моментална намеса. Те не  се отнасят за спешните и жи-

вотоспасяващите случай. 

По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервенции на 11 март (новолуние), когато няма достатъч-

но лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 27 март (пълнолуние), защото тогава ще има голяма 

кръвозагуба.
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СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

1.03 (от 22.36 ч.), как-
то и 30.03 (от 22.42 
ч.) и 31.03 (през целия 
ден – 20-и ЛД

Всичко, започнато днес, ще има успех – и големите начинания, и малките. Това е ден на освобожда-

ване от психически товар, преодоляване на съмнения и духовен растеж. Не проявявайте високоме-

рие. Не бъдете заядливи днес. Не проявявайте гордост!

2.03 (от 23.45 ч.),  
както и 3.03 (през це-
лия ден) – 21-ви ЛД

Много активен творчески ден. Отличен е за започване на нова работа, спортуване и пътешествия. 

Ставаме по-уверени, смели и решителни. Подходящ е за пътувания, групови занимания и търговска 

дейност.

4.03 (от 0.52 ч.) – 

22-ри ЛД

Ден на мъдростта, на получаване и използване на информация. Предайте на другиго своите знания. 

Посетете астролог. Проявете щедрост към някого, упражнявайте се в алтруизъм. Това ще ви по-

могне да помъдреете.

5.03 (от 1.55 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. Внимавайте, защото ще бъдете склонни към кавги, преяждане, 

глупави постъпки и гневни изблици. Авантюризмът се засилва.

6.03 (от 2.52 ч.) – 

24-ти ЛД

Активен, творчески ден. Зареден е с преобразувателна сила – разрушете старото и започнете 

нещо ново. В Древен Египет именно на този ден са полагали основите на пирамидите. Използвай-

те го за укрепване на духа и тялото. Ден за нов строеж. Големите ви проекти имат шанс да бъдат 

стартирани точно днес.

7.03 (от 3.43 ч.) – 

25-и ЛД

Всичко сега става с лекота, с вътрешен порив. Но не бързайте! Днес се препоръчва да действате 

по-внимателно и задълбочено. Усамотете се поне за няколко часа, ако можете.  Не бъдете суетни. 

Избягвайте случайните контакти. Следете какви знаци ви дава съдбата!

8.03 (от 4.26 ч.) – 

26-и ЛД

Критичен ден – има опасност да изхабите енергията си напразно. Въздържайте се от активни 

действия, покупки и общуване. Постете. Днес хората се суетят, говорят излишно и сплетничат. 

Има опасност да изразходите енергия напразно. Внимателно избирайте хората, с които общувате.

9.03 (от 5.04 ч.) – 

27-и ЛД

Ден за прекратяване на контакти с лоши хора. Почивайте и медитирайте. Ще имате прозрения. На-

сочете мислите си към възвишени неща. Неочаквано можете да намерите решение на проблем, кой-

то отдавна ви безпокои. Днес не пийте никакъв алкохол, защото ще подейства зле на психиката ви.

10.03 (от 5.38 ч.) – 

28-и ЛД

Един от най-благоприятните дни през лунния месец. Подходящ за ремонти и купуване на жилище. Не 

нарушавайте хармонията му с груби действия – не режете дърва, не късайте цветя, не убивайте 

насекоми. Денят е благоприятен за самопознание и медитация. Ако сте недружелюбни, можете да 

се почувствате изведнъж много зле.

11.03 (от 6.30 ч.) – 

29-и ЛД

Опасен, сатанински ден. Най-опасния през целия лунен месец! Възможно е да се почувствате без ни-

каква енергия. Не планирайте и не започвайте нищо ново. Не пийте и капка алкохол! Избягвайте об-

щуването с досадни хора. Не допускайте мрачните мисли да ви завладеят. 

11.03 (от 21.52 ч.) – 

1-ви ЛД

Чист и светъл ден. Посветете го на всичко, което възвисява духа. Ще ви осенят творчески идеи. 

