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СОМНАМБУЛИЗЪМ
БЕЗ МИСТИКА



Дълготрайна
свежест всеки ден

Без алкохол     Без парабени     Без бели петна

ANTI-PERSPIRANT
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Открийте 
на кои страници 
в броя е изписано 

името на групата!

Номерата на страниците, 

двете си имена и телефон за 

връзка изпращайте на имейл 

daksmedia@bela.bg  

до 1 май 2013 г., когато чрез 

жребий ще изтеглим имена-

та на четирима от вас, 

отговорили правилно.

Победителите в играта ще бъдат 
обявени и  в сайта на списанието – bela.bg.
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Преди семейството 
и след това

От баба и от Библията знам, че не е хубаво човек 
да е сам. Съгласна съм. Но има и по-лошо – да съз-
даде семейство припряно, подгонен от страха от 
самота, стиснат в менгемето на социалната и ад-
министративно-правната матрица, и повлиян от 
модерните тенденции за видоизменена семейност. 
Въпреки че сме посветили темата на броя точно 
на промените, които засегнаха семейството, смя-
там, че слуховете за настъпването на „новия се-
меен ред“ са силно преувеличени. Вярвам, че копне-
жът по библейското сдвояване  „докато смъртта 
ни раздели“ е все още жив.  
На съвременните несемейни им тежи не толкова 
това, че нямат семейство, а вината, че нямат се-
мейство. И точно от нея незабавно трябва да се 
освободят, ако искат да имат. 
„Пътуването“ от семейството, в което си се ро-
дил, до семейството, което искаш да създадеш, 
изис ква време, търпение, дързост за избор и отда-
деност. За някои това пътуване е като пролет-
на разходка в ясен ден, а за други – поход в тъм-
на гора. Каквото и да е за вас, не бива да го пре-
тупвате, ако искате да „узреете“ за семейството, 
което искате да имате.  
Мисълта, че няма несполучливи бракове, а има не-
зрели брачни партньори, е много правдива. Узря-
ването е задължителен етап преди бракосъчета-
ването.  То е функция на себепознаването. Само 
когато преодолеем себичностт а, егоизма и свръх-
посветеността на работата си, само когато си 
простим житейските провали и спрем да вярваме, 
че ще си намерим мъж (или жена) по интернет, ще 
последва онова истинско сливане на двама души в 
едно цяло. И ще бъде изпълнено обещанието за дъл-
бочина и смисъл на живота. На семейния живот.  

Мариана ЯНЕВА,
главен редактор
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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

„„ООттвваарряяннее“ “  н наа п пррооллееттттаа

Небе в окото

Защо си мислите, че трябва да почистете ху-

бавичко прозорците, да освежите щорите и да 

изперете пердетата? Неее, не за да демон-

стрирате колко добра домакиня сте. А за да 

виждате синьото на априлското небе по-ясно 

от стаята си. 

А когато сте навън, вдигайте по-често глава 

нагоре. „Небе в окото“ се казва витаминът на 

доброто настроение.

Шумът на елите и брезите

Латинското aprio  означава  „отварям“. Оттам носи 
името си април – месецът, който отваря широко вра-
тите на пролетта и я пуска да влезе в къщите и в ду-
шите ни. Старославянското име на април пък означава-

ло „брезов“, понеже точно сега се разлистват брезите. 

Ако се разходите в някоя елова гора, ще чуете шум, по-

добен на ромон на дъжд – това пък са падащите ста-

ри иглички на елите, които се събуждат за нов живот.

Портрети на пролетта

Излизайте по-често сред природата. С фотоа-

парат в ръка. Всичко сега заслужава да бъде за-

печатано на снимка – камъни, ручеи, птици, цве-

тя, треви. Направете си албум с „лицата“ на 

пролетта, които ще ви „топлят“ през зимата…

Брезови листа за сърбяща кожа

4 с. л. брезови листа се сипват в термос от вечерта и 

се заливат с 4 ч. ч. вряла вода. На сутринта течност-

та се прецежда. 2 чаши се пият на порции през деня, а 

остатъкът се използва за измиване на местата, кои-

то сърбят. Още за невродермита – на стр. 34–35.

Хората, родени 
през април

са амбициозни, упорити и целе-

насочени 

Здравият разум не им изневеря-

ва. Те знаят какво искат и непо-

колебимо вървят по пътя, за да 

го постигнат. Усилията им чес-

то се увенчават с успех точно 

защото са смели, със силен ха-

рактер. Обикновено имат та-

ланта да бъдат лидери и бър-

зо се изкачват по йерархичната 

стълба.

Ако някой, роден през април, ви 

е поканил на рожден ден, не оти-

вайте без подарък. Купете му 

нещо голямо и запомнящо се! Ама 

много голямо и много запомнящо 

се! Ще го спечелите поне до дру-

гия му рожден ден.
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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

Нова шапка

Купете си феерична шапка 

(може и сламена) с широка 

периферия и красива пан-

делка – съвършено непрак-

тична и прекрасна… За да 

се обръщат всички след 

вас и да си казват: „Мина 

жена цвете!“. Пък и ще пази 

лицето ви от пролетното 

слънце, което не е толкова 

безобидно, колкото изглеж-

да. Слънцезащитният крем 

с минимум SPF 30 не е изли-

шен, дори да имате шапка.

Сладки постни 
бисквити

Великденските пости започна-

ха още на 17 март (Сирни Заго-

везни) и ще продължат до 5 май. 

Това не означава, че не бива да 

доставяме радост на небцето 

си. Смесете 200 г фини овесе-

ни ядки с 1 шепа сушени плодове, 

нарязани на много ситно (кайсии, 

сливи, или просто стафиди), 150 

г ситно смлени сурови ядки (оре-

хи, бадеми, лешници, кашу), 250 

г мед, 1 ванилия и 1 ч. л. канела. 

Оформете сладки, оставете ги 

да постоят на стайна темпера-

тура 20 мин (за да набъбнат ове-

сените ядки) и ги запечете за 15 

мин на слаба фурна. Готови са, 

щом хванат златиста коричка!

На празнична вълна

2 април – Международен ден на детската книга. Праз-

никът съвпада с рождения ден на датския писател Ханс 

Кристиан Андерсен (1805–1875 г.).

8 април – Международен ден на ромите. Пуснете си 

филма „Таборът отива към небето“ (на руски – „Табор ухо-
дит в небо“) на молдавския кинорежисьор Емил Лотяну, по 

мотиви от ранни разкази на Максим Горки… Една любов-

на история, която се помни.

28 април – Цветница. 

Да почерпят всички с 

имена на цветя. 

29 април – Меж дуна-

роден ден на танца. 

Чества се от 1982 г. 

по решение на ЮНЕ-

СКО на рождения ден 

на френския хорео-

граф Жан-Жорж Но-

вер (Jean-Georges 
Noverre), бащата на 

съвременния балет.
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МОДЕРНОТОМОДЕРНОТО

НОВИТЕ КРОЙКИ, ДЪЛЖИНИ, ЦВЕТОВЕ И СЪЧЕТАНИЯ

Подробности от

Бежова 
тоналност

Тази пролет ще е бежова, 

но светлобежова към те-

лесна (спомнете си за т. 

нар. цвят Nude). Най-ху-

бавото е, че можете да 

носите тези светли дре-

хи в ежедневието, а не 

само по официални пово-

ди. На този фон аксесо-

арите в ярък цвят биха 

изпъкнали перфектно.

Клош и миди ала 
50-те години

Рокли, всички обичат 

рокли. „Най-важни“ през 

този сезон са вталени-

те, с дължина малко под 

коляното (на това каз-

ват миди). Като тази в 

цвят фуксия, драпирана 

и в горната, и в долната 

част.

Код „Жълто“

Никой цвят не изглежда 

толкова свеж, колкото 

лимоненожълтото. Ос-

мелете се да заискрите 

от главата до петите. 

Полите в А-кройка и блу-

зите без яки (с панделка 

през шията) са хитове-

те на сезона. Екзотично 

изглеждат и аксесоари-

те в същия, а не в кон-

трастен цвят.

Огнени 
отблясъци

Всички нюанси на черве-

ното са на почит сега 

– от малиновото до ко-

раловото. Съчетанията 

между оранжево и розо-

во, пинк и алено, както и 

между доматено и лила-

во са напълно допусти-

ми. Тренчкотът е задъл-

жителен за дъждовните 

дни. Може да се комбини-

ра и със сандали…
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Черно-бяла оптика

Цветовете греят от три 

топли модни сезона на-

сам. Но ако прекалената яр-

кост не ви е по вкуса, няма 

да сбъркате, ако избере-

те съчетание между черно 

и бяло. Оригиналността на 

тази визия се дължи на уме-

лото миксиране на точки и 

ивици в различни части на 

облеклото.

Кралски маниер

Може да се каже, че крал-

скосиньото е цвят за 

офиса! Внушава достойн-

ство, елегантност и 

сдържаност. Костюмът 

с дълго сако и прав тесен 

панталон ще ви спаси от 

въпроса „Какво да обле-

ка?“, когато ви предстои 

делова среща. А и за не-

формална обедна среща 

също е подходящ.

На ивици

Едро тъканата плътна вискоза на-

пълно се вписва в стила етно. Въ-

преки че този костюм с пола „молив“, 

горнище без ревери и яка в убити 

цветове изглежда сдържано, той би 

подхождал и на по-млади дами. „От-

варят“ го не цветовете, а кройката, 

която е класика в жанра.



Неонови петна

Този на пръв поглед без-

разборен микс от цвето-

ве и принтове е истин-

ско удоволствие за око-

то – небрежен, фино ба-

лансиран и затова еле-

гантен... Кремаво сако, 

тревнозелена риза и 

клин с леопардови щам-

пи – точният тоалет за 

градска  разходка.

Точки

Един добър трик: блу-

зата на пръв поглед из-

глежда семпла и даже не-

забележима. Но рязаната 

бродерия на точки в съ-

четание с белите точки 

върху тъмносинята клош 

пола образуват внуши-

телен елегантен ансам-

бъл като цяло.

Колежанският 
аутфит 

и британският градски 

стил тук са преплетени 

в шикозно единство. Бя-

лата жилетка на пъст-

ри ивици си кореспондира 

с дискретно раираната 

риза. Най-неочакваната 

и странна част от този 

тоалет е 3/4 панталона 

с маншет.

Миш-маш от 
принтове

Малко хора биха се осме-

лили да миксират райе и 

каре. Тук ви предлагаме 

даже нещо още по-сме-

ло – да съчетавате прин-

товете както ви харе-

са!  Сако на едри цветя 

с панталон „цигара“ на 

графични принтове вър-

ху сива основа… Стран-

но, нали?!

Прозрачност

Показването на жива 

плът оттук-оттам е 

най-небрежният начин да 

се постави акцент вър-

ху женствеността. Ре-

хаво изплетеният черен 

пуловер е идеалното до-

пълнение към пантало-

на на черно-бели флорал-

ни щампи. Оригиналният 

колан-чанта е идеалното 

допълнение към тази ви-

зия.
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Т
я не е от онези, които се оп-
итват да поправят другите. 
А от тези, които искат да 
подпомогнат общуването меж-

ду хората. Онова – усмихнатото и 
пълноценното. Ако не ви се вярва, 
че цвят или стил могат да ви по-
могнат да бъдете ведри, успешни и 
уверени, запознайте се с Маргари-
та АСАДУРОВА. 

– Маргарита, кое е най-важно-

то, което научава човек, кога-

то дойде в твоето студио?

– Разбира кои са силните му стра-
ни и кои са цветовете и дрехите, 
които ги подкрепят. 

– Не е ли достатъчно напри-

мер жените да спазват съве-

тите на модните списания?

– Хората възприемат съветите на 
списанията за даденост, защото 
имат нужда все пак нещо да след-
ват. Човешката фигура и излъчване 
обаче са с необозрим брой вариации, 
които не могат да бъдат натикани 
в калъпи. В своята работа аз из-
ползвам система, в която има ло-
гика, но правилата в нея не са „по 
принцип“. Аз се водя от хората, а 
не от идеята за пропорция, струк-
тура и т.н. 

– Разбирам, че цветовете са 

разделени на сезони...

– Да, и обикновено за конкретния 
човек работи само един сезон. Раз-
личните цветови сезони имат и до-

миниращи характеристики. Преоб-
ладаващото качество, което съот-
ветства на сезона, се нарича доми-
нанта. Чрез доминантата се свърз-
ваме с другите хора. Независимо 
дали го осъзнаваме, или не, други-
те ни възприемат през нея. Полу-
чава се двойственост в излъчване-
то, ако чрез цветовете или стила 
на дрехите човек изпраща послание, 
различно от това на доминантата 
му. Този, с когото общуваме, усе-
ща доминантата ни, но и „разчи-
та“ посланието на дрехите ни. То-
гава общуването не е стабилно, за-
труднено е. Но когато доминанта-
та и дрехите са в хармония, тога-
ва има и спокойствие, и сигурност 
в общуването. 

– Би ли изброила цветовите 

сезони и доминиращите им ха-

рактеристики?

– В „зима“ попадат ярките, сту-
дени, наситени нюанси. Силата е 
характерна за излъчването. Сила 
може да означава яснота, катего-
ричност, както и спокойствие и 
стабилност. 
В „лято“ са пастелните, светли 
и студени нюанси. В излъчването 
преобладава нежност, деликатност. 
Тук попадат хора, които са по-об-
рани, по-дистанцирани, с по-сдържа-
ни характери. 
В „пролет“ са ярките, светли и 
топли нюанси. Виталността доми-

нира в излъчването. Тук са много 
подвижните, бързи, дейни хора. 
В „есен“ попадат пастелните, топ-
ли и наситени нюанси. Излъчването 
е меко, уютно, топло. Мъдри хора. 
Пак имаме интензитет на енергия-
та, но и топлина, и дълбочина. 

– Освен от анализа на цвето-

вете много от хората се въз-

ползват и от анализа на сти-

ла, който правиш? 

– И анализ на стила е необходим. 
Доста хора си мислят, че изразя-
ват много от себе си, а всъщност 
обличат дрехи, които са ги натика-
ли вдън земя. И казват: „Ами, хо-
рата не ме забелязват!“. Ами, как 
ще те забележат?! Не, че трябва 
да си сложиш перо на главата, за 
да те забележат. Понякога трябва 
да махнеш от аксесоарите, които 
носиш, за да станеш забележим. За-
виси от човека. 

– Дали хората не стават 

„пленници“ на това, което на-

учат при теб?   

– Всъщност цветовете и техни-
те нюанси са възможности, с които 
човек може да твори непрекъснато. 
Едни от тях те подкрепят тол-
кова добре, че лицето ти изглежда 
изразително дори без грим. С дру-
ги нюанси изглеждаш болнав, кожа-
та ти изглежда прежълтяла. Цве-
товете са страшна магия! Те много 
силно се променят от контекста, в 

StyleФАЙЛ

ПЪТЯТ ДО НЕЯ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ТРИ КЛЮЧОВИ ДУМИ 
MY BEAUTIFUL I. СЪЗДАЛА Е СТУДИО ЗА ИНДИВИДУАЛНИ АНАЛИЗИ НА 
ЦВЕТОВЕТЕ И СТИЛА  НА ДРЕХИТЕ, ЗА ДА ПОДПОМАГА ХОРАТА В РАЗБИРАНЕТО ИМ 
КАК ДА СЕ ОБЛИЧАТ, ТАКА ЧЕ ДА ИЗРАЗЯВАТ КРАСОТА СИ. КАЗВА, ЧЕ ВЪНШНАТА 
КРАСОТА НЕ Е СИЛНА, АКО ЧОВЕК НЕ Е КРАСИВ И СМИСЛЕН ОТВЪТРЕ. 
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който ги виждаме. Включител-
но и от контек ста на цвета 
на нашето лице и черти. Най-
важен е цветът, който е бли-
зо до лицето. Цветът на ко-
жата се променя, когато го 
видим до определен цвят. С 
един цвят тенът ти прежъл-
тява, друг дава възможност да 
се видят всички неравности по 
кожата, с трети изглеждаш, 
все едно имаш воал пред ли-
цето. Ако на теб цветовете, 
които дават такъв ефект, ти 
харесват – няма забрана да не 
ги носиш. Но е добре да знаеш, 
че имат такъв ефект. И ако 
те питат „болна ли си днес“, 
не се чуди. Колегите не са не-
добронамерени. Просто улавят 
ефекта на цвета върху теб. 

– Как да избегнем грешки-

те, които правим в мага-

зина?

– Палитрата с мостри от 
материи в различни цвето-
ве е добър помощник. Когато 
отидеш в магазина, сравняваш 
цвета на дрехата с нюанса от 
палитрата. Ако е твоят или 
в същата тоналност – купи го. По 
този начин изключваме грешките, 
които правим, когато купуваме дре-
хи. Гардеробът на огромен процент 
от жените е пълен с дрехи, които 
те не носят. Освен, че е загуба на 
пари, това е и много потискащо. 
„Няма какво да облека!“ – позната 
мантра, нали? 

– Нормално. Любопитството 

към начина на обличане започ-

на, когато си отиде социали-

змът…

– Десетилетия наред преди това 
имаше една мода, която всички 
следвахме и никой не си задаваше 
въпроси. Сега обаче само в един се-
зон (дори в един полусезон) стават 
актуални всички възможни стило-
ве и цветове. Списанията още пра-
вят опити да обобщят цветовите 
тенденции, но това е почти не-
възможно, защото всичко „излиза“, 
всичко е актуално. 
Много по-важно е човек да тръг-
не от себе си, за да се ориентира 

в това огромно многообразие. Чове-
кът има собствен център, до кой-
то се опитвам да стигна по време 
на анализите. Когато „извадиш“ ли-
чността си на преден план, дрехи-
те се превръщат в отличен аком-
панимент. 

– Все пак вероятно ти следиш 

модните тенденции?

– Разбира се. Модата е другата 
ми страст, тя е специфичен език 
– този на дизайнерите и хората 
на изкуството. Модните тенден-
ции имат значение, но моята рабо-
та е да свържа хората с тях. За-
щото какво от това, че се поя-
вяват толкова нови неща, когато 
ние продължаваме да ходим с дънки 
и пуловери? 

– Така е по-удобно...

– Това е заблуда. Мислим, че ако 
нещо е хубаво, не е удобно. Идеята 
за определени дрехи и стилове ни е 
много по-неудобна, отколкото сами-
те дрехи и стилове. Индивидуални-
ят стил, който откриваме в сту-

диото по време на анализите, 
всъщност е ужасно удобен за 
самите хора. Нищо, че на тях 
може да им изглежда неудобен. 
– Какво „диктуват“ модни-

те подиуми за този сезон?

– Много по-важно е какво се 
появява в магазините у нас. 
Едни неща могат да се купят 
в Европа, други – в Америка. 
Аз съм длъжна да знам каква 
е вълната в магазините в Бъл-
гария, защото имам клиенти, 
които след анализа се нуждаят 
от шопинг консултации. 
– Какво има сега в магази-

ните?

– Сега например има много ка-
тегорична тенденция на черно-
бялото. Независимо дали спи-
санията са я показали, или не, 
това е тенденцията, защото 
такива дрехи могат да се на-
мерят тук. 
– Твоята услуга е вид себе-

познание. От отговорност 

към себе си ли идват хора-

та при теб? Или пък защо-

то имат проблем и това 

е поредното, което опит-

ват, за да „отпушат“ живо-

та си? 

– Няма единен профил на хората, 
които идват. Те са от 13-годишни 
деца до 70-годишни възрастни. Има 
такива, които идват само за да се 
научат по-лесно да избират дрехи в 
магазина. Но идват и такива, кои-
то казват: „Искам да променя жи-
вота си и започвам от дрехите“. 
Дрехите са наистина страшно под-
крепящи за етапи на промяна. Из-
бираме ги всеки ден, те са ин-
струменти за изразяване. Важното 
е да осъзнаем, че чрез тях можем 
да влияем върху начина, по който 
се представяме пред другите и да 
повдигаме самочувствието си. Ко-
гато облечеш хубавите за теб дре-
хи, ти грейваш. Хората го виждат 
и те грейват срещу теб. Какво 
по-хубаво от това да видиш тази 
реакция, ти също да заредиш хо-
рата, и положителната енергия да 
се завърти?! 

Мирен СЛАВОВАС
Н
И
М
КИ

 Л
ИЧ

ЕН
 А

РХ
ИВ

Маргарита 

АСАДУРОВА
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ло ж а  Б Е Л А

ПО-ДОБРЕ ШАПКА НА ЦВЕТНИ ПЕТНА, 
ОТКОЛКОТО КОЖА НА ТЪМНИ ПЕТНА 

Затова не се смейте на азиатските туристи, 

разпънали чадърчета под априлското слънце. 

Фотопротекцията не е сезонно 

явление, а е начин на поведение 

– от обличането и храненето до 

избора на слънцезащитна козме-

тика. Доверете се на продукти-

те Eucerin EVEN BRIGHTER, за да 

запазите красотата на кожата 

си. Тайната на новата формула е в активна-

та съставка B-Resor cinol, който потиска синте-

за на меланин. А глицеритиновата киселина помага на клетки-

те да се възстановят от UV уврежданията.

но не по Фелини, а по Samsung ни обещават новият хладилник 

Samsung 3050 и пералната Samsung F500. Сред първите им фе-

нове в България са актрисата Мария Силвестър и тв водещи-

ят Димитър Павлов, които заедно с г-н Тони Джънг, бизнес мe-

ниджър „Бяла техника“ за България и Румъния, представиха по-

следните тенденции в домакинските уреди на Samsung. 
Мощната перална F500 пести ел. енергия и може да отстра-

ни упорити петна от вино, червило, трева или кетчуп при из-

пиране със студена вода. „В допълнение към качествените хла-

дилни технологии, които задово-

ляват исканията на потребите-

лите, ние им предлагаме уред, 

който улеснява организацията 

в кухнята“ – изтъкна г-н Джънг 

предимството на иновативния 

хладилник 3050.

Любимата козметика 
на Мишел Обама

е вече в България. Четирите продукта с мар-

ка Rejuvesse (удължител за мигли, околоочен гел, 

стягащ и опъващ серум и емулсия за лице) предла-

гат всичко, от което една жена се нуждае, за да 

изглежда по-млада, но най-вече фитоподмладяване 

и лифтинг. Клинични изпитвания сочат, че само 

след 4-седмична употреба на удължителя за мигли 

е налице видим резултат (с до 82% удължаване). 

Ефективността на другите три любими проду-

кти на Първата дама на САЩ се дължи на безо-

пасните растителни и редки съставки във фор-

мулите им. Стволовите клетки от швейцарския 

сорт ябълка Malus Domestica забавят клетъчна-

та смърт и увеличават растежа на космите. 

Впрочем веднъж откъснат, плодът на тази ябъл-

ка остава свеж с месеци, което е доказател-

ство за необикновената устойчивост на ство-

ловите му клетки. Екстрактът от редкия сорт 

френско грозде пък защитава кожата от вредни-

те въздейства на околната среда и UV лъчите. 

Rejuvesse е първата козметична линия в Европа, 

която използва стволови клетки от грозде в със-

тава си.

е вече в България. Четирите продукта с мар-

ддд

оово-

иите-

уред, 

яята 

жжънг 

ввния 

Без пигментации с Eucerin EVEN BRIGHTER

Сладък живот
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Вечеря на тъмно

33-МА ФИНАЛИСТИ ЩЕ ЛЕ-
ТЯТ ДО МИЛАН С ПОЛО-
ВИНКИТЕ СИ

Ако мъжът до вас е луд 

по футбола, сбъдне-

те мечтата му да играе 

рамо до рамо с най-добри-

те европейски футболи-

сти от „Арсенал“, „Милан“ и 

„Пари Сен-Жермен“ на ста-

дион „Сан Сиро“ – храма на 

италианския футбол. А вие, 

като негова придружител-

ка, сбъднете мечтата си 

да аплодирате своя герой на стадиона и да се насладите на 

шопинг в Милано – европейската столица на модата. 
Регистрирайте се за участие в играта на Indesit „Подкре-

пете вашия герой“ (Support your Hero) от 14 февруари до 15 

април 2013 г. на Football.indesit.com или на фейсбук страни-

цата на Indesit – www.facebook.com/Indesit. 

Играйте с Indesit 
в „Подкрепи своя герой“

Тя всеки ден попада в 

„захарни капани“, за 

които дори не подози-

рате. След разгражда-

нето на захарите се об-

разуват опасни молеку-

ли, които „убиват“ кола-

гена и еластина в кожа-

та. Заради това тя губи 

плътност и еластич-

ност и се осейва с бръч-

ки. Подхранващият крем 

и серумът за изглажда-

не на дълбоки бръчки 

Complete Rewind ата-

куват успешно именно 

тези вредни захари. Само след 4 седмици употреба 

ще установите видим лифтинг ефект. Благодарете 

за него на маслото от облепиха, на пептидите и на 

подхранващите мастни киселини омега-3, омега-6, 

омега-7 и омега-9.

Нисковъглехидратна диета 
за кожата

С !С маслооо!

Новата серия Gliss Ultimate Oil Elixir видимо подо-

брява състоянието на увредената коса, като є 

осигурява грижата, от която тя спешно се нуждае. 

Измийте я първо с шампоана Gliss Ultimate Oil Elixir, 
след това нанесете балсама Ultimate Oil Elixir, за да 

изглади косъма. Спрей-балсамът с експресно дейст-

вие Ultimate Oil Elixir е перфектният продукт за бърза 

грижа – просто го впръскайте върху суха или влажна 

коса, без да го отмивате. Структуриращата и въз-

становяваща маска Ultimate Oil Elixir Structure Repair 
осигурява дълбоко подхранване. Нанесена 2–3 пъти 

седмично, драстично намалява накъсването и прида-

ва спиращ дъха блясък. Ultimate Oil Elixir Serum освен 

масло, съдържа златни частици, които правят коса-

та сияйна.

Никой от над 150-те души, поканените на парти-

то Secret dinner, не знаеше кой е неговият дома-

кин. След изисканата вечеря, протекла в пълен мрак, 

дойде и кулминацията – разкриването на организато-

ра в лицето на „Лидъл“ – България. Петимата управи-

тели на компанията споделиха повода за събитието – 

представянето на новата рекламна кампания под над-

слов „Най-доброто от България. Най-доброто от Ев-

ропа“. Оказа се, че гурме вечерята е била приготве-

на от консултанта по храни и напитки на „Лидъл“ Та-

ньо Шишков, изцяло с продукти от веригата магазини.
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на футболист на годината за 2012 г. Георги Миланов се казва head & 
shoulders Soothing Care. “За мен е много важно да запазя концентрация, 

докато съм на игрището. Колкото по-добре се представям, толкова 

по-добър е крайният резултат за целия отбор. Благодарен съм на но-

вия head & shoulders, който облекчава резултатно раздразненията и 

премахва пърхота – две неща, които могат да ме разсеят на терена“ – 

сподели Георги Миланов. С шампоана за самочувствие head & shoulders 
Soothing Care сърбежът на скалпа няма шанс.

Coca-Cola Zero 

е с автентичен вкус, но не съдържа и грам захар 

Вече не се налага да правите компромиси заради любима-

та си напитка. Получавате всичко – диетична течност с 

истински вкус на кока-кола. Това е всичко. Не е никак малко!

СПОРЕД ПОСЛЕДНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ 

НА PAMPERS 

Компанията въведе размер 0 към пелени-

те Pampers Premium Care, които до мо-

мента се предлагаха единствено в раз-

мер от 1 до 5. Пелените от размер 0 с 

5-звездна защита за кожата са създа-

дени за изключително чувствителната 

кожа на недоносените бебета. При тях 

всичко е ултра – ултрасухи са, ултра-

тънки са, ултраудобни са. За повече ин-
формация посетете www.pampers.bg.

0 е повече от 1

Microsoft представи Office 365 Home Premium

в България. Новата „облачна“ ус-

луга работи с различни устрой-

ства и дава възможност на съ-

временните потребители да оп-

ростят забързаното си всеки-

дневие и да разполагат с повече 

време. Тя включва най-актуалния и пълен набор от добре познатите Office 
приложения, може да се използва на до 5 устройства (Windows таблети, пер-

сонални или Mac компютри) и се предлага с допълнително място за съхране-

ние на файлове в SkyDrive и разговори по Skype на цена от 189,99 лв. на годи-

на или 18,99 лв. за един месец.

„С Office 365 Home Premium мога да организирам работата си перфектно и да имам време за нещата, които ми доставят истинско удоволствие в 

живота, като същевременно мога винаги да съм в движение“ – сподели Анна Динкова, която бе водещ на представянето на продукта у нас

Новият треньор по увереност

DEPECHE MODE
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•Салата с пилешко месо, зе-

ленчуци и подправки •1–2 фи-

лии пълнозърнест хляб •1 ябълка 

•300 г плодова салата от ягоди 

и банани

•Омлет от 2 яйца и гъби, приготвен 

с много малко количество олио •зе-

лена салата с 1 с. л. не много мазен 

дресинг •1 банан
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По 50 калории всяка

•1 плод със среден размер •1 кофичка кисело мляко (1,5% 

масленост) или малка порция извара •1 ч. ч. кафе с мляко (с 

ниска масленост) •Сурови нарязани зеленчуци с 25 г меко си-

рене или подправени с 2 с. л. доматена салца •Смес от ягоди 

с 1 с. л. извара

По 150 кал всяка

•2 малки тоста с малко извара 

•1 шоколадова бисквита 

•3 бисквити със сусам и 25 г хумос
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•450 г овесени ядки, приготвени с 250 мл 

нискомаслено прясно мляко •1 ч. л. мед •1 

с. л. стафиди •1 ч. ч. нискомаслено кисе-

ло мляко

•1 рохко яйце •2 препечени филий-

ки пълнозърнест хляб, намазани с из-

вара •150 мл прясно изцеден портока-

лов сок

а сс ппилилешешкоко
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

плажния сезон
Подготовка за Нека тя започне сега!

Програмата, която ви 

предлагаме, не е изпотяваща. 

Тя е съобразена с новите 

тенденции за отношение към 

тялото, които повеляват да 

го освобождаваме, а не да 

го натоварваме (прочетете 

повече на стр. 22–23). Но ако 

я спазвате, ще забравите 

за неудобството да се 

разсъблечете на басейна или 

на плажа. Тази програма е 

алтернатива на строгите 

диети, тежките ограничения 

и мъчителните тренировки. 

Защото е стъпила на 

принципите на здравословното 

хранене (рецепти – на стр. 

60–62) и умереното физическо 

натоварване.

ПРИМЕРНО МЕНЮ

Варианти на закуска 

(примерно 350 кал), 

обяд или вечеря 

(примерно 450 кал) 

и междинни закуски 

(общо 200 кал)

©
 Y

AN
A 

GA
YV

OR
ON

SK
AY

A,
 D

IG
IF

UT
UR

E,
 N

IT
R,

 S
ER

EZ
NI

Y,
 N

AT
AL

IA
 K

UR
ZO

VA
 / 

W
W

W
.1

23
RF

.C
OM

БЕЛА/април/181/201316



КАК РАБОТИ ДИЕТАТА

Разпределяйте калориите меж-

ду трите основни приема: напри-

мер 350 кал на закуска, 450 кал – на 

обяд, 500 кал на вечеря и още 200 

кал за междинните закуски. Равно-

мерното разпределяне на калориите 

в течение на деня води до стабилно 

ниво на захар в кръвта. Тоест няма 

да ви мъчи вълчи глад в нито един 

момент от денонощието. 

Планирайте отрано какви основни 

ястия и закуски ще консумирате. 

Съставете списък на продуктите 

и купете само тези, които са ви 

необходими. Избягвайте големите 

опаковки.

КОЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА 
1 ПОРЦИЯ

Предлагаме ви няколко ориентира, които 
ще ви помогнат да изчислите количеството 
на продукти в 1 порция
Варени зеленчуци – 1/2 ч. ч.

Салата – 1 десертна чиния.

Грейпфрут, авокадо – по 1/2 плод.

Ябълки, банани, портокали – по 1 плод.

Сливи и други подобни по големина плодо-

ве – по 2 плода.

Плодова салата от консервирани плодо-

ве – 2–3 с. л. 

Сушени плодове – 1/2–1 с. л. 

Орехи – не много голяма шепа.

Плодов сок – 150 мл = 3/4 водна чаша.

Месо, птици, риба – по 3 тънки парчета (с 

размер на карта за игра всяко).

Яйца – 2 сварени или 2, разбити на омлет.

Сирене – парче с размер на кибритена кутия 

(примерно 40 г).

