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СЪВЕТИ ЗА ИЗБОР 
НА ПАРФЮМ
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себе си
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OMУВЕРЕНАТА ЖЕНА НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ЧУЖДОТО МНЕНИЕ 
ПО ПОВОД СВОЯТА ВЪНШНОСТ. ПРОМЕНЯЙКИ ЦВЕТА НА 
КОСАТА СИ, ТЯ НЕ ДОСАЖДА НА ОКОЛНИТЕ С ВЪПРОСА „Е, 
КАК СЪМ?!“. А ПРОСТО КАЗВА: „ЕТО, ВИЖТЕ КОЛКО ДОБРЕ 
СЕ ПОЛУЧИ!“.  КОЙ БИ МОГЪЛ ДА Є ПРОТИВОРЕЧИ?!

НЕИЗВЕСТЕН АВТОР“

„
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Пусни клона!

В какво вярвате? В някаква висша сила. В доброто. В Бог. 
Единствено и само в Исус Христос. В светлото бъдеще. В 
Силата от „Междузвездни войни“. В извънземни. В разума. 
В Буда, Мохамед, Тангра... В прилива на световна нежност. 
В БСП, НДСВ или Бойко Борисов... В иконите. В амулети-
те. В парите. В майка си. В науката. В живота след смърт-
та. Просто в живота. В пролетта. В любовта. В прияте-
лите си. В себе си.
А можете ли да докажете, че вярвате в онова, в което вяр-
вате?
Едва ли. Ние всички словоблудстваме интелектуално на 
тема вяра, обичаме да я обсъждаме дори и на маса. Но 
всички приличаме на човека от онази световноизвестна 
притча, който не пуснал клона….
Един човек се подхлъзнал на ръба на скалиста пропаст и, 
падайки надолу, успял да се хване за клона на малко дръв-
че, израсло от процепа на скалата. Чак когато увиснал на 
клона, той осъзнал колко страшно и безнадеждно е положе-
нието му. Не бил религиозен, но си помислил, че ако призове 
Господ на помощ и той наистина го спаси, ще му обещае, че 
до края на живота си ще вярва в него. Така и сторил. Пови-
кал Господ няколко пъти, като го убеждавал на висок глас, 
че ще повярва в него, ако го измъкне от тази трудна ситу-
ация. Господ накрая се обадил: „Няма да повярваш, човече. 
Всички казват така...“. Но човекът започнал да го уверява, 
че ще бъде изключение. Тогава Господ казал: „Добре тогава, 
ще те спася, но пусни клона“. „Да пусна клона?! – отвърнал 
човекът. – Да не съм луд?!“
Малцина са лудите, които вярват безрезервно и обичат 
безусловно (второто е предпоставка за съществуването 
на истинска вяра). Когато започнем да го правим, няма да 
имаме нужда да ходим на църква, да носим амулети, да при-
бягваме до услугите на врачки и да търсим любовта и ра-
ботата на живота си (защото със сигурност те ще са ни 
намерили). Тогава всичко ще става с лекота – според вя-
рата ни. 
Но първо е нужно да пуснем клона. Да приемем, че несигур-
ността е етап от постигането на вътрешна сигурност. 
Да поемем риска, че можем да се изкатерим сами по скала-
та, без помощни средства. Това не e проява на безстрашие, 
а по-скоро воля за преодоляване на страховете, които ни 
пречат да вярваме. И не е точно вяра в някакъв бог или в 
друго нещо извън нас, а вяра в себе си от чист вид. Но ако 
приемем, както се твърди, че сме Божии творения, значи 
носим частица от Бог в нас, и вярвайки в себе си, ние вяр-
ваме и в Него. Честито Възкресение! 

Мариана ЯНЕВА,
главен редактор
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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

УУккротяване  на
ооппъъррннииччааввиия я ггллаадд

На път, на работа, на улицата, в ресторанта, за лечение, по време на почивка, 
когато празнуваме или когато просто стомахът ни „стърже“ от глад – храната е необходима. 
„Овкусете“ месеца си с нашите „подправки“. Дано някои от тях ви помогнат да направите 
фините настройки на храненето си не само през май, но и през юни, юли и…

Победете глада с въображение 
Борбата с излишните килограми е всъщност борба с натрап-

чивата мисъл за вкусна храна. Според специалиста по потре-

бителско поведение Йоахим Восгерау (Joachim Vosgerau) от 

университета „Карнеги Мелън“ в Питсбърг, Пенсилвания, е 

достатъчно да дадем воля на въображението си, за да спре 

да ни се яде. Когато например си представим сочна златис-

та пържола, ни се приисква веднага да я изядем, разбира се. 

На ако си представим, че поглъщаме 20 такива пържоли една 

след друга, копнежът ни по печено месо със сигурност ще из-

чезне. Многократно реализираното желание (дори и само във 

въображението ни) реално може да обуздае апетита ни. Ако 

не успеете с това упражнение, оплачете се на господин Вос-

герау лично на имейл адрес vosgerau@andrew.cmu.edu.

Домашно кино без пуканки
Документалният филм на Морган Спърлок Super Size 
Me от 2004 г. (на български е преведен като „Порция 

„Гигант“ – бел. ред.) заклейми Америка като страна-

та с най-големите сандвичи и най-големите задници. 

Главен герой във филма е самият режисьор, който ре-

шава в продължение на месец да се храни само с това, 

което се предлага в „Макдоналдс“. „Резултатите“ не 

закъсняват – увеличаване на теглото и влошаване 

на здравето. Филмът е толкова въздействащ, че от 

„Макдоналдс“ се принуждават да извадят от менюта-

та си двойните порции. Намерете го и го гледайте, 

преди да се отдадете на безконтролно и ненаситно 

хранене след Великденските пости. (Още интересни 
факти за размерите на порциите четете на стр. 28.)
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Д-Р МАРИНА БЕЛЧЕВА, 
специалист по ирисова диагностика, 

хомеопатия, цветотерапия и 
диагностика на стреса 

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

Диета, но хормонална
Голямото разнообразие от храни 

днес може да се окаже нож с две 

остриета за здравето и дълго-

летието ни, тъй като сме склон-

ни да опитваме все по-често ек-

зотични и непознати за нашите 

гени ястия. „Може да изглежда 

изненадващо, но храносмилател-

ната и имунната ни система са 

съхранили предпочитания, т.е. 

памет за храни, консумирани от далечните ни прадеди 

още през палеолита.“ Този и още куп интересни и полез-

ни за здравословното хранене факти можете да намери-

те в „Хормонална диета. Да останем по-дълго млади“ на 

Тиери Ертог и Маргерита Енрико. В книгата ще откри-

ете и тестове за определяне на хормоналния тип, към 

който принадлежите, както и подходящите храни, с кои-

то да възстановите хормоналния си баланс. 

За сандвичите – 
носталгично и лично 
За тях се говори, че са се по-

явили през XVIII в. и си имат 

откривател и кръстник. Той 

е Джон Мотегю, англий-

ски дипломат, четвърти-

ят граф Сандвич. Веднъж 

графът играел на карти и 

много огладнял. Не намерил 

сили да прекрати играта и по-

молил слугата си да му донесе парче месо, но сло-

жено между две парчета хляб – хем да му е удобно 

за хващане, хем да не си изцапа картите. Прияте-

лите на графа оценили неговото умно решение и 

съвсем скоро сандвичите станали мода в хранене-

то. Така че... сандвичът се оказва с кралска кръв. 

Впрочем ето какво казва Джон Гроси, един от най-

добрите сандвичмейкъри на Ню Йорк и майстор 

готвачи в Манхатън.

„В детството ми майка ми всяка сутрин ми правеше сандвичи, 
които носех в училище. Всеки ден бяха различни! В моята роди-
на, Америка, сандвичите отдавна са се превърнали в своеобра-
зен културен код. С удоволствие наблюдавам как отношението 
към тях се променя в различните страни. Интересното е, че все 
по-малко хора възприемат сандвичите като фастфуд. В мегапо-
лисите, където животът тече изключително забързано, сандви-
чът е възможно най-подходящата храна. Ако, разбира се, е при-
готвен от пресни продукти.“

Яйце без 
кокошка 
увито в кай-

ма. Що е то? 

Някой наричат 

ястието яйце по 

шотландски, а ние 

ще го наречем „Гнездо“, 

точно както го наричаха 

майките ни, когато бяхме 

деца. Рецептата е лесна и 

подходяща за прилагане точно 

след великденския бой с яйца. 

Объркайте половин килограм кайма с подправки по ваш 

вкус. После я разделете на четири равни части (количе-

ството е за 4 порции). „Облечете“ всяко от четирите 

яйца с кайма, така че белтъкът им да се покрие. После 

оваляйте всяко „гнездо“ в галета. Печете в намазана 

със зехтин тавичка.