Не е подходящ за колективна работа. Внимавайте какво си мислите, планираното днес ще се реали-

зира. Полезно е да си припомните детството и да анализирате жизнения си път.

12.03 (от 6.39 ч.) – 

2-ри ЛД

 Ето това е денят, в който можете да минете на диета или да започнете здравословен начин на 

живот! Не се поддавайте на гнева, не влизайте в конфликти! Бъдете щедри. Днес можете да опре-

делите какво е полезно и какво е вредно за организма ви. Както и с кои хора е добре да общувате и 

с кои – не. 

13.03 (от 7.09 ч.) – 

3-ти ЛД

Енергетиката на този ден изисква да сте активни. Действайте! Натоварете се физически! Ако 

сте пасивни, има опасност да станете мнителни, подозрителни и коварни. Освободете се от не-

гативните емоции, опитайте се да се държите добре с хората. Ако се разболеете днес, по-трудно 

ще оздравеете.

Лунните дни (ЛД) са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). 
Лунният ден започва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден 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 варира 
от по няколко минути до цяло денонощие.
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14.03 (от 7.40 ч.) – 

4-ти ЛД

Не взeмайте прибързани решения. Усамотете се вкъщи или се разходете сред природата. Занима-

вайте с дома и семейството си. Екипната работа няма да ви спори. Символиката свързва този ден 

с Дървото на живота, затова е добре да проучите родовите и семейните си традиции. Спомнете 

си за миналото. 

15.03 (от 8.12 ч.) – 

5-и ЛД

Делови ден. Подходящ е за пътувания и за планиране на генерални промени. Целеполагането ще е 

ефективно. Планирайте живота си занапред. Работете концентрирано. Не преяждайте. Отстоя-

вайте принципите и идеалите си. Защитете честта и достойнството си, ако се налага.

16.03 (от 8.48 ч.) – 

6-и ЛД

Смирете се. Дайте прошка. Не изразявайте недоволство на глас. Ден за гадаене и пророчества. Ако 

работите със словото, ще е успешен. Денят е добър също за научни изследвания, за духовни търсе-

ния и за търсене на изгубени вещи и животни. Подмладяващите процедури ще имат добър ефект. 

17.03 (от 9.27 ч.) – 

7-и ЛД

Сбъдват се желания. Ако не умеете да говорите, по-добре мълчете. И не бърборете напразно, защо-

то Вселената откликва на всяка ваша произнесена на глас дума. Молбите се чуват! Не яжте птиче 

месо и яйца, не късайте хартия и не чупете домакински съдове!

18.03 (от 10.11 ч.) – 

8-и ЛД

Добре е да се гладува, за да се прочисти тялото. Не оставайте вкъщи, пътувайте. Денят ще е ус-

пешен за авантюристите и за онези, които могат да се жертват за другите. Благоприятен е за 

пътувания. Възприятията се изострят. Ден за покаяние и прочистване на дома с огън. Запалете 

свещ. 

19.03 (от 10.59 ч.) – 

9-и ЛД

Това е първият ден след квадратурата между Луната и Слънцето. Затова е много опасен. Склонни 

сте към самозаблуди, илюзии и мрачни мисли. Изправяте се пред страховете си. Чувствате се тре-

вожни без причина.  Добре е да простите на някого, който ви е обидил, за да се успокоите. 

20.03 (от 11.51 ч.) – 

10-и ЛД

Денят е подходящ за започване на строеж на нов дом, както и за помирителни срещи с роднини. 

Препоръчва се медитация над собствената карма и кармата на рода. Почивката е препоръчителна. 

Тялото и психиката се зареждат положително. 

21.03 (от 12.46 ч.) – 

11-и ЛД

Много мощен ден. Активира се вселенската жизнена енергия кундалини. Не бъдете пасивни. Дейст-

вайте! Всичко, започнато днес обаче, трябва да се доведе докрай. Внимателно с режещите инстру-

менти! Дори хляба е добре да чупите с ръце. Денят е подходящ за молитви!