Готова паста – 3 с. л. с връх.

Бобови – 4 с. л. 

Варен ориз – 2 с. л.

Овесени ядки на закуска – 3 с. л. 

Хляб – 1 средно тънка филия.

Сладолед – 1 топка.

Шоколад – 20 г (черен, със съдържание на 70% 

какао).

Олио – 1 с. л.

Майонеза – 1 ч. л. 

Сладко или мед – 1 ч. л. с връх.  

ЯЖТЕ ОСЪЗНАТО

За да икономисаме време, ние често заменяме пълноцен-

ната храна с фастфуд, т. е. с приготвена много бързо 

храна, в която има 2–3 пъти повече калории, отколкото 

в домашно приготвените ястия.

Наслаждавайте се на храната

 Ако искате да се избавите от излишното тегло, най-

добре гответе вкъщи. Самото планиране на семейни 

обяди и вечери, съставянето на менюто и дори пазару-

ването на продуктите може да носи удоволствие, повяр-

вайте!

 Не яжте набързо! Сервирайте масата, осигурявайте 

си поне час, за да се нахраните на спокойствие и да се 

насладите на храната. Не четете книга, не включвайте 

телевизора и не говорете по телефона, докато се хра-

ните. Многобройни изследвания констатират, че отвли-

чането на вниманието от храненето, ви кара да изяжда-

те повече. Това става, защото не слушате тялото си и 

не регистрирате сигналите за ситост, които то ви по-

дава. 

Количеството има значение

Тези прости правила ще ви помогнат да ядете по-малко.

 Избирайте малки чинии. Психологически ще се чувст-

вате по-удовлетворени, тъй като ще сте изяли пълна (и 

дори препълнена понякога) чиния, а това е предпоставка 

по-дълго да се чувствате сити!

 Големите чинии пълнете със зеленчуци и пресни под-

правки. Ние се засищаме чрез очите. Затова е важно 

храната в чинията да е много. Пълнете обаче чиниите с 

полезни храни (предимно зеленчуци) и се старайте да не 

прекалявате с олиото и дресинга. 

 Ако сте в ресторант, изберете 1 студено и 1 топло 

ястие. Ако топлото е достатъчно засищащо, по-добре 

студеното да е салата само от пресни зеленчуци. Може 

вместо топло ястие да поръчате супа или риба с под-

правки, без гарнитура. 
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Ходом пеш!

Следете за стойката Старайте се да 

държите главата и раменете си изправе-

ни. Движете се с енергични крачки и про-

верявайте пулса си – той не бива да се 

ускорява над 70% (ако нормално е 70 удара 

в мин, при ходене е допустимо да го уско-

рите само с още 56 удара, т.е. до 126 уда-

ра в мин).

Не крачете широко. Ходенето с големи 

крачки е типична грешка. Хората я пра-

вят, защото искат да увеличат скорост-

та на ходене, но така натоварват прека-

лено коленете и стъпалата. 

Сгъвайте ръце в лактите. Сгънати под 

ъгъл 90 градуса, с леко стиснати юмруци, 

те ще ви помогнат да пазите равновесие 

и да разпределите правилно натоварване-

то върху краката. 

50 кал на закуска

Ако ви се иска да хапнете нещо соленичко: 

 2 малки крекера със сусам и 1 с. л. микс от 

авокадо, сол, горчица и лимонов сок  1 с. л. 

меко козе сирене със селъри.

Леки минидесерти:  7 ягоди с щипка кафя-

ва захар  14 зърна грозде (най-добре бяло, 

със семки).

Напитки с 

двоен ефект: 

1 чаша домаш-

но приготвен 

зелен чай с 

ягоди, мента 

и лед прекрас-

но ще уто-

ли жаждата и 

даже ще поти-

сне глада ви.

Тренировъчен план
Той е специално разработен от фитнес инструкто-

ри и е предназначен за самостоятелни занимания вкъ-

щи. Ако сте начинаещи, първата седмица направете 

само две 20-минутни тренировки. След това увеличе-

те времето за трениране до 30–40 мин, а количество-

то занимания – до 3–4 пъти седмично. Не бива да тре-

нирате всеки ден, защото мускулите се нуждаят от 

почивка все пак. Ако искате да отслабнете и да запа-

зите постигнатото тегло дълго време, ще се наложи 

да се натоварите и аеробно. Подходящи са разходки-

те пеша в добро темпо, активната работа в градина-

та или пък карането на колело. Изберете различни ви-

дове натоварване, редувайте упражненията и ги ком-

бинирайте по свое усмотрение, за да не ви е скучно. 

Бягане или бързо ходене?

На бягащата пътечка започнете 

тренировките с ходене в бавно темпо. 

Натискайте силно върху петите и се 

оттласквайте от пръстите.

Бегом марш! На петата трениров-

ка можете да минете на бавно бягане. 

Увеличавайте скоростта постепенно, 

следете дишането си – то може да се 

учести, но само до степен да можете 

да разговаряте, без да се задъхвате. 

В края на тренировката постепен-

но намалявайте скоростта и премина-

вайте към спокойно темпо за разход-

ка. Поддържайте го поне 5 мин, преди 

да слезете от бягащата пътечка.
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УПРАЖНЕНИЕ 1
НЂПАДИ

Кръстосайте ръце пред гър-

дите и поставете длани на 

раменете (вж. снимката), за 

да можете да пазите равно-

весие. Стъпете с единия крак 

напред (широк разкрач), а с 

другия – леко назад (на пръ-

сти). Изнесете тежестта на 

тялото бавно върху предния 

крак. Сгънете двата крака в 

коленете и бавно приклекне-

те. Дръжте гърба и рамене-

те изправени. Ъгълът на сгъ-

ване в коленете трябва да е 

90 градуса. Вдишвайте, кога-

то прикляквате и издишвай-

те, когато се изправяте. 

Изпълнение: 15 пъти за все-

ки крак.

Зони на въздействие: зад-

на и предна част на бедрата, 

коремна преса, гръб.

УПРАЖНЕНИЕ 2
СУПЕРМЕН

Застанете на четири крака – 

гърбът а успореден на пода, 

ръцете са опънати в лакти-

те, дланите са на пода, раз-

творени на нивото на раме-

нете. Дръжте гърба изпра-

вен. Вдишайте, след което на 

издишване едновременно пов-

дигнете дясната ръка и левия 

крак. Старайте се да запа-

зите равновесие. Максимал-

но изпънете ръката напред, а 

крака назад. Върнете се в из-

ходно положение. 

Изпълнение: по 15 пъти на 

всяка страна. 

Зони на въздействие: ра-

мене, гръб, коремна преса.

УПРАЖНЕНИЕ 3
ЛИЦЕВИ ОПОРИ

Застанете на колене, дланите 

са притиснати към пода, раз-

стоянието между тях е малко 

по-широко от това на раме-

нете, пръстите са разперени. 

Тялото от коленете до глава-

та трябва да образува права 

линия – не повдигайте бедра-

та. Глътнете корема. Гледай-

те право пред себе си. Бав-

но вдишайте и едновременно 

с това сгънете ръце в лакти-

те, за да спуснете торса към 

пода. Бавно повдигнете гърди-

те и издишайте. 

Изпълнение: 30 пъти. 

Зони на въздействие: 

трицепси, рамене, гърди.

УПРАЖНЕНИЕ 4
ПОВДИГАНЕ НА КРАКАТА

Легнете по гръб, сложете 

длани на раменете (ръце-

те са кръстосани). Повдиг-

нете краката, сгънете ги в 

коленете под 90 градуса. Из-

дишайте и отделете торса 

от пода, като се стараете 

да допрете коленете с лак-

ти. Мускулите на корема и на 

бедрата трябва да са стег-

нати, докато пружинирате с 

лакти към коленете. 

Изпълнение: 3 серии по 15 

пъти.

Зони на въздействие: ко-

ремна преса, бедра, талия. 

УПРАЖНЕНИЕ 5
ПОВДИГАНИЯ

Легнете по корем. Опрете се 

на лакти и пръсти на крака-

та. Торсът и бедрата са от-

лепени от пода, така че тя-

лото да образува права ли-

ния. Глътнете корема и не 

задържайте дишането. Гла-

вата и шията трябва да са 

на една линия с тялото, ли-

цето е обърнато надолу, към 

пода. Задръжте напрежение-

то 10 сек.

Изпълнение: 10 пъти. 

Зони на въздействие: ко-

ремна преса, долни и средни 

мускули на гърба.

ФИТНЕС ВКЪЩИ

Е
фективната борба изисква познаване на… лицето на 
врага. В тази статия ще обясним как действа ни-
котинът върху централната нервна система и въ-
обще няма да споменем за токсичното му влияние 

върху други органи (макар то да е също много изразено). 
Няма да отвличаме вниманието ви и с негативните ефек-
ти, които оказват многото други вещества, попадащи в 
организма ни с цигарения дим, макар те да са достатъчно 
силни, та да ги споменем. Съзнателно ще се спрем изклю-
чително и само върху 

ТОЗИ ПЪТ КРАЙ!
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, АКО СТЕ 

РЕШИЛИ ДА ОТКАЗВАТЕ ЦИГАРИТЕ
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ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ 
НА ЗАВИСИМОСТТА 

Да започнем оттам как действа 
никотинът на централната нервна 
система. В малки дози, когато по-
падне в дихателните пътища, води 
до отделяне на адреналин в кръвта. 
Повишава артериалното налягане и 
нивото на кръвната захар, заради 
което човек веднага се ободрява. 

НИКОТИНЪТ СЪЩО ТАКА СТИМУЛИРА 
ОТДЕЛЯНЕТО НА ДОПАМИН – Т.НАР. 

НЕВРОМЕДИАТОР НА УДОВОЛСТВИЕТО.  
След като пушачът изпуши цига-

рата, той се чувства удовлетворен 
именно благодарение на това веще-
ство. Дотук – нищо лошо. Всичко 
изглежда чудесно. Да живее никоти-
нът, щом ни прави толкова щаст-
ливи и доволни! Но, внимателно с 
изводите! 

20 МИНУТИ СЛЕД 
ЗАГАСЯНЕ НА ЦИГАРА

тялото успешно се е освободило от 
част от постъпилия в него нико-
тин и съответно част от рецеп-
торите в мозъка, с които той се е 
свързал, за да ги стимулира да от-
делят допамин, остават свободни. 
Мозъкът започва да си иска доза-
та допамин. Рецепторите обаче от-
казват да работят без наличие на 
никотин, в резултат на което мо-
зъкът започва да изпитва дефицит 
и от никотин и да изпраща слаби 
сигнали за дискомфорт към тялото. 
Така се поражда усещането „пуши 
ми се“ и всъщност това е капанът 
на физическата зависимост от ци-
гарите (т.нар. никотинов глад).
Начинаещите пушачи едва дола-

вят физическите симптоми на ни-
котинов глад, даже не ги осъзнават. 
Но с времето, след като свикнат 
тялото си с редовните дози ни-
котин, които му подават, то не 
пропуска да ги предупреди, когато 
това вещество се изчерпи в мозъ-
ка. Така неусетно човек става ре-
довен пушач. 
Да, наистина е трудно човек да 

откаже цигарите, защото сами-
ят мозък се съпротивлява. За него 
това означава край на удоволствие-
то. Интересен е фактът обаче, че 

физическите симптоми на никоти-
нов глад изчезват 5–7 дни след спи-
ране на цигарите. Това е периодът, 
който е валиден за всеки пушач, 
дори и за най-закоравелия.

РЕАЛНО ПОГЛЕДНАТО, АКО ИЗДЪРЖИТЕ 
10 ДНИ БЕЗ ЦИГАРИ, ВИЕ ВЕЧЕ СТЕ 

НЕЗАВИСИМИ ОТ НИКОТИНА. ТОВА Е 
ПРАВИЛО БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ.

Но тук говорим за освобождаване 
само от физическата зависимост. 
Има и психическа. Всяко желание за 
пушене след 10 дни без цигари е по-
родено единствено и само от 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА 
ЗАВИСИМОСТ 

от никотина. С миризмата и вида 
на цигарите и дори с щракването 
на запалката и движението на ръ-
ката при пушене се свиква, както 
се свиква с обуването на домаш-
ните пантофи. Ние очакваме нико-
тин при определени събития и спе-
цифични моменти от деня, при въз-
никване на определени емоции и със-
тояния… 
Някои асоциират пушенето с по-

чивка, с отпускане (напоследък 
все по-често заради повсеместния 
стрес). Други използват цигарата, 
за да се съсредоточат върху рабо-
тата. За трети пушенето е ри-
туал – след хранене не могат без 
цигара или задължително запалват, 
когато излязат да позяпат през 
терасата. Ръката сама сякаш бър-
ка в кутията. Освен това пушене-
то работи 

В ПОЛЗА НА 
СОЦИАЛНОТО СПЛОТЯВАНЕ 
Излизайки да запалите цигара с ко-

леги пред офиса, си позволявате да 
общувате в неформална обстановка, 
да поговорите на отвлечени теми, 
които не се отнасят до работата 
ви. Впрочем това не е чак толкова 
лошо, като изключим факта, че гу-
бите маса работно време в бърбо-
рене и пушене. Цигарата за четвър-
ти е нещо като помощно средство 
при общуване. В разговор тя им дава 
време да обмислят отговорите и из-
казванията си. И не на последно мяс-
то, тя е и елемент на имиджа. Осо-
бено в средите на младите пушачи. 

ТЕСТА НА ФАГЕРСТРЬОМ

Отговорете на въпросите в него и 

съберете точките, изписани сре-

щу верните за вас отговори. Резулта-

тите ще видите след теста. 

1. Колко скоро след събуждане за-

палвате първата си цигара?

А. През първите 5 мин – 3 т.

Б. След 30 мин – 2 т.

В. След около час – 1 т.

Г. След повече от час – 0 т.

2. Трудно ли се въздържате от 

пушене, ако се налага (например 

в църква, кино или библиотека 

сте)?

А. Да – 1 т.

Б. Не – 0 т.

3. От коя поред цигара за деня ви 

е най-трудно да се откажете?

А. От първата – 1 т.

Б. От всяка друга – 0 т.

4. Колко цигари изпушвате на 

ден?

А. 10 и повече – 0 т.

Б. 11–20 – 1 т.

В. 21–30 – 2 т.

Г. Повече от 30 – 3 т.

5. Пушите ли по-често през пър-

вия час след събуждане, отколко-

то през деня?

А. Да – 1 т.

Б. Не – 0 т.

6. Пушите ли, ако сте толкова 

болни, че се налага да лежите в 

леглото?

А. Да – 1 т.

Б. Не – 0 т.

ДА СМЕТНЕМ РЕЗУЛТАТИТЕ:

0–2 точки – липса на никотинова 

зависимост.

3–6 точки – слаба никотинова за-

висимост.

7–10 точки – силна никотинова за-

висимост.

Ако не сте никотиново зависим, зна-

чи безболезнено можете да се откаже-

те от тютюнопушенето. Но при сил-

на никотинова зависимост трябва да 

мобилизирате волята си. Предстои ви 

сериозна борба. Но тя не е безнадежд-

на. Помнете, че дори и психологическа-

та зависимост от никотина отшумява 

с времето и нормалната обмяна на ве-

ществата се възстановява напълно.
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Така че за никотиновата зависи-
мост си има обективни причини 
– както физически, така и психи-
чески. Как да определите доколко 
силна е вашата зависимост обаче? 
Един от начините е да попълните 
теста на Фагерстрьом.
И накрая 

НЯКОЛКО ЦЕННИ ПРЕПОРЪКИ 
които не сме прочели в медицинска-
та литература. Те ще са в помощ 
на онези, които искат сериозно да 
откажат цигарите.

1. САМОКОДИРАНЕ Защо тряб-
ва да откажете цигарите? За-

писвайте всичките аргументи, кои-
то ви хрумнат. Изберете 1–3 ос-
новни. И ги повтаряйте по 10 пъти 
всеки ден.

Например започнете с уводното 

изречение: „Моето решение е окон-

чателно. Това е жизнено необходи-

мо за мен. Аз съм човек със силна 

воля“. И продължете с вашите лич-

ни причини: „Искам да бъда здрав и 

да не боледувам. Искам да съм по-

бодър и енергичен. Искам да имам 

бели зъби, здрав тен, блестящ по-

глед. Искам да имам гладка кожа 

без бръчки“.

2. За ситуациите, когато обикно-вено запалвате цигара, трябва 
да си измислите алтернатива. На-
пример дъвчащ бонбон, дъвка…

3. Вкъщи и на работа махнете всички предмети, които са ви 
свързвали с пушенето.

4. Избягвайте да общувате с 
хора, в момент, когато те пу-

шат.

5. Съобщете за своето решение на близките си.

6. Започнете да миете зъбите си по-често.

7. Пийте повече течности и най-вече отхрачващи чайове.

8. Увеличете физическата актив-ност.

9. Спестявайте парите, които 
икономисвате от купуването 

на цигари. Бройте ги често и пла-
нирайте за какво ще ги похарчите.

10. При желание да запалите 
цигара се заемете веднага 

със самовнушение. Вдишайте бавно, 
като броите до 5 и издишайте по 
същия начин. Направете това уп-
ражнение 5 пъти. После вдишайте 
и задръжте дъха си максимално дъл-
го. Отчетете за колко минути ще 
успеете да го задържите. С време-
то ще успявате да го задържате 
все по-дълго и по-дълго.
Има, разбира се, и медикаментоз-

на терапия за отказване от цига-
рите, но за медикаментите и схе-
мите на тяхното приемане е до-

бре да се консултирате със спе-
циалист. 
Какъвто и друг метод да избере-

те – електронна цигара и лепенки 
например – е важно е едно. Да сте 
взели твърдо лично решение. И за 
нищо на света да не се отказвате 
от него, даже и ако на някой етап 
от отказване от цигарите сте от-
стъпили или сте претърпели мал-
ко поражение. Загубили сте малка 
битка, но продължавайте да води-
те войната!

Досега бяхме чували само за актив-

но и пасивно, но напоследък се го-

вори и за третично пушене. Какво оз-

начава това? 

 Активен пушач е този, който пуши.

 Пасивен пушач е този, който при-

съства в помещение, в което другите 

пушат и по принуда вдишва дима от 

техните цигари. Последни данни со-

чат, че постоянното пасивно пушене е 

по-вредно от активното, защото цели 

70–80% от цигарения дим отива в окол-

ната среда, а само 20–30% се вдишва от пушача. А и димът, който се отде-

ля във въздуха директно от цигарата, е по-токсичен от този, който пуша-

чът вдишва и издишва. Защото отделеният от цигарата се образува при 

по-висока температура и не минава през филтри.

 Третичен пушач е човек, който продължително време пребивава в прове-

трено помещение, в което в момента не се пуши, но по принцип се пуши мно-

го. Оказва се, че и това има значение, особено за децата. Цигареният дим 

се попива от косата, дрехите (особено вълнените), възглавниците и меката 

мебел и има свойството да прониква в човешкия организъм чрез дишането, 

с храната и водата и през кожата. В резултат на изследвания с маркери за 

пасивно и третично пушене било доказано натрупването на компоненти на 

цигарен дим в кръвта и косата на непушачи, и даже в урината им.

Цигареният дим съдържа почти стотина различни токсични вещества. 

Така че пушачите са опасни както за близките си, така и за колегите, с кои-

то работят. Но цигарената интоксикация се развива скрито и постепенно. 

Последиците от нея могат да се проявят след много години. Доказано е, че 

постоянното пушене (във всичките му три варианта) се явява рисков фак-

тор за повече от 40 заболявания: 14 вида рак (най-често на дихателните 

пътища и плоскоклетъчен карцином на кожата), хронични бронхити и емфи-

зем на белите дробове (загуба на еластичност на белите дробове и поду-

ване), намаляване на фертилността (способността да имаме деца), осте-

опороза, бъбречни заболявания, влошаване на слуха, катаракта, парадонтит 

(възпаление на меките тъкани около зъбите), олисяване, алцхаймер при въз-

растните, бързо развитие на атеросклероза, хипертония, лошо заздравява-

не на рани. Значително по-често възниква облитерираща атеросклероза на 

съдовете на долните крайници с гангрена на пръстите и стъпалата. Нега-

тивните последици от пушенето са много по-неприемливи за жените. Зара-

ди драстичното влошаване на външния вид: пъпки, по-бързо стареене на ко-

жата, сухота, склонност към бързо образуване на бръчки, сив тен на лице-

то и жълтеникави зъби.

ТРЕТИЧНО ПУШЕНЕ – ЩО Е ТО?
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Т
я въобще не се щади. От 
дълго време се занимава с 
танци. Сега в програмата є 
има бягане и йога. Казва, че 

обожава спорта. Измъчва се, ако є 
се наложи да пропусне тренировка. 

(„През целия ден се чувствам ви-
новна. А вечер се взирам критич-
но в огледалото дали мускулите ми 
не са спаднали.“) Мъжът є се въз-
хищава от нея, приятелките є за-
виждат, но това не помага. Тя не 

се смята за красива и живее в по-
стоянен страх, че ще напълнее, ако 
наруши режима си.

ВЪНШНИЯТ ИДЕАЛ
Какво става с нас?! Според ге-

щалтпсихолозите ние не се вижда-
ме такива, каквито сме в действи-
телност, а такива, каквито според 
нас ни виждат околните. И затова 
контролираме тялото повече от-
колкото трябва. Всичко започва с 
това как са гледали на нас мама и 
татко, когато сме били деца. Ако 
често са ни се карали, че не се 
държим така, както те очакват, 
в съзнанието ни е по-вероятно да 
се е загнездило убеждението: „За да 
бъде доволна мама (а после – въз-
питателите и учителите), трябва 
да правя онова, което тя повеля-
ва, а не онова, което ми се иска. 
Не бива да пробвам на вкус дъждо-
вен червей, но трябва да преглътна 
тази гадна овесена каша. Наоколо е 
толкова интересно, а постоянно ми 
казват „Бъди мирен!“. С времето 
външните изисквания към нас ста-
ват все повече и повече. Ученикът 
трябва да изглежда спретнато. Де-
войката – съблазнително. Мъжът 
– силен.

Против някои претенции ние протес-

тираме, но на други се подчиняваме. 

Струва ни се, че можем да заслужим 

одобрение само ако заприличаме на 

някой образец.

Така се обричаме на постоянно не-
доволство от себе си, тъй като 
никога не можем да кажем: „Е, сега 
вече изглеждам идеално!“. Идеалът 
е винаги нещо външно по отноше-
ние на нас. Да го постигнем, е тол-
кова невъзможно, колкото и да ста-
нем някого другиго.

ПОТИСНАТО ЖЕЛАНИЕ
Да разрошим косата на симпати-

чен непознат, сладко да се прозеем 
в присъствието на шефа си… Кол-
кото и да ни се иска, трудно ще 
направим това. Умението да потис-
каме импулсите си е условие за без-
проблемното ни съществуване в об-
ществото. Но понякога този поле-
зен навик вреди. 
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НЕ Е

ДА МУ ВЪРНЕМ СВОБОДАТА

Уморителни тренировки, изтощителни диети, борба с бръчките… 

Мнозина се стремят да превърнат своето тяло в послушна машина, 

опитвайки се да постигнат пълен контрол над него. 

Можем ли да му върнем свободата и как да го направим? 

Гещалтпсихологията има отговор на този въпрос.
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Понякога жените са неспособни да из-

питат оргазъм точно заради силния 

самоконтрол. Дори в интимна обста-

новка те се страхуват, че ще изглеж-

дат грозни. Страхът на жената е не-

осъзнат, но живее в тялото є, пречи є 

да диша и да се движи естествено. 

Изисква се терапевтична работа, 
за да се върне свободата и спон-
танността на изпитването на на-
слада.
Ние потискаме не само сексуал-

ните импулси. Цигари, алкохол, ка-
лорична храна – цивилизацията по-
стоянно ни залага капани, а в съ-
щото време осъжда онези, които 
се поддават на съблазните є. Изли-
за, че се борим най-много с жела-
нията, които  най-активно се сти-
мулират от пазара. Този постоянен 
конфликт изглежда нерешим. И ще 
остане нерешим, докато сме ориен-
тирани навън и не чувстваме онова, 
което се случва вътре в нас, в тя-
лото ни. Но със сигурност е по си-
лите ни да си върнем собствените 

(а не внушените отвън) желания. 
Единственото условие е да възста-
новим разрушената връзка с тяло-
то си и да се научим да определя-
ме истинските си потребности. И 
неговите също.

МЕЖДУ ДУШАТА 
И МАШИНАТА

Детето не се отделя от свое-
то тяло, то цялото е своето 
тяло. При възрастния не е така. 
Той смята тялото си за инстру-
мент, който трябва да обслужва 
интересите на личността му. Бо-
токсът изглажда бръчките ни, зъб-

ните протези връщат усмивката 
ни, гръдните импланти добавят се-
ксапил. Работим, за да превърнем 
тялото си в безупречен механизъм. 
Но не рискуваме ли да изгубим ду-
шата си? Интересът на киното 
към тази тема потвърждава нейна-
та актуалност и важност. „Робо-
коп“, „Сурогати“, „Бягащият по ос-
трието на бръснача“ и други филми 
се мъчат да ни върнат към истин-

ската човечност.
Да, телесните промени, които пра-

вим, деформират личността ни, а 
не работят в нейна полза. Те ни ли-
шават от естественост, от пред-
ставата за нашата истинска същ-
ност. 

Ако придобилата съвършена форма 

женска гръд загуби чувствителност-

та си, тя престава да е гръд, а става 

аксесоар (като чантата и обувките). 

Когато корекциите по тялото станат 

прекалено много, те могат 

да „изтрият“ нашето „Аз“. 

Това не означава, че в никакъв слу-
чай не бива да прибягваме до дос-
тиженията на пластичната хирур-
гия. Трябва обаче да се грижим и 
за самочувствието си, и за свобо-
дата на движенията си, а не само 
за външния си вид. Само тогава ще 
можем да намерим баланса между 
това, което ни е дадено от при-
родата, и онова, което ни предлага 
цивилизацията.

ПАУНЪТ Е КРАСИВ, 
НО ВСИЧКИ ОБИЧАТ 

НЕВЗРАЧНИЯ СЛАВЕЙ

„Имах две мечти – тънка талия и 
дълга коса. Господ не ми е дал нито 
едното, нито другото. Това, ес-
тествено, можеше да ми навлече 
страшни комплекси. Всяка девойка 
се побърква, ако има тънка и рядка 
коса. Но аз бях късметлийка, защо-
то имах умни и прекрасни родите-
ли. Мама казваше, че чувството за 
хумор (което една жена с гъста и 
красива коса може би няма, горка-
та) е онова, което ще ме спаси. А 
не шампоаните и маските за сгъс-
тяване на косата. Казваше още, че 
паунът е красив, но всички сядат 
под дървото, в което пее славей – 
сива и невзрачна птичка. 
Благодарение на мама днес знам 
безпощадно ясно, че ако започ-
на да преследвам идеала за краси-
ва фигура, просто ще стана скуч-
на и фрустрирана кукла. Това няма 
да е моят живот. Смятам себе си 
за щастлив човек, защото най-ху-
бавото нещо в живота е да разбе-
реш коя си ти, да узнаеш всичко за 
себе си и да го приемеш.“ И. К.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯЛОТО

Усещайте! Седнете удобно в тихо 

помещение. Съсредоточете се 

върху усещанията си. Студено ли 

ви е или топло например? Просто 

отчитайте усещанията си, без 

да ги анализирате. Отнасяйте се 

към тях с уважение и одобрение. 

Обърнете специално внимание на 

частите от тялото си, под които 

има опора – стъпалата, седалище-

то, гърба, ръцете (ако сте ги об-

легнали на облегалката на дивана 

например). Можете леко да проме-

ните положението на тялото си, 

ако ви се прииска да усилите ня-

кое усещане или да го направите 

по-ясно.

НА ЛИЗ БУРБО 
С ЛЮБОВ

Тя е основател на канадската шко-

ла за развитие на личността „Слу-

шай тялото си“ (Ecoute ton corps) 
и автор на няколко „магистрални“ 

книги за хората, които наистина 

искат да обикнат себе си и да се 

научат да се съобразяват с грани-

ците на своето тяло. Най-извест-

ните є трудове „Слушай своето 

тяло  –  твоя най-голям приятел 

на земята“ и  „Твоето тяло казва: 

„Обичай се!“ са преведени и на бъл-

гарски език. Горещо ги препоръч-

ваме на онези, които са осъзна-

ли, че  за да бъдат здрави, първо, 

трябва да разтворят и освободят 

духа си. 

Според Лиз Бурбо разликата между 

това „да обичаш себе си“ и егои-

зма става ясна само след като ус-

пеем да разберем истинското зна-

чение на думата „егоизъм“. Мно-

зина смятат, че егоизъм е да ми-

слиш преди всичко за себе си. Но 

всъщност именно това е „да оби-

чаш истински себе си“. Що се от-

нася до егоизма – това е желание 

и стремеж преди всичко другите 

да мислят за нас.

ИДЕАЛЪТ Е ВИНАГ
И НЕЩО 

ВЪНШНО СПРЯМО НАС. 

ДА ГО ПОСТИГНЕМ
, Е ТОЛКОВА 

НЕВЪЗМОЖНО, КОЛКОТО 

И ДА СЕ ПРЕВЪР
НЕМ 

В НЯКОГО ДРУГИ
ГО.
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П
остарахме се да изберем най-
лесните упражнения, които мо-
жете да правите без проблем 
не само вкъщи, но и в офиса, 

и даже когато шофирате. Разтягане 
от главата до петите – това ще ви 
помогне да се почувствате много по-
добре и по-бодри дори в края на ра-
ботния ден.
Помнете, че при разтягането тряб-

ва да усещате напрежение в муску-
лите, но не и болка. С помощта на 
статичния стречинг (английската 
дума за разтягане) със задържане на 
разтягането по 15 секунди за всяка 
група мускули ще избегнете и мно-
го травми.

Рамене
Чувствате напрежение в рамене-

те? Проблем в случая е не само дис-
комфортът, който изпитвате, но и 

евентуалната травма на ротаторния 
маншон, която можете да получите, 
и в резултат на която ръката ви 
дълго може да остане обездвижена.
За отнемане на напрежението в ра-

менете помагат въртения напред и 
назад, повдигане на раменете нагоре и 
надолу и изтеглянето им назад и на-
пред. 
И още нещо: опитайте се да до-

лепите изпънатата в лакътя дясна 
ръка колкото може по-близо към тя-
лото отпред (вж. рисунка 1) и задръ-
жте напрежението 15 сек. Същото 
повторете и с лявата ръка. 

Шия
Шията е подложена на голямо нато-

варване през целия работен ден. А за-
ради свръхнапрежение в мускулите є 
могат да възникнат главоболие и дру-
ги сериозни неприятности.

Натиснете брадичката към гърдите 
и от тази позиция извъртете глава 
наляво. Протегнете лявата ръка на-
горе, сгънете я в лакътя и докосне-
те с длан задната част на шията. 
Същото повторете, като извъртите 
глава надясно.
Ако сте зад волана, можете да изпъл-

нявате следното упражнението, докато 
чакате да светне зелен светофар: сед-
нете върху дланта на лявата ръка и 
извъртете глава към дясното рамо, оп-
итвайки се да го докоснете с брадич-
ка. Същото направете на противопо-
ложната страна.

Гръдни мускули
Едно лесно упражнение – и не само 

ще дишате по-лесно, но и значител-
но ще намалите риска от раменни 
травми.
Сгънете леко ръце в лактите, из-

евентуалната травма на ротаторния
маншон, която може

Н
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НЕВЕДНЪЖ СМЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАЛИ, ЧЕ ПОСТОЯННОТО 
СЕДЕНЕ НА ЕДНО МЯСТО (ОСОБЕНО ЗАД БЮРО, В АВТОМОБИЛ 
И В САМОЛЕТ) Е ВРЕДНО ЗА ТЯЛОТО. СИГУРНО И САМИ СТЕ ГО 
УСЕЩАЛИ – БОЛКИТЕ В ГЪРБА, ШИЯТА И КИТКИТЕ НАВЯРНО 
СА ПОСТОЯННИ ВАШИ СПЪТНИЦИ, АКО СТЕ ОТ РОДА НА 
СЕДЯЩИТЕ ХОРА.
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теглете ги назад и се опрете вър-
ху дланите зад гърба си (пръстите 
сочат назад). Изпъчете хубаво гърди 
(напред и леко нагоре), а ръцете изпъ-
нете силно в лактите (вж. рисунка 2).