-

о?

ат 

це по

а нииииеееееееееее

ем „Гнездо“““““““о““о“, 

го наричаха 

когато бяхме 

тата е лесна и 

а прилагане точно

нския бой с яйца. 

оловин килограм кайма с подправки по ваш

разделете на четири равни части (количе-
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ГОЛЕМИТЕ МАЛКИ ПОДРОБНОСТИ

МОДЕРНОТОМОДЕРНОТО

Те са красивите доказателства, че изразът 

„малкото е много“ е верен. Обувките, коланът и шалът 

понякога са повече от панталона, полата и сакото…

Хитът на новия 

сезон са мини-

чантите, достатъч-

но големи да побе-

рат ключовете, па-

рите, кредитните 

ви карти и още ня-

колко „животоспася-

ващи“ женски дребо-

лии. Има ги в толко-

ва много форми, цве-

тове и материали, че едва ли вашият модел ще 

се повтори с някой друг в радиус от 20 км. Мо-

жете да носите миничантата си дори като 

гривна на китката си, или още по-шантаво – 

да я закачите за нейна „по-голяма сестра“ и на 

практика да разполагате с две чанти, когато 

тръгнете на дълъг път!

НОВИТЕ АКСЕСОАРИ

САМИ, НО ОБВЪРЗАНИ

Цветя, животни, 

графики и по-

някога зеленчуци – в 

света на копринени-

те шалове фантази-

ята на дизайнерите 

е като отвързана… 

Начините и места-

та за връзването на 

красивите кърпи са 

много: като диадема 

или тюрбан на главата; небрежно увити около 

китката като гривна; на дръжката на лятна-

та ви чанта или просто около врата, където е 

най-вероятно да бъдат видени.

Впрочем с понятието „мауве“ се обо-

значават различни специфични ню-

анси на лилавото: пурпурно, виоле-

тово, ултравиолетово, сливово лила-

во, лавандулово, люляково, бледомора-

во. А бледоморавият цвят се опреде-

ля като умерено лилаво (от бледо до 

умерено сивкаволилаво).

„Точкувани“ 
пъстри цветя 
върху осно-
ва в цвят мау-
ве (Mauve) от 
Люис Вюитон

Цветята и насекомите 
превръщат тази 

копринена кърпа на 
Кодело (Codello) в 

страница от детска 
книжка с илюстрации

еее 

нння-

сясяся-

ооо---

Текстилните не са за 
пренебрегване през 
лятото. Тази чанта 

джудже от памучен плат 
все пак е с презрамка от 

истинска кожа

Мръсно 
бяла, с цип и 
регулируем 
ремък за през 
рамо

Цилиндрична, яркожълта, с 
черен цип. Точно по модата!

„
п
в
в
в
Л
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ОКОЛО РЪЦЕТЕ

Лятото е време-

то на гривни-

те. Независимо дали 

са направени от рог, 

перли или благоро-

ден метал, те са 

must have сред лет-

ните аксесоари.  Ос-

новните им харак-

теристики е, че са 

два пъти по-едри от 

обикновено и е за предпочитане да се носят и 

на двете китки! Тези „правила“ важат, незави-

симо дали сте облечени елегантно, делово или 

спортно.

Може да не е от чисто злато, 
но е добре да е дълга и широка, 
в стил Клеопатра

МММ
нооо
в 

От едри 
камъни – всеки 

с метален 
обков

Изработена от рог 
гривна на сегменти със 
златна закопчалка

Кожена гривна 

в рокаджийски стил

нинини ееелелееле

тно.о.о.

КоКоКо
в ррр

Изз
грр
зл

л

ТЕХНИ ВЕЛИЧЕСТВА!

В цвят каки, от плат, 
с кожени дръжки 

В модерното 
неоновожълто, от 
кожа, с декоративен 
ремък

В стил 
Nude

Модерна пътна дамска 
чанта в ръждивооранжево

Наричат ги 

чанти за 

шопинг, но ако 

не обичате да 

пазарувате, 

можете да ги 

експлоатира-

те и по друг 

начин. Напри-

мер да си но-

сите лаптопа 

в тях или пък екипа за фитнес. Най-ва-

жното е, XL чантата да е с изчистен 

дизайн (без много украшения).
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ОТ ПЕТИТЕ ДО ОЧИТЕ

Островърхите златисти, 
бронзови и сребристи 
обувки са хитът на 
клубната култура

Комбинацията от 
светлорозово и светлокафяво 
е много изискана. Токовете са 
груби и много високи

Още едни сандали в цвят 
сьомга. В профил, за да 
видите характерната 
модерна форма на 
токовете

Стабилните платформи 
и каишките около глезена 
правят тези сандали 
изключително удобни

Слънчеви очила в телесен цвят 
(Nude) с рогови рамки

Издигайки се към 
очите, минаваме 
през шията – 
етнонакитите 
са супертърсени 
това лято. Не го 
забравяйте

В същата форма, но с 
екзотични животински шарки 

по рамката

ЗАТЕГНЕТЕ КОЛАНИТЕ!

Това, което мно-

го изразително 

трябва да подчерта-

вате през този мо-

ден сезон, е талия-

та, разбира се!  Си-

луетът тип „пясъчен 

часовник“ си остава 

търсен и през това 

лято. За да го по-

стигнете, се нужда-

ете от красив колан – тънък или по-широк, със 

стилна, но все пак забележима катарама. Кола-

ни се носят както върху широки рокли, така и 

върху тениски и дори сака.

Черният е незаменим. 
Черният с черна катарама – 

още повече

Коланът с еластичен 
участък (вж. отзад) е много 

удобен. Капсите отпред 
не са задължителни

Двуцветният е 
също практичен

Шикозен, супертънък, 
на лъвски принтове
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ло ж а  Б Е Л А

Българската певица, любимка на мно-

го тинейджъри, Поли Генова прове-

де открит урок в една от 10-те инте-

рактивно оборудвани от Always класни 

стаи. Участие в урока взеха и четири-

те момичета – посланичките на мечти 

чрез образование. Те победиха още око-

ло 1000 участнички, които се включиха в 

играта, организирана на фейсбук стра-

ницата „Между момичета“. Младите 

хора от цялата страна все още могат 

да изразят подкрепата си за инициати-

ва на Always, като посетят страницата 

http://www.facebook.com/MejduMomicheta.

Откритият урок 
на Поли Генова

Понякога женската красо-

та е мистично-загадъч-

на, понякога екзотично-ди-

ва и провокативна… Доказ-

ват го тенденциите за коси-

те, зададени от международ-

ния артистичен екип на La 
Biosthetique, за сезона пролет 

– лято 2013. 

В колекцията „Мистична 

градина“ (Mystic Garden) най-

добрите стилисти, колористи и гримьори представят своите модели в хармо-

ния с природата. Те отразяват женската енергия, която е едновременно силна 

и динамична, но и мека и копринено-нежна. Вдъхновението за тези пленителни-

те визии идва от красотата на растителния свят.

Мистика в косите Говори по-дълго с 
Duracell™

Много е неприятно батерията на теле-

фона ви да „падне“ точно когато трябва 

да проведете спешен разговор. USB за-

рядното устройство на Duracell удължа-

ва живота на любимите ви джаджи. На 

българската публика то бе представе-

но от известните блогъри Гери Турийска 

и Никола Балов. „Преносимото зарядно 

може да даде на телефона, таблета или 

фотоапарата ви между 3 и 5 часа допъл-

нителна енергия“ – обясни  Никола Балов. 

Моделът 1800 mAh е идеален избор за 

притежателите н а няколко устройства, 

защото осигурява паралелно зареждане 

на две от тях. Освен това разполага с 

бутон за проверка на заряда, за да знаете 

по всяко време колко енергия ви остава.

Турбообезкосмяване!

Кой може да се разсърди на домашния си лю-

бимец, че лежи върху меките килими, дивани 

и възглавници? Все пак животинските косми, 

които тапицериите и килимите привличат 

„магически“, са неприятна тема. Ефективно 

решение на проблема предлага прахосмукачка-

та на BOSCH Zoo’o ProAnimal с интелигентна-

та система AirTurbo. Този умен уред се справя 

не само с мръ-

сотията, но и 

с неприятни-

те миризми у 

дома (чрез мо-

дерна филтър-

на система). Zoo’o 
ProAnimal е на път 

да стане най-до-

брият приятел 

на стопанина. 

След косматите 

любимци, разби-

ра се!
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AVON избра Лорън 

Андерсън за свой 

глобален гримьор. 