22.03 (от 13.45 ч.) – 

12-и ЛД

Направете добро. Не се карайте с никого, защото помирението после ще е трудно. Молитвите се 

чуват, но не предприемайте нищо ново днес. Това е един от най-подходящите дни за сключване на 

брак по любов! Отношенията с половинката ви ще бъдат много надеждни в бъдеще. 

23.03 (от 14.46 ч.) – 

13-и ЛД

Възможно е днес да ви разтревожат проблеми от миналото. Ако това се случи, значи трябва да ги 

решите, за да не ви притесняват повече. Денят е подходящ за активни контакти, работа с инфор-

мация и учене, но не предприемайте нищо сериозно. И не преяждайте. С лекота ще премахнете пиг-

ментни петна и бенки днес.

24.03 (от 15.49 ч.) – 

14-и ЛД

Много подходящ за започване на нови дела, за работа с нова информация, командировки и пътува-

ния и за физическо натоварване. Прочистете организма си. Обръщайте внимание на всички знаци 

на съдбата. Възможно е да получите предупреждение за нещо. Денят е добър за промени, свързани с 

работата. 

25.03 (от 16.54 ч.) – 

15-и ЛД

Критичен ден преди пълнолунието. Сега се активизират тъмните сили и сме много уязвими психи-

чески. Не започвайте никакви важни дела. Не правете и секс. Сатанински ден, у нас се пробуждат 

зли изкушения (затова не яжте ябълки!). Бъдете сдържани. Кавгата днес е лош знак. 

26.03 (от 18.01 ч.) – 

16-и ЛД

Ден на справедливостта и духовното пречистване. Постига се вътрешна хармония. Постарайте се 

да не се гневите. Правете само добро. Символът на този ден е умереността. Не бива да нарушава-

те вътрешния си комфорт с абсолютно нищо. На този ден е възможно да вземете кардинални реше-

ния в живота си.

27.03 (от 19.10 ч.) – 

17-и ЛД

Подходящ е за удоволствия, общуване и физически натоварвания. Ден за веселие и разкрепоставяне. 

Благоприятен е за изясняване на съпружески отношения.  И за брак по любов. Най-ярката характе-

ристика на този ден е любовта. Денят няма да донесе успех на самотните, скучните и затворени-

те в себе си хора. 

28.03 (от 20.21 ч.) – 

18-и ЛД

Голяма е опасността да се поддадете на чуждо влияние. Изгонете лошите мисли. Внимавайте да не 

бъдете въвлечени в интриги. Откажете се от егоизма и тщеславието си. Ставащото през осемна-

десетия лунен ден е като огледално отражение на същността ви и ви показва онова, което сте на-

правили в живота си.

29.3 (от 21.32 ч.) – 

19-и ЛД

Сатанински ден. Светът се управлява от тежка и неблагоприятна за човека енергетика. Запалете 

повече свещи у дома, направете анализ на постъпките си. Успявате да се отървете от чуждо влия-

ние. Не бива да сключвате брак днес. Пазете се от пияни хора. Това, което планирате за бъдещето, 

може да се окаже илюзия. 
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате да се „допитвате“ до нея. Почистването на праха, прането и ми-

енето на прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че 

през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, но поне по-голямата част от до-

макинската работа ви съветвам да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 1–11, както и 28–31 март.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 1 (след 19.35 ч.), 2, 3, 10, 11, 12 (до 13.18 

ч.), 20, 21, 29 и 30 март. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 1 (до 19.35 ч.), 8, 9, 17, 18, 19, 27 и 28 март. Тогава по стъклата след из-

бърсване ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, 

които ви препоръчвам за покупка на съответните вещи. 

Те са съобразени с „настроението“ на Луната за МАРТ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

 Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и 

козметика, музикални инструменти и аудиозаписи: 1, 10, 11, 

12 (до 13.18 ч.), 15, 16, 22, 23, 24 (до 17.50 ч.), 27 и 28 март.

 Недвижими имоти, мебели: 6, 7, 15, 16, 20 и 21 март. 