Трицепси
Опитайте се да закачите пръстите 

на едната ръка за пръстите на дру-
гата зад гърба (едната ръка прокарай-
те отдолу, а другата отгоре – (вж. 
рисунка 3). След 15 секунди сменете 
ръцете и повторете същото упраж-
нение. Не е проблем, ако не ви се по-
лучи веднага. Ако постоянно се опит-
вате да докоснете ръцете си отзад, 
ще стане. 

Предмишници, 
китки, длани

Да кажем „не“ на тунелния синдром!
Изпънете дясната ръка пред тяло-

то, пръстите да сочат нагоре. С 
лявата ръка дърпайте пръстите на 
дясната към себе си (бавно и внима-
телно). След това обърнете дланта 
така, че пръстите да сочат надо-
лу, отново ги изтеглете с лява ръка 
към себе си (вж. рисунка 4). Повторе-
те упражнението и с другата ръка. 
Изпънете силно ръце напред, пръ-

стите сочат напред, а китките на-
горе. Свийте и отпуснете дланите 
в юмруци няколко пъти. Това ще ви 
помогне да разтегнете пръстите на 
ръцете. 

Тунелният синдром 

е дискомфорт, причинен от при-

тискането на медиалния нерв под 

връзката на карпалния канал (въ-

трешната страна на ръката над 

китковата става). Характерни са 

неприятните усещания нощем по 

вътрешната повърхност на ръка-

та, на средния или на всички пръ-

сти (без малкия). Болките могат 

да преминат от пръстите и ръка-

та към предмишницата, да обхва-

нат мишницата, рамото и гърба.

Кръст
Седнете на стол, стъпалата тряб-

ва да са плътно на пода, краката – 
разтворени на ширината на рамене-
те. Опитайте се да докоснете с гър-
ди коленете, без да отлепвате седа-
лището от стола (вж. рисунка 5). Ръ-
цете придържат коленете през това 
време. Почувствайте как неприятно-
то напрежение „изтича“ през кръста. 
Ако сте по-гъвкави, можете да раз-
творите краката по-широко, за да не 
пречат на наклоните ви напред.

Седалище
О, да, тази част на тялото страда 

не по-малко от останалите и също 
се нуждае от разтягане, за да не 
стане „квадратна“ в края на работ-
ния ден. 
Подпрете ходилото на десния крак 

върху лявото коляно и от това изход-
но положение се опитайте да придър-
пате с двете ръце левия крак към гър-
дите (вж. рисунка 6). Усетихте ли как 
заработиха мускулите на седалището? 
Повторете упражнението като сме-
ните положението на краката. 

Крака
За да разтегнете подколенните су-

хожилия, седейки на стола, изпънете 
десния крак напред и се наклонете 
към него колкото може по-ниско, гър-
бът трябва да е изправен. Хванете 
крака с ръце и си помагайте с тях 
да се наведете още по-надолу (вж. ри-

сунка 7). Повторете упражнението с 
другия крак.
Можете да станете прави и да се 

опитате да допрете пръстите на 
краката с длани, като се старае-
те да не сгъвате крака в коленете. 
Така разтягането ще е още по-ефек-
тивно. Ако пространството в офиса 
ви позволява, стъпете с единия крак 
на стола, с изпънато коляно, и се на-
ведете няколко пъти към пръстите 
му. Ако успеете да хванете ходилото 
с две ръце, придърпайте го към себе 
си. Така много добре ще разтегнете 
и свода на стъпалото.

Стъпала и глезени
Поставете дясното стъпало върху 

коляното на левия крак и развърте-
те глезена с ръце. Сменете крака-
та и изпълнете същото упражнение. 
Това лесно движение ще ви предпа-
зи от травми на ахилесовото сухо-
жилие, които минават доста труд-
но и бавно.
За следващото упражнение е жела-

телно да сте обути с меки удоб-
ни обувки или най-добре да сте боси. 
Можете да го изпълнявате от седя-
що или от стоящо изходно положе-
ние. Опрете върховете на пръстите 
на единия крак на пода и пренесете 
тежестта на тялото върху същия 
крак (като балерина – вж. рисунка 8). 
Пружинирайте. Повторете същото с 
другия крак.
Ако изпълнявайте поне няколко от 

тези упражнения през деня, веднага 
ще усетите как кръвообращението 
ви се подобрява, напрежението в мус-
кулите изчезва, а вие ставате по-бо-
дри и по-леки. Не само ще работите 
по-продуктивно през деня, но и вечер 
ще бъдете пълни с енергия, а не уми-
ращи от умора. 

5 6 7 8
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ПЪСТРОТАТА ВОДИ НАРОДА
гр и м

През тази година ще ви трябва смелост, ако искате 

да излезете гримирани. Цветовете на макияжа 

са по-ярки от всякога, а формите – дръзки и 

причудливи. Ето какви модни тенденции в грима за 

пролет – лято 2013 слязоха от подиума сред хората.

Много плътна 
очна линия

Всички визажисти държат на 

нея! Тоест не изтънявайте 

линията върху горните клепа-

чи към външните ъгли на очи-

те, а напротив – опитайте 

се да не намалявате дебели-

ната є нито с милиметър.

Размажи!

Това, което се случва от 

само себе си с грима някол-

ко часа след нанасянето му, 

през 2013-а е желано и тър-

сено: щрихът на долния кле-

пач размажете още при на-

насянето (обилното нанася-

не!) леко с пръсти.

Червено върху 
клепачите

То не е запазена територия 

само за върху устните. Ярко 

червени перлени сенки за очи 

стоят доста екстравагантно 

върху горните клепачи, особе-

но в съчетание с плътен щрих 

черна очна линия.

Подчертани 
извивки на устните

Не, не си и помисляйте да оч-

ертавате устните с молив, по 

тъмен по цвят от червилото. 

Сега е модерно да го правите 

с по-светъл. Дори с бял. Ако 

не сте чак толкова дръзки, из-

ползвайте светлорозов.

Неестествено дълги мигли

Изкуствените в никакъв случай не са само за звезди или мо-

дели, които се разхождат по модния подиум. Продават ги във 

всяка дрогерия. Са и си остават модерни!
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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

Цвят и блясък 

Цветовете, които бяха върху ноктите ни 

през есенно-зимния сезон на 2012 година, 

сега са върху клепките ни. Ярки, свежи и 

мик сирани с блестящи частици. Точно този 

грим на „Диор“, допълнен с блестящи камъни, 

е много подходящ за летните морски вечери. 

Стайлинг на веждите

Не ги игнорирайте – веждите са елемент от 

лицето, който, ако бъде оформен по подхо-

дящ начин, играе ролята на „прихващач“ на 

погледи. Краищата са сресани, леко уплътне-

ни и стилизирани с гел. Както е при „Моски-

но“ (Moschino).

Сенки под очите

Не, не от умора! Небесносиньото, нанесено 

на плътен пласт под долните клепачи, отва-

ря очите още повече. Синята „вълна“ свърш-

ва до първата трета на горните клепачи 

(откъм външните ъгли). Нататък се продъл-

жава със светлорозов мек молив.



ПРЕДИ ДА СЕ ПРИСТРАСТИТЕ 

Нека припомним, че всяка спирала, дори и най-скъпа-

та, може да провокира алергия и в този смисъл да 

се окаже неподходяща за вас. И още – не на всич-

ки жени им харесва свалянето на спиралата всяка 

вечер. Някои пък трудно свикват с усещането за 

спирала върху миглите или по-скоро ги плаши пре-

дупреждението, че не трябва да търкат очите 

си, когато са с туш върху миглите.

М
иглите, косата и ноктите са своеобразни 
продължения на тялото ни от една страна, и 
символи на нашата индивидуалност, от дру-
га. Пронизващите „стрели“ на миглите или 

вълните на гъстата коса имат и сексуален подтекст. 
Спомнете си старозаветния герой Самсон, който бил 
обезсилен от любимата си Далила, която отрязала ко-
сите му, докато той спял. 

СПОРЕД ЛЕГЕНДАТА

съдбата на трагичния герой Самсон била известна още 

преди раждането му – той трябвало да освободи Израел 

от филистимците и да плати за това с живота си. Сам-

сон притежавал необикновена сила, която всявала страх у 

филистимците. Те подкупили любимата на Самсон – Дали-

ла, да отнеме тайната му сила с хитрост. Далила разбра-

ла, че тя се крие именно в косата на нейния любим. Прис-

пала го и я отрязала. Изгубилият силата си Самсон попад-

нал в плен. Когато косата му пораснала отново, той се по-

молил на Бог да върне силата му. Господ чул и изпълнил мо-

литвите му. Тогава Самсон съборил колоните, които под-

държали храма на филистимците. Героят загинал, но заед-

но с него загинали и много филистимци. 

Гуруто на макияжа Боби Браун (Bobbi Brown), която е 
основателка на козметичния бранд „Боби Браун Козме-
тик“ (Bobbi Brown Cosmetic) пояснява: „Хубаво оцвете-
ните мигли много ясно разкриват контура на очите и пра-
вят погледа по-изразителен“. Неоцветените мигли мо-
гат да изглеждат трогателно и по домашному уют-
но. Спиралата може да бъде прекрасен завършек на 
преобразяването на жената, когато тя излиза навън 
и сменя удобните пантофи с обувки на високи ток-
чета, свободната тениска с изгладена риза и делови 
костюм. „Гримът върху очите ми ме кара да се чувст-
вам „по-събрана. Настройва ме за общуване с външния 
свят“ – споделя 36-годишната Миглена.

УСТОЙЧИВО
Любопитно е, че от време на време модните ди-
зайнери се решават на провокации, като пускат 
на подиума модели с белезникави или с изобщо не-
оцветени мигли, но пък за сметка на това с мно-
го ярко подчертани устни. Но малко от тези 
„провокации“ се пренасят в ежедневието ни, кол-
кото и ефектни да са били те на подиума. Как-
то столетие назад, когато бабите ни са смесва-

под покритие
МИГЛИ

Да ти влезе спирала в дамската чанта, 

е нещо като да ти влезе мигла в окото – 

отърване няма. Ако сте начинаещи 

в използването на този продукт, 

този текст „с подхранващ“ ефект е за вас.
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Защо се променя модата в цветовете на макияжа, а изискванията 

към спиралите за придаване на обем и дължина остават неизменни?

Представете си, че художник рисува портрет. Прави овала на лицето, формата 

на очите, устните, но нещо явно не достига, за да стане лицето изразително. 

Докато не бъдат нарисувани миглите, погледът остава размит, неопределен, не 

може да бъде „прочетен“. 

Може и да не сложите червено върху устните и прасковено върху скулите, но с 

два слоя черен туш върху миглите ще постигнете много. Защото именно погле-

дът привлича погледите на околните. И в очите се влюбваме… 

Гримирани очи. Какво променят те?

Спиралата може да е нанесена така, че да е незабележима за околните. Но ко-

гато очите са гримирани, жената определено се променя. Всичко започва много 

по-рано. Когато тя застане пред огледалото, погледне се и си пожелае да бъде 

харесвана и да съблазнява. Спиралата е основният инструмент за съблазън, за 

подчертаване на това женско желание. Тя е по-ефективна дори от фон дьо тена. 

Как се е променял този продукт през годините?

Идеята за почернянето на миглите идва от Древен Египет. Нанасянето на туш 

върху клепките е било разпространено сред жените и през Средновековието. А 

технологиите – леки формули с полимерни съставки, наситени пигменти, раз-

нообразни четчици – днес са опростили процеса на нанасянето на спирала и са 

добавили удобство. Повечето спирали днес са не само декоративно козметич-

но средство, но и обгрижващо, защото съдържат подхранващи за миглите със-

тавки.

ли вазелин и въглени, така и сега по-
вечето жени предпочитат черна или 
тъмнокафява спирала – макар и с 
различен ефект. 
Някои дами обичат да оцветяват 

миглите си, като само леко ги докос-
ват с четката на спиралата, на дру-
ги пък им харесват кукленски наплас-
тените и извити мигли, които при-
дават на лицето леко изненадан, учу-
ден вид. Едни са поклоннички на иде-
ално правите, естествени мигли, дру-
ги, напротив – на театрално изви-
тите и обемни мигли. Много от съ-
временните спирали обещават всички 
тези ефекти веднага. В действител-
ност ефектът, който искате да по-
стигнете, много зависи от това 

КАКВА Е ЧЕТЧИЦАТА 
НА СПИРАЛАТА 

Ако е широка и окръглена, тя оси-
гурява обем. Тънката удължава миг-
лите. Четчицата, която прилича на 
гребен, разделя миглите. Извитата 
ги накъдря леко. Важно е да намери-
те такава, с която ще ви е удоб-
но да се гримирате с лесни и бър-
зи движения. 
Дори да нямате опит в използва-

нето на спирала, бъдете спокойни. 
Даже лошо подбраната и зле нанесе-
на спирала няма да развали макияжа 
ви, както, да кажем, неподходящият 

фон дьо тен или пък руж. 

ПРАВИЛНОТО НАНАСЯНЕ
Старайте се винаги да нанасяте 

спиралата върху сухи мигли. Ако вър-
ху тях са останали капчици вода или 
пък частички от друго козметично 
средство, спиралата няма да може да 
бъде разпределена равномерно по ко-
съмчетата. 
Преди да започнете нанасянето, 
проверете дали продуктът върху 

четката не е прекалено много. Ако 
е така, не остъргвайте четката по 
гърлото на тубата, за да я освобо-
дите от излишния туш. Така риску-
вате тушът да засъхне и да попречи 
на плътното затваряне на флакона, 
от което съдържанието в него ще 
изсъхне много по-бързо. По-добре из-
трийте излишествата със салфетка. 
Започнете нанасянето на спиралата 
от средата на миглите – там, къ-

дето те са най-гъсти.
Старайте се да изтегляте четка-
та от основата (допирайте я мак-

симално близо до основата!) към вър-
ховете на миглите. Плъзгайте я по 
миглите бързо, с леки движения. 
За да „отворите“ очите още по-
вече, оцветете миглите и около 

външните и вътрешните им ъгли, но 
докосвайки леко четка до тях, без да 
я изтегляте. 

Вие ПИТАТЕ, ние ОТГОВАРЯМЕ
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же н с к и  р а б о т и

Р
ешихме да „разкопаем“ темата, за да разберем 
веднъж завинаги какво можем и какво не можем 
да правим по време на менструация. Всяка жена 
би проявила любопитство кое е вярно и кое не, 

независимо че изводите ни не се базират на експерт-
ни мнения, а на мненията на близки, роднини и прия-
тели в интернет.

1. НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ МЕХАНИЧНО 
ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕТО 

Самата истина – не трябва! Кожата е особено 
чувствителна през този период. Даже и най-безобидна-
та раничка заздравява по-трудно, а дори може да ста-
не и по-сериозна. Така че не планирайте нищо трав-
матично за кожата по време на цикъл. Това важи с 
пълна сила и за всички видове епилации (отскубване на 
космите) и депилации (прекъсване на космите), особе-
но на лицето.

2. ПЕРИОДЪТ Е НЕБЛАГОПРИЯТЕН ЗА МАСАЖИ 
Точно така! Почти всеки масажист ще го по-

твърди лично. Но пък козметици твърдят, че масаж 
на лицето може. Вие обаче не рискувайте!

3. ОПЕРАТИВНАТА НАМЕСА Е ПРОТИВОПОКАЗНА 
Честно казано, понякога не можете да изберете 

момента за хирургична операция. Просто се налага да 
я направите и – толкова! Но доколкото знаем, е за-
дължително пациентката да предупреди хирурга, че е 
в цикъл. Или ако операцията е планова – че очаква да 

є „дойде“ точно в деня на операцията. 

4. НЕ БИВА ДА БОЯДИСВАТЕ КОСАТА СИ
Да, да, да! Повечето фризьори се обединиха зад 

това мнение. Защото можете да се сдобиете с цвят, 
който нито вие, нито коафьорът ви сте искали да 
постигнете. Не е съвсем ясно дали това е свързано с 
хормоналния хаос в организма през този период, или е 
от друго, но по-добре почакайте три-четири дни, за 
да сте сигурни в ефекта от боядисването.

5. ПО ВРЕМЕ НА ЦИКЪЛ НЕ БИВА… 
КАКВО СИ ПОМИСЛИХТЕ, ЧЕ НЕ БИВА?! 

          ДА ЗАТВАРЯТЕ БУРКАНИ, РАЗБИРА СЕ 
Всички запитани от нас жени в интернет потвърди-

ха, че не бива. После тези буркани всичките бомбира-
ли. Е, какво можем да възразим ние?! Връзката между 
хормоналните нива в организма ни и консервите с до-
мати не е много ясна. Но доколкото през този пери-
од жената е без никаква енергия, мислим, че с какво-
то и да се захване, то ще бомбира…

6. НЕ БИВА И ДА СЕ ШИЕ
Почакайте, а ако работите като професионална 

шивачка, която трябва да ходи на работа всеки ден?! 
Всеки месец ли трябва да си вземате болничен, когато 
ви „дойде“? Нека този мит си остане мит все пак.

7. ПЕРИОДЪТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ 
ПРИ ВРАЧКА ИЛИ БАЯЧКА 

При врачка – не, но при астролог – да. Ето какво каза 
за връзката между месечния цикъл и Луната астроло-
гът на списание „Бела“ Михайлина Никлева-МИШЕЛ.

„Луната е символ на жената, на раждащата майка. Мен-

струалният цикъл на жената следва лунните фази.  Ново-

лунието винаги се е свързвало със смъртта, бременност-

та, магьосничеството и съответно с гръцката богиня Хе-

ката, властваща над раждането и черната магия.  След 

мрака на новолунието се появява нежен лунен сърп с обеща-

ние за зараждане на нещо ново. В тази своя фаза Луната из-

глежда така, сякаш е готова за оплождане. Сърповидната 

Луна се свързва с девствената богиня Персефона, отвлече-

на от Хадес, и с Артемида, девствената ловджийка и гос-

подарка на дивите животни.  Пълната Луна изглежда като 

бременна, тя е закръглена, сочна, пищна и зряла и всеки мо-

мент може да роди. Пълнолунието се асоциира с богинята 

на плодородието Деметра, майката на всичко живо.  След 

пълнолунието Луната започва да намалява и чезне и се пре-

връща отново в старата вещица Хеката, която тъче свои-

те магии, скрита в подземния свят. 

Всеки месец жената преживява всички тези превъплъщения 

на Луната. Вниквайки в тази универсална цикличност, тя 

може по-лесно да приеме случващото се с нея и да разбере 

по-добре самата себе си.“

Вярно и невярно за

„ОНЕЗИ“ „ОНЕЗИ“ 
ДНИДНИ
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П
рез Средновековието кариеси-
те са се смятали за болест-
та на гурманите и за при-
знак на задоволеност и мате-

риално благополучие. Да имаш здра-
ви зъби, е било просто неприлично. 
Това за Европа.
В Русия вдовиците са се горде-

ели много със своите болни зъби, 
като признак на благоденствие. (За-
харта тогава се е консумирала само 
за разкош.) За да се представят за 
по-богати в обществото, по-бедни-
те специално са почерняли зъбите 
си (най-вероятно със сажди).

ТРАДИЦИЯТА НА 
ЧЕРНАТА УСМИВКА 

обаче води началото си от Япония. 
Там един древен обичай повелявал, 
преди булката да влезе в дома на 
мъжа, да обиколи къщите на него-
вите роднини, за да є подарят спе-
циална „зъбна“ боя, съдържаща же-
лязо, с която да изпълни за първи 
път обреда „първо почерняне на зъ-
бите“. Черните зъби са символизи-
рали вечна преданост на съпруга-
та към съпруга. Доколкото черният 
цвят винаги остава черен, трудно 
се променя. Но ние подозираме тук 
не само етични съображения, а пъ-
клен план, създаден от японските 
мъже, които не са искали никой да 
поглежда към жените им. Чужди-
те мъже да  не гледат към чужди-
те жени – това е социалното зна-

чение на този обред. 
Впрочем тази традиция съществу-

ва и до днес във Виетнам. 

Отварата, с която 
се почернят

е описана от изследователя на 

този ритуал Л. Фройш: „За пригот-

вянето на такава отвара се използ-

ват парченца старо желязо и ори-

зови люспи, които се накисват за-

едно във вода и се оставят на то-

пло място (през лятото за 3 дни, а 

през зимата – за 7), за да се отде-

ли ръждата. Първо, върху зъбите се 

нанася пчелна киселина, богата на 

дъбилни вещества, а след това, се 

нанася желязната отвара. Процеду-

рата се прави няколко пъти, докато 

зъбите станат чисто черни“.

Красотата наистина иска жертви
В някои племена от Централна 

Африка на почит са не здравите, 

белите и добре подредените зъби, 
а напротив – нарочно счупените и 
специално изпилените (във вид на 
стълба или силно заострени). Освен 
това в зъбите, отново от есте-
тически съображения, се изрязвали 
триъгълни отвори. 
На навършилите пълнолетие де-

войки, населяващи някои от остро-
вите на Зондския архипелаг, пред-
ните зъби били задължително из-
пилявани.
На остров Суматра и мъжете, и 

жените също са боядисвали зъби-
те си в черен цвят, а индусите – 
в кафяв. 
Все пак идеал за красота са били 

и си остават 

БЕЛОСНЕЖНИТЕ ЗЪБИ 
възпети от древните поети като 
„стада остригани овце, излизащи 
от къпалнята“, „диамантена гра-
душка“ „цветчета от лайка“ и 
„бляскави мълнии“.

Ако проявявате желание лично да се убеди-

те в способностите на д-р Пешев като сто-

матолог, а не само да четете статиите му в 

сайта на списание „Бела“, можете да се оба-

дите 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

у с м и в к а т а

ЧЕРНО НА БЯЛО, 
ОСТРО СРЕЩУ ТЪПО
ИЛИ КОЛКО РАЗЛИЧНИ СА 
СТАНДАРТИТЕ ЗА КРАСОТА

DEPECHE MODE

БЕЛА/април/181/2013 31



И
мам приятелка, която го-
дини наред се бори с болез-
нените пъпки по лицето си 
– крие ги под слоеве фон 

дьо тен, опитвала е билков пилинг, 
дермабразио, различни хранителни 
режими, мазила, специални почист-
ващи препарати. Напоследък ходи 
редовно на йога и дори спря да яде 
месо... Безрезултатно! Мисля си, че 
съдбата е крайно несправедлива по-
някога, щом може да направи ак-
нето нечия съдба. Лечимо ли е то 
въобще, ако се появи в извънтий-
нейджърска възраст!?  На тези и 
на други въпроси, свързани с акне-
то при възрастните, ми отговори 
доц. Мери ГАНЧЕВА, завеждащ сек-
тор „Дерматология и венерология“ 
към ДКЦ „Сити клиник“ – София. 
Според нея неизлекуваното акне 

може да доведе до психоза. Особено 
ако пациентът е жена. „Акнето е 
сериозно заболяване, а не само коз-
метичен проблем – отбелязва тя. – 
Лечимо е, но изисква индивидуален 
подход от страна на специалиста и 
търпение от пациента. Задължител-
но трябва да се лекува от дермато-
лог. Както имате лична козметичка, 

така трябва да имате и личен дер-
матолог, защото кожата непрекъс-
нато е под влияние на външни и въ-
трешни фактори и доста често ре-
агира с появата на пъпки и обриви. 
Само от йога и здравословно хране-
не обаче акнето ви няма да изчезне“ 
– категорична е доц. Ганчева. 

СПЕЦИФИКИ И ВИДОВЕ

За разлика от това при тийней-
джъри, акнето при възрастни не е 
придружено от толкова много коме-
дони. След 25-годишна възраст то 
по-често е козметично индуцира-
но, т.е. провокирано от неправил-
но подбрана, т.нар. комедогенна (за-
пушваща порите) козметика. „Дру-
га форма на акне при възрастни е 
медикаментозно причиненото, кое-
то се появява най-вече след редовна 
употреба на орални контрацептиви, 
съдържащи проандрогенни прогести-
ни. Това обаче не го пише на опа-
ковките на контрацептивите, отно-
во трябва да ви го обясни вашият 
дерматолог“ – уточнява доц. Ганче-
ва. Други медикаменти, които по-
влияват лошо акнето при възраст-
ни, са: кортикостероидите; препа-

ратите, съдържащи бром, хлор и 
йод; транквилизаторите (днес мно-
го жени ги изоползват като антис-
трес средство); антиепилептиците 
и хидралазин производните (гладко-
мускулни релаксанти). На фона на 
една по-мазна или смесена кожа тези 
лекарства биха могли да потенци-
рат образуването на акнеформени 
лезии. Друга вид акне, което се сре-
ща при пациенти на възраст между 
25 и 30 години е т.нар. акне екско-
рие. „Виждайки една пъпка на лице-
то си, по-нервната и суетна жена 
се фиксира върху нея и се мъчи да 
я махне механично – чопли я, сти-
ска я… Така провокира появата на 
акне, която тя самата е произвела“ 
– обяснява доц. Ганчева. 

ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ С РОЗАЦЕЯТА

Оказва се, че доста жени, които 
смятат, че имат акне, всъщност 
имат розацея. „Акнето е заболяване 
на мастните жлези, докато роза-
цеята е заболяване на повърхност-
ните  кръвоносни съдове.  Розацея-
та се характеризира със зачервява-
не на кожата и много малки гнойни 
пъпчици. Като забележат пъпките, 

ПРИ ВЪЗРАСТНИ

ИЛИ КОГАТО ЛИЧНИЯТ ДЕРМАТОЛОГ Е ПОВЕЧЕ ОТ ЛИЧНАТА КОЗМЕТИЧКА
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много жени отиват в аптеката и 
купуват препарати за лечение на 
акне, което усложнява нещата. За-
това, ако получите обрив, не се са-
молекувайте! Много е възможно да 
постигнете обратен ефект“ – ка-
тегорична е доц. Ганчева.  
Нерядко акнето е кожен маркер 

за други заболявания: хематологич-
ни, ендокринни, онкологични, гинеко-
логични (напр. поликистоза на яйч-
ниците), но това също може да 
бъде определено от дерматолог.  

КОГАТО МАЗНАТА КОЖА 
СТАНЕ СМЕСЕНА

„Много хора имат мазна кожа в 
пубертета. В по-късна възраст тя 

обикновено става смесена, т.е. със 
сухи участъци. Много е важно спе-
циалистът да отчете тази промяна 
във връзка с лечението на акне. За-
щото ако смесената кожа се леку-
ва с един вид медикамент, на мес-
та той ще влияе добре, но на мес-
та – не“ – обяснява дерматологът. 
Голяма роля за ефективното ле-

чение на акне при мазна кожа има 
и почистването на кожата. И тук 
трябва да бъдете много внимател-
ни обаче, защото ако решите да 
използвате силни детергенти, за да 
„обезмаслите“ кожата, можете да 
засилите акнето. 
Доброто почистване трябва да 

върви ръка за ръка с добрата хид-
ратация. Ако се стараете да изсу-
шите мазната кожа, мислейки си че 
по този начин ще накарате и ак-
нето да засъхне, може да сбъркате. 
Добре е да се стараете да не нару-
шавате естествената водно-липид-
на кожна мантия с неправилно из-
брани почистващи препарати. Това 
е и превенция за развитие на акне-
формени лезии.

ВЛИЯНИЕТО НА СЛЪНЦЕТО 
И СОЛАРИУМЪТ

Същата моя приятелка, за която 
ви споменах в началото, ходеше ре-
довно на соларуим, за да „изсушава“ 
пъпките си, както самата тя се из-
разяваше. Попитах доц. Ганчева дали 
наистина слънцето и соларумът вли-
яят положително на акнето. „Ако 
говорим за лека степен на акне и 
при минимална експозиция на слънце 
или в солариум, да. Лезиите се сви-
ват и цялата кожа изглежда видимо 
по-добре. Но след 15–20 дни те от-
ново се инфламират (възпаляват) и 
отново се развиват гнойни пъпки и 
то много повече и в по-тежка фор-
ма. Точно когато пациентът се е 
върнал от море и се е успокоил, че 
акнето му е изчезнало благодарение 
на бактерицидния ефект на слънче-
вите лъчи, през есента се  наблю-

дава влошаване“ – обясни специалис-
тът по кожни заболявания. 
Според дерматолозите най-подхо-

дящият период за лечение на акне 
са зимните месеци и пролетта (до 
края на април). Тук влиза в съо-
бражение честото прилагане на пи-
линг, лазер или продукти, които съ-
държат бензилпероксид и ретинои-
ди – вещества, които правят кожа-
та фотосензитивна. Тези процедури 
и продукти не бива да се използват 
през слънчевите месеци на година-
та. „Акнето, разбира се, се лекува и 
трябва да се лекува през всички се-
зони – подчертава доц. Ганчева, – но 
краят на зимата и пролетта са бла-
гоприятни, защото позволяват из-
ползването на специфични продукти 
и терапии за лечението му.“
Впрочем антибиотиците за сис-

темен прием, които се изписват 
против акне, също е по-добре да 
се пият през студените месеци, а 
не през юни, юли и август, защото 
голяма част от тях са фотосен-
зитивни, т.е. правят кожата по-
чувствителна към слънцето и мо-
гат да се усилят неприятните пре-
живявания. 

Мариана ЯНЕВА

ПЕТ 
АЗБУЧНИ 
ПРЕПОРЪКИ

Обърнете се 

към дермато-

лог при наличи-

ето на проблем 

с кожата на ли-

цето, деколтето и/или гърба. В 

никакъв случай не се самолеку-

вайте! 

Почиствайте разумно кожа-

та си. Ако е суха, не използвай-

те разтвори на алкохолна ос-

нова. По-добре заложете на по-

чистващо мляко, а не на тоник. 

Ако е мазна, не я пресушавайте 

с почистващи средства – това 

не е гаранция, че няма да се поя-

ви акне.

Ако страдате от акне, отделяй-

те повече време за разгримира-

не вечер. 

Нанасяйте медикаментите за 

лечение на акне върху добре по-

чистена и добре подсушена 

кожа. 

Кремовете против акне се нана-

сят на тънък слой! Не прекаля-

вайте с количеството.

Мляко – НЕ, 
но сирене – МОЖЕ

Какво не бива да ядете, ако стра-

дате от акне. Това е доста сложен 

и хлъзгав въпрос. Непрекъснато се 

сменят мненията дали диетата 

оказва влияние на акнето, или не. 

„Някои пациенти наистина се вло-

шават след прекомерна консума-

ция на въглехидрати, алкохол, чипс 

и шоколад, но непоклатим факт е, 

че не бива да се яде в големи ко-

личества мляко (и прясно, и кисе-

ло), ако страдате от акне. Сирене 

и кашкавал обаче може“ – споделя 

от опита си дерматологът Мери 

Ганчева.
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Използвайте последния не толкова слънчев месец април, ако трябва да лекувате акнето с 

пилинг процедури. За процедурите с лазер, които са по-агресивни, за съжаление, вече е късно. 

ВАЖНО! Поради големия интерес от проведените през месец март безплатни прегледи за 

хора, страдащи от акне,  в ДКЦ „Сити клиник“ (City Clinic), такива ще има пак на 9 април 

2013 г. след предварително записване на тел. 0700 13 127.
КАМПАНИЯТА НА
АНТИАКНЕ

„СИТИ КЛИНИК“
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С
лед зверското чесане, обра-
зувалите се рани обикновено 
се покриват с коричка, сър-
бежът продължава и потър-

певшият, естествено, продължава 
да се чеше до кръв. И на специа-
листите не е ясно колко дълго и 
интензивно може да протече това 
заболяване. При едни пациенти не-
вродермитът може да остане в по-
кой 5 години след първото му про-
явление, а други може да тормози 
цели 15 години без прекъсване. Раз-
лична е и локализацията на обриви-
те, както и големината на засег-
натите кожни участъци. Най-често 
болестта атакува 

сгъвките на лактите 
и коленете 

но не е изключено да засегне ли-
цето, шията и горната част на 
китките на ръцете. Предразполо-
жеността към невродермит се пре-
дава по наследство. Но, както зна-
ете, не е задължително да знаем 
всичко, което сме наследили. Такъв 
е и случаят с невродермита – по-
някога той „дреме“ непроявен в ор-
ганизма ни цял живот, или пък не-
очаквано заявява за себе си, превръ-
щайки живота ни в ад. А в един 
прекрасен ден пак безследно изчезва. 
И заслугата за това не може да се 
препише на специалните медикамен-

ти (обикновено кортикостероиди), 
а на имунната ни система, която 
по някакъв начин е успяла да „наме-
ри общ език“ с тази болест.