Тя ще бъде гово-

рител на компа-

нията по отно-

шение на декора-

тивната козме-

тика. Лорън ще 

оповестява мод-

ните тенденции 

за грима в брошу-

рите на AVON и в специално създадени видеоклипо-

ве в YouTube. Освен това ще играе важна роля в де-

бютиралата наскоро линия декоративна козметика, 

която ще  излезе на пазара през лятото на 2013 г. 

Новият глобален гримьор ще представи и специал-

но разработен нов цвят в колекцията червила и сен-

ки за очи, създаден чрез иновативната технология 

Color Reveal Technology. 

Цвят „Лорън Андерсън“

БЕЗСЪНИЕТО МОЖЕ ДА ВИ УБИЕ ПО-БЪРЗО ОТ ГЛАДА 

Това сочи проучване, направено от екип на матраци 

Spring, които стъпват на българския пазар с нов бизнес 

модел и високи технологии от НАСА. Системата Outlast e 

заимствана от костюмите на астронавтите, предпазва-

щи ги от невероятните температурни разлики в Космоса. 

Матраците Spring отнемат от топлината на човека, кога-

то температурата му се покачи над комфортната, и от-

дават от складираната в тях топлина, когато човешкото 

тяло започне да се охлажда и изстива. Вискозата Tencel, 
от която са направени Spring, е с отлични влагоабсорбира-

щи качества.  

Средно през живота си човек прекарва около 649 401 часа 

в сън, така че си заслужава да се погрижите за комфорта 

си през нощта. Как точно, прочетете на интернет адрес 

www.matracispring.bg.

За космически здрав сън

NESCAFE след 75 години

ОЧАКВАНО ДОБРА КОМБИНАЦИЯ

Тази година една от емблематичните марки на 

„Нестле“ навърши 75 години. Дни преди юбилейната 

дата стотици служители на „Нестле“ – България 

влязоха в ролята на посланици на марката и привет-

стваха минувачите с NESCAFE напитки пред голе-

мите вериги магазини в цялата страна. 

Днес NESCAFE е не само най-обичаното разтво-

римо кафе в България, а и истинска легенда, която 

промени безвъзвратно световния пазар на кафе.

Замразете времето!

с козметичната серия на 

LUMENE Time Freeze. Екстра-

ктът от арктическа червена 

боровинка в състава на проду-

ктите се бори резултатно с 

признаците на стареене. Нова 

молекулна технология активи-

ра клетъчната „комуникация” 

между различните слоеве на 

кожата и възстановява елас-

тичността на тъканите.

Най-бърз подмладяващ ефект 

ще постигнете с лифтинг се-

рума Time Freeze. Няколко капки 

от него преди нанасянето на 

дневния и нощния крем са неза-

менима грижа за зрялата кожа.
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Гмурнете се в лятото
с четирите нови ослепителни цвята от новата колекция CND 
Shellac™ Summer Splash. Атрактивните Pink Bikini, Lobster 
Roll, Water Park и Grape Gum са пълни с гореща  страст и но-

сят усещане за морска свежест. Перфектно стоят на фона 

на летния тен.    

Pink Bikini е зареден с плажно безгрижие и авантюристичен 

дух, Lobster Roll придава  пикантност на горещите летни 

емоции, Water Park носи прохлада и свеж полъх от морски въл-

ни, а плодовото изкушение Grape Gum провокира сетивата и 

изостря апетита ни за горещи преживявания.

Нямате време да използвате лосион 

за тяло след къпане? Но все пак ис-

кате кожата ви да се чувства мека и 

гладка след вземането на душ? Нови-

ят Fa Shower+Lotion почиства като 

душгел и овлажнява кожата в дъл-

бочина като лосион. Fa успя да ин-

тегрира формулата на бодилосион в 

душгела и в резултат получи супер-

силен и кремообразен душкрем. Ино-

вативната му формула с пантенол, 

който предпазва кожата от дехидра-

тация и надеждно я успокоява.

 Гланцът за устни XXXL shine е с нов апликатор за по-

лесно нанасяне.

Новият цвят е 23. Цена: 3,89 лв.

 Червилото essence е в стилна опаковка, която съвпа-

да едно към едно с цвета на продукта. Нежната му тек-

стура подпомага по-лесното нанасяне и оставя устни-

те ви блестящи, с неустоим аромат! Предлага се в 16 

цвята, между които са и трите най-нови – 63, 64 и 65. 

Цена: 4,29 лв.

Нови цветове за още по-сочни 
устни от essence

Храните, за които 
сте създадени

Не само душгел, но и лосион за тяло

Книгата „Палео диета – сва-

лете килограми и бъдете 

здрави, като ядете храните, за 

които сте създадени“  е израз 

на дългогодишния интерес на 

д-р Лорън Кордейн към връзка-

та между диетите и здравето. 

Той аргументира убеждението 

си, че ние, съвременните хора, 

сме генетично пригодени да се 

храним с онова, с което са се 

хранили нашите ранни предци 

– ловците събирачи. Палео ди-

етата е най-нашумялата в по-

следно време диета в световен 

мащаб, защото води до мно-

го добри резултати. Числи се 

към т.нар. протеинови диети, с 

тази разлика че допуска консу-

мирането на неограничени ко-

личества зеленчуци и плодове.
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Н
овата прическа и новият 
тоалет са задължителни 
за месец май. Но да не за-
бравяме и за новия пар-

фюм – адекватния завършек на хар-
моничното ни излъчване…

ПЛОДОВО-ЦВЕТНИТЕ
аромати са must have за пролетта. 
Нещо като роклите от шифон… 
Прието е да се смята, че те са по-
подходящи за младите жени. Ярки и 
малко наивни, едва ли ще са умест-
ни за в офиса и на официални ме-
роприятия. Но са чудесен вариант 
за уикенда. 
За да придобият дълбочина, пло-

довите акорди винаги се допълват 
от цветни нотки. Интересно е съ-
четанието на праскова и роза с до-
лавяща се в „шлейфа“ на аромата 
ванилия. Като в Annick Goutal Petite 
Cherie. 

ПИКАНТНИТЕ 
парфюми са с екзотичен мирис на 
подправки. Масово се харесват, за-

щото кой не харесва подправките?! 
Но понеже са по-остри и силни, 
обикновено се омекотяват с цвет-
ни нотки. Като в знаменития L’Air 
Du Temps на Нина Ричи, където на-
трапчивият мирис на карамфил е 
засенчен ефектно от жасминови 
и теменужени нотки. Тази триада 
прави парфюма по-елегантен, благо-
роден и напълно подходящ за всеки-
дневието, с което не всички ориен-
талски аромати могат да се похва-
лят. Нотките на подправки, които 
са топли и дълбоки, много рядко са 
подходящи за лятото. Пикантните 
парфюми използвайте по-добре ве-
чер или най-добре ги оставете за 
прохладните и дъждовни дни.

ФЛОРАЛНИТЕ
аромати са най-популярни през 
този сезон. Всъщност цветни нот-
ки съдържа почти всеки парфюм (с 
много редки изключения). Но в от-
кровено цветните парфюми тях-
ната концентрация е максимална. 

Цветята се асоциират с нежност, 
женственост и чувственост. Си-
гурно затова изборът на парфюм в 
тази категория е най-голям. Люби-
телките на свежите акорди биха 
харесали например Jo Malone English 
Pear and Freesia с нотки на фре-
зия и дива роза. На романтични-
те натури би подхождал Terry de 
Gunzburg Ombre Mercure, ухаещ на 
ирис и теменужки. Вечер можете 
да експериментирате с по-насите-
ни и сладникави цветни аромати. 
Например с Manifesto на Ив Сен Ло-
ран – с връхни акорди от касис и 
с пулсиращи в сърцето му момина 
сълза и жасмин.

СЛАДНИКАВИТЕ
обикновено ухаят на шоколад, вани-
лия или захарен сироп. Първото за-
харно впечатление обаче е лъжли-
во – в третия си пласт тези пар-
фюми разкриват своите най-неочак-
вани черти на характера – нотки 
на цветя, подправки или топла ам-
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бра (вж. карето). Такъв е например 
La Petite Robe Noire на Герлен. Ухания-
та на сладък бадем и женско биле 
в сърцето на аромата са допълнени 
от леки цитрусови акорди в дует с 
анасон. Като всички десертни аро-
мати и този „звучи“ отлично и 
през деня, и вечерта. Но не бъде-
те разточителни – излишната кап-
ка може да направи уханието на-
трапчиво и да развали ефекта. 

КЛАСИЧЕСКИТЕ
Объркахте ли се вече?! Ако да, 

няма да направите грешка, ако 
предпочетете един класически пар-
фюм, като J’Adore на Диор или Gucci 
Premiere на Гучи. Не се страхувайте, 
че ще изглеждате банални – тези 
аромати са проверени във време-
то и са уместни по всякакъв по-
вод. Тайната им е в съчетанието 
на цветни, плодови и дървесни нот-
ки. Последните придават на парфю-
ма дълбочина и трайност. 