 Автомобил, мотор или колело: 12 (след 13.18 ч.), 13, 14, 17, 

18 и 19 март.

 Текстилни изделия, предмети за бита: 15, 16, 20, 21 март. 
 Метални изделия и режещи инструменти: 12 (след 13.18 

ч.), 13 и 14 март.

 Канцеларски материали и книги: 4, 5, 17, 18, 19, 24 (след 

17.50 ч.), 25, 26 и 31 март.

 Спортни стоки: 4, 5, 12 (след 13.18 ч.), 13, 14, 22, 23 и 24 

(до 17.50 ч.) март. 

 Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни 

апарати: 8 и 9 март.

 Обувки и дрехи: 6, 7, 15, 16, 27 и 28 март.

 Бижута, злато, луксозни вещи: 22, 23 и 24 (до 17.50 ч.) 

март.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много чувствител-

ни към лунните ритми. Те успяват да усвоят 

водата най-добре само в определени дни от месе-

ца, когато Луната минава през водните знаци. Ако 

ги полеете в неподходящо време, само ще им навре-

дите. А и хранителните вещества няма да стигнат 

до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1 (след 

19.35 ч.), 2, 3, 10, 11, 12 (до13.18 ч.), 20, 21, 29 и 30 

март.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1 (до 19.35 

ч.), 8, 9, 17, 18, 19, 27 и 28 март. На тези дни с по-

ливането има опасност да провокирате появата на 

листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 1 (след 

19.35 ч.), 2, 3, 29 и 30 март.

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, както и поставянето 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 изберете датата, най-добре посетете зъ-

болекаря в периодите 1–5; 8–10; 17–26, както и 28-31 март.

 Изберете фазата на намаляваща Луна, ако искате проблемът да се премахне окончателно и никога повече да не 

се повтори. Тази фаза е подходяща за лекуване на абсцес, за вадене на зъби, за отстраняване на зъбен камък. През 

март подходящите дати за тези манипулации са: 1–5; 8–10, както и 28–31 март.

 Изберете фазата на нарастващата Луна, ако искате имплантите, коронките, мостовете и протезите, които ще 

ви бъдат направени, да се задържат по-дълго време в устата ви и организмът да ги приеме без съпротива. През март 

подходящите дати за тези манипулации са: 17–26 март.

НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ХОДИТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 6, 7, 12, 13, 14, 15 и 16 март, защото тогава зъбите са много 

чувствителни и ще ви боли повече. На тези дати Луната преминава през Овен, Телец и Козирог – знаците, които от-

говорят за зоните на главата, горната и долната челюсти и костите и костните образувания.  

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ (ОСВЕН В СПЕШЕН!) НЕ ХОДЕТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 11 март (новолуние), защото съпротиви-

телните ви сили са слаби и организмът е по-уязвим, както и на 27 март (пълнолуние), защото кръвозагубата и бол-

ките ще са по-силни от обикновено.
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Венера в Риби ви прави романтич-

ни и състрадателни, но и раними 
и емоционално нестабилни. Целият 
свят става сякаш крехък и чуплив. 
Полутоновете и светлосенките на 
емоциите стават много властни – 
и в положителна, и в отрицателна 
посока. Интуицията, особено в лю-
бовните отношения рязко се усилва 
и спокойно можете да є се довери-
те. Не зацикляйте обаче в любовни 
проблеми. Има опасност да идеали-
зирате своя избраник! 

Само за ЖЕНИ

Какво искат мъжете през периода 
на Луна в Риби? Как да се държите, 
за да ги изкушите и прелъстите? 
Бъдете нежни, загадъчни и чаров-

ни. Колкото сте по-тайнствени и 

неуловими, толкова повече ще про-

вокирате интереса им. Не проявя-

вайте самоинициатива и напада-

телност, защото от мъжка глед-

на точка това ще се приеме за гру-

бост и прибързаност. В никакъв 

случай не трябва да бързате и да 

ставате лесна „плячка“.