В търсене на причините
Освен, че се смята за алергич-

но заболяване, невродермитът чес-
то се обяснява като нарушение на 
имунния отговор. Главният мозък 
изпраща погрешна информация, коя-
то води до погрешни реакции на 
организма и конкретно – на имун-
ната система. Дисбалансът се от-
разява зле и на кожата.
Известно е, че новите кожни 

клетки се образуват за 28 дни. 
През този период всяка нова клет-
ка си пробива път през всички кож-
ни слоеве към най-горния, т.е. по-
върхностния рогов слой, където, 
когато умре, се отделя под форма-
та на изсъхнала люспа. При болни-
те от невродермит този процес 
протича по-бързо – на повърхност-
та на кожата се образуват прека-
лено много нови клетки и възниква 
застой. Имунната система получа-
ва сигнал за тревога и започва да 
произвежда антитела за борба със 
„стихийното бедствие“. Но зара-
ди грешка в информационния обмен 
произведените антитела се оказ-
ват повече, отколкото трябват. 
Включените имунни механизми во-

дят в крайна сметка до увреждане 
на собствената тъкан, т.нар. 

автоимунна реакция
Различни са факторите, които 

обос трят невродермита. В някои 
случаи това са определени алергени, 
а понякога за поредното „избухва-
не“ на болестта е достатъчен само 
силният стрес. При всеки четвър-
ти пациент наред с кожните симп-
томи се наблюдава и алергични – 
например астма или сенна хрема. 

По последни научни данни 

етиологията (причините за 

възникването на дадено заболяване) 

на невродермита се обяснява не 

толкова с претоварване на имунната 

система, а точно обратното – с 

нейната недостатъчна активност. 

Мъчителният сърбеж, новите епи-
зоди и свързаните с тях физиче-
ски и психически страдания на па-
циентите ги карат много често да 
сменят лекуващия си лекар. Кое-
то е голяма грешка, защото невро-
дермитът е със сложна етиология. 
Точно заради това 

няма класическа схема 
за лечението му 

При всеки пациент невродерми-
тът е със специфична история, 
различни са и неговите проявления. 
Затова всеки отделен случай изис-

НЕВРОДЕРМИТ
ПОД 

КОНТРОЛНепоносим сърбеж, тревожно зачервяване, дребни, 

гъсто разположени пъпчици, смъдящи петна по 

кожата… Заветна мечта на всеки, пострадал 

от невродермита, е колкото може по-бързо да се 

избави от тягостните симптоми. Това е възможно с 

комплексна, но индивидуална терапия.
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ква индивидуален подход от стра-
на на дерматолога. Ключът към ус-
пешното му облекчаване и лечение 
е тясна връзка между лекар и паци-
ент, както и тясно сътрудничест-
во между класическата и алтерна-
тивната медицина. Козметиката в 
този случай също не е за прене-
брегване, защото при невродермит 
се лекуват не само засегнатите от 
болестта участъци, но и здравата 

кожа. Важно е също пострадалият 
да има воля да промени начина си 
на живот коренно. А медикаменти-
те са само един от китовете, на 
който се крепи успешната терапия. 

„Зелена“ и „червена“ 
аптека

Основните медикаменти от кла-
сическата медицина, с които се 
третира невродермита, са корти-
зоносъдържащи препарати. Но в не-
значителни количества кортизонът 
присъства и в маслото от норка. 
Така че е добре да комбинирате 
препаратите от класическата ме-
дицина с натурпродукти като есен-
циални мастни киселини, които се 
съдържат в маслото от иглика, ри-
бено масло, антиоксиданти, проби-
отици и др.

Охлаждане
За болните от невродермит нямо 

нищо по-лечебно от това да пре-
карат отпуската си на място с 
прохладен климат (независимо на 
море или на планина). Раздразнена-
та и сърбяща кожа се чувства иде-
ално в контакт с хладния въздух. 
И в това няма нищо чудно – на 
това външно въздействие органи-
змът реагира с повишена секреция 
на кортизон, който, както споме-

нахме, облекчава възпалителния про-
цес и успокоява кожата. 
Ще ви припомним и трика с пи-

жамата във фризера, в случай че 
сърбежът ви вечер стане непоно-
сим. Подръжте я там няколко часа 
и после я облечете. Кожата ще ви 
бъде благодарна. И още облекчения: 
дрехи с широки кройки; тънки, про-
ветриви одеяла; забърсване на чар-
шафите с влажна кърпа…

Специалните овлажнители
Те се наричат емолиенти и са раз-

работени специално за третиране 
на суха и атопична кожа. Дълбо-
ко се заблуждавате, ако мислите, 
че назначените от дерматолога ви 
лекарствени мазила са достатъч-
ни, за да се преборите с обриви-
те и сърбежите. Както споменах-
ме, от специфична грижа се нуж-
даят не само огнищата на възпа-
ление, но и незасегнатата от бо-
лестта кожа. Обикновено на нея 
є липсва естествена смазка, тъй 
като вследствие на невродермита 
функцията на потните и мастни-
те жлези е нарушена. Затова неза-
меним елемент от ежедневния то-
алет е омекотяващият, успокояващ 
и овлажняващ крем, който се нана-
ся само извън възпалените участъ-
ци от кожата.

Отговаря доц. Мери ГАНЧЕВА, за-
веждащ сектор „Дерматология и 
венерология“ към ДКЦ „Сити кли-
ник“ – София. 

Коя кожа се определя като 

атопична?

Сухата, чиято сухота се дължи на 
нарушения водно-липиден баланс на 
нейния повърхностен слой – епиде-
рмиса. При атопичната кожа се на 
наблюдава занижена продукция на 
церамид (специфичен белтък), но 
при правилно лечение още в ранна 
детска възраст се постига излеку-
ване.

Защо на запад не познават 

термина „невродермит“? 

Има ли разлика между невро-

дермит и атопичен дерма-

тит, и ако да – каква е тя?

Да, „невродермит“ е българско поня-
тие. Когато е свързано с атопична 
кожа, става дума за атопичен дер-
матит при възрастни. Иначе е са-
мостоятелно заболяване, което се 
нарича „лихен симплекс хроникус“.
Какво да правят пациентите 

в ремисия, та да отдалечат 

„избухването“ на невродерми-

та, пардон, на лихен симплекс 

хроникус? 

Във всяка фаза на протичане на за-
боляването се назначава специфич-
на медикаментозна терапия и опре-
делен хигиенно-диетичен режим. А и 
всяка кожа е различна и не бива да 
се дават съвети, без да е прегледан 
пациентът. Разбира се, използване-
то на емолиенти е задължително, 
но те са толкова много и с различ-
ни съставки, че и за тяхното прила-
гане е абсолютно необходимо да се 
консултирате с дерматолог.

ВЪПРОСИ КЪМ 
ДЕРМАТОЛОГА

Балсамът и кремът EXOMEGA D.E.F.I. на лаборатории 

„Пиер Фабр“ (Pierre Fabre) са един нов стандарт 

в грижата за атопична и много суха кожа. Част от 

концепцията СТЕРИЛНА КОЗМЕТИКА, те са създа-

дени стерилни и с гаранция за 0% консерванти, 0% 

парабени и 0% ароматизатори.

Продуктите EXOMEGA D.E.F.I съдържат само ос-

новни активни съставки, които компенсират сухо-

тата на атопичната кожа и я успокояват ефективно.

Основният компонент на формулата на емолиентите 

EXOMEGA D.E.F.I е екстракт от кълнове на овес Rhealba, 

който е с противовъзпалителни и имунорегулаторни свойства. 

Опаковките са с патентована херметична система за затваряне D.E.F.I (из-
ключителна технология за непокътната формула), която осигурява предпазва-

не на формулите от бактериално заразяване и запазва стерилността през це-

лия период на употреба. По всичко личи, че тази козметика отменя понятието 

„срок на годност“ в козметологията. 

КОЗМЕТИКА БЕЗ СРОК НА ГОДНОСТ
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БЕЗ МИСТИКА

В
ъпреки че научните изследва-
ния леко разсейват мистич-
ната мъгла около този фено-
мен, интересът към него ос-

тава активен. Все още няма от-
говор на въпроса кои 
хора са податли-
ви на сомнамбу-
лизъм? С какво 
са свързани не-
говите пристъпи? 

Какво съобщават тези нощни раз-
ходки за спящия?

ШИРОКО ЗАТВОРЕНИ ОЧИ

Знаем, че сънят протича на ня-
колко фази: лек, по-дълбок, дълбок и 
бърз. По време на бързия сън очи-
те се движат активно под клепа-
чите, дишането е учестено, муску-
лите – отпуснати, мозъчната дей-
ност – интензивна. През тази фаза 
спящият сънува. По всички призна-
ци личи, че сега е най-очаквано да 
се събуди, тъй като и мозъкът е 
активен. Само дето някакъв психо-
логически механизъм напълно отпус-
ка всички мускули, така че е не-
възможно да отвори очи. Понякога 
обаче този механизъм „засича“ и… 
спящият отваря очи...

ЛЪЖЛИВА ТРЕВОГА

Учените не са единодушни през 
коя фаза от съня възниква явление-
то сомнамбулизъм? Някои смятат, 
че става дума за нарушение по вре-
ме на фазата на дълбок сън. Дру-
ги мислят, че сомнамбулизмът въз-
никва между фазите на дълбокия и 
бързия сън, включвайки работата 
на мускулите. Трети виждат в хо-
денето насън парадоксално проявле-

ние на фазата на бързия сън. Спо-
ред една от разпространените хи-
потези за природата на сомнамбу-
лизма, той е резултат от механи-
зми в поведението на древните вле-
чуги (рептили), от които се смя-
та, че сме наследили най-дълбоките 
мозъчни структури (т.нар. репти-
лоиден мозък, който е най-стари-
ят мозъчен дял). В продължение на 
милиони години сънят, освен че е 
осигурявал отдиха на големите гу-
щери, е представлявал и опасност 
за тях – т.е. създавал е условия 
те да станат жертви на хищни-
ците. И природата се е погрижи-
ла за защита: по няколко пъти на 
нощ влечугите се будят за миг, за 
да „сканират“ околността, и отно-
во заспиват, ако няма повод за без-
покойство. 
Появата на хомо сапиенс проме-

ня ситуацията. В своето развитие 
човекът е намерил други начини да 
се предпазва от нощните хищници. 
От друга страна, сънят без кри-
тично събуждане е много важен за 
човешкото здраве. Но не е било по 
силите на еволюцията да „извади“ 
от главата на човека устроеният 
по старому мозък и да го замени с 
нов модел. Наложило є се да „на-
прави“ корекции в хода на развитие 
и да разработи начини за блокира-
не на старите мозъчни структури. 
Но при определени условия, блокира-
щите механизми могат да направят 
„засечка“ и „наследството от мина-
лото“ да излезе наяве. 

ИНСЦЕНИРОВКА НА СЪНЯ

Всеки помни сънища, в които „на-
хлуват“ събития, случващи се реал-

СомнамбулизъмСомнамбулизъм
ЗОВ НА ПЪЛНОЛУНИЕТО, МАНИЯ, ДУШЕВЕН НЕДЪГ… СОМНАМБУЛИЗМЪТ ВЕКОВЕ 
НАРЕД Е ПЛАШЕЛ И В СЪЩОТО ВРЕМЕ Е РАЗГАРЯЛ ЛЮБОПИТСТВОТО.
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но по същото време. Например чу-
ваме натрапчивото звънене на бу-
дилника. Но организмът още не си 
е отпочинал и отказва да се събу-
ди. И сънят идва на помощ, „пре-
връщайки“ трелите на будилника 
в телефонен звън. Съновиденията 
приемат и трансформират сигнали-
те на реалността, достатъчни, за 
да бъдат регистрирани, но недоста-
тъчни, за да ни събудят. 
Психофизиологията използва тази 

тяхна особеност, за да ги изучи. 

Специалисти внедряват звукови и 
светлинни дразнители по време на 
различни моменти от съня. Когато 
подложеният на изследване се събу-
ди и разкаже какво е сънувал, може 
да се проследи дали външните драз-
нители наистина са се интегрира-
ли в съня му. 
Това е едно от възможните обяс-

нения защо сомнамбулът не извърш-
ва само познати, обичайни дейст-
вия. Чувайки подозрителен звук, 
той отива да провери всичко ли е 

наред (обичайно действие), но ако 
звукът е интегриран в съновидение-
то, последиците са непредсказуеми. 
Ако човек сънува, че го преслед-
ва страшно чудовище, нищо чуд-
но да избяга от вкъщи (необичай-
но действие).
Връзката на сомнамбулизма със съ-

новиденията обаче е спорна. Нито 
противниците, нито привърженици-
те на тази идея имат неопровер-
жими аргументи.

Теодора СТАНКОВА

Митовете и нелепите обяснения за 
сомнабулизма развенчава д-р Владимир 
Бостанджиев, психиатър и психотера-
певт, автор на книгите „Езикът, който 
лекува“, „Психотерапия на игра и наис-
тина“ и, „Живият ум“. 
„Сомнамбулизмът, известен още като лунатизъм, няма 

нищо общо с мистиката. Той е състояние на съзнанието. 

Не е душевен недъг, макар хората да се притесняват, че 

е патологично състояние. А твърденията за влиянието на 

Луната върху психиката не се базират на достоверни дан-

ни. Ако човек ходи нощно време, то кога това може да се 

види най-ясно?! Особено пък във времената, когато не е 

имало улично осветление... Разбира се, че по пълнолуние, ко-

гато е най-светло“ – категоричен е д-р Бостанджиев.

От него разбирам, че сомнамбулизмът е трансово състоя-

ние на съзнанието, което позволява на човек да се движи с 

отворени очи и да извършва различни действия, обикнове-

но обичайни. След това обаче няма спомен за случилото се. 

Трансът е 

КАЧЕСТВЕНО НАРУШАВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО 

Трансовите състояния са краткотрайни, не се помнят, не 

се осъзнават в момента на действието, човек може да из-

глежда напълно буден. По-разпространен е хипнотични-
ят сомнамбулизъм (ходене насън на здрав човек). Понякога 

сомнамбулизмът се среща при болни от невроза, хистерия 

и епилепсия и тогава говорим за епилептичен и невроти-
чен сомнамбулизъм. 

ДРУГИ БАБИНИ ДИВЕТИНИ

Твърди се, че сомнамбулите притежават необичайна сила и 

ловскост (умело балансират по ръба на парапет например), 

но в будно състояние не могат да направят същото. Защо? 

„От страх! Докато е в транс, сомнамбулът не изпитва 

страх – отговаря д-р Бостанджиев. – Подобно е и пове-

дението при транс от алкохолно опиянение. Пияният чо-

век може да демонстрира неочаквана смелост, която не е в 

състояние да прояви в нормално състояние на съзнанието“ 

– обяснява специалистът. 

ДА ГО БУДИМ, ИЛИ ДА НЕ ГО БУДИМ

Опасен ли е сомнамбулът за себе си и за околните? По ско-

ро не. Парадоксално, но според д-р Бостанджиев в една или 

друга степен всеки от нас е действал сумнамбулично, само 

дето не си го спомня. Някои „техники за безопасност“ оба-

че не са излишни. „Не е необходимо сомнамбулът де бъде съ-

буждан, защото внезапното връщане в реалността може 

да провокира шок и неочаквано поведение – например бяг-

ство и съответно риск от падане и нараняване“ – поясня-

ва психиатърът. 

Да прекъснете съня на сомнамбула не е необходимо, но мо-

жете леко и спокойно да го върнете в леглото.

ДЕЦАТА СПЯТ ПО-ДЪЛБОКО

Това е отговорът на въпроса защо сомнамбулизмът се сре-

ща по-често сред тях? А на въпроса какво трябва да напра-

вят родителите, д-р Бостанджиев отговаря: 

„Сомнамбулизмът не е болест. За да се сметне за израз на 

болестно състояние, трябва да е придружен и с други симп-

томи – особености в поведението, хиперактивност. 

Ако все пак родителите се притесняват, добре е да изслед-

ват неврологичния статус на детето. С дълбокия детски 

сън се обяснява и нощното напикаване (в това състояние 

детето смътно усеща порив за уриниране). Затова лекари-

те препоръчват лекарства, които правят съня повърхнос-

тен, за да може то да се разбужда по-лесно.“ 

ЗА ДРУГИЯ НАШ НОЩЕН ЖИВОТ

ДРУГИ ПАРАСОМНИИ 

Всички те се наблюдават по време на фазата на дълбок 

сън.

 Сомнилоквията означава говорене насън. Сомнилок-

вистите произнасят не само отделни думи, но и цели фра-

зи, които често имат смисъл. Речта им не се контролира 

от съзнанието обаче. 

 Нощни страхове От тях по-често страдат децата. 

Не бива да се бъркат с кошмарите! Тук не става дума за 

съновидения, а за ситуации, в които детето не напълно съ-

будено, не разпознава своите родители и е в състояние на 

пълно объркване.

 Сексомания В състояние на сексуална възбуда спящи-

ят може да мастурбира и дори да извърши полов акт, без 

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

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

Т
е не обичат комплиментите. Не искат да им 
казват нито че се справят добре, нито че из-
глеждат добре… 
Сигурно ви се е случвало да изразите възхище-

ние от блестящия външен вид на приятелката си и в 
отговор да чуете: „Трябва да сваля още поне три ки-
лограма, за да изглеждам наистина добре“.
Защо реагират така? Какво ги кара да омаловажа-

ват всяка похвала, отправена към тях? Истината е, 
че тези хора намират поднасянето на комплимент за 

ЛИЦЕМЕРИЕ

А това ги обърква и ги кара да се чувстват неу-
добно. 
Една немалка част от нас смятат, че похвали тряб-

ва да се изричат много рядко и наистина, ама наис-
тина да са заслужени. 

КОГАТО ИЗРАЗЯВАМЕ СМУЩЕНИЕ ОТ ПОЛУЧЕН КОМПЛИМЕНТ, 
НИЕ ВСЪЩНОСТ ПОКАЗВАМЕ ЛИПСА НА ВСЯКАКВО ДОВЕРИЕ 

В СОБСТВЕНИТЕ НИ ВЪЗМОЖНОСТИ И В СОБСТВЕНАТА НИ ЛИЧНОСТ.

Не е изключено като деца да сме чували често ро-
дителите ни да казват: „От тебе нищо не става! 
Можеш по-добре!“. Или пък да не сме били целувани 
от мама и татко (само, когато спим!). Вече възраст-
ни, по рефлекс отказваме да приемем онова, което по 
един или друг ни отличава като ценни и значими хора.
Получаването на комплимент кара някои от нас да 

заемат 

ОТБРАНИТЕЛНА ПОЗИЦИЯ

което автоматично поражда страх и безпокойство. 
Причината – чувстваме се задължени към другия и ед-
новременно с това имаме усещането, че губим контрол 
върху отношенията ни с този човек. Вътрешната ни 
нагласа е: „Аз съм този, който дава. Получаването ме 
поставя в ролята на длъжник и ме прави тревожен“.
Този страх може да се дължи и на отказ от всякак-

ва надпревара.

КОМПЛИМЕНТЪТ ЗАДЪЛЖАВА ДА БЪДЕМ ОЩЕ ПО-ДОБРИ, БЕЗГРЕШНИ, 
ИЗРЯДНИ. А ТОВА НЕМИНУЕМО ВОДИ ДО ОЩЕ ПО-ГОЛЯМО БЕЗПОКОЙСТВО, 
ПОРОДЕНО ОТ МИСЛИ КАТО: „НА ВИСОТАТА НА ОТПРАВЕНАТА ПОХВАЛА ЛИ 
СЪМ? ЗАСЛУЖАВАМ ЛИ ТАКАВА ВИСОКА ОЦЕНКА? НЕ ИЗИСКВА ЛИ ТОЗИ 

КОМПЛИМЕНТ ОЩЕ ПОВЕЧЕ УСИЛИЯ ОТ МОЯ СТРАНА?“.

И затова често неглижираме добрите думи, които 
чуваме по свой адрес, опитвайки се със самоирония да 
блокираме всякакви очаквания на околните спрямо нас.
Това поведение понякога се дължи и на неосъзнатия 
страх да бъдем победители 
Той обикновено се появява, когато се почувстваме 

виновни, че сме постигнали повече от значими за нас 
хора. („Аз надминах майка си в професионално отно-
шение. Трябва да прикрия постиженията си, за да не 
я нараня“.)

КОМПЛИМЕНТИТЕ СА НАЧИН ДА ПОЗДРАВИМ СВОИТЕ ПОЗНАТИ ЗА 
ТЕХНИТЕ УСПЕХИ И ДА ИЗКАЖЕМ ПОЛОЖИТЕЛНОТО СИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ 

ТЯХ. КОГАТО НИЕ СМЕ ПОЛУЧАТЕЛИ, НЕ ТРЯБВА ДА РЕАГИРАМЕ С АГРЕСИЯ 
ИЛИ НЕОДОБРЕНИЕ КЪМ ОТПРАВЯЩИЯ ГИ. 

Ако похвалите ни смущават, по-добре да потърсим 
причините за смущението си, започвайки психотерапия. 
За да избегнем конфузни ситуации, като начало е до-
бре да кажем едно просто „Благодаря“ на онзи, който 
ни поздравява, хвали ни и ни се възхищава. 

Райна АНГЕЛОВА, психолог
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КОМПЛИМЕНТИ?!КОМПЛИМЕНТИ?!
НЕ И НА МЕН!
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П
робни бракове, еднополови 
бракове (наужким) и бра-
кове за един уикенд. Су-
рогатни майки, оплождане 

инвитро, антиейдж козметика за 
мъже и розови електронни бележ-
ници за жени. Само преди 20 годи-
ни не беше възможно да си пред-
ставим, че подобни явления ще се 
превърнат в напълно обичайни за 
България. Въпросът е как се отра-
зиха те върху семейството и не-
говите традиционни характерис-
тики? Някои тъжно констати-
рат, че бракът у нас преживява 
дълбока криза. А други с ентуси-
азъм казват, че се движим увере-
но към цивилизованото западно об-
щество. Безспорно е едно – семей-
ството се променя и тези проме-
ни са толкова явни, че е невъзмож-

но да не ги забележим. Обобщихме 
някои от тенденциите, които „на-
ставляват“ новия семеен ред. 

1. БАЩАТА И МАЙКАТА 
СМЕНЯТ РОЛИТЕ СИ 

Ако допреди 3–4 десетилетия мъ-
жът беше безспорното „работно 
животно“ вкъщи, днес положението 
е коренно различно. Във все повече 
семейства майката, а не бащата, 
е лидерът – и в икономически, и в 
психологически план. Много социоло-
зи смятат, че именно смяната на 
ролевите позиции на майката и ба-
щата е първопричината за остана-
лите промени в семейството. Же-
ните в по-голяма степен от пре-
ди се чувстват пълноправни лично-
сти и са готови на всяка цена да 
отстояват това свое постижение. 

Рекламите са виновни

Децата поучават родителите си, 
бащите вече не претендират за 
главна роля в семейството, майки-
те умеят всичко и успяват навсякъ-
де. За какво говори този нов наш се-
меен портрет? И опознаваме ли се 
по-добре, гледайки реклами?
Ако се замислите, сюжетът на по-

вечето от рекламите е вдъхновен 

от семейни сцени в живия живот. В 

рекламите децата все по-често са 

тези, които се грижат за възраст-

ните и избират вместо тях. Моде-

лът, при който детето е нещо като 

глава на семейството, постепен-

но започва да се превръща в нор-

ма именно благодарение на рекла-

мите. В рекламните клипове чес-

то бащата е представен едва ли не 

като подрастващ, когото детето 

съветва, побеждава и прочее. Нещо 

повече – често бащата изобщо го 

няма в кадър. Рекламите наложиха 

по-скоро един двойствен образ за 

мъжа (когато го има) – у дома той 

е инфант, в обществото – мачо, ли-

дер и кариерист. 

А жената? Ооо, тя е бащата вкъщи! 

В същото време може да кара дори 

самолет и освен това е прелестна 

красавица, която никога не се поя-

вява с разрошена коса на събрание 

в офиса. Е!? И когато въпросните 

сюжети се повторят по телевизи-

ята стотици пъти, се превръщат 

в стереотипи на поведение за ко-

пиране. Виновна или не, рекламата 

всъщност регистрира новостите в 

живота ни – в това число и проме-

ните в структурата на семейство-

то и в отношенията между хората.

2. БРОЯТ НА 
РАЗВОДИТЕ РАСТЕ

Тенденцията е свързана с факта, 
че хората престанаха да при е мат 
развода като катастрофа. Обще-
ството също стана по-търпимо 
към съпрузи, които са решили да за-
почнат живота си отново, но всеки 
поотделно. Разводът изглежда нор-
мално явление и дори в някои случаи 

ТЕМА НА БРОЯТЕМА НА БРОЯ

И НЕГОВИТЕ НАСТАВНИЦИИ НЕГОВИТЕ НАСТАВНИЦИ
СЕМЕЙСТВОТОСЕМЕЙСТВОТО
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– положително и полезно. Според 
психолозите основната причина за 
увеличаващия се брой на разводите 
се крие в стремежа към постига-
не на личностна свобода – ценност, 
която се превърна в по-важна от 
ценността на семейството като 
„основна градивна клетка на обще-
ството“. Проучванията показват, 
че липсата на любов и разбирател-
ство между съпрузите е също сери-
озна причина за развод, независимо 
от наличието на дете. При това, 

в семействата с деца жените, рес-
пективно майките, процентно по-
често са инициаторите за развод. 

3. ЖЕНИТЕ ЗАПОЧНАХА 
ДА РАЖДАТ ПО-КЪСНО 

ПЪРВОТО СИ ДЕТЕ
Момите и ергените напоследък 

са по-стари от преди. През 80-
те години на миналия век българи-
те сключваха брак около 25-годиш-
на възраст. Сега тази възрастова 
граница се е изместила с десет го-
дини напред и по-голяма част от 
встъпващите в брак за първи път 
са на възраст около 35 години. 
Младите хора днес не бързат да 

създават семейства и да раждат 
деца. Искат „да си поживеят“, как-
то казват самите те, или пък да 
направят кариера. Други пък прос-
то отхвърлят традиционната фор-
ма на брака в полза на съвместно-
то съжителство без брак. 
Раждането на първо дете също се 

измести към по-горна възрастова 
граница. Това означава, че България 
се приближава към западния модел 
на раждаемост. Сега т.нар. сту-
дентски бракове и децата, отглеж-
дани в студентски общежития, са 
рядкост. Днес към съвместен жи-
вот пристъпват хора, които не 
само са завършили образованието 
си, но и са постигнали финансо-
ва стабилност и самостоятелност 
от родителите си. Особено сил-
но тенденцията се проявява в го-
лемите градове. А когато първото 
дете е родено късно, вероятност-
та то да остане и единствено в 
семейството се потвърждава все 
по-често. 

4. УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА 
„НЕПЪЛНИТЕ“ СЕМЕЙСТВА
Сред причините за налагането на 

тази тенденция на първо място, са 

разводите, на второ – раждания-
та на извънбрачни деца, на трето 
– овдовяването. Тази тенденция по-
твърждава вече споменатата осо-
беност на семейния живот, според 
която наличието на дете не е при-
чина за липса на развод. 
В по-голяма част от случаите на 

раздяла детето остава при майка-
та. Всъщност това е неблагопри-
ятна ситуация, защото доходите 
на майката намаляват, а оттам 
и качеството на живот на дете-
то се влошава. Съществуват мно-
го възможности, чрез които баща-
та да сведе до минимум издръжка-
та, която трябва да плаща. Мъ-
жете просто представят фалшиви 
документи за доходи, много по-ни-
ски от реалните. Възрастните мо-
гат и да смятат развода за отли-
чен шанс да започнат всичко отна-
чало, но за децата той почти ви-
наги е травма. Те рядко го прием-
ат „докрай“ и ако животът в но-
вото семейство не им хареса, тай-
но започват да мечтаят таткото 
да се върне скоро и всичко да ста-
не както преди. 
Има и ситуации обаче, когато раз-

водът е най-доброто, което може 
да се случи на всички членове на се-
мейството. Ако например съвмест-
ният живот е станал непоносим 
заради насилие, скандали и други ек-
сцесии, то едва ли ще се намери 
някой член на семейството, които 
би искал да го запази цяло. Спо-
ред много психолози травмата, коя-
то получава детето след развода, е 
временна. Тя се компенсира от фа-
кта, че щастливо дете може да 
бъде отгледано само от родител, 
който е доволен от живота. Ако 
по времето на социализма се смя-
таше, че непълното семейство е 
знак за нещастие – сега не е така. 
Майките се развеждат съвсем съз-

ИЛИ ЗАЩО СТАНА МОДЕРНО 
ДА ОБИЧАШ ЖЕНА СИ И 
ДА ИМАШ ДЕЦА 

Семейството се променя и би 

било глупаво да се оспорва този 

факт. Но освен намаляването на 

раждаемостта и увеличаване-

то на броя на разводите, има и 

още една тенденция. Невъзможно 

е да не сте я забелязали – мла-

дите, богатите и известни хора 

сключват брак, раждат много 

деца и се гордеят с това! Уютен 

дом, любима жена и симпатич-

ни хлапета са нещата, без кои-

то повечето успешни хора не си 

представят живота.

ДАЛИ ПЪК 
ИЗВЕСТНИТЕ 
НЯМА 
ДА СПАСЯТ 
СВЕТА?!

„КАЧЕСТВАТА, КОИТО БЪДЕЩИЯТ 
РАБОТОДАТЕЛ ТЪРСИ У ЕДНА 
ЖЕНА, СА СЪЩИТЕ, КОИТО СА 
НЕОБХОДИМИ ЗА СЕМЕЙНИЯ 
ЖИВОТ.“

ДОРОТИ КАРНЕГИ

„ВСЯКА ЖЕНА Е ДЛЪЖНА ДА УМЕЕ 
ЧЕТИРИ НЕЩА – ДА ИЗГЛЕЖДА 
КАТО МОМИЧЕ, ДА СЕ ОБЛИЧА КАТО 
ДАМА, ДА МИСЛИ КАТО МЪЖ И ДА 
РАБОТИ КАТО КОН.“ 

АНА ГЕРМАН

„КАРИЕРАТА Е НЕЩО ЧУДЕСНО, 
НО ТЯ НЕ МОЖЕ ДА СГРЕЕ НИКОГО 
В ХЛАДНА НОЩ.“ 

МЕРИЛИН МОНРО

Брад Пит и Анджелина Джоли все още 

живеят без брак, но имат седем деца 

(седмото е в процес на осиновяване) 
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нателно, по собствено желание. Те 
са силни, могат да бъдат незави-
сими от мъжете си и да отглеж-
дат деца, които се чувстват ком-
фортно. 

5. РАБОТИМ ПОВЕЧЕ
По данни на официалната статис-

тика количеството на работещи-
те жени се е увеличило значител-
но. От една страна, това се дължи 
на ефекта от т.нар. демографска 
вълна – ситуация, в която хората, 
които са се появили на бял свят 
в момент на висока раждаемост на 
деца от определен пол, встъпват в 
трудоспособна възраст. От друга 
страна, расте нивото на заетост-
та. Като пример можем да дадем 
факта, че все повече жени, макар и 
навършили пенсионна възраст, про-

дължават да работят. 
Все повече са и случаите, в които 

самотните майки се опитват да си 
намерят работа в неправителстве-
ния сектор, където заплатите са 
по-големи, но пък социалните при-
добивки са много по-малко. И това 
е напълно обяснимо – когато няма 
мъж, жената решава самостоятел-
но семейните проблеми. Неслучай-
но на въпроса: „Какво е необходимо 
да се направи, за да стане градът 
по-комфортен за децата?“ майките 
отговарят: „Хм, помогнете ни да 
си намерим надомна работа“. 

6. УСПЕШНИ 
И НЕУСПЕШНИ

В социалистическите времена ус-
пешните и неуспешните, както бла-
гополучните и неблагополучните се-
мейства, се определяха лесно. Сега 
това деление е много условно. Въз-
никва противоречива ситуация – 
от една страна, за родителите се 
появи възможност да работят на 
две и даже на три места и така 
да осигуряват добър стандарт на 
живот за децата си. От друга, на 
тях просто не им остава време да 
ги възпитават и да прекарват дос-
татъчно време с тях. Такива ро-
дители отделят и по-малко вре-
ме за самообразованието и само-
усъвършенстването си, което пък 
се отразява негативно на детето 
и неговите морални устои. Това се 
потвърждава от едно доста пара-
доксално явление – „проблемните“ 
деца растат в семейства с висо-
ки доходи. А в по-бедните семей-
ства по-често израстват по-възпи-
тани деца. 