ЧУВСТВЕНИТЕ
Свежите аромати, толкова попу-

лярни през 90-те години на миналия 
век, се връщат с нова сила. Цвет-
ните нотки на лилия, жасмин, бо-
жур и орхидея обикновено са под-
чертани от сандалово дърво, заради 
което ароматът им става по-ярък 
и запомнящ се, без да се усилва и 

натрапва. Когато избирате парфюм 
за топлите пролетни и летни дни, 
не подминавайте чувствения Pure 
на DKNY. По-енергичният вариант е 
Calvin Klein Sheer Beauty, който ос-
вен женствеността ви, ще подчер-
тае и вашата увереност. А съблаз-
нителният Sensuous Nude на Estee 
Lauder променя своя характер по-
добно на хамелеон, разкривайки сър-
цето си от кокос и амбра. 

ЦИТРУСОВИТЕ 
И ДЪРВЕСНИТЕ

аромати са с характерен дъх на дъ-
бов мъх. Те дълго време бяха „мо-
нопол“ на мъжете. Но мирисът на 
гора се харесва и на много предста-
вителки на женския пол. Те са оча-
ровани не толкова от горския ми-
рис, а по-скоро от контраста меж-
ду дълбоки дървесни и искрящи ци-
трусови нотки. Нотките на мъх и 
треви на практика винаги съседст-
ват с тези на бергамот и мандари-
ната, образувайки богата елегант-
на композиция. Това е парфюмът на 
уверената в себе си дама и на енер-
гичното работещо момиче. Ако ис-
кате едновременно да подчертаете 
и женствеността, и изтънченост-
та си, пробвайте Profumo от Acqua 
di Parma, хармоничен микс от три 
сорта жасмин, след който остава 
запомнящ се кипарисов шлейф. 

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

СИВАТА АМБРА 
Ambra grisea (или Ambre gris) е твърдо восъчно веще-

ство със сив към тъмносив цвят, произвеждано от хра-

носмилателната система на кашалота. Древните егип-

тяни горели сивата амбра за благоухание, а в днешен 

Египет с нея ароматизират тютюна. Древните гър-

ци я добавяли към виното, в азиатската кухня я използ-

ват като подправка. В парфюмерията сивата амбра се 

ползва подобно на мускуса – като фиксатор (за удължа-

ване на трайността на парфюмите). Тъй като обаче не 

може да се разчита на постоянен добив на това веще-

ство в достатъчни количества, индустрията откри не-

гов заместители, които се синтезират от растителни 
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В
сяко тяло е със специфична 
миризма – толкова индивиду-
ална, колкото и отпечатъци-
те на пръстите и структура-

та на ДНК. Естественият мирис е 
„съставен“ от около 300 компонен-
та, съчетани в уникални пропорции 
при всеки отделен индивид. Именно 
тези съчетания са в основата на 
неповторимите ароматни формули 

на телата ни.

Чувстваме с носа си

Миризмата е велика сила! Тя може 
да породи дълбоки и различни по 
знак емоционални реакции у нас в 
зависимост от това с какво я асо-
циираме. Аромат, който ни напом-
ня нещо приятно, може да пре-
дизвика прилив на радост, а онзи, 

свързан с неприятни спомени – от-
вращение. 
Повечето от пристрастията и 

антипатиите ни се дължат на 
наши емоционални асоциации, свър-
зани с миризми (често несъзнател-
ни). Понякога тези асоциации са 
толкова силни, че могат да пре-
върнат традиционно неприятни ми-
ризми в любими и обратно. Някои 
обичат да им мирише на бензин или 
горещ асфалт само защото някога 
в миналото са изпитали силно чув-
ство на щастие в горещ, зноен ден 
край шосето.
Миризмата е в основата и на от-

ношенията между близки хора: бе-
бето идентифицира майка си по 
нея; възрастните – децата и даже 
интимните си партньори. В един, 
станал вече класически, експери-
мент мъже и жени разпознават те-
ниската на своя партньор сред куп-
чина други еднакви тениски изклю-
чително и само чрез помирисване. 
Интересен е фактът, че преди екс-
перимента повечето от участници-
те в него не са и допускали, че ми-
ризмата може да играе ролята на 
критерий при избор на партньор 
или при разпознаването му. Но, как-
то е показал опитът, миризмите, 
макар и на несъзнателно ниво, 

се регистрират от мозъка

При вдишване молекулите на аро-
матното вещество, наричано одо-

 ПОМИРИШИ МЕ, 

АКО МОЖЕШ

Някои миришат почти 

незабележимо, други – 

приятно, дори и да не са 

се парфюмирали, а има 

и такива, които направо 

ни отблъскват със 

своите „изпарения“. 

Каква е причината?
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рант, проникват в носните кухи-
ни чрез въздуха. Там те си взаи-
модействат със специални сензорни 
неврони – обонятелните рецепто-
ри. Рецепторите отделят и коди-
рат информацията за съответните 
аромати и я изпращат в специал-
ни центрове в главния мозък, къде-
то възникват емоционалните реак-
ции спрямо обонятелните сигнали. 
Всеки обонятелен сигнал се съхра-
нява в „клетките“ на паметта и 
поддържа връзката между определен 
мирис и емоционалното ни отноше-
ние към него. 
Ние и до днес избираме интимни-

те си партньори и по мириса на 
техните тела, както са постъпва-
ли и предците ни. Да не говорим, 
че можем да изпитаме силна непри-
язън към човек, който всички смя-
тат за добър, само защото на нас 
ни е „замирисал“ на… лош.

Потта не е виновна

Потоотделянето е важен и по-
лезен процес за човешкия органи-
зъм. Благодарение на него нашето 
тяло поддържа нормална темпера-
тура. Капка пот с размер на грахо-
во зърно може да охлади с половин 
градус 1 л кръв. Чрез потните жле-
зи организмът ни елиминира токси-
ни, влага и други вещества. 
Самата пот обаче не мирише. Ми-

ришат бактериите, населяващи по-
върхността на кожата ни, с които 
потта се смесва. Особеностите на 
миризмата на пот зависят не тол-
кова от количеството на тези ми-
кроорганизми, а от вида им. Някои 
бактерии са по-миризливи от други. 
На пот не мирише човекът, който 
най-много се поти, а онзи, чиято 
кожа се обитава от повече мириз-
ливи видове бактерии. 
Обикновено взимането на душ и 

смяната на дрехите са достатъч-
ни мерки за справяне с неприятна-
та миризма на пот. Но на някои 
хора те не помагат. Защо? Защото 
потните жлези на тези хора рабо-
тят толкова интензивно, че мириз-
мата на пот ги преследва даже и 
тогава, когато на пръв поглед няма 
никакви причини за нея. В този слу-

чай е нужно да откриете причина-
та за обилното потене, която да 
се корени в наличието на инфекция 
или заболяване, в състоянието на 
нервната и ендокринната система 
или в проблеми, свързани с храно-
смилателните органи.

Миришем на това, 
което ядем

Продуктите, които консумираме, 
също могат да станат причина за 
лошия ни дъх или неприятната ми-
ризма на пот. Изяли сте скилидка 
чесън например. Веднага околните 
усещат миризма от дъха ви, защо-
то чесънът съдържа серни съедине-
ния. След това, когато попадне в 
стомаха, той започва да се мели. 
Част от него се изяжда от бакте-
риите, друга част преминава през 
стомашната стена в кръвоносните 
съдове и чрез кръвта се разнася по 
цялото тяло, а някакво малко коли-
чество стига до дихателните ор-
гани. Ето защо понякога остатъч-
ната миризма от силно миризливи-
те хранителни продукти се усеща 
от кожата, от потта и даже от 
урината. 
Впрочем резултати от различни 

научни изследвания сочат, че те-
лесната миризма на хора, които се 
хранят основно с продукти с ви-
соко съдържание на фибри (пресни 
зеленчуци и плодове, овесени ядки, 
соя и орехи) е доста по-приятна.

Обилното потоотделяне 

и специфичната миризма на тяло-
то могат да бъдат сигнали за ня-
кои енодкринни заболявания. Свръх-
изпотяването често се дължи на 
нарушени функции на щитовидна-
та жлеза. При болните от захарен 
диабет то се появява след рязко 
спадане на нивото на кръвната за-
хар. Неестествено силно изпотява-
не понякога придружава и началния 
етап на менопаузата, пременструал-
ния период и почти винаги периода 
след раждане. Тези „женски“ вари-
анти на повишено потооделяне са 
обусловени от променените нивата 
на естроген в организма. 