Само за МЪЖЕ

А, какво искат жените през този 
период? Как да им угодите, мъже?
Искат да бъдат обичани, желани и 

ухажвани възможно най-нежно. Му-

зика, цветя, аромати, стихове, пос-

вещения – правете всичко, което 

ще ги накара да се чувстват като 

принцеси. Сега жените са по-ро-

мантични от всякога. Един, макар и 

малък романтичен жест, ще отво-

ри вратата към сърцето на избра-

ницата ви!

ПАРИ 
Когато Венера е в Риби, момен-

тът е непредвидим за парите ви. 

Може да привлечете много пари, 
защото Нептун управлява Рибите, 
а той често е щедър, но има риск 
да изгубите всичко, ей така. 

МОДА 
За да сте в синхрон с влияние-

то на Рибите, заложете на меки и 
удобни дрехи в асиметрични и нес-
тандартни кройки. Рибите са един 
от най-артистичните знаци на зо-
диака – облеклото ви трябва да е 
запомнящо се. Облечете нещо, през 
което прозира сексапилът ви, но 
без да се натрапва. Подходящите 
материи са мека коприна и елас-
тично трико. Носете дълги дре-
хи, които стигат почти до глезе-
ните ви. 
Цветовата гама трябва да е мека 

и нежна. Добре е да преобладават 
цветовете на морето: от тъмно-
синьо, през розово и виолетово до 
всички познати нюанси на небесно-
синьото и нежнозеленото. Може да 
стигнете и до синьо-зелен цвят. 

ЛЮБОВ, СЕКС, 
МОДА И ПАРИ

С КАКВО ЩЕ НИ ИЗНЕНАДА 
ВЕНЕРА ПРЕЗ МАРТ

НЕ САМО ЛЮБОВТА Е СФЕРАТА НА ВЛИЯНИЕ НА ВЕНЕРА, КАКТО СМЕ 
СВИКНАЛИ ДА МИСЛИМ ПО ИНЕРЦИЯ. ПЛАНЕТАТА ОТГОВАРЯ СЪЩО И ЗА 

КРАСОТАТА, ХАРМОНИЯТА, ОТНОШЕНИЯТА, ИЗКУСТВОТО И ПАРИТЕ, КОИТО 
ОБЕЗПЕЧАВАТ ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ (ИЛИ, КАЗАНО РАЗГОВОРНО, ДЖОБНИТЕ НИ 

ПАРИ).

ПРЕЗ МАРТ ТЯ МИНАВА ПРЕЗ ЗНАЦИТЕ РИБИ И ОВЕН. 
КАКВО ВЕЩАЕ ТОВА ЗА СЪРЦЕТО И ЗА ДЖОБА НИ?

ОТ 1 ДО 21 МАРТ ВЕНЕРА Е В РИБИ

да р о в е т е  н а  В е н е р а
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Енергията на Венера в Овен е 

ярка, силна, необуздана и дори аг-
ресивна на моменти. Такива ще са 
емоциите ни в любовта и секса 
през периода. Такова ще е и облек-
лото ни – по-агресивно. Екстазът, 
еуфорията и силната влюбчивост 
ще се редуват с големите разо-
чарования, ревността и гръмките 
раздели, които могат да ни дока-
рат чак до депресии. Бъдете мно-
го внимателни сега. Старайте се 
да не изпадате в крайности, пазе-
те равновесие в златната среда. 
В този знак Венера „силно люби и 
мрази“, затова не накланяйте емо-
циите си в нито една посока, за да 
не извадите „системата“ от рав-
новесие. 
Време е за огнени страсти и ди-

ректно „деклариране на чувствата. 
Не чакайте половинката ви да се 
досети, че я обичате и желаете. 
Просто є го кажете. И действай-
те! Независимо дали сте мъж или 
жена, не чакайте вие да бъдете 
ухажваните, а директно ухажвай-
те! Само така ще придвижите от-
ношенията напред.