7. НОВИ МОДЕЛИ НА 
СЕМЕЙНО СЪЖИТЕЛСТВО
По мнение на психолозите у нас 

и по света настъпват кардинал-
ни промени в семейните ценности. 
Пробни бракове, бракове тип „на 
гости“ (при които съпрузите живе-
ят поотделно и периодично си хо-
дят на гости), бракове за почив-
ните дни и еднополови бракове на-
ужким. Всичко това е възможно. 
Хората се свързват в своеобразни 

мобилни модели на семейства, кои-
то пасват на личния живот, който 
всеки поотделно иска да води. Но 
свободата в брака не е за всекиго. 
Много често тя е причината за за-
губа на усещането за щастие и на 

Писателката и майка на две деца 

Джоан Роулинг е била уволнявана 

няколко пъти в живота си, прежи-

вяла е развод, дълго време е била 

самотна майка и е живяла с ос-

къдни социални надбавки. Неза-

висимо от всички житейски по-

врати и трудности, тя не е прес-

тавала да вярва в своята мечта 

– да издаде книга. Писала е ве-

чер, през единственото свободно 

време, което е намирала. Ръкопи-

сът на първата книга за Хари По-

тър е напечатан на стара пише-

ща машина, купена на разпродаж-

ба. Днес романите за малкия въл-

шебник са преведени на 60 езика, 

а продадените копия са повече 

от 450 милиона.

СЕМЕЙСТВОТО 
НА ПЪРВО 
МЯСТО

„Работата прави жената по-кра-

сива“ – думите са на една от ико-

ните на XX век – Хелена Рубин-

щайн. За нея бизнесът винаги е 

бил на първо място. Омъжвала се 

е неведнъж, родила е две деца, но 

винаги е твърдяла, че всепоглъ-

щащата страст на нейния жи-

вот е собствената є империя за 

красота. Впрочем точно Рубин-

щайн първа в света, преди по-

вече от 100 години, класифицира 

кожата на три типа – суха, маз-

на и нормална. И до днес козме-

тиците и козметолозите продъл-

жават да се съобразяват с тази 

класификация. Когато каталогът 

с козметичните продукти, кои-

то продавала, станал достатъч-

но голям, тя била и една от пър-

вите, които започнала да предла-

га шестмесечен курс на обучение 

за своите дистрибутори. Поля-

кинята отваря малка козметич-

на фирма в Мелбърн, Австралия, 

през 1902 г. Днес продуктите с 

марка „Хелена Рубинщайн“ про-

дължават да бъдат обещание за 

качество, белег на разкош и сим-

вол на красота по целия свят.

РАБОТАТА 
ПРЕДИ 
ВСИЧКО
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удовлетворението от живота. Рас-
те ли чувството за самота, расте 
и усещането за тревожност. 
Освен това хората не желаят да 

встъпват в граждански брак, защо-
то се страхуват от евентуалната 
несправедлива подялба на семейно-
то имущество в случай на развод. 
Гражданският брак поражда недове-
рие между двамата. Кой мъж иска 
да признае на жената до него, че не 
желае да се ожени за нея, защото 
се страхува да не загуби жилище-
то си?! И затова хората обикнове-
но казват едни много банални неща, 
като например: „С подписа в граж-
данското чувствата умират“. Раз-
бира се, сега на мода са предбрач-
ните и брачни договори, но у нас 

като че ли те все още не са сери-
озно утвърдена практика и се при-
емат едва ли не като оскърбление. 

8. НЕ СЕ ЧУВСТВАМЕ 
ЗАЩИТЕНИ

Ако анализирате сериозно програ-
мите на партиите за предстоящи-
те избори, сигурно ще установите, 
че повечето от тях декларират 
необходимостта от политика, кои-
то да подкрепя семейството. Въ-
просът приключва обаче с голите 
декларации. Впрочем отсъствието 
на политика за подобряване живо-
та на семействата също е поли-
тика. Тя обаче означава, че и спо-
ред държавата семейството, как-
вото го познавахме, вече не е цен-
ност. Хората не знаят правата си 
и не се чувстват защитени. Ниски-
те детски надбавки принуждават 
семействата с едно дете много да 
се пазят от това да имат второ. 
Хората не са уверени в утрешния 
ден. Едва ли биха искали и децата 
им да се чувстват толкова неси-
гурни. Затова не ги раждат. 

9. РАЗЧИТАМЕ САМО 
НА СЕБЕ СИ

По времето на социализма всички 
мислеха, че държавата им е длъж-
на за всичко. Днес хората се опит-
ват да се справят с всичко сами, а 
това е сериозна промяна в психоло-

гията на едно общество. Психоло-
гът и нобелов лауреат Алвин Тоф-
лър нарича семейството „гигантски 
абсорбатор на шок“ (става дума за 
шока от бъдещето, който той опис-
ва в едноименната си книга „Шок от 
бъдещето“ – бел. ред.). Според него 
семейството е мястото, където 
смачканият и стресиран човек се 
връща след схватката си със све-
та. То е единствената стабилна 
точка в стремително променящия 
се свят. Но какво се разбира днес 
под думата „семейство“?
Интересно е, че все повече напо-

следък стават семействата, кои-
то се състоят само от родител 
(родители) и дете и не поддържат 
връзка с никакви други роднини. От 
една страна, родителите все пове-
че използват услугите на бавачки, 
които не са част от семейството, 
защото бабите се чувстват млади 
и продължават да работят, вмес-
то да гледат внуците си. От дру-
га страна, много родители, чиито 
деца са зрели възрастни, се оказват 
сами на стари години, защото на 
децата им е по-изгодно да работят 
далеч от родното място и дома. 
Все по-рядко днес ще видите съпру-
жеска двойка да живее при родите-
лите на един от двамата съпрузи. 
Днешните семейства са самостоя-
телни и… самотни.

Певица, автор на песни, хорео-

граф, актриса, режисьор, сцена-

рист, моделиер... Списъкът с ней-

ните професионални превъплъще-

ния може да бъде продължен. Дъл-

го време Мадона изцяло се пос-

вещаваше на работата си и най-

силните є връзки бяха тези с му-

зиката и със сцената. Радостта 

на майчинството тя позна чак на 

38-годишна възраст, когато роди 

дъщеря си Лурдес. Когато навър-

ши 42 години пък, роди син на Гай 

Ричи. После осинови момченце от 

африкански произход. Неведнъж е 

декларирала готовността си да 

осинови още деца. Днес певица-

та се старае да отделя доста-

тъчно време на семейството си 

и да влиза всеотдайно в ролята 

си на майка.

50 НА 50 – 
В ТЪРСЕНЕ 
НА БАЛАНСА
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ПРЕДПРИЕМАЧИПРЕДПРИЕМАЧИ

– Дмитрий Крейс! 
– Ох, как се стреснах! Какво? Кой? 
– Дмитрий Крейс! 
***

Не! Той не е злодеят в страшна при-

казка, от когото всички искат да из-

бягат. За някои името му може да звучи 

стряскащо, но истината е, че е по-скоро 

необичайно. Не е артистичен псевдоним, 

макар че човекът, когото ще ви предста-

вя, е фотограф. Просто Дмитрий е ро-

ден в Казахстан, а в България идва през 

1995 г. заедно с родителите си. С фото-

графия започва да се занимава случайно, 

без да има амбиции или пък да очаква, че 

ще стане професионалист. Учил се е от 

грешките си, наблюдавал е и работата 

на колегите си...

„Дима...“ – приятелката на Дмитрий, Ма-

риела, ми подсказва, че „страшното“ му 

име може да звучи и по друг начин. С Дима 

и Мариела разговарям в столично кафене, 

дошли са по работа и след минути тръг-

ват обратно за Варна. 

Дмитрий е собственик на DeFox Studio 
и се занимава с модна, рекламна, проду-

ктова, интериорна и архитектурна фо-

тография. DeFox предлага и цялостни 

уебконцепции, включващи дизайн, логоди-

зайн, програмиране, оптимизация на съ-

държанието, линкмениджмънт и прочее. 

Дмитрий ми споделя, че съвсем скоро, във 

Варна, щял да отвори едно от най-големи-

те и отлично оборудвани студия. Питам 

го не е ли рисковано да разширява бизнеса 

си точно сега? „Напротив! Сега е време-

то. Пазарът се поразчисти, много фирми 

вече ги няма и сега е 

моментът, в който можеш 

да си намериш място 

или пък да го разшириш.“ Знам, че срещу 

думите му биха „скочили“ много финансо-

ви експерти, социални анализатори и ико-

номически журналисти. Но аз вярвам на 

Дима. Той е творец, а творчеството е 

стихия, от която може да се храни всеки 

бизнес. Ние в България обаче тепърва ще 

се убеждаваме в това. 

Нещо повече, Крейс иска да остане да жи-

вее в България, но да „излезе“ чрез рабо-

тата си в Европа. Порових малко в интер-

нет и научих, че точно 

червената лисица 

(каквато е и изобразената върху логото 

на DeFox Studio) обитава най-широк ареал 

в сравнение с всички останали сухозем-

ни животни. 

Ако е вярно, че когато някое животно се 

превърне в емблема, то и качествата му, 

и начинът му на живот се пренасят върху 

бизнеса, значи Крейс наистина е кодирал 

разширяването на дейността си още с из-

бора на име и лого на студиото си.

Дима е нещо като играещ треньор 

Хем стои в основата на създаването на 

продуктите и услугите, които предлага, 

хем е предприемач и мениджър. Доволен е 

от хората в екипа си. Защото знае, че в 

бизнеса, както и в спорта, селекцията на 

играчите от отбора (екипа) е най-важна. 

През годините най-продължително се е 

занимавал с актова и модна фотография. 

Казва, че при снимането на фотосесии 

обиграната работа в екип е определяща 

за качеството на продукта. Също как-

то и предварителната подготовка. Все-

ки трябва да знае много добре какво има 

да свърши. „Ако знаеш кой какво е анга-

жиран да направи, можеш да предвидиш и 

какво ще се случи по време на снимките“ 

– казва Дмитрий. 

Тъкмо модната фотография ни запозна с 

него. От няколко броя насам 

кадрите за корицата на БЕЛА 

разказват истории 

Ако си спомняте изразителната брюнет-

ка, потопена във вода, или пък онова неж-

но създание, седнало върху Луната, значи 

се сещате какво имам предвид. 

Никой от колегите ми никога няма търпе-

ние да види кадъра за следващата корица. 

Любопитството не ни оставя на мира, 

докато графичният ни дизайнер не обяви: 

„Кадрите са тук!“. 

Гледаме, коментираме. Фонове, лица, тела 

– винаги ни изненадват. И всичко е ясно. 

Хората на Крейс пак са си свършили рабо-

тата отлично. 

Част от обяснението за отлично свърше-

ната работа ми дава Мариела: „Дима мно-

го добре се сработва с модела, помага му 

по-лесно да разбере как трябва да застане 

и какво да изрази. Държи се естествено и 

знае, че точно това негово поведение ще 

помогне на модела да се отпусне“. 

Общуването е важно не само между фо-

тограф и модел. В моята професия об-

щуването е израз на привилегията да се 

срещам с хора, които сменят „понятия-

та“, или поне им променят фокуса. 

Мирослава ИВАНОВА

Êðåéñ è FoxÊðåéñ è Fox
Дмитрий Крейс в кадър
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

Ф
амилията му идва от пра-
прадядо албинос в бащиния 
му род, на когото хората 
казвали „бял мъж“. Последни-

те две поколения, носители на това 
име обаче, натоварват бялото със 
съвсем друга символика – то е снеж-
нобяло, а по пътя към разчитане на 
значението му има гъста мрежа от 
следи. Ще ви посоча най-широките 
от тях. 
Станимир Беломъжев е 

най-резултатният 
състезател по ски 

ориентиране 
в момента у нас. Личен треньор 
му е неговият баща Иван Беломъ-
жев. Майката на Станимир, Веска, 
също е треньор, като през години-
те се е занимавала повече с децата 
в този спорт. Сестра му, Стефа-
ния, е състезател по ски ориенти-
ране и преподавател във Великотър-
новския университет, където обу-
чава бъдещи учители по физическо 
възпитание. 
Станимир се качил на ски, когато 

бил на две години, а от родители-
те си знае, че като много малък по-
добре вървял със ските и щеките, 
отколкото пеша. Първите му „бели“ 
спомени са от времето, когато бил 

на 5–6 години. „Падания, ставания, 
много сняг, а аз, като анимацио-
нен герой, овъргалян в снега. Първо-
то състезание, в което участвах, е 
пак от това време. На Беклемето 
(планински проход в Троянския Балкан 
– бел. ред.) се провеждаше държавно 
първенство. Взех участие в състе-
зание между децата на треньорите. 
Бях най-малкият. През цялото вре-
ме водех, но точно накрая паднах и 
ме задминаха. Беше ми много труд-
но да го преглътна. Сега е различно. 
Внимавам, защото знам, че една мал-
ка грешка може да върне състезате-
ля много места назад. А и вече съм 
убеден, че мога да бъда победител 
дори и да не направя добро класи-
ране. Ако проведа състезанието ус-
пешно, ако се раздам на 95 процен-
та физически, аз съм доволен, защо-
то съм победил сам себе си“ – каз-
ва Станимир. 
Тази година на 16 февруари Бело-

мъжев изпита съвсем буквално зна-
чението на израза „навръх рождения 
си ден“. В деня, в който навърши 
25 години, 

той стана 
и европейски шампион

в спринтовата дистанция при мъже-
те и се качи на най-високото място 

на почетната стълбичка. В начало-
то на март, на световното първен-
ство, Станимир стана и бронзов ме-
далист в смесената щафета в сприн-
та. Точно през този много успешен 
за него сезон влезе и в най-добрата 
възраст за своя спорт. „Според фи-
зиолозите най-силните години за ци-
кличните спортове (ски ориентира-
не, биатлон, колоездене) са тези от 
25 до 35. Организмът е развит, при-
добитият опит е вече сериозен“ – 
обяснява ми той. 
Питам го колко пъти иска да бъде 

световен шампион. Той отговаря: 
„Веднъж. Искам да видя, че е прео-
долимо“. И понеже това момче те-
първа ще е по върховете на почет-
ните стълбички, помолих го да обяс-
ни просто 

правилата на 
ски ориентирането

един от малкото спортове, които 
носят медали на България. 
Ски ориентирането е комбинация 

от ски бягане и ориентиране. Всяко 
състезание се провежда на различно 
място – в райони, които са затво-
рени една или две години преди със-
тезанието. Смисълът е състезатели-
те да нямат предварителна инфор-
мация за мястото. По състезател-

СНЕГЪТ СНЕГЪТ 
СЕ ТОПИ,СЕ ТОПИ,
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ния маршрут има контролни точки, 
през които всеки участник трябва 
да премине в последователността, в 
която те са построени. Стартът е 
интервален – стартира се през оп-
ределено време в зависимост от дис-
циплините. Индивидуалните дисципли-
ни са спринт, средна и дълга дис-
танция. Отборните са спринт и ща-
фета. (Станимир има най-силни и по-
стоянни резултати в спринта и на дълга 
дистанция – бел. ред.) 
Всеки участник получава картата 

с маршрута 15 или 30 секунди преди 
старта. Картата, по която се ори-
ентират състезателите, е обикнове-
на топографска карта, върху която 
е отбелязана и пътната мрежа от 
следи, предварително изработени по 
маршрута. Движението става само 
върху тези следи, понеже ските са 
много тънки и не позволяват движе-
ние по дълбок сняг. Т.нар. големи сле-
ди се правят от големи машини (ра-
траци), малките следи се правят от 
моторни шейни. Изборът на следи е 
въпрос на тактика. Широките сле-
ди, които са по-бързи, много често 
са обиколни. Обикновено организато-
рите предлагат минимум два вариан-
та за всяка отсечка. Колкото пове-
че варианти има за минаване между 
две точки, толкова по-технично е 
състезанието. Състезателят трябва 
да избяга разстоянието по най-бър-
зия начин и същевременно да се съ-
образи с релефа – дали има изкачва-
не, или спускане. Трябва да бъде кон-
центриран и да намери баланса меж-
ду скоростта на придвижване и уме-
нието да мисли при тази скорост. 
„И това в момент, когато си с пулс 
180–190 удара в минута, и цялата 
ти енергия отива към мускулите, за 
да осъществяват те движението. В 
ски ориентирането е много важно 

да имаш добра 
фотографска памет 

Поглеждаш картата, „запечатваш“ 
я в ума си и после я „прожектираш“ 
някъде в съзнанието си. Ако пре-
калено често гледаш картата, ско-
ростта на придвижване пада“ – до-
пълва Станимир. 
Събеседникът ми завършва обуче-

нието си в Национална спортна ака-
демия. Казва, че това е много ва-

жен етап в развитието му като 
спортист, който му е дал възмож-
ност да се опознае като състезател 
и да вникне в теорията на спорт-
ната тренировка. Разлиствам изда-
дения през 1986 г. учебник на НСА 
„Туризъм, алпинизъм и ориентиране“ 
и чета следното: „Една от най-ха-
рактерните особености на сегашния 
етап на развитието на този спорт 
е порасналото спортно майсторство. 
Тренировъчната работа е в съот-
ветствие с най-новите тенденции за 
максимално натоварване“. Чуйте как 
и в какъв смисъл същите изречения 
се отнасят на практика за работа-
та на баща и син Беломъжеви днес, 
почти 30 години по-късно. 
„Баща ми не е просто мой тре-

ньор. Той е 

ваксмайстор, шофьор, 
масажист, готвач 

(ваксмайстор е човекът, който извърш-
ва специалната обработка на ските 
преди състезание – бел.ред.) Той е абсо-
лютно всичко, защото ние сме само 
двамата. По време на състезание с 
баща ми се разделяме. Той се заема с 
обработването на ските. Аз отивам 
на техническите конференции, на кои-
то организаторите дават обща ин-
формация за маршрута. Не ни стига 
време и не ни стигат хора. На мен 
ми е изключително необходим маса-
жист, който да поеме възстановява-
нето ми след състезание. Защото на-
товарването е много голямо, особе-
но когато за пет дни имаш четири 
старта. Големите отбори имат от-
делни ваксмайстори, масажисти, ле-
кари. При тях треньорът изпълнява 
само преките си функции – да при-
съства на техническата конференция, 
да каже най-важните неща на състе-

зателя, да го подкрепи.“ 
Преди да се разделя със Станимир, 

му задавам въпроса клише: „Какво 
ти е дал спортът?“. Вариация на 
този оглупял от задаване въпрос е: 
„На какво те е научил спортът?“. 
Абсолютно разсеяно очаквам отго-
вора, защото той винаги е един и 
същ. „Дисциплина, постоянство, из-
дръжливост.“ Станимир обаче ми 
отговори така: „Спортът ми е дал 
щастие, свобода и любов“. 
Каквооо?! Дълбоко съм учудена. Ня-

каква нова спортна религия ли изпо-
вядва това момче? За пръв път чу-
вам тези три думи вместо другите 
три. Мислих, мислих и ето до какъв 
извод стигнах. Независимо че сто-
тиците му приятели възторжено го 
поздравяват с „Браво, машина!“ след 
всеки негов старт, 

това момче има сърце 
Няма личен, а тренировъчен днев-

ник, но има сърце. „Щастие“, „сво-
бода“ и „любов“ са думите за „дис-
циплина“, „постоянство“ и „издръж-
ливост“, но преминали през сърце-
то на спортиста. Колко хубаво би 
било, ако трите думи на Станимир 
бъдат контролни (и опорни) точки 
на повече хора и във всичко, кое-
то правят. 
Вероятно вече се е дипломирал в 

спортната академия, такава беше 
една от задачите му за края на 
този сезон. Заедно с баща си е при-
брал ските и е извадил маунтин 
байка, защото за подготовка през 
лятото практикува маунтин байк 
ориентиране.
Това е. Снегът се топи, следите 

остават. Станимир Беломъжев. Бе-
лия мъж. Представих ви го от сърце. 

Мирослава ИВАНОВА

Станимир със своя баща и 

треньор – Иван Беломъжев

БЕЛА/април/181/2013 47



ЛЮБОПИТНОЛЮБОПИТНО

1. В ранните стадии на човешкия ем-

брион се образуват 250 000 невро-

на в минута.

2. Човешкият мозък се развива най-

активно между 2- и 11-годишна въз-

раст.

3. Колкото по-образован е човек, тол-

кова по-малка е вероятността мо-

зъкът му да заболее. Интелектуалната 

активност стимулира производство на 

допълнителна тъкан, компенсираща бо-

лната.

4. Заниманията с непозната дейност 

и общуването с превъзхождащи ви 

по интелект хора са отлични средства 

за активизиране и усъвършенстване на 

мозъчната дейност.

5. Сигналите, предавани чрез невро-

ните, достигат скорост 288 км/ч. 

С приближаването на старостта тази 

скорост намалява с близо 15%.

6. Всички хора имат почти еднакъв 

брой нервни клетки както в дет-

ството, така и в зряла възраст, но тези 

клетки се разрастват, достигайки най-

голям размер на 6-годишна възраст. Мо-

зъкът на новороденото се увеличава 3 

пъти през първата година от живота 

му. Не е чудно тогава, че бебетата имат 

такива големи глави!

7. Най-високият среден национален ко-

ефициент на интелигентност (IQ) е 

измерен сред японците –  111. При 10% от 

тях той дори е по-висок от 130.

8. Мозъкът не усеща болка, защото 

не е снабден с рецептори за болка.

9. Прозяването често се асоциира с 

недоспиване и скука, но всъщност 

то ни помага да се събудим. Докато се 

прозяваме, отваряме белите дробове и те 

получават повече кислород, който по кръ-

вен път стига до мозъка и ни ободрява.

10. Молитвата и медитацията 

благоприятстват мозъчната 

дейност. Тогава мозъкът работи, без да 

се опира на логическото мислене. Т.е. чо-

век сякаш е извън реалността. В това 

състояние в него се образуват делта-

вълни, които обикновено се откриват 

при бебетата през първите шест месе-

ца от живота им. Вълновите колебания 

на главния мозък се хармонизират и това 

подпомага процеса на самолечение на ор-

ганизма. Вярващите хора ходят на лекар 

доста по-рядко от атеистите.

11. За да работи мозъкът пълноцен-

но, трябва да пиете достатъч-

но течности. Защото той, както и цели-

ят ни организъм, се състои от 75% вода. 

Ако се опитвате да отслабнете с чайо-

ве или хапчета, които обезводняват ор-

ганизма, имайте предвид, че със загуба-

та на килограми, губите и работоспо-

собността на мозъка.

12. Мозъкът спи повече от тяло-

то. Интелектуалните ни спо-

собности са много по-високи след без-

сънна нощ или в състояние на средноте-

жко пиянство, отколкото веднага след 

събуждане. Затова, освен крос и закус-

ка сутрин, е добре да направите и крат-

ка утринна гимнастика за мозъка. Което 

означава да не включвате веднага теле-

визора, а да прочетете книга или да ре-

шите някоя кръстословица.

13. Мозъкът по-лесно възприема 

речта на мъжете, отколкото 

на жените. Мъжките и женските гласо-

ве въздействат върху различни негови 

участъци. Женските гласове са по-музи-

кални, звучат на по-високи честоти, ди-

апазонът на честотите им е по-голям. 

На човешкия мозък му се налага да „раз-

шифрова“ смисъла на онова, което каз-

ват жените, използвайки допълнителни 

ресурси. Впрочем хората със слухови ха-

люцинации по-често чуват мъжка реч.

14. Мозъкът използва повече енер-

гия от всички останали органи. 

Той съставлява само 2% от общата те-

лесна маса, но консумира 20% от енерги-

ята, произвеждана от тялото. Това коли-

чество енергия е достатъчно, за да ра-

боти крушка с мощност 25 W. Енергията 

поддържа нормалното функциониране на 

мозъка и се предава на невроните за съз-

даване на нервни импулси.

15. Мозъкът съдържа около 100 ми-

лиарда неврони (клетки, кои-

то генерират и предават нервни импул-

си) – приблизително толкова, колкото са 

звездите в нашата галактика, и около 16 

пъти повече от хората на Земята. Всеки 

неврон е свързан с 10 000 други неврона. 

Лявото полукълбо съдържа със 186 мили-

она неврона повече от дясното. Преда-

вайки нервни импулси, невроните гаран-

тират непрекъснатата работа на мо-

зъка.

16. Това, че хората използват 

само 10% от своя мозък, е мит! 

Въпреки че не всички тайни и възможнос-

ти на мозъка са разкрити, всяка част от 

него постоянно изпълнява някаква функ-

ция, за която се впрягат толкова мозъч-

ни ресурси, колкото са нужни в дадения 

момент.

17. Всяка минута през мозъка пре-

минават 750–1000 мл кръв, кое-

то е 15–20% от цялата кръв в човешко-

то тяло.

18. Мозъкът произвежда 70 000 ми-

сли на ден.

19. След 30-годишна възраст те-

глото на мозъка намалява с 

0,25% всяка година.

20. При 30% от 80-годишните 

хора мозъкът функционира не 

по-зле от този на млади хора.

мозъка
20интересни факта заинтересни факта за
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ДЕЦАДЕЦА

И
ма родени лидери, да – 
деца, които без страх се 
хвърлят в рисковани аван-
тюри и на всичкото от-

горе увличат със себе си поло-
вината клас. Но има и такива, 
които не са склонни да напра-
вят решителна стъпка към 
нищо, дори когато залогът е 
много голям. 

МНЕНИЕТО 
НА ПСИХОЛОГА

СТРАХ ОТ 
АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

Родителите на Иво искали той да стане тени-
сист. Иво много се стараел, но всеки път щом излезел на 
корта, изпитвал ужас. Страхувал се от загуба, в резултат 
на което намразил тениса. След няколко години трениров-
ки самооценката му паднала до пределно ниско ниво. Нало-
жило се родителите му да потърсят помощта на психолог, 
за да коригират грешката си. 
Лидерските качества се формират у детето мно-

го рано – между първия и осмия месец от раждането, 
когато то започва 

ДА ИЗСЛЕДВА ОКОЛНИЯ СВЯТ 
И ако в този момент родителите ограничават не-

говата активност („Не се качвай на масата, ще пад-
неш!“, „Не пипай, ще се порежеш!“), те ограничават и 
порива му да изучава света. Ако искате вашето дете 
да расте като лидер, не бива да му внушавате страх 
от активни самостоятелни действия. Вместо това 
направете дома си достатъчно безопасен за него (има 
толкова ефективни приспособления!) и го оставете да 
бъде активно. Всички ние по природа сме изследова-
тели. Не убивайте изследователския дух в зародиш! 
Когато родителите забележат отсъствие на лидер-

ски качества у вече порасна-
лото си дете, те често до-
пускат друга широко разпрос-
транена грешка – започват 

ВСЯЧЕСКИ ДА ГО 
ПОДТИКВАТ 

КЪМ АКТИВНОСТ

Такава е ситуацията в 
семейството на Иво. При 
срещата с психолог ста-
нало ясно, че бащата на 

момчето винаги е изисквал 
безпрекословно подчинение от 

сина си. Трябва ли да се учудва-
ме тогава, че Иво няма лидерски ка-

чества?! 
Когато родителите настояват детето им да проя-

вява качества, които то очевидно няма, става дума 
по-скоро за родителски амбиции. И какво се получава 
в този случай? От една страна, детето иска да уго-
ди на родителите си, а от друга, не му се получава, 
въпреки че полага неимоверни усилия. Така всеки ден 
то трупа 

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА СВОЯТА МАЛОЦЕННОСТ

Когато става дума за спорт, най-често тази колизия 
завършва с травма. Подсъзнателно детето иска да не 
спортува. Затова често освен с физическа травма, то 
се сдобива и с невроза, защото не може да оправдае 
родителските очаквания. Пораства с усещането, че не 
е любимо и не може да привлече вниманието на дру-
гите. Такива деца стават възрастни, на които им е 
трудно да намерят мястото си в живота. Те не оп-
итват нищо ново, защото се боят, че няма да опра-
вдаят очакванията на околните.

НЕ РЕШАВАЙТЕ ВМЕСТО НЕГО

На родителите им се струва, че ако се наложат и 

лидер
лидер

 (не) е

Детето ми
ВЪЗМОЖНО ЛИ 
Е РОДИТЕЛСКИТЕ 
АМБИЦИИ ДА ПРЕВЪРНАТ 
СРАМЕЖЛИВОТО ДЕТЕ 
ВЪВ ВОДЕЩА ФИГУРА? 
ЛИДЕРИТЕ ВЪЗПИТАВАТ 
ЛИ СЕ, ИЛИ ПРОСТО СЕ 
РАЖДАТ ТАКИВА?

©
 Y

EL
EN

A 
KO

VA
LE

NK
O 

/ W
W

W
.1

23
RF

.C
OM

БЕЛА/април/181/201350



ако детето им положи още малко усилия, всичко ще се 
получи добре. А наистина ли детето иска това, което 
родителите му очакват от него? И в състояние ли е 
да го направи? „Той/тя е талантлив/а, но не се ста-
рае достатъчно“ – мислят си често мама и тате за 
сина си/дъщеря си. Всъщност това не е точно така. 
Напротив, детето се старае, но не за да победи, а 
за да спечели любовта на родителите си. Не е ли по-
добре в този случай да го оставите да потърси само 
своя път – този, по който наистина ще му е прият-
но да върви, и даже да стигне до края му?

1. Помислете защо искате да развиете у дете-

то си качества, които то няма. Преценете 
реално на кого са нужни лидерски качества – на дете-
то, защото ще страда без тях, или на вас, защото 
смятате, че без тях то няма да успее?

2. Внимателно се вгледайте в детето си. Въз-
можно е да забележите, че притежава способ-

ности, на които по-рано не сте обръщали внимание. 

3. Обърнете внимание какво прави детето ви с 

най-голямо удоволствие през свободното си 

време. Рисува? Разговаря с хората? Чете? Именно в 
тези моменти то проявява истинските си таланти. 
Например ако цялото си свободно време прекарва в со-
циалните мрежи, от него може да стане гениален учи-
тел, журналист, оратор, рекламен специалист.

4. Ако искате детето ви да се занимава със 

спорт, изберете дисциплина, която не изис-

ква състезаване и свръхнапрягане. Колективните 
спортове, като волейбол и баскетбол, ще направят 
детето ви по-кооперативно. Друг подходящ вариант е 
спорт заради спорта, а не заради победата – йога или 
източни бойни изкуства например. 

5. Правете нещата заедно с него, но не вместо 

него. Ако е малко, вземете играчки и седнете 
заедно с него в пясъчника, опитайте се да привлечете 
към вашата игра и други деца. След това леко се от-
дръпнете встрани. Ако е по-голямо, поканете съучени-
ците му вкъщи. Неусетно, общувайки с другите деца, 
то ще стане по-решително. 

МНЕНИЕТО 
НА ПЕДАГОГА
Дали лидерът се ражда, или се възпитава? Може ли 

детето да развие лидерски потенциал, ако го настав-
ляваме правилно? Въпреки различията в мненията си, 
и психолозите, и педагозите са съгласни за едно: ли-
дерските качества са резултат от взаимодействие на 
биологични и социални фактори. 

ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ

Лидерът е инициатор и организатор. Това означава, 
че е необходимо да бъде издръжлив, енергичен, физиче-
ски силен, да има стабилна нервна система. 

ОСОБЕНОСТИ НА ТЕМПЕРАМЕНТА

Старайте се да развиете силните страни на темпе-

рамента на детето. Меланхолиците и флегматиците 
трябва да хвалите за тяхната уравновесеност и точ-
ност. Енергията на холериците канализирайте за по-
лезни действия – изключвайте занимания, които пре-
възбуждат нервната система. Сангвиниците учете да 
довършват започнатото докрай. 

УСПЕХ

Колкото по-често детето изпитва гордост от свои-
те постижения, толкова по-лесно ще формира лидер-
ско поведение.

ДА БЪДЕ ПО-ДОБЪР

Самолюбието е най-силният стимул за развитие. Де-
цата се отнасят ревниво към успеха на връстниците 
си и неохотно допускат тяхното превъзходство. За 
да стане лидер, детето трябва не просто да се бори 
за „място под слънцето“, а да проявява фантазия и да 
развива своите творчески способности.