МЕТОДИ ЗА БОРБА 
С ПОТЕНЕТО
  Достъпен вариант са отварите 

от лайка, дъбова кора и градински 

чай. В отварата от лайка се доба-

вя малко сода за хляб, а в отварата 

от дъбови кори – лимонов сок. Про-

блемните участъци се натъркват 

няколко пъти на ден с настойките 

от тези лечебни растения. 

  При интензивно потоотделяне се 

прилагат препарати на основа-

та на ботулинов токсин от тип А 

– ботокс и диспорт (Dysport) – ло-

кално, върху проблемните участъ-

ци. Ботулиновият токсин блокира 

предаването на нервни импулси от 

нервните влакна на потните жлези, 

т.е. „заглушава“ активизиращите 

потоотделянето сигнали. Една про-

цедура трае 30–40 мин, а ефектът 

от нея – от 6 до 9 месеца. Дейст-

вието на препаратите е локално и 

не влияе на общите процеси в ор-

ганизма. 

  Дезодорантите унищожават ми-

ризмата, но не намаляват потоот-

делянето. Те съдържат аромати-

затори и вещества, унищожаващи 

микроорганизмите по повърхност-

та на кожата. 

  Антиперспирантите запушват 

потните жлези заради алуминиевия 

хлорхидрат (aluminium chlorohydrate) 

в състава си. По последни данни 

постоянният контакт със соли на 

алуминия повишава риска от нару-

шение на работата на бъбреците и 

от онкологични заболявания. Зато-

ва антиперспирантите трябва да 

се използват по-рядко, само когато 

се налага. 

  Лошият дъх (халитозата) се дъл-

жи на работата на анаеробни бак-

терии, размножаващи се в устна-

та кухина. Впрочем халитозата и 

миризмата на дъха, дължаща се 

на изядената храна, са две различ-

ни неща! Ако изключите чесъна от 

хранителния си режим, след 1–2 дни 

тялото ви ще престане да мирише 

на чесън. Причината за постоян-

ния лош дъх в устата обаче често 

се дължи на натрупалата се зъбна 

плака и на зъбния камък. Ако не от-

странявате редовно плаката и зъб-

ния камък, бактериите се размно-

жават неконтролируемо и отделят 

зловонни газове. Нерядко лошият 

дъх е сигнал и за болест – напри-

мер за хроничен гастрит, синузит, 

тонзилит или полипи в носа.

КОМЕНТАРИ
НА ЕКСПЕРТА

БЕЛА/май/182/2013 17



Специфичният 
аромат на човек

е всъщност сбор от различни ми-
ризми: миризмата на кожата, на 
потта, на жлезите, разположе-
ни под мишниците; миризмата от 
продукцията на мастните жлези; 
миризмата от издишвания въздух; 
миризмата, отделяна от половите 
органи. 
И, както се досещате, всички 

това, така или иначе, се регулира 
от хормоните.
Миризмите на тялото обаче се 

преплитат по толкова сложен на-
чин, че е практически невъзможно 
за тази или онази миризма да се 

„набеди“ конкретен хормон. 
Сигурно е едно – гинекологични-

те заболявания могат да променят 
генерално миризмата, отделяна от 
половите органи. 

Загадъчните феромони 

са част от състава на продукция-
та на онези жлези с външна секре-
ция, които откликват на хормо-
налните стимули, т.е. на потните 
(особено тези, разположени под ми-
шниците и в ингвиналните гънки) 
и мастните. 
Въпреки че феромоните не мири-

шат в прекия смисъл на тази дума, 
по техните сигнали мъжкият мозък 
разбира за хормоналната готовност 
на женския организъм за секс. Въ-
просът не е изучен докрай – твър-
де възможно е производството на 
феромони да зависи от няколко, при 
това не само полови, хормона. В 
света на животните феромоните 
са безпогрешен ориентир за самци-
те дали самките са разгонени. Но 
в света на хората на естествени-

те феромони им е доста трудно да 
се „изявяват“. Хората се стараят 
да отмият и приглушат всички ес-
тествени миризми чрез често къ-
пане, използване на дезодоранти и 
парфюми. 
В цивилизованото общество не е 

прието да миришеш естествено. 
Човек се страхува от собствена-
та си миризма, защото тя го обез-
оръжава пред околните, издавайки 
емоциите му. Например адренали-
нът, един от хормоните, отделя-
ни от надбъбречната жлеза, стиму-
лира отделянето на вещества, кои-
то, както и феромоните, също не 
миришат, но чувствителните но-
сове на кучетата веднага разпозна-
ват по тях страха и проявяват аг-
ресия в отговор. Отделени в по-го-
леми количества, тези вещества се 
разпознават не само от кучетата, 
но и от хората, от които се боим. 

Ако не харесвате 
собствената си миризма

и сте сигурни, че сте абсолютно 
здрави, значи трябва да промени-
те тази своя нагласа. Защото чув-
ството, което изпитвате към себе 
си, се предава и на околните. Оп-
итайте се да промените отноше-
нието си към собствената си ми-
ризма, оценете нейната уникалност 
и привлекателност и вашето тяло 
ще реагира с невидими флуиди, за-
ставяйки околните да ви възпри-
емат точно така, както вие се 
възприемате.

1 При покупка на средство против изпотяване четете внимателно етикета. 
Обръщайте внимание на срока на годност и на херметичността на опаков-

ката. Колкото по-кратък е този срок и колкото по-надеждна е опаковката, 

толкова по-малко консерванти съдържа продуктът. 

2  Отчитайте особеностите на вашата кожа. Спрей дезодорантите със съ-
държание на спирт например не са подходящи за хора с чувствителна кожа, 

защото могат да причинят раздразнение и даже упорит дерматит. За неж-

ната кожа по-добре използвайте по-щадяща средства – парфюмирана пудра 

или деоталк. А за сухата кожа – дезодориращ крем или гел. 

3   Не използвайте антиперспиранти (средства, спиращи потенето) преди спор-
туване, сауна или предстояща интензивна физическа работа. Тези продукти 

запушват порите и кожата не може да диша свободно и да отделя влага. А 

при физическо натоварване това є е необходимо. 

4  Нанасяйте дезодорант винаги на чиста кожа, а преди да си легнете, внима-
телно го измивайте. Никога не напластявайте нов слой дезодориращо сред-

ство върху стария.

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД…

Неприятната миризма на газовете, които отделяме, се дължи на лошото ус-
вояване на белтъчините. В съчетание с въглехидрати белтъчините се сми-

лат още по-трудно в стомаха. Затова ако често се оплаквате от подут сто-

мах, спрете да ядете много хляб и сладкиши и консумирайте въглехидратните и 

белтъчните храни разделно. От белтъчните продукти предпочитайте рибата и 

птичето месо, които се усвояват по-лесно. Включете в менюто си повече зелен-

чуци с фибри, които намаляват активността на гнилостната микрофлора, която 

ни трови отвътре.

ВНИМАНИЕ! ГАЗ!
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В
сичко, от което тя се нуж-
дае, е почистване, тонизира-
не, овлажняване и подхран-
ване. Козметичните продук-

ти трябва да съответстват на 
типа и възрастта на кожата и да 
са съобразени със сезона по състав 
и консистенция. А със сигурност 
ефектът от тях ще е по-голям, 
ако нанасяте различните в различни 
моменти от денонощието. 

Биоритъм на кожата
Определени грижи за кожата е до-

бре да полагате в точно определе-
ни часове. Ако го правите, можете 
да решите успешно козметичните 
си проблеми. 
Организмът е сложна система. На-

шето самочувствие зависи от мно-
го фактори, като особено силно 
въздействие му оказват външните. 

На нашата работоспособност, ак-
тивност, здраве и външен вид вли-
яят както сезоните, така и часо-
вете от денонощието. Но природа-
та е помислила и за това – човеш-
кият организъм се е научил да се 
приспособява към всички външни ус-
ловия и е изработил своя система, 
получила наименованието „биологи-
чен часовник“. Това са промените, 
които настъпват в организма с оп-
ределена цикличност. 
Понеже слуша тиктакането на 

биологичния си часовник, тялото 
„знае“ със сигурност по кое вре-
ме му е по-добре да спи, да прие-
ма храна, да се натоварва с физи-
ческа активност… Свой биоритъм 
има и кожата. И всяка представи-
телка на нежния пол трябва да го 
разучи, ако иска да полага правилни 
грижи за себе си. 

7.00 – 9.00 ч. 