Само за ЖЕНИ

Какво искат мъжете през периода 
на Луна в Овен? Как да се държите, 
за да ги изкушите и прелъстите? 
Сега можете да сте смели, сексу-

ално агресивни и предизвикателни, 

доколкото ви стигат силите и въз-

можностите за това. През този пе-

риод мъжете се привличат от ярко-

то женско поведение, от страстно 

изразените емоции, от запомнящия 

се секс и екстравагантното об-

лекло. Колкото сте по-независими, 

еманципирани и откровени, толкова 

по-лесно ще печелите мъжкото вни-

мание. И не забравяйте да си сло-

жите червено червило и ярък лак за 

нокти!

Само за МЪЖЕ

А, какво искат жените през този 
период? Как да им угодите?! 
Искат да бъдат ухажвани и завла-

дявани от силни мъже, които знаят 

какво искат и как да го постигнат. 

Имат нужда да изразявате чувства-

та си страстно и да ги информира-

те ясно за намеренията си. Проявя-

вайте повече инициативност, боре-

те се за нея. Всичко това ще я пле-

ни, и то веднага!

ПАРИ 
Движенето на парите при Вене-

ра в Овен е много динамично. Ако 
положите усилия и бъдете иници-
ативни, бързо ще ги привлечете. 
Но ако сте прекалено импулсивни в 
харченето, много бързо ще ги загу-
бите и нищо съществено няма да 
свършите с тях. 

МОДА

През периода на Венера в Овен по-
ходката ви става по-уверена. Жес-
товете и позите, които заемате 
обаче, са по-агресивни от обикно-
вено. Гримът ви сега е добре да 
е по-изразителен. Най-подходящи за 
тези дни са дрехите в спортен или 
класически стил – най-вече костюм 
с панталон. Облечете къса пола, 
ако ви отива. Съчетавайте конт-
растни цветове в облеклото си и 
носете дрехи с едри принтове. Би-
жутата е желателно да са от зла-
то с камъни, подходящи за зодиа-
калния знак Овен – диамант, яспис 
и хематит. 

ОТ 22 ДО 31 МАРТ ВЕНЕРА Е В ОВЕН

ПОДХОДЯЩИТЕ ДНИ ПРЕЗ МАРТ

 Много подходящи са вечерта и нощта на 1 
срещу 2 март. А също и 11, 16 и 22 март.

 В нощта на 6-и срещу 7-и моментът е идеален да 

затвърдите сегашната си връзка и да се насладите 

на страстен секс с партньора.

 На 13-и ще се случат неща, които ще ви подготвят за 

бъдещите тенденции в личния ви живот.

 На 28-и, но само до обяд, страстите са много силни. 

Възможно е да се влюбите от пръв поглед. Следобед оба-

че има опасност от резки обрати във връзките. Не ис-

кайте повече внимание и любов, отколкото партньорът 

ви е в състояние да ви даде.

 Вечерта на 31 март срещу 1 април е чудесна за любов!

БЛАГОПРИЯТНИТЕ: 1, 6, 7, 11, 16, 22, 28 (но 

само до обяд) март.

КРИТИЧНИТЕ: 28 (следобед), 29, 30 и 

31 март. Тогава не правете голе-

ми покупки и дългосрочни инвес-

тиции. Не давайте и не взимай-

те пари назаем.

СРЕЩИ, ФЛИРТ, СЕКС

ДНИТЕ НА ПАРИТЕ
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ЗА ПО-ХУБАВ ЖИВОТМЕДИТАТИВНИ ТЕХНИКИ

ВЕНЕРА

ЛЮБОВ,
СЕКС, 
МОДА И
ПАРИ ОТ

АЙЕНГАР
ЙОГА

ПЪРВА ПРОЛЕТ

ЗА КОЖАТА

М ачмейкингът

НОВ ХИТ В ОТСЛАБВАНЕТО 

ИЛИ БОЛЕСТ

НННОВ ХИТ В ОТСЛАБВАНЕТО 

ДРЪНКОРЕКСИЯТА
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