ОТНОШЕНИЕ С РОДИТЕЛИТЕ

„Аз“-ът оптимално се развива у деца, чиито родите-
ли ги подкрепят емоционално и в същото време по-
ощряват тяхната самостоятелност, инициативност 
и автономия. 
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САМООЦЕНКА

Децата с ниска самооценка обикновено са самокри-
тични. Те не вярват в себе си, затова не полагат уси-
лие за да постигат успехи. Децата със завишена са-
мооценка надценява своите възможности и също не се 
стараят много. Истината е някъде по средата. 

ЗА ДА ПРОЯВИ ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА 
За да стане прилежен, мързеливият ученик трябва да 

бъде поставен в ситуация, в която да изпита чувство 
на удовлетворение от изпълнена задача, и да поиска 
отново да повтори този опит. За развитие на лидер-
ския потенциал е необходимо да се създадат условия, 
които изискват активност.

1. Начален етап за развитие на лидерските ка-
чества могат да бъдат спортни или интелекту-

ални съревнования, игри, изискващи бързина, ловкост, 
паметливост и услужливо възпроизвеждане на инфор-
мацията. Основната цел е да развиете у детето вяра 
в собствените му сили. Отбелязвайте и най-малкия 
му успех с искрено одобрение. Постепенно увеличавай-
те сложността на задачите и не пропускайте да го 
поощрите: „Тази задача беше много сложна, но ти се 
справи!“.

2. Организирайте сред компанията от връстници 
на детето си конкурс за таланти, в който все-

ки получава награда: за най-добър поет, художник, тан-
цьор, певец, архитект. Задачата е да накарате децата 
да мислят, че всеки има талант в различна област, 
следователно всички се явяват победители. След това 
можете да поговорите с детето си и да го попитате: 

– Защо ти е приятно да си победител?
– Как мислиш, защо стана най-добър художник?
– Хареса ли ти конкурса за таланти? Защо?
– Искаш ли и занапред да побеждаваш: да си най-до-
бър ученик, най добър на игрището? А в бъдещата 
си професия искаш ли да си водещ специалист?

3. На детето ви ще му хареса да бъде победител. 
Но сблъсквайки се с трудностите, то може да 

изпита разочарование. Обяснете му, че към неуспехи-
те трябва да се отнася с чувство за хумор. Отрица-
телните резултати също са резултати. На тяхна база 
могат да се установят причините, които са попречи-
ли за постигането на успеха. Разкажете му за учени 
или звезди, които са минали през куп разочарования и 
трудности, преди да стигнат върха.

4. Сблъсквайки се с действителността, детето 
често се чувства безпомощно. Въпреки това му 

позволете да решава самостоятелно задачи, които са 
по силите му. Така се развива детската индивидуал-
ност и креативност. Детето добива увереност, че 
може да се справи без помощта на възрастния. Но не 
забравяйте:

 Не критикувайте идеите на детето, проявявай-
те търпимост към грешките му.  Не пропускайте 
нито една негова активност.  Предлагайте му по-
мощ само в случай че то изпадне в безнадеждна си-
туация.  Учете го да бъде последователно и да до-
вежда започнатата работа до край.

Обръщайте внимание на думите си и не допускайте из-

казвания, които понижават самочувствието на детето.

Давайте на детето задачи, с които то може да се 

справи, и задължително го хвалете. Намерете област, в 

която е компетентно, и се съветвайте с него (например ако то 

разбира от компютри, го питайте как да използвате някоя ком-

пютърна програма).

Не го нахъсвайте излишно с думите „Ще ти се получи!“. 

То и без това много се съмнява в собствените си сили и 

вашите думи едва ли ще го ободрят. По-скоро ще го накарат да 

се съмнява повече. 

Учете го да говори за чувствата си. Така по-лесно ще 

се справя с емоциите си. 

Не нагнетявайте страстите. За да не му преда-

дете своите страхове, се освободете от тревогите и 

след това разговаряйте с детето.

Е ДА ДАДЕ РОДИТЕЛСКОТО СИ ОДОБРЕНИЕ

НАЙ-ДОБРОТО,
КОЕТО МОЖЕ ДА НАПРАВИ РОДИТЕЛЯТ,
Е ДА ДАДЕ РОДИТЕЛСКОТО СИ ОДОБРЕНИЕ

НАЙ-ДОБРОТО,
КОЕТО МОЖЕ ДА НАПРАВИ РОДИТЕЛЯТ,
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ИНТИМНОИНТИМНО

Д
а бъде като другите, тоест 
да е част от група, е завет-
на потребност на всяко чо-
вешко същество. И понеже 

обществото по-скоро одобрява сек-

суалността и нейните прояви, хо-
рата се стремят да изглеждат (бъ-
дат!) сексуални с цената на всичко. 
Но истината е, че когато искаме 
секс, често ние искаме нещо съвсем 

друго – признание, успех, подкрепа, 
по-приемлив имидж...

Социално признание
Макар да смятаме, че светът 

продължава да е мъжки, не само 
мъжете днес се хвалят с бройката 
на любовниците си. Жените също 
го правят. Особено онези, които 
заемат висок пост – например ди-
ректор на завод (като героинята 
от онзи прекрасен филм „Москва не 
вярва на сълзи“) или главен редак-
тор на модно списание (като герои-
нята на Мерил Стрийп в „Дяволът 
носи „Прада“). Макар тези герои-
ни да имат съвършено различно би-
тие, между тях има прилики – те 
са решителни и елегантни, облече-
ни са по последната дума на мода-
та (на деловата мода!), и, каквото 
и да чувстват дълбоко в душата 
си, непоколебимо вярват в своята 
ценност и неотразимост. Нагласе-
ни, гримирани… Образите на шеф-
ката и на жената вамп съвпада по 
много точки.

Само не и самота!
„Да се отдаваш на мъжете е та-

кава мъка! Но бих понесла всичко: и 
болката, и страданията и рискове-
те, само и само за миг поне да не 
се чувствам самотна“ – казва Ка-
рол, една от героините на пиесата 
на Тенеси Уилямс „Орфей се спу-
ска в ада“. Тази нейна реплика звучи 
като тъжна мелодия. Същата, коя-
то мнозина от нас чуват да звучи 
в собствената им душа. С подобен 
лиричен текст: „Притисни ме сил-
но към себе си, за да не съм толко-
ва самотна. Аз съм слаба като вей-
ка. Толкова съм слаба, че собстве-
ната ми слабост ме плаши, но съм 
готова да рискувам. Притисни ме 
силно! Даже и да ме заболи, ще е 
по-добре, отколкото да се чувст-
вам изгубена в този свят.“
Ние бягаме от самотата, защо-

то се страхуваме от смъртта. Ду-

с подтекст
Секс

Какво се крие зад нашите уж страстни желания?! 

Потребност от топлина и близост? Стремеж към 

опознаване на партньора? Намерение да го привържем към 

себе си? Склонност към злоупотреба с телесни наслади? Или 

просто желание за хубав секс? А сега – поред на номерата.
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ховната пустота ни плаши точно 
толкова, колкото и несподелената 
душевна пълнота. И търсим друг 
човек, за да ни спаси от тези усе-
щания. Но как да го привлечем към 
себе си?
Сексът е един от най-бързите на-

чини за постигане на близост. Го-
дини, прекарани в задушевни разго-
вори, не могат да доведат до она-
зи непринудена интимност, която, 
както дълбоко сме убедени, се полу-
чава от само себе си на сутринта, 
след като станем от омачканите 
чаршафи. Естествено, сексът не ни 
я гарантира на сто процента. И 
тук можем да се провалим. Но все 
пак, ако изпитваме симпатия към 
обекта на нашето желание, сексът 
може да се превърне в… „повод за 
запознанство“.

Искам те само за мен
Ние често искаме да правим секс, 

за да остане партньорът ни с нас 
(особено пък ако той е хиперсек-
суален!). Семейните психолози пов-
тарят, че семейство, в което съ-
прузите не правят секс, не е се-
мейство, а по-скоро вариант на съ-
жителстване на двама души, кои-
то едва ли вярват, че любовта без 
секс съществува.

За радост на тялото
Съвременният човек се отнася по-

требителски към тялото си. Дори 
когато го „води“ на басейн или ма-
саж, го прави не толкова за да по-
каже безкористна любов към него, 
колкото да му придаде желаните 
форми и обеми. Ние често изтоща-
ваме телата си, заставяйки ги да 
се напрягат на бягащата пътечка 
във фитнеса или да се потят в са-
уната, без да се вслушваме в оно-
ва, което те ни „казват“ чрез спе-
цифични сигнали. В същото време 
много рядко двойките си правят 
масаж един на друг. А дали вие че-
шете гърба на своя любим поняко-
га? Даже самият въпрос ви вкарва 
в недоумение, нали?! Прегръдки, лас-
ки, целувки… Не си ги позволява-
ме често извън контекста на секса, 
нали?! По силата на културни нави-

ци, които ни карат да ги свързва-
ме задължително със секса. Не мо-
жем да ги приемем просто като 
начини за създаване на удоволствие 
за тялото. Затова често приема-
ме за желание за секс всички неудо-
влетворени желания за телесен кон-
такт, докосване, топлота. Оказва-
ме се в ситуация да правим секс, 
въпреки че дълбоко в себе си сме 
искали просто някой да ни помилва 
по косата. Само това!

Еротиката – диалогът 
на желанията

Сексуалността е нашето „искам“, 
а еротиката – нашето „желая“. Да 
искаш, означава да изпитваш липса 
от нещо (храна, близост). А жела-
нието е чист излишък, потребност 
да бъдеш повече от това, което 
си в действителност – желание да 
бъдеш желан. Тази етика на Ерос 
по условие изключва насилието. Аз 
искам да бъда обладан не от теб, 
а от твоето желание за мен. Аз 
искам ти да ме искаш – това е 
то еротичното желание. За разлика 
от сексуалните позиви еротичното 
желание е насочено не към обекта 
(тялото), а към желанието на дру-
гия. Еротиката е непрекъснат диа-
лог на моето желание с желанията 
на другия – диалог, в който сексу-
алната част (тялото и неговите 
органи и ерогенни зони), се прием-
ат не като средства за удовлетво-
ряване на желанието, а като сред-
ства за комуникация. 

Просто секс!
Естествено, някои правят секс 

заради секса като такъв. Защото 
смятат че сексът е прекрасен! Но 
не само защото собственото им 
тяло се отпуска и наслаждава (в 
крайна сметка това може да се по-
стигне и с йога), а по-скоро защо-
то дарява наслада на друг човек. 
Нали помните, че споделената бол-
ка е два пъти по-лека, а споделе-
ната радост – два пъти по-голяма. 
Така че, когато телесната енергия 
преминава от единия в другия и об-
ратно, това няма как да не е пре-
красно ! САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!

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

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

www.espressocafe.bg, 0700 17 227 / 02 980 10 38
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В 
сексологията има термин 
„мними сексуални разстрой-
ства“ – констатирани нару-
шения при хора без никакви 

отклонения в сексуалния живот. 
Липсата на либидо напоследък все 
по-често се посочва за такова мни-
мо разстройство. Въпреки че пра-
венето на 2–3 пъти седмично или 
дори на 5–10 пъти годишно може 
да ни устройва идеално, на нас все 
ни се струва, че това е малко. Ние 
не се стремим към правенето на 
секс като такъв, а 

ИСКАМЕ ДА ИСКАМЕ 
ДА ПРАВИМ СЕКС

И много страдаме, когато иска-
ме недостатъчно често. Либидото 
обаче е сложно нещо. Още по-слож-
но е женското. За мъжа възбудата 
и желанието са почти синоними, а 
за жената – невинаги. Иначе каза-
но, мъжкото желание в голяма сте-
пен се определя от физиологията, а 
женското по природа е психологиче-
ско. Това е една от причините за 
жените да не е измислена надежд-
но любовно хапче, каквото е виагра-
та за мъжете. Да, кръвооросяване-
то на половите органи води до със-
тояние на възбуда, но и в този слу-
чай жената може да не изпитва же-
лание за секс. 
Дълго време се смяташе, че ако 

жената има надеждни и хармонични 
отношения с мъжа до себе си, значи 
и либидото є е окей. Но съвремен-

ните учени се отнасят скептично и 
към тази гледна точка. Възможно е 
в началото на връзката всичко да е 
точно така, но няма никакви гаран-
ции, че това положение ще се запа-
зи задълго. Да има добри отношения 
с мъжа за жената в много случаи е 
по-важно, отколкото да има добър 
секс, но от това не следва авто-
матично, че отношенията възбуж-
дат жената сексуално. Ако стабил-
ността, комфортът и взаимното 
уважение действително стимулират 
женското либидо толкова силно, ние 
едва ли щяхме да срещаме толкова 
жени с успешни бракове, които се 
оплакват от отсъствие на сексуал-
но желание. 
От какво са предизвикани тези оп-

лаквания? Само от характерното и 
смятано за нормално за всеки брак 
охлаждане на сексуалната страст (с 
времето)? Сигурно има и друга при-
чина. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ПОДРАСТВАЩИ

Постоянно да ти се прави секс и 
постоянно да правиш секс, у нас се 
смята за признак на здраве, жизне-
ност и успех. Героините на сериала 
„Сексът и градът“ например правеха 
любов 3–4 пъти в една 30-минутна 
серия, а през останалото време об-
съждаха тези свои занимания.  Поч-
ти във всеки филм днес ще видите 
поне две „постелни“ сцени. Няма как 
да не се породи у нас съмнението, 
че ние не правим достатъчно чес-
то секс и че нещо с либидото ни 

не е наред. 
Сексолозите единодушно конста-

тират, че хиперсексуалността на 
съвременните рекламни образи е ха-
рактерна черта на поколението под-
растващи. Извинете, но това на-
пълно съвпада с мнението на ня-
кои философи и културолози, че све-
тът ни напоследък става все по-ин-
фантилен. Защото, да се сравнява-
те с митологични герои и да се оп-
итвате да отговаряте на някакви 
рекламни образци, свидетелства за 
незрелост. Натискът на социални-
те норми изпитват най-много жени-
те, които сега все по-често търсят 
секс за една нощ, а не щастие за 
цял живот. Защото искат да прили-
чат на мъжете дори в своите сек-
суални щения. 
Какво да правим? Преди всичко да 

осъзнаем какво очакваме ние и на-
шият партньор (или партньорка) 
от сексуалните отношения и докол-
ко реалността съвпада с очаквания-
та ни. Това може да се случи само 
с откровен разговор. И, моля, поне 
докато го водите, не пускайте те-
левизора! Защото общи стандарти 
за либидото не съществуват. Те са 
телевизионен мит.
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КОГАТО И 
КАКТО 
ПОЖЕЛАЕТЕ

Желание и 
възможности

 След 15-годишен съвместен живот 

голяма част от жените и по-малка от 

мъжете все още изпитват сексуално 

желание, но не го смятат за доста-

тъчно силно.

 Доста жените искат да правят 

секс по-често. Особено тези на въз-

раст между 39 и 47 години. 

 Голям процент жени се страхуват 

да не би да не оправдаят очакванията 

на своя партньор в секса.

КИНОТО С НЕГОВИТЕ НЕЗАБРАВИМИ ЛЮБОВНИ ИСТОРИИ И ВЕЗДЕСЪЩИТЕ СЕКССИМВОЛИ, 
РЕКЛАМИТЕ СЪС СЕКСУАЛЕН ПОДТЕКСТ... ИМА МНОГО ДРАЗНИТЕЛИ, КОИТО НИ 
ПРИНУЖДАВАТ ДА МЕЧТАЕМ ЗА НЕУДЪРЖИМ И ПОСТОЯНЕН СЕКСУАЛЕН АПЕТИТ. ТРЯБВА 
ЛИ ДА СЕ БЕЗПОКОИМ, АКО „ЖЕЛАНИЕТО ЗА ЖЕЛАНИЕ“ НИ Е НАПУСНАЛО?
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11 години
БИ ТУ БИ ЕООД

професионални решения 
от професионалисти

 хигиенни консумативи

 диспенсъри

 почистващи препарати

 лични предпазни средства

www.btb.bg
СОФИЯ 

Младост 3

бл. 383, партер

моб. 089 666 33 11

тел. 02/403 37 73 

факс 02/403 34 56

office@btb.bg

ОФИС ПЛОВДИВ

Пловдив 4000

ул. „Михаил Такев“ №21

моб. 089 566 64 55

тел./факс 032/679 101

plovdiv@btb.bg

ОФИС БУРГАС

Бургас 8001

ул. „Цар Симеон I“ №28

моб. 089 990 54 78

тел/факс 056/843 310

burgas@btb.bg

ОФИС ВАРНА

Варна 9000

бул. „Сливница“ №33

х-л „Черно море“

моб. 089 566 64 53

тел. 052/603 906

varna@btb.bg



БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

О
тдавна шоколадът не е 
просто лакомство, а символ 
на празничност и радост. 
Дори само думата „шоко-

лад“ ни кара да се чувстваме някак 
превъзбудени…
Знаменитият Джакомо Казанова 

в своите мемоари нарича шокола-
да афродизиак. Съвременната наука 
също се съгласява с това твърде-
ние, макар и не докрай. Английски 
психолози от университета в Съ-
секс провели изследване, в хода на 
което се установило, че шоколадът 

носи повече удоволствие 
от страстната целувка 
Той е в състояние да забърза сър-

дечния ритъм от стандартните 60 
удара в минута в състояние на покой 
до 140 удара в минута. Според кар-
диолозите това се дължи на фениле-
тиламина в съдържанието му – ве-
щество със стимулиращ ефект, кое-
то благоприятства производството 
на ендорфини (съединения, отговор-
ни за получаването на удоволствие) 
– обясняват кардиолози. Освен това 

шоколадът събужда у нас  усещания, 
сходни с тези, които изпитват влю-
бените – емоционален подем, радост 
от живота и сладка еуфория.
Това, че „шокохолиците“ са склонни 

да отидат до другия край на града, 
за да си купят любимите шоколадо-
ви бонбони обаче, не ни дава право 
да наречем шоколада наркотик. 

Към него не се 
развива зависимост
Да, американският биохимик 
Даниел Пиомели (Daniele Piomelli) 
заедно със свои колеги доказал, 
че шоколадът съдържа стиму-
лиращо рецепторите на глав-
ния мозък вещество, наречено 
анандамид. То действа подоб-
но на марихуаната – провокира 
кратковременно състояние на 
блаженство и намалява болка-
та. Но учените констатирали, 
че количеството му е пренеб-
режимо малко, за да провоки-

ВЯРВАМ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНОТО 
ВАЖНО НЕЩО НА СВЕТА, Е ДА СИ 
ЩАСТЛИВ. ЩАСТИЕ. ПРОСТО 
КАТО ЧАША ШОКОЛАД ИЛИ 
СЛОЖНО КАТО СЪРЦЕТО. 
ТРЪПЧИВО. СЛАДКО. ЖИВО.

ОТКЪС ОТ КНИГАТА „ШОКОЛАД“ 
НА ДЖОАН ХАРИС

„

“

ШОКОЛАДОВИЯТ ДЪЛГОУШКО Направо да се чудиш как да го 

изядеш! Традицията пак идва от езическа Европа и прочутата 

зайча плодовитост. Така Великденският заек се превръща в сим-

вол на благоденствието и зараждането на нов живот. Пак гер-

манците в началото на XIX в. измислили сладкишите с дълги уши. 

Днес шоколадовият Бъни за Великден е това, което е шоколадо-

вият Дядо Коледа по коледните празници. Според едно проучване 

76% от американците изяждат първо ушите.

ШОКОЛАДОВИТЕ ЯЙЦА След като има шоколадови зайци, на 

празника не може да няма и шоколадови яйца, различни по голе-

мина. Най-голямото от тях е било високо 7,65 м. Освен шоколад 

в него били забъркани и дъвчащи бонбони, заради което тежа-

ло над 4000 кг. Изядено е в Южна Африка на Великден през 1996 г.

Наближава Великден
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ра привикване. Освен това ананда-
мидът се разпада в човешкия орга-
низъм под въздействието на сто-
машните киселини и дори не влиза 
в кръвния поток. Така че, ако се 
чувствате зависими от шоколада, 
това е по-скоро психологическа, а 
не физиологична зависимост. 
Противно на разпространеното 

мнение, шоколадът въздейства мно-
го по-слабо на жените и особено 
на онези, които са вманиачени на 
тема стройна фигура. Точно тези 
от тях, които са го сложили в гра-
фата „хранителни табута“, искаме 
да успокоим, че

от него не се пълнее
Да, вярно е, че той е продукт с 

висока енергийна плътност (т.е. в 
едно малко блокче има значител-
но количество калории). Но това 
не значи, че трябва да се отка-
жете от кафявото удоволствие. 
Нито един продукт, в това чис-
ло и шоколадът, сам по себе си не 
е опасен за теглото ни. Много по-
опасно е, ако го набедите за табу 
– тогава има риск да развиете не-
контролируемо влечение към „забра-
нения плод“. И, естествено, да на-
пълнеете. Оказва се, че шоколадът 

не е „женски“ продукт
Американският психолог и фило-

соф Дебра Зелнер от университе-
та Шипенсбург открила, че жени-
те по-често посягат към шокола-
да, когато са разстроени. В дру-
ги ситуации те обикновено мислят, 

че нямат право да си го позволят. 
В Испания обаче, където шокола-
дът е неразделна част от бито-
вата култура, жените се отнасят 
към него много по-спокойно. Точ-
но, както трябва да се отнасяте 
и вие към него. От диетична глед-
на точка все пак е за предпочитане 
да ядете черен шоколад с ядки – в 
него има повече витамин Е, магне-
зий, калий фосфор и желязо.

Блокче енергия
Способността на шоколада да на-

малява признаците на синдрома на 
хронична умора е потвърдено от 
научни изследвания. Енергизиращо-

то действие на този продукт не 
се дължи само на невростимулатора 
фенилетиламин в състава му. Кака-
овите зърна съдържат още два сил-
ни стимулатора – кофеин и теобро-
мин. Именно затова шоколадът не 
се препоръчва на деца под 3-годиш-
на възраст.

 Първите фабрики за производство 

на твърд шоколад (ако не знаете, шо-
коладът се появява и дълго време съ-
ществува под формата на напитка) са 

били открити в Париж през 1659 г. 

 Идеята шоколадът да се произвеж-

да във вид на бонбони и на правоъгъл-

ници с релефно издълбани квадратче-

та е на белгийски технолог и сладкар. 

И до днес белгийците се смятат за 

майстори правенето и оформянето на 

шоколадови изделия.

 Преди около едно столетие роде-

ният в Белгия Жан Нойхаус изобре-

тил първия кух шоколадов бонбон, кой-

то можел да бъде напълнен с крем по 

избор. Тогава се появяват и първи-

те бонбони асорти, които се праве-

ли само ръчно. На Нойхаус принадлежи 

и идеята бонбоните да се опаковат в 

кутии – той първи измайсторил пра-

воъгълната кутия с вдлъбнатини за 

всеки бонбон.

Накратко за 
шоколадовата 
индустрия

Музеят на шоколада в Кьолн, близо до 

Кьолнската катедрала – това е място-

то, което задължително трябва да по-

сетите, ако сте имали шоколадови съ-

нища и мечтания. Германецът Ханс Им-

хоф, собственик на няколко фабрики за 

производство на шоколад, решил да раз-

шири „кръга“ на бизнеса си и за подарък 

на жителите и гостите на града сът-

ворил истинска шоколадова експозиция. 

Всяка година тук идват около 500 000 

души. Обиколката на музея започва 

от… джунглата. Да, в музея има оран-

жерия, висока близо 10 м, където ще 

усетите атмосферата на тропиче-

ската гора и ще видите как изглеж-

дат какаовите дървета.

В музея цялата история на шоколада е 

на показ. Изложени са едни от първи-

те ножове и кошници за рязане и съби-

ране на узрели плодове, специални при-

бори за шоколадова напитка, едни от 

първите машини, с които се е прера-

ботвало какаото…

Но най-голямата атракция си остава 

шоколадовият фонтан, който съдър-

жа 200 кг вкусна и сладка шоколадова 

маса. Дори  можете да опитате – ра-

ботници топят вафли в басейна и чер-

пят посетителите с тях. А на тръг-

ване на всеки посетител подаряват 

блокче прясно приготвен шоколад.

„Кьолнската
катедрала“
на шоколада

Зарадвайте малките, а и големите членове на 

семейството си с великденски лакомства

Тези и още много предложения можете да намерите в магазини Lidl от 1 април до изчерпване на количествата.
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Ядеш и слабееш
ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИ ПОСТИ

Опитайте безмесното меню, което ви предлагаме. То съчетава продукти, които дават енергия на организма, 

без да прибавят излишни килограми. Само трябва да знаете как да ги приготвите.

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 чаша дългозърнест ориз 

 16 броя скариди (замразени)  2 стръка зелен 

лук  1 червена чушка  1/3 пресен ананас  1/2 

лайм  1 глава кромид лук (ситно нарязан)  2 

с. л. зехтин

За дресинга:  2 с. л. соев сос  сокът от 1/4 

лайм  1/2 люта чушка (нарязана на ситно)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Оризът се сварява 

и отцежда през гевгир. 2. Нарязаният на късче-

та ананас се запържва в сгорещен зехтин за 1 

мин. Лукът също се запържва до златисто, след 

което към него се добавят нарязаната чушка и 

скаридите. Всичко се пържи заедно, докато ска-

ридите порозовеят. 3. Оризът се смесва с оста-

налите съставки и се подправя с дресинга.

ЗА 4 ПОРЦИИ:  200 г нахут (консервиран или 

сварен)  2 с. л. сусамов тахан  сокът от 1 

лимон  3–4 с. л. зехтин  1 скилидка чесън  2 

червени чушки  1 ч. л. червен пипер  сол  па-

кет арабски хляб 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Свареният нахут 

се пасира в блендер и се смесва с лимоновия сок, 

зехтина, чесъна, тахана и малко от течността, 

в която е врял. Всичко се разбърква до получава-

не на еднородно пюре. Добавят се подправки на 

вкус и сместа отново се пасира в блендера. 2. 

Хомусът се поднася, поръсен с червен пипер и по-

лят със зехтин, в компанията на затоплените 

предварително арабски питки и нарязани на иви-

ци червени чушки.

Ако говорим за ползи, то сред многобройни-

те зърнени култури се препоръчва да избе-

рете необработените. Например нешлифо-

ван ориз (кафяв или див).

Зърнени

Те са най-богатите на растителни бел-

тъчини продукти. Чудесно се съчетават с 

растителни мазнини, зеленчуци, доматено 

пюре.

Бобови

Ризото със скариди Ризото със скариди 
и ананаси ананас

ХомусХомус

вк у х н я т а
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ЗА 4 ПОРЦИИ:  1/2 опаковка оризови нудели 

 1 морков  1 глава кромид лук  1 зелена чуш-

ка  200 г гъби (печурки или микс от горски 

гъби)  2 с. л. олио  2–3 скилидки чесън  1 ч. 

л. семена от сусам

За маринатата: по 1 с. л. сусамово олио, оцет, 

азиатски подправки за паста (готова смес)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Спагетите се по-

ставят в тенджера, заливат се с вряла вода и се 

оставят за 5 мин. 2. Зеленчуците се нарязват 

на тънки ленти, гъбите – на парчета. Запърж-

ват се 1–2 мин в сгорещената мазнина, смесват 

се с оризовите спагети и всичко се залива с ма-

ринатата, приготвена от сусамовото олио, оце-

та и подправките.

ЗА 4 ПОРЦИИ:  400 г паста  кората и сокът 

от 1/2 лимон  по 2–3 стръка босилек и мен-

та   шепа листа от рукола  2 скилидки чесън 

 3–4 с. л. зехтин  4 с. л. слънчогледови сем-

ки (леко запечени в тиган, без мазнина)  черен 

пипер  сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Пастата се сва-

рява в кипяща подсолена вода според инструкци-

ите на опаковката. Отцежда се през гевгир и се 

връща в тенджерата. 2. Зеленината се нарязва 

на едро и се слага в блендера. Добавят се солта, 

черният пипер, чесънът, зехтинът и лимонови-

ят сок. Всичко се пасира до гладко пюре. 3. Пю-

рето се слага в сварената паста и се разбърква. 

Пастата се поднася, поръсена с настърганата 

лимонова кора и запечените слънчогледови сем-

ки. Можете да я гарнирате с листа свежа рукола 

преди сервиране.

Съвет: Ако добавите слънчогледовите семки 

или шепа орехи в блендера със зелените подправ-

ки, ще получите нещо подобно на песто. 

Произведената от твърди сортове пшеница е богата на целулоза, витамини и минерали. Въглехидратите, които тя 

съдържа, диетолозите наричат „добри“ – те дават на тялото необходимата енергия и се усвояват напълно.

Паста

Паста с лимонов Паста с лимонов 
ароматаромат

Оризови нудели с гъбиОризови нудели с гъби
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ЗА 4 ПОРЦИИ:  2 моркова  200 г целина (ко-

рен)  1 алабаш  6–7 сушени кайсии  2 стръ-

ка зелен лук

За дресинга:  3 с. л. зехтин  2 с. л. мед  1 ч. 

л. горчица  сокът и кората от 1 лайм  щип-

ка червен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Зеленчуците се 

нарязват на парчета. Алабашът също. 2. Със-

тавките за дресинга (без кората от лайм) се за-

гряват на тиган, без да се кипват. 3. В дълбока 

тенджера се кипва вода и нарязаните кореноп-

лоди зеленчуци се бланшират за 1 мин в нея. От-

цеждат се през гевгир. 4. Зеленчуците се под-

реждат в салатиера, заливат се с топлия дре-

синг и се поднасят, поръсени с кората от лайм. 

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 корен пащърнак  2 карто-

фа  2 моркова  1 глава червено цвекло (по-го-

ляма)  2 шепи рукола  1 глава червен лук

За дресинга:  2 ч. л. горчица  1 с. л. мед  2 

ч. л. винен оцет  1 ч. л. зелени подправки 

 5–6 с. л. зехтин  2–3 скилидки чесън  сол, 

черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Цвеклото и чесъ-

нът се завиват във фолио и се запичат на фурна 

до омекване. Останалите зеленчуци се почист-

ват и се нарязват на едро. Напръскват се със 

зехтина и се запичат на фурна. 2. Всички със-

тавки за дресинга се смесват. Запечените зе-

ленчуците се подреждат в плато, смесват се с 

руколата и се заливат с дресинга.

За да направите ястията по-полезни, съкратете времето за топлинна обработка на зеленчуците. Нека в салатата 

те да останат леко хрупкави. Запечените на скара зеленчуци са по-полезни от варените. А времето за приготвяне-

то им е едно и също.

Зеленчуци

Салата с Салата с 
медено-горчичен сосмедено-горчичен сос

Антипасти от Антипасти от 
запечени зеленчуцизапечени зеленчуци
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Еволюция
в охлаждането

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 № 2 до 25 април 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 №2 

3 ВЕРНИ ОТГОВОРА 

1 HIGH DEFINITION УРЕД 
ПО ВАШ ИЗБОР

3 ВЕРНИ ОТГОВОРА 

1 HIGH DEFINITION УРЕД 
ПО ВАШ ИЗБОР

КАКВИ СА ИНОВАЦИИТЕ 

ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА 

ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

ПРИ НОВИТЕ ХЛАДИЛНИЦИ 

HIGH DEFINITION ОТ HOTPOINT?

Б
лагодарение на иновациите си новият комбиниран хладилник No 
Frost с Air Tech Evolution знае как да се погрижи за свежестта на 

храните, включително и за по-деликатните и нетрайните. 

NO FROST с AIR TECH EVOLUTION 

Системата поддържа постоянна температура и добра циркулация 

на въздуха вътре в хладилника. Комбинацията от тези две пре-

димства гарантира съхраняването на всякакви храни за оптимално 

дълго време, без промяна на качеството им. Отварянето на врата-

та на хладилника предизвиква повишаване на температурата във 

вътрешността му. Тя трябва бързо да се възстанови в предиш-

ни стойности. Системата No Frost връща температурните стой-

ности на охлаждане за 40% по-кратко време в сравнение с тради-

ционните комбинирани хладилници. Така се удвоява трайността на 

храните. Благодарение на новата технология пестите и електро-

енергия.

ACTIVE OXYGEN (O3) 

Hotpoint знае, че хигиената е от решаващо значение за запазване 

на храните и техните естествени качества. Поради тази причина 

новият комбиниран хла-

дилник NO FROST с Air 
Tech Evolution е оборуд-

ван с йонизираща сис-

тема, която освобожда-

ва автоматично молеку-

ли активен кислород (О
3
) 

през определени интер-

вали от време, които 

правят вътрешността на уреда по-сигурна и запазват хранител-

ните качества и вкуса на продуктите непокътнати. 