ВОДНИ ПРОЦЕДУРИ 
 Вземете душ, за предпочитане – 

с хладка вода. Това, освен че ще 
ви помогне по-бързо да се разсъни-
те, ще е от полза и за кожата на 
лицето и тялото. Горещата вода 
силно я изсушава. По-хладната сте-
снява кръвоносните съдове, което 
повишава еластичността на кожа-
та. Освен това елиминира токсини-
те и подобрява кръвообращението. 
 В този часови интервал е пре-

поръчително да обтривате лицето с 
кубчета лед, които можете да при-
готвите от мляко, минерална вода, 
сок от краставица. Избирайте ком-
понентите в зависимост от типа 
и нуждите на кожата си. Ако иска-
те да постигнете избелващ ефект, 
да я овлажните и да се справите 
с отоци или възпаление, подходящи 
са ледените кубчета от зелен чай. 
Сварете чай, разлейте го във фор-
мички за лед и ги сложете във фри-
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КРАСОТАТА 
ПО ЧАСОВЕПО ЧАСОВЕ
Така, както за нас е важно да спазваме 

определено време за хранене (например идеално 

за закуска се смята времето от 7.00 до 9.00 ч. сутрин), 

така е важно и за кожата да се „храни“ 

в определени часове.
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зера. Този козметичен лед е подхо-
дящ за всички видове кожа. Дейст-
ва освежаващо и тонизиращо. Не 
забравяйте, че можете да го съхра-
нявате не повече от седмица. 
 Между 7.00 и 9.00 ч. упражнени-

ята за мускулите на шията и лице-
то са особено ефективни. 

 Маските за мазна и суха кожа са 
особено въздействащи сега – резул-
татно свиват порите, овлажняват 
и успокояват раздразненията.

9.00 – 10.00 ч.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕНА
Ако сте недоволни от тена на 

лицето си, то този сутрешен час 
е идеалното време за различни про-
цедури за неговото подобряване. 
Можете да правите маски, ком-
преси в домашни условия или да по-
сетите салон за красота. Ще по-
стигнете значителни резултати за 
кратко време. Ако сте решили да 
поухажвате кожата си сами вкъщи, 
опитайте следната маска. 

Смесете 1 с. л. овесени трици с 1 с. 

л. кисело мляко. Добавете и малко мед. 

Трябва да се получи гъста каша. Нане-

сете я на лицето за 10 мин. Маската 

изравнява тена и подобрява състоя-

нието на кожата като цяло.

 Препоръчва се този час да посве-
тите на различни видове масажи – 
както за лице, така и за тяло. 

12.00 – 15.00 ч.

НАЙ-БЕЗПОЛЕЗНОТО 
ЗА ГРИЖИ ВРЕМЕ 

Кожата е съвършено невъзприемчи-
ва към всякакви козметични проце-
дури. Единственото, което можете 
да направите и което ще има бла-
гоприятно въздействие върху нея, е 
да се поразходите пеша, макар и за 

кратко. Или да подремнете, разбира 
се, ако имате такава възможност.

15.00 – 18.00 ч. 

АКТИВНИ ГРИЖИ ЗА 
ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОЖА 

 Но особено за сухата – можете да 
правите пилинг, да нанасяте маски... 
 Много ефективни в това време 

са грижите за кожата на ръцете. 
Поглезете ги с различни ванички, 
нанесете плодова или зеленчукова 
маска, обработете ги с подхранващ 
крем за ръце. Подобни процедури 
освежават ръцете, омекотяват ко-
жата и заздравяват ноктите. Опи-
тайте с маслени ванички. Затопле-
те някакво растително олио по из-
бор и потопете в него ръцете си 
за половин час. Лесно, достъпно и 
ефективно!

18.00 – 21.00 ч.

КОЖАТА СЕ ГОТВИ 
ЗА ПОЧИВКА 

Затова не планирайте никакви се-
риозни процедури. Най-добрата гри-
жа през този период е почиства-
нето. Отстранете грима. Вземе-
те вана. 

За да се отпуснете оптимално, доба-

вете във водата лавандулово масло, 

предварително смесено с малко мед 

или сол. Тези продукти се явяват про-

водници за етеричното масло, което 

не се разтваря във вода. Ако не доба-

вите и тях, полза от тази вана няма 

да има. На 1 лъжица сол или мед са 

достатъчни 5 капки масло.

 
 Препоръчително в този период 

е посещението на сауна. От 18.00 
до 21.00 часа кожата лесно се ос-
вобождава от горния слой мъртви 
клетки. Сега и токсините се ели-
минират много лесно. Затова вземе-

те със себе си в сауната и скраб. 
Отделете време и за краката. На-
правете им отпускаща вана с мор-
ска сол, нанесете подхранващ крем.

21.00 – 23.00 ч.

НАНАСЯНЕ НА 
НОЩНИЯ КРЕМ

Ако го нанесете на идеално почис-
тена кожа, тя ще извлече макси-
мално всички полезни съставки от 
продукта. Не забравяйте, че нощ-
ният крем се нанася поне 1 час пре-
ди сън. Той има по-плътна консис-
тенция и затова му трябва пове-
че време, за да попие. Ако нанесете 
крема непосредствено преди лягане, 
първо, активните компоненти ще 
останат върху възглавницата ви и 
няма да работят за благото на ва-
шата кожа. И второ, има голям 
риск на сутринта да се събудите с 
отоци по лицето. 

23.00 ч.

ВРЕМЕ ЗА СЪН 
Организмът е готов за отдих, а 

кожата е получила всичко, което 
є е било необходимо за деня. (Ако, 
разбира се, не сте били мързеливи и 
сте пропуснали повечето процеду-
ри.) Нощта е най-добрият „лекар“ 
за вашата кожа. В тези часове в 
нея протичат регенериращи проце-
си. Специалните средства, нанесени 
преди сън, ще ги подпомогнат. Раз-
бира се, едва ли е възможно всеки 
ден неотклонно да следвате всички 
препоръки. Но отделяйте за себе 
си поне по един час дневно, за да 
помагате на кожата да се справи с 
негативното въздействие на окол-
ната среда, стреса и нездравослов-
ното хранене. Тя ще ви отговори 
с красота, здраве и дълголетие. А 
красивата жена е щастлива жена. 

БЕЛА/май/182/2013 21



А
ко възстановите загубите на 
влага в кожата, ще повиши-
те тонуса є и ще я направи-
те видимо по-стегната. Ка-

зано по-просто, защо не опънете 
уморената си кожа с помощта на 
водата?
Козметолозите твърдят, че ви-

димото стареене се дължи преди 
всичко на нарушения в хидроепидер-
малната бариера на кожата, които 
се случват най-често заради непра-
вилно почистване и неразумен начин 
на живот (на прекалено излагане на 
слънце и на недоспиване най-вече!). 
Достатъчно е да постоим малко 
повече на слънце, за да провокира-
ме увреждания на защитния рогов 
слой на кожата. С възрастта вла-
гата още по-бързо се изпарява през 
порите ни. В действителност ние 
я губим много по-рано, отколкото 
настъпва биологичната ни старост. 
От обезводняване страда както су-
хата, така и мазната кожа.

ДО НАЙ-ДЪЛБОКОТО 
НА ЕПИДЕРМИСА

В природата водата винаги си на-
мира пролуки, за да проникне някъде. 
Ако говорим за човешка кожа, тези 
пролуки са порите, през които мо-
жем да вкараме отвън специални ве-
щества-проводници, които да увле-
кат молекули вода дълбоко в епиде-
рмиса. По-нататък тези компонен-
ти навлизат много трудно. И това 
не е странно. Само си представете, 
че за да стигне до „дъното“ на дер-
мата (т.нар. същинска кожа, разпо-
ложена под епидермиса), на който и 
крем или серум му се налага да прео-
долее епидермиса, базалната мембра-
на, която разделя двата слоя, мре-
жата от еластинови и колагенови 
влакна, мастните клетки и между-
клетъчното вещество!

РОЛЯТА НА ПРОВОДНИЦИ 
НА ВОДА 

най-често играят различни расти-
телни екстракти, на които са бо-

гати козметичните продукти. На-
пример извлекът от водорасли има 
забележителните свойства да на-
сища кожата с растителни мазни-
ни и захари. А захарите са веще-
ства, които не само привлича вла-
гата, но могат и да я задържат 
дълго време. В екстракта от водо-
расли има и други полезни за епиде-
рмиса компоненти: калий и расти-
телна слуз (с консистенция на гел, 
която позволява на самите водо-
раслите да пазят влагата по-дълго 
време в себе си). Когато това ве-
щество попадне в крема, то помага 
също и на кожата да се хидрати-
ра и да остане влажна по-дълго вре-
ме. Освен всичко това растителни-
те екстракти имат свойството да 
привличат вода от целия организъм.
В съвременната ефективна козме-
тика 

ИМА МНОГО ИНТЕРЕСНИ 
СЪСТАВКИ 

Например извлекът от растение-
то императа цилиндрика (Imperata 
Cylindrica) от семейтво тръстико-
ви. Тръстиките не губят време и 

се запасяват с вода, докато има 
възможност. След като сезонът на 
дъждовете в тропиците свърши 
и настъпи засушаване, растението 
императа цилиндрика си остава как-
то преди – свежо и зелено. Защото 
„умее“ да разпределя умно влагата. 
Когато някое от листата му сиг-
нализира, че иска да „пие“ вода от 

стеблото, където се намира целият 
воден запас, капка по капка в него 
постъпва влага, за да може жадно-
то листо да не изсъхне. Като част 
от козметичен препарат, този екс-
тракт разпределя водата така, че 
тя стига първо до най-обезводне-
ните участъци на кожата, които 
имат най-голяма нужда от влага.
В други хидратиращи козметични 

серии за проводник на водата слу-
жат микроскопични капсули серами-
ди. Те успяват да проникнат много 
дълбоко в епидермиса, насищайки го 
с овлажняващи компоненти. 
И накрая – за хиалуроновата ки-

селина… Най-добрите производите-
ли на козметика вече не смятат за 
достатъчно само да влагат тази 
ефективна овлажняваща съставка в 
своите продукти. Висшият пило-
таж за тях е чрез продуктите си 
да стимулират процеса на собстве-
но производство на хиалуронова ки-
селина от кожата. Защото, за съ-
жаление, с възрастта естествени-
те запаси на кожата от хиалуроно-
ва киселина намаляват, което съз-
дава дефицит от влага. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Запомнете, че не бива да използ-
вате хидратираща козметика пре-
ди да си легнете, защото в хори-
зонтално положение влагата се при-
тегля към участъците, където са 
нанесени козметичните продукти. 
Според законите на физиката въз-
никва оточност. За да не се случи 
това, спазвайте това умно правило 
и няма да се разочаровате, че сте 
дали толкова пари за козметика.
За сведение, най-ефективните и 

най-модерни стимулатори на про-
дукцията на естествена хиалуроно-
ва киселина са: извлек от плод юзу 
(японски цитрус) и трехалозата – 
растителна захар, която се извли-
ча от растения, оцеляващи на екс-
тремно сухи места.

ХИДРОЛИФТИНГХИДРОЛИФТИНГ
„НАПОЯВАНЕ“ НА ЛИЦЕТО
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Увисналите бузи и 
двойната брадичка 
трудно се коригират 
без хирургична намеса. 
Помощници в тази 
нелека задача ще са ви 
съвременните козметични 
процедури, с чиято помощ 
можете да направите 
лицето си „по-
стройно“.

Мезотерапия
Чрез инжектиране-

то на специален „кок-
тейл“ от активни със-
тавки се редуцират сред-
ни по обем мастни от-
лагания. Разграждайки маз-
нините, активните компо-
ненти в коктейла същевре-
менно стимулират производ-
ството на колаген и елас-
тин, което прави кожата 
по-еластична и опъната.
По-често като основа на 

коктейлите за „отслабва-
не“ на двойната брадичка се 
използват липолитични със-
тавки, които ефективно 
елиминират излишъците от матни отлагания. За пов-
дигане на кожата се използва коктейл, в който преоб-
ладава хиалуроновата киселина.
Достатъчни са 7–10 процедури през интервал от 7–10 

дни, за да се зарадвате на видими промени. Впрочем 
промените стават видни едва след 4–5 сеанса. За да 
извлечете оптимална полза от мезотерапията, съче-
тайте я с масажи.

Хидролифтинг, хидробаланс
С отпускането на меките тъкани на бузите ще се 

справи процедурата ревитализация с препарати на ос-
новата на стабилизирана хиалуронова киселина. Това 
могат да бъдат Restylane Vital или Restylane Vital Light.
Три процедури – по една на всеки три седмици – са 

напълно достатъчни, за да наситите кожата с влага, 
да я видите по-опъната и да я усетите по-еластична.

Миостимулация
Тук се разчита на използването на различни импулсни 

токове с ниска честота (нещо като фитнес за кожа-
та), за да се стегне и опъне зоната под брадичката. 

Чрез тази процедура се подобрява 
микроциркулацията на кръвта и се 
забързва обмяната на веществата, 
което води до оформянето на по-
красив овал на лицето.
Нужният ефект обаче се пости-

га с минимум 10 сеанса. На по-бър-
зи резултати можете да 

разчитате, ако съчета-
ете миостимулацията 
с лимфодренаж.

Лимфодренаж
Срещу двойната бра-

дичка можете да се бо-
рите с прилагането как-
то на апаратен, така и 
на ръчен лимфодренаж. Из-
борът на метод зависи от 
състоянието на кожата ви 
и от изразеността на ня-
кои кожни проблеми.
Лимфодренажът отлично 

стопява мазнините, заздра-
вява мускулите и намалява 
отоците по лицето. Ефек-
тивният курс по принцип 
се състои от 8–14 проце-
дури.

Масаж

Ако кожата ви е опъната и елестачина, а двойната 
брадичка не е така силно изразена, можете да се въз-
ползвате от най-щадящия метод за стягане на кон-
тура на лицето – ръчния козметичен масаж. Но все 
пак трябва да се оставите в ръцете на опитна коз-
метичка, защото прилагането му е деликатна работа.
Вакуумните масажи също значително подобряват 

състоянието на лицето. Те въздействат на подкожни-
те мастни клетки, подобряват микроциркулацията на 
кръвта и обменните процеси.
Пълният курс включва 10–15 сеансов (по 1–2 масажа 

на седмица). Впрочем очевидните промени ще започнат 
да се проявяват още след петата-шестата процедура. 
За постигане на по-видими резултати професионали-
стите използват коригираща козметика, в чийто със-
тав задължително присъства вездесъщата хиалуронова 
киселина. А освен нея – колаген, еластин и витамини.
Противопоказанията за козметичния масаж са: онко-

логични заболявания, болести на щитовидната жлеза, 
сърдечносъдови проблеми, бременност.

НА ПРОЦЕДУРИТЕ 
ЗА СТЯГАНЕ НА 

КОНТУРА НА ЛИЦЕТО

ТОП 5ТОП 5
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ф и з к у л т у р е н  с а л о н

Н
е е нужно да се отказвате от сладкишите в 
полза на стройната фигура. Просто изразход-
вайте повече енергия, за да „изгорите“ калори-
ите, които сте погълнали. Имаме ценни съве-

ти за това дори за ленивците.

ЗА ЛЕНИВЦИ

1. Приятна разходка
Дори и да не сте приятели със спорта, пак може-

те да си хапнете едно тирамису без чувство на вина. 
Едно стандартна порция тирамису (като в сладкарни-
ците) съдържа около 391 кал. Най-лесно можете да ги 
„стопите“ с една приятна разходка. Жена с тегло 75 
кг изгаря 371 кал с половинчасово ходене, при това в 

не много бързо темпо. Почти цялото тирамису! 

2. Марш в градината!
Още по-ефективно ще е, ако поработите активно в 

градината. Най-добре окосете тревата. Дори и ако го 
правите с електрическа косачка, за 1 час ще „изтег-
лите“ от вашата „калорийна сметка“ близо 454 кал 
(което си е още едно цяло тирамису и още няколко 
хапки!). За допълнителна работа в градината получава-
те бонус – минус 330 кал на час.

3. Чистене, готвене, пране, гладене
Не отлагайте голямото почистване Хванете ведна-

га парцала и прахосмукачката. 1 час миене на прозор-
ци плюс половин час „разходки“ с прахосмукачката из 
къщи „стопяват“ 429 кал. За повече подробности, ви-

ЗА НЯКОЛКО ЗА НЯКОЛКО 
КАЛОРИИ ПО-МАЛКОКАЛОРИИ ПО-МАЛКО
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жте таблицата по-долу.

4. Влачене на кашони

Да, да, правилно сте прочели. С носенето на щай-
ги и кашони изгаряте 660 кал на час. Почти толко-
ва, колкото с качването по стълби – 685 кал за час. 
Ако комбинирате двете дейности, ще увеличите се-
риозно калорийния разход – повече от 900 кал за час. 
Така че ако приятелката ви помоли да є помогнете с 
преместването на жилището, не отказвайте. Особено 
ако живее на петия етаж. 

5. Правилното качване по стълбите

„Вземайте“ две стъпала за едно, ако искате да от-
слабнете или просто да си ядете тирамису, без да из-
питвате угризения на съвестта! С такова качване по 
стълбите ще изразходите повече калории от съсед-
ката ви, която всяка сутрин прави крос в парка. Но 
при условие, че сте упорити и постоянни, разбира се.

6. Секс! Издръжливостта си заслужава!