Това нововъведение допринася за намаляване на миризмите до 70%, 

а на бактериите – до 90%.

HYGIENE ADVANCE 

Вътрешните стени на новия комбиниран хладилник No Frost с Air 
Tech Evolution са изработени на базата на сребърни йони, които за-

щитават храната по естествен начин. 

FOOD CARE ZONE 

Има храни, които са по-деликатни и се развалят по-бързо от други, 

като например месо, риба и сирена. За тях е създадено специално-

то отделение Food Care Zone, което създава идеална среда за тях-

ното съхраняване.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ 

Не е за подценяване фактът, че новата гама комбинирани хладил-

ници на Hotpoint са с енергиен клас А++ и А+. Хладилниците с клас 

А++ ви спестяват до 35% разход на електричество в сравнение 

с клас А. Докато A+ ви позволява да намалите потреблението на 

енергия с 15% в сравнение с клас А.



до м а к и н я

К
ампанията е на „Юниливър“ 
– България и Министерство 
на образованието, младежта 
и науката. Целта є е да над-

гради хигиенните навици на децата 
от първи до четвърти клас. 

ПЪРВИЯТ Є ЕТАП 
ще обхване 26 училища в 4-те най-
големи български града – София, 
Пловдив, Варна, Бургас – през пери-
ода от 12 март до 14 май на на-
стоящата учебна година. 
Близо 12 000 ученици ще преминат 

обучението по хигиена в часовете 
на класа и ще имат възможност да 
приложат знанията си на практика, 
като участват в 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С 
ПРИВЛЕКАТЕЛНИ НАГРАДИ
за победителите, осигурени от 
„Юниливър“ – България. Всеки клас 
ще работи в екип върху три коми-
кса на тема „Как победих бандата 
на микробите?“, за да осигури за 
своето училище почистващи про-
дукти с марката Domestos за цяла 
година напред, както и индивидуал-
ни награди за всеки един от уче-
ниците. Комисията, която ще оп-
редели класа победител, ще заседа-
ва в Министерство на образование-
то, младежта и науката, като в 
нея ще присъстват представител 
на Министерството, представител 
на „Юниливър“, както и един от 
най-големите съвременни художни-
ци карикатуристи в България – г-н 
Ивайло Нинов.
От Министерство на образова-

нието изработиха учебно помагало 
за учениците, чиято цел е да ги за-
познае с основните правила по хи-

гиена, както и с 

ВИДОВЕТЕ МИКРОБИ, 
ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО 

при липсата на хигиенни навици.
„Поставили сме си амбициозната 

цел да предпазим децата и техни-
те семейства от болести, като ги 
образоваме на тема хигиена и здра-
ве. Както знаем, промяната на на-
виците и поведението ни е една 
от най-трудните задачи. И зато-
ва вярваме, че партньорството с 
институциите е от изключителна 
важност, когато засягаме социални 
теми“ – заяви Стефан Андреев, уп-
равител на „Юниливър“ – България.
„Кампанията „Здраве чрез хигие-

на в училище и у дома“ цели да по-
каже, че здравословният живот за-
почва в чиста и хигиенизирана сре-
да“ – допълни г-жа Пенка Иванова, 
директор на дирекция „Достъп до 
образование и подкрепа на разви-
тието“ към Министерство на об-
разованието, младежта и науката.

„ЗДРАВЕ ЧРЕЗ ХИГИЕНА В УЧИЛИЩЕ И У ДОМА“

Първият урок от кампанията бе преподаден 

на първокласниците от 1„в“ клас в столичното 

училище „Пенчо П. Славейков“

DOMESTOS 
СЪЮЗНИКЪТ 

В БОРБАТА СЪС ЗЛОТО

е една от първите марки продукти 

за дезинфекциране в света, която в 

България навлиза през 90-те годи-

ни. Той отстранява не само видима-

та мърсотия, но и всички познати 

микроби – вируси, бактерии, гъбич-

ки и дори спори, като по този начин 

дезинфекцира измитите повърхно-

сти в помещението.

микробите
За назидание на
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Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак
за АПРИЛза АПРИЛ

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

С какво ще ни изненада Венера през АПРИЛС какво ще ни изненада Венера през АПРИЛ

ОВЕНОВЕН

Парични постъпленияПарични постъпления

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

По-уверени и амбициозни стеПо-уверени и амбициозни сте

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Шанс за реализация на нов проектШанс за реализация на нов проект

РАКРАК

Промени в интимния животПромени в интимния живот

ЛЪВЛЪВ

Правите избор между Правите избор между 
кариера и любовкариера и любов

ДЕВАДЕВА

Много сте продуктивниМного сте продуктивни

ВЕЗНИВЕЗНИ

Изяснявате приоритетите сиИзяснявате приоритетите си

СКОРПИОНСКОРПИОН

Трансформация и други ползиТрансформация и други ползи

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Бурни любовни преживяванияБурни любовни преживявания

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Приятни новости вкъщиПриятни новости вкъщи

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Нови хора в обкръжението виНови хора в обкръжението ви

РИБИРИБИ

Допълнителни доходиДопълнителни доходи
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Ако имате въпроси 
или искате да 

споделите мнението 
си за астропрогнозите, 
можете да се свържете 

с Михайлина Никлева-
МИШЕЛ на имейл адрес 

mishell.nikleva@gmail.com 
или на тел. 0887/204–234.



Прогноза за април 2013 г.

 ПРОМЕНИ И НОВИ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ очаквайте от 1 до 3 април, кои-

то реално ще се реализират след 
10-и. Отказвате се от стари ини-

циативи и „прескачате“ на нова жи-

тейска линия. Трябва  бързо да взема-

те решения и да се трансформирате 

буквално в движение. Отказвате се 

от нещо, но за сметка на това полу-

чавате друго, което е много по-перс-

пективно. 

 ОЖИВЛЕНИЕ В ЛЮБОВНИЯ ЖИ-

ВОТ ще усетите още от началото 
на месеца, но кулминацията ще е на 
6-и и 7-и. Тогава не е изключена нова 

любовна връзка. Пазете се само от 

изпепеляваща ревност! 

 НОВ ЦИКЪЛ НА РАЗВИТИЕ започ-

ва за вас след новолунието в Овен 

на 10 април. Силният ви период стар-

тира сега и ще продължи цяла годи-

на! Всички важни инициативи оста-

вете за след 10 април, за да могат 

да се развиват устойчиво и успешно. 

Периодът от 10 до 15 април включи-
телно е много силен за вас. Тогава 

в знака Овен има общо четири пла-

нети – Слънце, Венера, Марс и Уран. 

Пълни сте с енергия и нови идеи. Бъ-

дете максимално съзидателни, кана-

лизирайте тази подарена ви от звез-

дите силна енергия в работа и нови 

начинания. 

 ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ очак-

вайте на 19 април. Възможно е да 

подпишете изгодни договори. 

 ТРУДНИ ДНИ ще са 20 и 21 април. 

Не подписвайте никакви документи, 

не влизайте в конфликти и прегова-

ряйте предпазливо. Нещо може да се 

развали безвъзвратно, ако изпуснете 

нервите си. 

 СПРАВЯТЕ СЕ УСПЕШНО С ФИ-

НАНСОВИ ПРОБЛЕМИ благодарение 

на пълнолунието и лунното затъм-

нение на 25 април. Правите важни 

плащания, отървавате се от финан-

сова или сексуална зависимост. За-

гърбвате  притеснения и шокови си-

туации, свързани с пари. Частните 

предприемачи и тези, които работят 

заедно със своя интимен партньор и 

управляват общи средства, ще пре-

разгледат своите инвестиции и фи-

нансови ходове и ще сменят страте-

гията си. Този процес ще се активи-

ра няколко дни преди затъмнението 

на 25 април и ще продължи до края 

на месеца. 

 МИСЛЕТЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА 

ФИНАНСИТЕ след  24 април. Погри-

жете се за здравето си. 

 НЕ ХАРЧЕТЕ НЕРАЗУМНО  и не из-

разходвайте напразно енергията си 

на 28-и. Пазете се от травми и прос-

туди. 

 СИЛЕН ПЕРИОД настъпва за вас 

от 1 до 10 април включително. До-

вършете започнатото и се освободе-

те от товара на миналото както в 

психологически и емоционален, така и 

в чисто битов план. На 1 април може 

да се осуетят и временно да се от-

ложат нови проекти, договори, ини-

циативи или събития, свързани с об-

разование, специализация или научен 

труд. Ще имате проблеми с автори-

тетни личности и институции. Това 

ще ви мотивира и амбицира. Мобили-

зирате се максимално. Много скоро 

нещата се променят във ваша полза. 

След 20 април ще имате ясни и поло-

жителни резултати. 

 ВНИМАВАЙТЕ В ЛИЧНИТЕ И СЛУ-

ЖЕБНИ ОТНОШЕНИЯ на 7 април. Те 

ще са нервни. Можете да си спечели-

те и врагове. Интимните ви връзки 

с хора от чужбина ще станат много 

емоционални и можете да „изпуснете 

управлението“. 

 ДА ПРОЗРЕТЕ ИСТИНСКИТЕ СИ 

ЖЕЛАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ ще ви 

помогне новолунието в Овен на 10 

април. Освобождавате се от трево-

ги и страхове. Но най-силният ви пе-

риод започва едва след 20 април, ко-

гато Слънцето навлезе в Телец. 

 ПО-УВЕРЕНИ СТЕ след 15 април, 

защото вашата управляваща плане-

та Венера навлиза в Телец. Привлича-

те любов и хармония, самочувстви-

ето и увереността ви растат. По-

степенно се решават и финансовите 

ви проблеми. Силни дни в това отно-

шение са 19 и 24 април. Трудности в 

любовта очаквайте на 22 април. 

 С АМБИЦИЯ И ЖЕЛАНИЕ ЗА 

ДЕЙСТВИЕ ви дарява Марс, който 

след 20-и навлиза в Телец. Инициа-

тивни сте и постигате успехи. На 27 

април обръщате събитията изцяло 

във ваша полза.

  ИЗПИТАНИЯ ви носят пълно-

лунието и лунното затъмнение в 

Скорпион на 25 април, особено с ин-

тимните партньори. Добрата новина 

е, че приключвате с всичко остаря-

ло и негодно в живота си. Скъсвате 

с хора, с които повече нямате общи 

интереси и общ път. 

 ПОСЛЕДНИЯТ ТРУДЕН ДЕН ОТ 

МЕСЕЦА е 28 април. Ще трябва да се 

съобразявате и ограничавате с об-

стоятелствата. Временно отстъ-

пете пред трудности и ограничения. 

Денят не е добър да водите прегово-

ри и да подписвате договори.

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 април 2013 г.

 ПРОФЕСИОНАЛНАТА ВИ РЕАЛИ-

ЗАЦИЯ е погълнала цялото ви вни-

мание. На 1 април очаквайте труд-

ности при реализация на ваша идея. 

Трудно ще работите в колектив, осо-

бено с приятели. 

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО от 

1 до 10 април, защото няма да имате 

сили да го доведете докрай. Положе-

те усилия да се задържите на завою-

ваните позиции в работата. Ако ис-

кате да промените нещо в тази сфе-

ра, активизирайте се след новолу-

нието в Овен на 10 април.  

 ИМПУЛС ЗА ДЕЙСТВИЕ И ШАНС 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НОВ ПРОЕКТ по-

лучавате на 10 април. Най-силният ви 

период през месеца е от 10-и до 19-и 

включително. Действайте в екип и 

нищо не отлагайте – нито в работа-

та, нито в личните отношения. Най-

силните ви дни са 18 и 19 април!

 НАВЛИЗАТЕ В СЛОЖЕН ПЕРИ-

ОД след 20 април. Трудно ще ви е да 

се изявявате. А и точно сега едва ли 

ще е нужно да се напрягате излиш-

но. По-добре се отдайте на самоана-

лиз и довършете започнатото. Пос-

тарайте се да стоите по-далеч от 

конфликти и конфликтни хора, а но-

вите начинания оставете за следва-

щия месец. 

 РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ ПРИЯТЕЛИ 

ИЛИ СЪМИШЛЕНИЦИ, с които рабо-

тите заедно, е възможно да изпита-

те на 21 април. Не е изключено то да 

се дължи на финансови загуби, за кои-

то са виновни те. 

 ЛЮБОВНИ УСЛОЖНЕНИЯ очаквай-

те на 22 април, особено ако с парт-

ньора ви дели голямо разстояние или 

връзката ви е тайна. В работата се 

пазете от сплетни и недоразумения. 

Имунитетът ви е слаб и не са изклю-

чени здравословни неразположения. 

За щастие на 23 април възстановя-

вате част от „загубите“ и поправя-

те отношенията. 

 ДА ПРИКЛЮЧИТЕ СПЕШНО СЪС 

ЗАПОЧНАТА РАБОТА ще ви прово-

кират пълнолунието и лунното за-

тъмнение в Скорпион на 25 април. 

Приключва и важен етап от профе-

сионалното ви развитие. Отношени-

ята ви с колегите се променят към 

по-добро. Здравето ви се подобрява. 

Очаквайте помощ отдалече (от при-

ятели и благодетели). Тази помощ ще 

ви дойде точно навреме. 

 ПО-ВНИМАТЕЛНО В РАБОТАТА! 

След 28 април отново внимавайте 

по темите работа и здраве. Уязвими 

сте и по двете.

 ВРЕМЕ Е ЗА АКТИВНА РАБОТА – 

погрижете се за професионалната 

и социалната си реализация. Какво-

то не ви харесва, го коригирайте от 
1 до 10 април. Периодът е отличен 

за приключване на важен етап в ра-

ботата ви, както и със стари моде-

ли на поведение. Добре е да се отте-

глите от среди, в които вече не се 

чувствате комфортно. 

 НАСТРОЕНИ СТЕ РАДИКАЛНО още 
на 1 април. Само трябва да намере-

те верния тон, за да не прекалите и 

да развалите важни договори и парт-

ньорства. Днес можете да претър-

пите загуба, но съдбата бързо ще я 

компенсира. 

 ВИКАТЕ НА ПОМОЩ ПРИЯТЕЛИ-

ТЕ СИ от 1 до 3 април. Или привлича-

те за подкрепа тайни обожатели от 

чужбина. Изключително убедителни 

и настойчиви сте и дори можете да 

промените събитията във ваша пол-

за на 7 и 18 април. 
 АКО ИСКАТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ 

НОВА РАБОТА или инициатива, из-

чакайте до 10 април и чак тогава 

действайте.

 ПОТРЪГВА ВИ В ЛЮБОВТА след 
15 април. Привличате нови обожа-

тели, а и съмишленици, с които мо-

жете да стартирате реализацията 

на ваши оригинални нови идеи. Мно-

го силни в това отношение са 18 и 
19 април. 

 ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ОСУЕТИТЕ 

ПОСТИГНАТОТО от вас на 20 и 21 ап-
рил. Не си изпускайте нервите и не 

прибързвайте в преценките си. 

 ИНИЦИАТИВНИ СТАВАТЕ след 20 
април. Тогава можете да сбъднете 

стари свои желания и намерения. Или 

пък може да ви хрумнат нови инте-

ресни идеи. 

 НАВЛИЗАТЕ В МНОГО СИЛЕН ПЕ-

РИОД след 23 април. Осъществявате 

всичко замислено. 

 НАЗРЯВАТ ПРОМЕНИ В ИНТИМ-

НИЯ ВИ ЖИВОТ след 25 април. Прия-

телски връзки може най-ненадейно да 

се трансформират и дори да приклю-

чат. Не се притеснявайте и не се оп-

итвайте да „задържите“ миналото. 

 УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТ очаквайте след 
25 април. Децата ви постигат успе-

хи и завършват важен етап от раз-

витието си. Вие много ще им помог-

нете! 

 ДОБРИ ВЕСТИ ОТ ЧУЖБИНА ще 

получите на 27 април. Това е ден на 

вдъхновение и реализиране на идеите. 

 ЛЮБОВНИ НАПРЕЖЕНИЯ се оч-

ертават за 28 април. Внимавайте да 

не объркате любезното отношение 

с любов. Не завързвайте прибързани 

любовни връзки.

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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 МЕСЕЦЪТ ЩЕ Е ДИНАМИЧЕН, бъ-

дете внимателни и се вглеждайте 

във всеки детайл. От 1 до 10 април 

периодът е подходящ за изяснява-

не на отношенията с колегите, при-

ключване на проекти, вземане на из-

пити и изпълнение на договори. В 

най-добрата си форма ще бъдете на 
7 април. 

 НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕ-

НИЕ и специализация, както и запоз-

нанство с нови бизнес партньори ви 

подарява новолунието на 10 април. 

 БЪДЕТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНИ В ЛЮ-

БОВНИТЕ И ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕ-

НИЯ след 15 април. На работното 

място се задава сериозна конкурен-

ция „от женски пол“. На 19 април ще 

се синхронизирате добре с колеги и 

приятели и ще спечелите симпатии-

те им. 

 ДАВАТЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ 

СИ след 20 април, когато планетата 

на конкуренцията, действието (но и 

на агресията!) Марс навлиза в Телец. 

Това ще ви помогне да не се отпуска-

те нито за миг, защото инерцията 

сега е много вредна за вас. 

 МНОГО АКТИВЕН ПЕРИОД В РА-

БОТАТА очаквайте след 20 април. 
Служебните ангажименти изцяло ще 

са погълнали съзнанието ви. Бъдете 

изрядни и прилежни във всичко, кое-

то вършите. Доказвайте постоян-

но своя професионализъм. На 21 април 

са възможни усложнения с документи 

и договори, както и разтрогване на 

делови партньорства. Ако учите или 

специализирате, бъдете също мно-

го прилежни към задачите, които по-

лучавате. 

 ДЕН НА КОНКУРЕНЦИЯ и проява 

на сила от ваша страна е 22 април. 

Семейни ограничения и неприятно-

сти ще ви разколебаят и ще осуетят 

една ваша професионална изява. 

 КЪСАТЕ ОТНОШЕНИЯ и приключ-

вате с досегашния си начин на жи-

вот, подпомогнати от лунното за-

тъмнение на 25 април. Това ще реши 

много проблеми в живота ви. Бъдете 

обаче деликатни дори и когато скъс-

вате отношения. След 25 април поне 

едно ограничение или трудна ситуа-

ция, свързана с дома и роднините ви, 

ще са отпаднали от живота ви. Въз-

можно е да приключите и с ремонт 

на дома си. Или пък да се премести-

те да живеете на друго място. 

 ПРАВИТЕ ИЗБОР МЕЖДУ КАРИ-

ЕРА И ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на 28 ап-

рил. Постарайте се да балансира-

те, но не се отказвайте от профе-

сионалната си реализация. Ще сгре-

шите.

 ПАК МНОГО РАБОТА, както обик-

новено, за вас, Деви, през този месец. 

Първите десет дни от април ще бъ-

дат доста напрегнати, защото ще 

бързате да приключите голям обем 

важна организационна работа. От 1 
до 9 април включително можете да 

уредите своите делови отношения, 

да се разплатите и да върнете ста-

ри заеми. Задават се финансови про-

блеми, които засягат вашите любими 

и близки хора, бизнес партньори, при-

ятели или децата ви. Ще трябва бър-

зо да реагирате, но без да влизате в 

големи разходи, ако е възможно. 

 НОВИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ви носи 

новолунието в Овен на 10 април, 

както и нови сили и мотивация да 

продължите смело напред с проекти-

те си. Ще се научите как да управля-

вате вашата лична сила и способно-

стите си, без да бъдете много зави-

сими от външни обстоятелства. Ня-

кои от вас ще сменят своя сексуален 

партньор, други пък – деловите си 

партньори. 

 УСПЕШНО РЕШАВАТЕ ВАЖНИ 

ФИНАНСОВИ И ДЕЛОВИ ВЪПРОСИ 

след 14 април. Особено силни дни в 

това отношение са 18-и, 19-и и 20-и. 

 ПОТРЪГВА ВИ В ЛЮБОВТА след 

15 април. Стабилизирате се и финан-

сово. 

 НАЗРЯВАТ КОНФЛИКТИ! На 21 ап-

рил бъдете много внимателни в об-

щуването! След 25 април очаквай-

те криза в приятелските отноше-

ния, която всъщност е закономерен 

процес на „прочистване“. Прекъсва-

те контакти със стари кръгове от 

познати. Ако сте имали проблеми с 

братя, сестри, братовчеди и съседи, 

сега спокойно можете да ги решите.

 НАВЛИЗАТЕ В ПОЛЗОТВОРЕН ПЕ-

РИОД след 20 април, когато Слън-

цето е в хармоничния ви Телец и ви 

помага да изявите най-доброто от 

себе си: своята последователност и 

трудолюбие. 

 МНОГО СТЕ ПРОДУКТИВНИ от 23 

до 27 април включително, когато ус-

пешно придвижвате всички свои про-

екти и започвате нови инициативи. 

Особено силен ден е 23-ти. Наблегне-

те на изучаването на чужди езици и 

на квалификационните курсове. Под-

новете и заздравете контактите си 

с чужбина, особено ако са свързани с 

бизнес интереси. 

 НЕ ПЪТУВАЙТЕ НАБЛИЗО И НАДА-

ЛЕЧЕ на 28 април. Днес може да се 

стигне до разваляне на договори. Бъ-

дете по-предпазливи и когато общу-

вате.

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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 ПОДЛАГАТЕ НА ПРОВЕРКА ПАРТ-

НЬОРСТВАТА, откривате нови по-

подходящи хора, с които искате да 

продължите както в личния, така и 

в деловия живот. Това се случва след 

10 април, но през целия месец ще 

имате силна потребност да общува-

те и да доказвате умението си да си 

партнирате, особено на 1, 7 и 18 ап-

рил. На тези дати обаче очаквайте и 

провокации от страна на съдбата. 

 РЕШАВАТЕ СЕМЕЙНИ ВЪПРОСИ, 

свързани с наследства и имоти, на 1, 

23 и 24 април. Желанието ви е да сте 

добронамерени, особено към близки-

те ви роднини. 

 ИЗЯСНЯВАТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ 

от 1 до 9 април включително – как-

то в личните отношения, така и в 

бизнеса. За мнозина 1 април може да 

се окаже много труден ден за общу-

ване с членовете на семейството. 

Ще бъдете принудени да направите 

важен избор. Не го отлагайте, за да 

не влезете в криза. Добрата новина 

е, че точно на 1 април получавате и 

много изгодни предложения. Събити-

ята се задвижват в благоприятна за 

бъдещето ви посока. 

 ДЕНЯТ НА ГОЛЕМИТЕ ПРОВОКА-

ЦИИ ОТ СТРАНА НА ПАРТНЬОРИТЕ е 

7 април. Ще си проличи доколко сте 

узрели за такова изпитание. Други 

трудни и провокативни дни са 18, 20 

и 21 април. Тогава се въздържайте 

от подписване на договори, водене на 

преговори и нови съвместни начина-

ния, защото са вероятни конфликти 

и внезапни обрати. 

 НОВИ ЛИЧНОСТИ СЕ ПОЯВЯВАТ 

В ЖИВОТА ВИ след новолунието в 

Овен на 10 април. Получавате и до-

бри делови предложения. На 19, 23 и 

24 април е възможно да поставите 

начало на добри партньорства – и в 

любовта, и в бизнеса. 

 ПРОМЕНЯТЕ НАГЛАСИТЕ СИ КЪМ 

ЖИВОТА на 25 април, когато има 

пълнолуние и лунно затъмнение в 

Скорпион. Завършвате етап от раз-

витието си, променяте ценностна-

та си система. След време ще забе-

лежите, че това, което за вас е било 

от изключително голямо значение до-

сега, днес ви се струва дори смешно. 

Тези, които са провеждали продължи-

телно лечение, с лекота ще си отдъ-

хнат – изцелението ще дойде най-на-

края. Приключва лечението на сери-

озен здравословен проблем и то ус-

пешно. 

 ВНИМАВАЙТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИ-

ТЕ ДЕЛА на 28 април Има риск да се 

оплетете.

 МЕСЕЦЪТ Е ПОЗИТИВЕН и това 

ще го разберете още в самото му 

начало. Ще бъдете много близо до 

желанията и идеите си, но както се 

досещате, трябва да положите уси-

лия за реализацията им. Ще имате 

сили и енергия да се справите с цяла-

та работа и с натрупалите се анга-

жименти и отговорности. От 1 до 9 

април се освободете от всичко зале-

жало, което чака да бъде свършено. 

 В ТИПИЧНА СКОРПИОНСКА КРИ-

ЗА има опасност да изпаднете на 1 

април, и то с ваше участие. Сами 

ще си предизвикате трудности в ра-

ботата или в отношенията с колеги 

или роднини, за които се грижите. Но 

пък днес ще получите поне една до-

бра новина, свързана с вашите финан-

си или със сексуалните ви партньори 

(или с комбинацията от двете). 

 ИЗЯВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

очак вайте на 7, 18 и 20 април, особе-

но ако проявите новаторство в реа-

лизация на идеите си. Ако не използ-

вате по предназначение този твор-

чески потенциал на 18-и и 20-и той 

може да се трансформира в конфлик-

тност.

 ДЕНЯТ НА ГОЛЯМОТО ОБНОВЛЕ-

НИЕ е 10 април, когато е новолу-

нието в Овен, което на Скорпиони-

те носи възможности за нова работа 

или за нови инициативи в настояща-

та, подобрение на отношенията с 

колеги и подчинени, както и поемане 

на нови отговорности за близки хора. 

Засяга се и секторът на вашето 

здраве и навиците ви – отличен мо-

мент да замените лошите с добри. 

Сега е вашият шанс да започнете и 

здравословен начин на живот. 

 ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА след 

15-и. Бъдете по-толерантни към 

партньора си и не правете сцените 

на ревност на 22 и 28 април. 

 ТИПИЧНА СКОРПИОНСКА ТРАНС-

ФОРМАЦИЯ ви предстои след 25 ап-

рил. Разделяте се със стари теми, 

неприятни хора и лоши стереотипи. 

За това ще допринесе лунното за-

тъмнение в Скорпион. Приключвате 

с ненужните неща в живота си и за-

почвате нов житейски цикъл. Ще се 

чувствате значително по-пълноцен-

ни и енергични от преди. Съветвам 

ви до края на месеца да не избърз-

вате с вземането на решения обаче, 

защото все още няма да сте доста-

тъчно обективни. През май събити-

ята сами ще ви подскажат верните 

ходове.

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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 ПОТОПЕНИ СТЕ В МИНАЛОТО от 
1 до 9 април. Налага се да облагоро-

дявате вече осъществени приятел-

ски и любовни връзки. Това ще е в 

центъра на вниманието ви.

 ФИНАНСОВИ НЕРАЗБОРИИ се оч-

ертават на 1 април. Деловите ви 

партньори обаче ще реагират много 

адекватно и ще ви помогнат много. 

 БУРНИ ЛЮБОВНИ ПРЕЖИВЯВА-

НИЯ очаквайте на 7 април. Или пък 

емоции, свързани с децата и творче-

ските ви изяви. Денят е много подхо-

дящ да демонстрирате на какво сте 

способни, колко сте чаровни и маг-

нетични. Само така ще постигнете 

замисленото. 

 ДОБРЕ Е ДА СТЕ НАЯСНО С ЧУВ-

СТВАТА СИ до 10 април. Преценете 

с кои хора ще останете по-близки, 

защото има вероятност нови хора 

да влязат в по-близкия ви кръг, и то 

много скоро. 

 НОВИ ВРЪЗКИ И ПРИЯТЕЛСТВА 

отключва новолунието на 10 април. 

Най-силните ви дни в това отноше-

ние са: 18, 19 и 20 април. 
 ХРУМВАТ ВИ ОРИГИНАЛНИ ТВОР-

ЧЕСКИ ИДЕИ на 20 април. 
 НЕ БЪДЕТЕ РАЗТОЧИТЕЛНИ на 

21 април. Внимавайте с всичко, кое-

то засяга съвместните приятелски 

инициативи и парите ви. Децата ви 

също може да „отключат“  непредви-

дени разходи. 

 ПОДХОДЯЩ ПЕРИОД ЗА ЗАЧАТИЕ 

е от 10 до 19 април. Тогава е препо-

ръчително да общувате по-активно с 

децата си, за да заздравите връзка-

та си с тях. 

 ВРЕМЕ ЗА РАБОТА И ОТХВЪРЛЯ-

НЕ НА ВСИЧКИ ЗАЛЕЖАЛИ АНГАЖИ-

МЕНТИ настъпва за вас на 20 април, 
когато и Слънцето, и Марс навли-
зат в Телец. Време е да затвърдите 

постигнатото до този момент. 

 ПОЛОЖЕТЕ ПОВЕЧЕ УСИЛИЯ на 
23, 24 и 27 април, когато всичките 

ви старания ще бъдат овъзмездени. 

Попадате на точното място, с точ-

ните хора. Значително се подобрява 

климатът на работното ви място. 

Отношенията ви с колегите се хар-

монизират и вие се успокоявате, за 

да продължите победно напред. 

 ДЪЛБОКИТЕ ВИ СТРАХОВЕ И 

СЪМНЕНИЯ СЕ СТОПЯВАТ с пълно-
лунието и лунното затъмнение на 
25 април. Забравяте завинаги някои 

трудни моменти и спомени. Най-ва-

жното е, че ще се отървете от усе-

щането, че сте „жертва“ на трудни 

обстоятелства. 

 ЗДРАВЕТО ВИ Е УЯЗВИМО на 28 
април. Бъдете по-сдържани на ра-

ботното си място. Има опасност от 

конфликти.

 В ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПЕРИ-

ОД СТЕ от 1 до 19 април, когато не 

всичко ще върви достатъчно глад-

ко, но за сметка на това бързо ще се 

придвижвате напред. Докато Слън-

цето е в Овен, ще изпитвате посто-

янна потребност нещо да вършите 

и да променяте. Ще започнете пър-

во от себе си, след което идва ред 

на партньорите ви и накрая ще се за-

емете и с ремонти и подреждане на 

дома. Най-важните събития през пе-

риода ще се случват в семейство-

то и дома ви. Още на 1 април обсто-

ятелствата ви подсказват, че е вре-

ме нещо кардинално да промените у 

себе си. Всички и всичко около вас ще 

ви помага да осъществите тази про-

мяна. Близките и колегите ви са осо-

бено добронамерени към вас. Както 

винаги намирате опора в работата и 

ежедневните си задължения. 

 БУРНИ ЕМОЦИИ очаквайте от 1 

до 15 април, когато Венера е в Овен 

и прави отношенията с любимите ви 

хора и приятелите ви доста напрег-

нати. „Бурен“ ден ще да бъде и 7 ап-

рил, когато трябва да сте особено 

бдителни за отношенията у дома, за-

щото те бързо могат да излязат из-

вън контрол. 

 СТАРАЙТЕ СЕ ДА ПРИКЛЮЧИТЕ С 

АНГАЖИМЕНТИ ОТ ПРЕДНИЯ МЕСЕЦ 

от 1 до 9 включително. 

 ПОНЕ ЕДНА ПРИЯТНА НОВОСТ 

ВКЪЩИ очаквайте след 10 април, ко-

гато е новолунието в Овен. За мно-

зина това може да бъде и дата за 

преместване в ново жилище или за 

ремонтиране на сегашното. Очаквай-

те гости, активно общуване с родни-

ни – особено в дните около 18 април.

 ОТНОШЕНИЯТА ВКЪЩИ МОГАТ 

СЕРИОЗНО ДА СЕ ОБТЕГНАТ на 20 и 

21 април. Активизирате се в личните 

си инициативи и ставате много про-

дуктивни след 20 април, когато вече 

и Слънцето, и Марс са в хармоничния 

ви знак Телец, което ви помага ус-

пешно да разгърнете потенциала си. 

Потръгва ви в любовта, а и финанси-

те ви се стабилизират. 

 ПРИКЛЮЧВАТЕ СЪС СТАРИ ДОГО-

ВОРИ, ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ИНИ-

ЦИАТИВИ след 25 април. Слагате 

край на реализацията на някои свои 

идеи и завършвате предишен свой пе-

риод на развитие. Може да приключи-

те и приятелски връзки, които вече 

са се амортизирали и не ви нося поло-

жителни емоции. 

 МНОГО СИЛЕН ПЕРИОД ви пред-

стои от 23 до 27 април.

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 април 2013 г.

 ТОЗИ МЕСЕЦ ОПРЕДЕЛЕНО ЩЕ 

ВИ ХАРЕСА, защото ще е динамичен 

и ще ви отвори много възможности. 

Чувствате се енергични и сте гото-

ви за нови подвизи. 

 ТРЯБВА ДА СЕ СПРАВИТЕ БЪР-

ЗО С РАБОТАТА, КОЯТО ВИ Е ЗАТРУ-

ПАЛА от 1 до 9 април. Най-продук-

тивни и активни ще бъдете на 1 ап-

рил, когато приятелите или децата 

ви ще ви помагат и подкрепят. И от 

4-ти до 7-и включително силата ви 

ще е в създаването на приятелски 

контакти и в обмяната на информа-

ция и в практическото приложение 

на знанията и уменията ви. 7 април 

е денят за отхвърляне на най-много 

работа и решаване на заплетени си-

туации. Използвайте личния си чар и 

красноречието си, за да въздейства-

те на околните. Проведете днес сре-

щите и ангажиментите, които сте 

отлагали.

 ПОЯВЯВАТ СЕ НОВИ ХОРА В ОБ-

КРЪЖЕНИЕТО ВИ след новолунието 

в Овен на 10 април. Някои от тях ще 

се окажат много важни за вас, дори 

от съдбоносно значение. Периодът 

от 10 до 19 април е отличен за уста-

новяване на нови контакти, започва-

не на курсове и професионални обуче-

ния, пътуване, подписване на догово-

ри и премествания. Най-динамичните 

дни в това отношение са 18 и 19 ап-

рил, когато ще бъдете много иници-

ативни. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ОТ-

НОШЕНИЯТА С РОДНИНИТЕ след 20 

април, включително и с онези, кои-

то живеят в други градове или дър-

жави. Засилва се комуникацията с 

тях – очак вайте посещения от тях-

на страна или пък пътуване от ваша 

при тях. Само на 22 и 28 април тряб-

ва да се справяте с нерешени про-

блеми от миналото с тези роднини. 

През тези дни могат да се появят 

и проблеми с родители и възрастни 

родственици. 

 ВАЖНИ ДНИ ЗА КАРИЕРАТА ВИ 

са 25, 26 и 27 април. Много внимавай-

те точно тогава да не създадете на-

прежения с шефовете си. Старай-

те се да не избухвате и да не взема-

те прибързани решения на работно-

то място. 

 ПРИКЛЮЧВАТЕ СЪС СТАРИ ОТНО-

ШЕНИЯ В РАБОТАТА, затваряте една 

голяма страница на 25 април, когато 

има лунно затъмнение в Скорпион. 

Дайте шанс да ви се случи нещо ново 

в кариерата, но непременно приклю-

чете стари договори и проекти на 

предишната си работа.

 КОНЦЕНТРИРАНИ СТЕ ВЪРХУ РА-

БОТАТА СИ през целия месец, която 

ще доведе до чаканите от вас мате-

риални възнаграждения. Ще бъдете 

доволни от доходите си, особено ако 

успеете да свършите всички зада-

чи на работното си място от 1 до 9 
април, което ще ви даде шанс да на-

трупате и много положителен опит. 

 ПРОЯВЕТЕ МАКСИМАЛНА АКТИВ-

НОСТ И ИНИЦИАТИВНОСТ на 7 ап-
рил, ако искате бързо да се придви-

жите напред. 

 НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИЯТЕЛИТЕ 

може да се появи на 1 и на 21 април. 

Внимавайте и с финансирането на 

проектите, с които се захващате – 

проверете предварително условията 

много добре. 

 НОВИ ПЕЧАЛБИ И ИЗТОЧНИЦИ 

НА ДОХОДИ – след 10 април. За ня-

кои от вас те ще дойдат по линия на 

родителите или от продажба на не-

движими имоти. На 18 и 20 април ще 

проявите максимална активност в 

тази посока. Обърнете внимание и на 

здравето си и начина си на хранене. 

Променете нещо в навиците си, за да 

натрупате повече енергия. 

 ПОГРИЖЕТЕ СЕ СЕРИОЗНО ЗА 

ЗДРАВЕТО СИ от 10 до 20 април. 

Акумулирайте повече енергия с ра-

ционално хранене, повече движение и 

практикуване на медитативни тех-

ники. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ОТНО-

ШЕНИЯТА С КОЛЕГИТЕ И ПРИЯТЕЛИ-

ТЕ след 20 април. За съжаление през 

април ще сте настроени делово и 

почти няма да имате любовни пре-

живявания. С колеги, братя, сестри и 

близки родственици ще се наложи да 

решавате проблеми, които се коре-

нят в миналото. 

 ВНИМАВАЙТЕ ПРИ ДЕЛОВИ СРЕ-

ЩИ И ПЪТУВАНИЯ, особено на далеч-

ни разстояния или в чужбина, на 22 и 

28 април. Нещо може да се усложни и 

временно да се отложи. 

 УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАТЕ С ЕТАП 

ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ след 25 ап-

рил (или със специализация, между-

народен проект или лични отноше-

ния). Процесът е закономерен, затова 

не преживявайте силно, ако устано-

вите, че нещо в живота ви си отива 

безвъзвратно. Финализирайте свои 

проучвания, изследвания, научни и ди-

пломни работи. Силните ви дни за пе-

риода са 24 и 27 април – тогава на-

мирате общ език с опонентите си, 

разбирате се с родственици и уве-

личавате доходите си. Решавате ус-

пешно и въпроси, свързани с наслед-

ства и имоти. 

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 )
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лу н а т а  с ъ в е т в а

КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

11–24 април 

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 е добре да се 

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

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

те да не напълнеете. 

 Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват  
оптимално на:18 (след 18.15 ч.), 19 и 20 април. 

 Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват 
най-добре на: 11, 12, 13 (до 17.14 ч.), 21, 22, 23 (до 10.26 ч.) април. 

 Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате 
на: 13 (след 17.14 ч.), 14, 15, 23 (след 10.26 ч.) и 24 април. 

 Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на: 16, 17 и 18 

(до 18.15 ч.) април.

25 април, 22.58 ч., 

Луната е 

в СКОРПИОН  

ПЪЛНОЛУНИЕ 

и ЛУННО 

ЗАТЪМНЕНИЕ 

 На пълнолуние се активизират всички системи в организма, психиката също изпитва сил-

но напрежение. Това въздействие ще бъде засилено допълнително и от лунното затъмнение. 

Пълнолунието в Скорпион е доста голямо изпитание за организма, защото това е знакът на 

трансформацията, но и на кризите. 

 Днес ще са много чувствителни половите органи и пикочния канал. Не охлаждайте пре-

калено кръста и краката. 
 Днес в никакъв случай не преяждайте, особено ако имате проблеми с теглото. Луна-

та в Скорпион може да ви накара да сте крайни (както да преядете, така и да се изтощи-

те от гладуване). Но на този ден не са полезни никакви крайности, защото те ще ви нато-

варят психически. 

 Напълно във ваша власт е днес да овладеете качването на килограми, което обикнове-
но пълнолунието провокира, като не употребявате почти никаква сол. Наблегнете на зе-

ленчуците във всякакъв вариант, от салати до супи или задушени на пара. Количествата да 

са малки.

1–9, както и 

26–30 април 

НАМАЛЯВАЩА ЛУНА

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

 Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 1, 9, 27 (след 14.33 ч.), 28 и 29 (до 15.22 

ч.) април са препоръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 2, 3, 

4 (до 11.43 ч.), 29 (след 15.22 ч.) и 30 април са датите за скулптиране и оформяне на различ-

ни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. 
 6 (след 16.01 ч.), 7, 8, 26 и 27 (до 14.33 ч.) април се препоръчват: сауна, плуване, танци, 

водна аеробика, акваспининг, или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури 

ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки 

вода, което води до изглаждане на целулита. 

 4 (след 11.43 ч.), 5, 6 (до 16.01 ч.) април са дните на дихателни упражнения, разходките 
на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

10 април, 12.36 ч., 

Луната е в Овен  

НОВОЛУНИЕ

 Много силно и символично е това новолуние в Овен, защото поставя началото на нов ци-

къл. Ако искате да стартирате здравословен живот, добре е днес да проведете основна про-

чистваща диета. Сега организмът се самопрочиства от токсини – помогнете му, като при-

емате само течности или ядете само плодове (или прясно изцедени плодови сокове). Днес 
плодовете се усвояват оптимално добре. На новолуние винаги с лекота се свалят килогра-

ми и ефектът остава за продължително време. 

 За вашата лунна магия по НОВОЛУНИЕ В ОВЕН. Това е най-подходящият момент да проя-

вите смелост, инициативност, да започнете нови, самостоятелни проекти. Можете да от-

воювате своята независимост. Време е да проправите нови пътища, да изпробвате нова-

торски подходи. Ако се фокусирате правилно, можете да овладеето импулсивността, не-

търпението и прямотата си и да ги „накарате“ да ви помагат градивно. От този ден на-

сетне можете да започнете успешно лечение на: акне, очи, глава, лице, скалп и мозък. Може-

те да се справите с главоболието и световъртежа.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ

ПОДСТРИГВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

За трайна прическа: 2, 3, 4 (до 11.43 ч.), 

29 (след 15.22 ч.), 30 април

За бърз растеж на косата: 11–15, както и 

18 (след 18.15 ч.)–24 април

6 (след 16.00 ч.), 7, 8, 16, 17, 18 (до 18.15 ч.) април

Ако искате косата ви да расте бързо, подстрижете се във фаза 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: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 20, 22, 23, 28, 29 април, 

ще привлечете към себе си здраве, щастие дълъг живот, красота и дори 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

1–6 (до 16.00 ч.); 11–13; 19–24, както и 28–30 април
6 (след 16.00 ч.), 7, 8, 16, 17, 18 (до 18.15 ч.), 

25, 26, 27 (до 14.33 ч.) април

КОСА

ПОСЕЩЕНИЯ В КОЗМЕТИЧНИЯ САЛОН, ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО

Процедури за подхранване и овлажняване на кожата, подхранващи маски, подмладяващи процедури: 

11–24 април

Процедури по почистване на кожата, парна баня, пилинг маски,  отстраняване на дефекти: 

1–9, както и 26–30 април

ЕПИЛАЦИЯ НА ТЯЛО, ОФОРМЯНЕ НА ВЕЖДИ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1–6 (до 16.00 ч.); 9, както и 26–30 април 6 (след 16.00 ч.), 7, 8, 16, 17, 18 (до 18.15 ч.) април

КОЖА

МАНИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1–5; 11, 12; 19–24, както и 28–30 април 6 (след 16.00 ч.), както и 7, 8, 16, 17, 18 (до 18.15 ч.) април

ПЕДИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

2, 3, 4 (до 11.43 ч.); 29 (след 15.22 ч.), както и 30 април 6 (след 16.00 ч.), както и 7, 8, 16, 17, 18 (до 18.15 ч.)

НОКТИ

МАСАЖИ

За антицелулитни масажи и дрениращи процедури: 1–11, както и 25–30 април

За релаксиращи процедури с лечебни кремове и етерични масла: 11–24 април

САУНА

1–10, както и 25–30 април, като особено препоръчителни са датите 7, 8, 26 и 27 април.

СПА ПРОЦЕДУРИ
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ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ през АПРИЛ

ДАТИ
НЕ ПЛАНИРАЙТЕ 

ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на
ПРЕПОРЪЧВА СЕ 

ПРОФИЛАКТИКА на

9, 10
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 

брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

11, 12, 13 

(до 17.14 ч.)

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, 

матка, пикочни канали

13 (след 17.14 ч.), 

14, 15
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта

16, 17, 18 

(до 18.15 ч.)

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

18 (след 18.15 ч.), 

19, 20
Сърце, слезка (далак)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани 

с нарушения на кръвното налягане

21, 22, 23 

(до 10.26 ч.)

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 

задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 

вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, 

лимфна система

23 (след 10.26 ч.), 

24, 25 (до 13.26 ч.)

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 

брадичка, устна кухина, зъби

25 (след 13.26 ч.), 

26, 27 (до 14.33 ч.)

Яйчници, външни полови органи, матка, 

пикочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

1, 27 (след 14.33 ч.), 

28, 29 (до15.22 ч.)

Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

2, 3, 4 

(до 11.43 ч.), 29 

(след 15.22 ч.), 30

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

4 (след 11.43 ч.), 5, 

6 (до 16.00 ч.)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани с нарушения 

на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

6 (след 16.00 ч.), 

7, 8

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 9 април, както и от 26 до 30 април.

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  10 април (новолуние), когато няма дос-

татъчно лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 25 април (пълнолуние), защото тогава ще 

има голяма кръвозагуба.

НЕ ДОКОСВАЙТЕ С ЖЕЛЯЗО ОНАЗИ ЧАСТ НА 
ТЯЛОТО, КОЯТО СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ЗНАКА, ЧИЙТО 
СЕКТОР В МОМЕНТА ПРЕКОСЯВА ЛУНАТА.  

ХИПОКРАТ

„
“
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СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

1.04 (от 0.48 ч.) – 

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.

2.04 (от 1.48 ч.) – 

22-ри ЛД

Ден на мъдростта, на получаване и използване на информация. Предайте на другиго своите знания. По-

сетете астролог. Проявете щедрост към някого, упражнявайте се в алтруизъм. Това ще ви помогне 

да помъдреете.

3.04 (от 2.40 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, глу-

пави постъпки и гневни изблици. Авантюризмът се засилва.

4.04 (от 3.25 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. Използвайте го за 

укрепване на духа и тялото. Ден за нов строеж. Големите ви проекти имат шанс да бъдат стартира-

ни точно днес.

5.04 (от 4.04 ч.) – 

25-и ЛД

Всичко днес 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. Избяг-

вайте случайните контакти. Следете какви знаци ви дава съдбата!

6.04 (от 4.39 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. Вни-

мателно избирайте хората, с които общувате. Избягвайте по-конфликтните.

7.04 (от 5.10 ч.) – 
27-и ЛД

Дeн 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, който 

отдавна ви безпокои. Днес не пийте никакъв алкохол, защото ще подейства зле на психиката ви.

8.04 (от 5.40 ч.) – 

28-и ЛД

Един от най-благоприятните дни през лунния месец. Подходящ е за ремонти и купуване на жилище. Не 

нарушавайте хармонията му с груби действия – не режете дърва, не късайте цветя, не убивайте на-

секоми. Денят е благоприятен за самопознание и медитация. Ако сте недружелюбни, можете да се по-

чувствате изведнъж много зле.

9.04 (от 6.09 ч.) – 

29-и ЛД

Опасен, сатанински ден. Най-опасният 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 общу-

ването с досадни хора. Не допускайте мрачните мисли да ви завладеят. 

10.04 (от 6.39 ч.) – 

30-и ЛД

Ден на хармония, любов, покаяние и прошка. Завършете всичко започнато през този месец и направе-

те равносметка. Не стартирайте нищо ново! Не правете и планове. Изчакайте до първия лунен ден. 

Избягвайте суетата, освободете се от всичко ненужно!

10.04 (от 12.36 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 реализира. 

Полезно е да си припомните детството и да анализирате жизнения си път.

11.04 (от 7.11 ч.) – 

2-ри ЛД

 Ето това е денят, в който можете да минете на диета или да започнете здравословен начин на жи-

вот! Не се поддавайте на гнева, не влизайте в конфликти! Бъдете щедри. Днес можете да определите 

какво е полезно и какво е вредно за организма ви. Както и с кои хора е добре да общувате и с кои – не. 

12.04 (от 7.45 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 негативните 

емоции, опитайте се да се държите добре с хората. Ако се разболеете днес, по-трудно ще оздравеете.

13.04 (от 8.23 ч.) – 

4-ти ЛД

Не вземайте прибързани решения. Усамотете се вкъщи или се разходете сред природата. Занимавай-

те се 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. 

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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14.04 (от 9.05 ч.) – 

5-и ЛД

Делови ден. Подходящ е за пътувания и за планиране на генерални промени. Целеполагането ще е ефек-

тивно. Планирайте живота си занапред. Работете концентрирано. Не преяждайте. Остоявайте прин-

ципите и идеалите си. Защитете честта и достойнството си, ако се налага.

15.04 (от 9.52 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 търсения 

и за търсене на изгубени вещи и животни. Подмладяващите процедури ще имат добър ефект. 

16.04 (от 10.42 ч.) – 

7-и ЛД

Сбъдват се желания. Ако не умеете да говорите, по-добре мълчете. И не бърборете напразно, защото 

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!

17.04 (от 11.36 ч.) – 

8-и ЛД

Добре е да се гладува, за да се прочисти тялото. Не оставайте вкъщи, пътувайте. Денят ще е успе-

шен за авантюристите и за онези, които могат да се жертват за другите. Благоприятен е за пъту-

вания. Възприятията се изострят. Ден за покаяние и прочистване на дома с огън. Запалете свещ. 

18.04 (от 12.33 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. 

19.04 (от 13.32 ч.) – 

10-и ЛД

Денят е подходящ за започване на строеж на нов дом, както и за помирителни срещи с роднини. Пре-

поръчва се медитация над собствената карма и кармата на рода. Почивката е препоръчителна. Тяло-

то и психиката се зареждат положително. 

20.04 (от 14.33 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!

21.04 (от 15.36 ч.) – 

12-и ЛД

Направете добро. Не се карайте с никого, защото помирението после ще е трудно. Молитвите се чу-

ват, 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. 

22.04 (от 16.41 ч.) – 

13-и ЛД

Възможно е днес да ви разтревожат проблеми от миналото. Ако това се случи, значи трябва да ги ре-

шите, за да не ви притесняват повече. Денят е подходящ за активни контакти, работа с информация 

и учене, но не предприемайте нищо сериозно. И не преяждайте. С лекота ще премахнете пигментни 

петна и бенки днес.

23.04 (от 17.49 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. 

24.04 (от 18.59 ч.) – 

15-и ЛД

Критичен ден преди пълнолунието. Сега се активизират тъмните сили и сте много уязвими психиче-

ски. Не започвайте никакви важни дела. Не правете и секс. Сатанински ден, у нас се пробуждат зли 

изкушения (затова не яжте ябълки, които са символ на изкушението!). Бъдете сдържани. Кавгата днес 

е лош знак. 

25.04 (от 20.11 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 нарушавате 

вътрешния си комфорт с абсолютно нищо. На този ден е възможно да вземете кардинални решения в 

живота си.

26.04 (от 21.23 ч.) – 

17-и ЛД

Подходящ е за удоволствия, общуване и физически натоварвания. Ден за веселие и разкрепостяване.  

Благоприятен е за изясняване на съпружески отношения.  И за брак по любов. Най-ярката му харак-

теристика е любовта. Денят няма да донесе успех на самотните, скучните и затворените в себе 

си хора. 

27.04 (от 22.33 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 осемнаде-

сетия лунен ден е като огледално отражение на същността ви и ви показва онова, което сте напра-

вили в живота си.

28.04 (от 23.38 ч.), 
както и 29.04 
(през целия ден) – 

19-и ЛД

Сатанински ден. Светът се управлява от тежка и неблагоприятна за човека енергия. Запалете пове-

че свещи у дома, направете анализ на постъпките си. Успявате да се отървете от чуждо влияние. Не 

бива да сключвате брак днес. Пазете се от пияни хора. Това, което планирате за бъдещето, може да 

се окаже илюзия. 

30.04 (от 0.35 ч.) – 
20-и ЛД

Всичко, започнато днес, ще има успех – и големите начинания, и малките. Това е ден на освобождаване 

от психически товар, преодоляване на съмнения и духовен растеж. Не проявявайте високомерие и гор-

деливост. Не бъдете заядливи днес.
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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: 1–10, както и 26–30 април.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 6 (след 16.00 ч.), 7, 8, 16, 17, 18 (до 18.15 

ч.), 25 (след 13.16 ч.), 26 и 27 (до 14.33 ч.) април. Това са т.нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се от-

страняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 4 (след 11.43 ч.), 5, 6 (до 16.00 ч.), 13 (след 17.14 ч.), 14, 15, 23 (след 

10.26 ч.), 24 и 25 (до 13.26 ч.) април. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които ви 

препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с 

„настроението“ на Луната за АПРИЛ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

 Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козмети-

ка, музикални инструменти и аудиозаписи: 7, 8, 11, 12, 13 (до 17.14 ч.), 

18 (след 18.15 ч.), 19, 20, 23 (след 10.26 ч.), 24 и 25 (до 13.26 ч.) април.

 Недвижими имоти, мебели: 2, 3, 4, 11, 12, 13 (до 17.14 ч.), 16, 17, 18 

(до 18.15 ч.), 29 (след 15.22 ч.) и 30 април.

 Автомобил, мотор или колело: 9, 10, 13 (след 17.14 ч.), 14 и 15 април.

 Текстилни изделия, предмети за бита: 2, 3, 11, 12, 13 (до 17.14 ч.), 

16, 17, 18 (до 18.15 ч.), 29 (след 15.22 ч.) и 30 април.

 Метални изделия и режещи инструменти: 9 и 10 април.

 Канцеларски материали и книги: 13 (след 17.14 ч.), 4, 15, 21, 22 и 23 

(до 10.26 ч.) април.

 Спортни стоки: 1, 9, 10, 19, 20, 28 и 29 април.

 Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 4 

(след 11.43 ч.), 5 и 6 (до 16.00 ч.) април. 

 Обувки и дрехи: 2, 3, 4 (до 11.43 ч.), 11, 12, 13 (до 17.14 ч.), 23, 24, 29 

(след 15.22 ч.) и 30 април.

 Бижута, злато, луксозни вещи: 18 (след 18.15 ч.) 19 и 20 април.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много 

чувствителни към лунните ритми. Те 

успяват да усвоят водата най-добре само 

в определени дни от месеца, когато Луната 

минава през водните знаци. Ако ги полее-

те в неподходящо време, само ще им навре-

дите. А и хранителните вещества няма да 

стигнат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 6 

(след 16.00 ч.), 7, 8, 16, 17, 18 (до 18.15 ч.), 

25 (след 13.16 ч.), 26 и 27 (до 14.33 ч.) април.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 4 

(след 11.43 ч.), 5, 6 (до 16 ч.), 13 (след 17.14 

ч.), 14, 15, 23 (след 10.26 ч.), 24 и 25 (до 

13.26 ч.) април.

На тези дни с поливането има опасност да 

провокирате появата на листни въшки или 

други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 6 

(след 16 ч.), 7, 8, 26 и 27 (до 14.33 ч.) април.

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 през периодите 4 (след 11.43 ч.)– 8, както и 26–29 (до 15.22 ч.) април. 

 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 април подходящите дати за тези манипулации са периодите 4 (след 11.43 ч.)–8, както и 26–29 (до 15.22 ч.) април. 

 Изберете фазата на нарастващата Луна, ако искате имплантите, коронките, мостовете и протезите, кои-

то ще ви бъдат направени, да се задържат по-дълго време в устата ви и организмът да ги приеме без съпротива. През 

този месец подходящите дати за тези манипулации са от 13 (от 17.14 ч.) до 24 април.

НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ХОДИТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 2, 3, 4 (до 11.43 ч.), от 9 до 13 (до 17.14 ч.), на 29 (след 

15.22 ч.) и на 30 април, защото тогава зъбите са много чувствителни и ще ви боли повече. На тези дати Луната ми-

нава през Овен, Телец и Козирог – знаците, които отговорят за зоните на главата, горната и долната челюст, кости-

те и костните образувания.  

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ (ОСВЕН В СПЕШЕН!) НЕ ХОДЕТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 10 април (новолуние), защото съпроти-

вителните ви сили са слаби и организмът е по-уязвим, както и на 25 април (пълнолуние), защото кръвозагубата и бол-

ките ще са по-силни от обикновено.
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Енергията на Венера в Овен е ярка, 

силна, необуздана и дори агресивна на 
моменти. Такива ще са емоциите ни 
в любовта и секса през периода. Та-
кова ще е и облеклото ни – по-агре-
сивно. Екстазът, еуфорията и силна-
та влюбчивост ще се редуват с го-
лемите разочарования, ревността и 
гръмките раздели, които могат да 
ни докарат чак до депресия. Бъде-
те много умерени сега. Старайте се 
да не изпадате в крайности. Търсе-
те златната среда във всичко. В зна-
ка Овен Венера „силно люби и мра-
зи“, затова не накланяйте емоциите 
си в нито една от двете посоки, за 
да не извадите „системата“ от рав-
новесие. 
Време е за огнени страсти и ди-

ректно заявяване на чувствата. Не 
чакайте половинката ви да се досе-
ти, че я обичате и желаете. Просто 
є го кажете. И независимо дали сте 
мъж или жена, не чакайте вие да бъ-
дете ухажваните, а директно ухаж-
вайте! Само така ще придвижите 
отношенията 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, сексуал-

но агресивни и предизвикателни, до-

колкото ви стигат силите и възмож-

ностите за това. През този период 

мъжете се привличат от яркото жен-

ско поведение, от страстно изразе-

ните емоции, от запомнящия се секс 

и екстравагантното облекло. Колко-

то сте по-независими, еманципира-

ни и откровени, толкова по-лесно ще 

печелите мъжкото внимание. И не за-

бравяйте да си сложите червено чер-

вило и ярък лак за нокти!

Само за МЪЖЕ

А, какво искат жените през този пе-
риод? Как да им угодите, мъже?
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 информирате 

ясно за намеренията си. Проявявайте 

повече инициативност, борете се за 

благоволението на своята избраница. 

Всичко това ще я плени, и то веднага!

ПАРИ 
Движенето на парите при Венера в 

Овен е много динамично. Ако поло-
жите усилия и бъдете инициативни, 
бързо ще ги привлечете. Но ако сте 
прекалено импулсивни в харченето, 
много бързо ще ги загубите 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 обикновено. 
Гримът ви сега е добре да е по-изра-
зителен. Най-подходящи за тези дни 
са дрехите в спортен или класически 
стил – най-вече костюм с панталон. 
Облечете къса пола, ако ви отива. 
Съчетавайте контрастни цветове в 
облеклото си и носете дрехи с едри 
принтове. Бижутата е желателно да 
са от злато, с камъни, подходящи за 
зодиакалния знак Овен – диамант, яс-
пис и хематит.

ЛЮБОВ, СЕКС, 
МОДА И ПАРИ

С КАКВО ЩЕ НИ ИЗНЕНАДА 
ВЕНЕРА ПРЕЗ АПРИЛ

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 АПРИЛ 2013 Г. ТЯ МИНАВА ПРЕЗ ЗНАЦИТЕ ОВЕН И ТЕЛЕЦ. 
КАКВО ВЕЩАЕ ТОВА ЗА СЪРЦЕТО И ЗА ДЖОБА НИ?

ОТ 1 ДО 14 АПРИЛ ВЕНЕРА Е В ОВЕН

да р о в е т е  н а  В е н е р а
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Ключовите думи и изрази за този 

период са: „чувственост“, „пасив-
ност“, „меко очарование“ и „любов 
към разкоша“. Телецът е любвеобви-
лен, страстен, сензитивен. Той оби-
ча плътските наслади и физическата 
близост. За него допирът е от из-
ключителна важност – от него той 
„черпи“ информация за своя партньор. 
Затова през този период дори и по-

хладните натури изпитват силна по-
требност от ласки и секс. Либидо-
то се засилва. 

Само за ЖЕНИ

Какво искат мъжете през периода 
на Луна в Телец? Как да се държите, 
за да ги изкушите и прелъстите? 
Това е единственият период, когато 

не бива да се притеснявате, ако има-

те няколко килограма в излишък. Сега 

мъжете харесват повече жени със за-

кръглени и даже пищни форми. Бъде-

те мили, гальовни, любвеобвилни и 

най-важното – сексуално отзивчиви! 

Това е формулата за любовния ви ус-

пех сега, скъпи жени!

Само за МЪЖЕ

А, какво искат жените през този пе-
риод? Как да им угодите?! 
Любов, подкрепена с грижи, внимание 

и… подаръци. Много високо ще бъде 

оценена материалното ви благополу-

чие, което е добре да демонстрирате 

без никакво притеснение. В него дори 

и най-некомерсиалните дами разчи-

тат стабилност и надеждност. А Те-

лецът обича точно това – да се чув-

ства сигурен. 

Сега жените искат да ги убедите в 

чувствата и намеренията си. Дай-

те всякакви доказателства на избра-

ницата си, че ще я обичате завина-

ги. Телецът оценява по достойнство 

трайните и предани връзки. И носете 

елегантни, качествени и скъпи дрехи 

от естествени материи. Бижутата 

и парфюмът ви също е добре да са от 

престижни марки. 

ПАРИ 
Телецът обича материалната обез-

печеност и сигурността. През този 
период се създават много благопри-
ятни обстоятелства да увеличите 
своите доходи. Търсете сами възмож-
ности за допълнителни печалби. Ще 
изявите желание да спестите или 
вложите спечеленото, и то разумно, 
така че да ви донесе още средства 
и сигурност в бъдеще. 

МОДА

Венера е планетата, която управля-
ва Телеца. Чувството ви за красота 

и естетика ще е много засилено. Ще 
предпочитате да носите дрехи от 
естествени материи, които ви сто-
ят елегантно. За да се чувствате 
добре, заложете на тъкани, които 
са меки на допир. Например кадифе. 
Особено копринено. То е най-подходя-
щата материя за този период. Как-
то и всичко, направено от коприна 
или фина вълна. Бархетните и велу-
рените изделия също са много „тър-
сени“ сега. 
Обличайте се обаче не по последен 

писък на модата, а избирайте дрехи, 
които никога не излизат от мода. 
Може да не са най-модерните, но за-
дължително трябва да са най-скъпи-
те и най-качествените. Цветовете 
на Венера в Телец са: розово, светло-
синьо, всички разновидности на неж-
нозеленото, в това число и резеда, 
кремавото, както и всички „сочни“ 
нюанси, като прасковено или кайси-
ево. За по-строгите тоалети избе-
рете тъмнозелено или тъмнокафяво. 
Все пак Телецът е земен знак и тези 
цветове също много му подхождат.
Бижутата е добре да са масивни, 

но с опростени форми. И най-важно-
то – поне да изглеждат скъпи, ако 
не са в действителност. Добре е да 
са украсени с подходящите за този 
знак камъни: сапфир, изумруд, розов 
кварц, топаз и ахат. 

ОТ 15 ДО 30 АПРИЛ ВЕНЕРА Е В ТЕЛЕЦ 

ПОДХОДЯЩИТЕ ДНИ ПРЕЗ АПРИЛ

 1 и 5 април са отлични за приятелски и любовни 

срещи. 

 На 7 и 10 април емоциите ви ще са много интен-

зивни. Време е за нови връзки!

 На 15-и и 16-и, както и през нощта на 15-и срещу 16-и 

са моментите за сексуални „подвизи“.

 19 април е най-романтичният ден от месеца. Изразе-

те чувствата си.

 На 21-ви хармонизирате отношенията с половинката си.

 На 24-ти ще бъдете много страстни. Някои от вас ще за-

дълбочат отношенията си.

НЕПОДХОДЯЩИТЕ ДНИ ПРЕЗ АПРИЛ 

 На 3, 18 и 22 април има сериозна опасност от охлаждане 

на отношенията!

БЛАГОПРИЯТНИТЕ: 1, 7, 10, 15, 16, 19 април. 

Следвай интуицията си и се отнасяйте с любов 

към всичко, което правите, и ще спечелите пари. 

На 21 и 24 април непременно направе-

те нещо, което ще увеличи доходи-

те ви. Инвестициите ще са ус-

пешни.

КРИТИЧНИТЕ: 3, 18, 22 и 26 ап-

рил.

СРЕЩИ, ФЛИРТ, СЕКС
ДНИТЕ НА ПАРИТЕ
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Дълготрайна
свежест всеки ден

Без алкохол     Без парабени     Без бели петна

ANTI-PERSPIRANT
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StyleФАЙЛ
АНАЛИЗЪТ НА 

ТВОИТЕ ЦВЕТОВЕ

НЕ И НА МЕН!
КОМПЛИМЕНТИ?!

ТЕНДЕНЦИИ В ГРИМА ЗА 

ПРОЛЕТ – ЛЯТО 2013 г.

ВОДИ НАРОДА
ПЪСТРОТАТА

КРЕЙС И 

FOX

ДЕТЕТО МИ
(НЕ) Е 

ЛИДЕР

ЯДЕШ И СЛАБЕЕШ
ПО ВРЕМЕ НА 

ВЕЛИКДЕНСКИ ПОСТИ

СЕМЕЙСТВОТО И 
НЕГОВИТЕ НАСТАВНИЦИ

СОМНАМБУЛИЗЪМ
БЕЗ МИСТИКА
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