Сексът е по-приятен от качването по стълби. С 
тази дейност изразходвате около 289 кал за 30 мин. 
И въпреки че 30-минутният секс е мираж, дори и да 
практикувате средностатистически, който продължа-
ва около 12 минути, пак ще стопите 116 калории. Не 
е никак зле!

7. Изборът на спорт е решаващ

Колкото повече мускули участват, докато тренира-
те, толкова по-висок е енергийният ви разход. Начи-
наещите във фитнеса е добре да се качат първо на 
кростренажора, а не на бягащата пътечка или велоер-
гометъра. Бягането и въртенето на педалите нато-
варват предимно мускулите на краката, а при крос-
тренажора се включват също торсът и ръцете. С из-
бора на спорт, който натоварва мускулите на цялото 
тяло, вие почти удвоявате разхода на енергия. Не е 
лоша идея да се запишете на танци. 

8. По-добре плувайте
Плуването също се отнася към спортовете, които 

натоварват хармонично цялото тяло. Макар че кало-
рийният разход при него е по-малък – заради факта, 
че във водата тялото ни е по-леко. Въпреки това с 
1 час плуване ще изгорите 578 кал. За сравнение – 
с 1 час каране на колело „стопявате“ само 330 кал. 
Впрочем тези и всички, цитирани в статията цифро-
ви данни, са изчислени ориентировъчно за жена, коя-
то тежи 75 кг. 

ЗА НАЧИНАЕЩИ

9. Пилатесът е супер!
Кое е по-доброто решение – да вдигате гири във 

фитнес залата или да се запишете на пилатес. Второ-
то, разбира се. Особено ако сте начинаещи. Упражне-
нията от пилатес значително увеличават дела на мус-
кулната маса. А мускулите, за разлика от мазнините, 
имат нужда от постоянно кръвооросяване, за да си 
набавят така нужния им кислород. За да транспорти-
ра кислород до тях, тялото изразходва енергия, което 
означава, че гори калории. 

НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ СПОРТОВЕ
за бързо топене на килограми са гребането, ски бягане-

то и северното ходене (Nordic walking). Летните им ал-

тернативи са нордик блейдинг (Nordic blading – каране на 

ролкови кънки с щеки върху асфалт) или пък нордик ръ-

нинг (Nordic running – бягане с щеки). 

Независимо дали става дума за гребане, или за бягане 

със щеки, вие натоварвате цялото тяло, а не само кра-

ката. Това е целта. Колкото повече мускули работят, 

толкова повече телесни мазнини се топят. 75-килогра-

мова жена може да изгори с тези спортове 900 кал за 

час, а жена, която тежи 65 килограма – 800 кал на час.
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10.  Неефективна техника? 
Няма значение!

Не се ядосвайте, ако не правите упражненията как-
то трябва в началото. Дори и да тренирате по-малко 
ефективно от някой с перфектна техника на изпълне-
ние, вие изразходвате в същото време повече енергия. 

11.  Свръхтегло? 
И това си има предимства

И няколкото килограма в повече си имат своята 
позитивна страна: допълнителното тегло трябва да 
бъде „движено“ по време на тренировките. А това 
също стимулира разхода на повече енергия.

12. Как да напредвате
Ако вече не се смятате за начинаещи и сте „нале-

ли“ основите на спортната си подготовка, започнете 
да увеличавате времетраенето на самите тренировки 
и тяхната интензивност, за да горите още повече ка-
лории. Само че задължително го правете постепенно.

ЗА ТРЕНИРАНИ

13. Колкото повече – толкова повече
По принцип колкото по-тренирани сте, толкова по-

висок е делът на мускулната ви маса и толкова пове-
че калории изразходвате. Това правило важи не само по 

време на спортуване, но и по време на почивка.

14. По-дълги и по-чести тренировки
В най-натоварените си отсечки велосипедистите от 

„Тур дьо Франс“ изразходват докъм 10 000 калории на 
ден! Едва ли ще напълнеят, ако приемат по 5 000 ка-
лории дневно! 
Не е нужно да участвате в „Тур дьо Франс“, за да 

схванете, че колкото повече енергия изразходвате по 
време на тренировки, толкова повече калории можете 
да си позволявате да приемате после, без лоши после-
дици за фигурата си. Най-лесният начин да го напра-
вите, е да тренирате по-дълго и по-начесто. И по-
стоянно!

15. Интензивно трениране
Ако нямате желание и време да тренирате често, 

наблегнете на интензивността на тренировките. На-
пример докато карате колело в парка, спрете и на-
правете един или няколко спринта (на къса отсечка). 
Или пък всеки уикенд ходете на поход в планината и 
поддържайте темпо при катерене нагоре. Колкото по-
често оставате без дъх, толкова повече енергия из-
разходва вашето тяло. Но не преуморявайте тялото 
си. Съобразявайте се с възможностите му. И ако мно-
го сте го натоварили, наградете го с едно парче ти-
рамису. Заслужило го е! Вие – също.

ФИТНЕС ПО ДОМАШНОМУ
Нямате сили да се накарате да правите гимнастика 

всяка сутрин или да ходите на фитнес? Няма страш-

но, защото домакинската работа (дори и тази, коя-

то изпълнявате без желание) също се смята за физи-

ческа активност, с която бихте могли да поддържате 

отлична форма. Нека преброим количеството калории, 

които изразходвате за 30-минутна рутинна домакин-

ска работа…

ДЕЙНОСТ КАЛОРИИ, КОИТО 

ИЗГАРЯТЕ ЗА 30 мин

Почистване на стаята 

(подреждане на вещи по 

местата им и пр.)

 110–120 кал

Метене на пода с четка  80–90 кал

Метене на пода с метла  100–110 кал

Измиване на пода с моп  45–50 кал

Измиване на пода с ръце и 

парцал

 120–130 кал

Миене на чинии  80–90 кал

Гладене  75–80 кал

И ОТ ЦВЕТОВЕТЕ СЕ ОТСЛАБВА
Предвидимо е, че ако се опитвате да се ограничите 

жестоко в храненето, няма да издържите дълго. В резул-

тат дори може да си върнете не само предишното те-

гло, но и да натрупате допълнителни килограми, кога-

то спрете драстичната диета. Но има начин да ядете 

на воля и да не пълнеете. Мислите, че това е фантас-

тика? Напълно реално е! Просто заменете калоричните 

и мазни блюда със зеленчуци и плодове. Те са богати на 

фибри, които, запълвайки стомаха, създават чувство на 

ситост.

И нещо много важно – избирайте плодове и зеленчуци с 

ярки цветове. Те са по-полезни за здравето от бледите 

и по-невзрачните. Например червеният пигмент в боро-

винките предотвратява преждевременното стареене, 

яркожълтите круши са богати на полифеноли, а в зеле-

ните ябълки има 2 пъти повече антиоксиданти, откол-

кото в бледожълтите сортове. Яркозелените листа на 

салатата или спанака са особено богати на витамин U 

и на лутеин – вещество, много полезно за малките кръ-

воносни съдове. Колкото по-ярки са цветовите съчета-

ния в чинията ви, толкова по-лесно ще „лъжете“ апети-

та си. Многоцветната и многокомпонентна салата е 

суперзасищащо блюдо! 
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К
итайците много отдавна са 
открили вълшебните свой-
ства на правилното дишане. 
С негова помощ те не само 

лекуват много болести, но и из-
пълняват съкровената цел на всяка 
втора жена – да свали няколко ки-
лограма без много усилия. Цзян фей 
– така се нарича дихателната гим-
настика за отслабване, с която мо-
жете да стопите няколко килогра-
ма, ако сте упорити и последова-
телни.
Комплексът се състои само от 

три упражнения – „Вълна“, „Лотос“ 
и „Жаба“, които ще ви помогнат 
да притъпите чувството си на 
глад. Дихателните упражнения не 
позволяват да се появят обичай-
ните за гладуването световъртеж 
и раздразнителност. Те успокояват 
психиката и забързват обмяната на 
веществата – задължителни усло-
вия за отслабването. 

„ВЪЛНА“
Легнете по гръб. Коленете са сгъ-

нати под прав ъгъл, стъпалата са 
успоредни, плътно допрени о пода. 
Едната длан е поставена върху 
стомаха, а другата – на гърдите. 
Вдишвайте и издишвайте дълбоко, 

като си помагате с натиск на две-
те ръце. При вдишване издувайте 
гърди и „гълтайте“ корема, при из-
дишане – обратно.
Честотата на дишане не трябва 

да е по-бърза от обикновено, дори е 
по-добре да дишате по-бавно, за да 
избегнете главозамайването. 
На всеки сеанс е добре да прави-

те не по-малко от 40 повторения.
Упражнението може да правите 

винаги, когато почувствате глад. 
Правете повторения, докато гла-
дът ви не изчезне. 

„ЖАБА“
Седнете на ниска табуретка – не 

по-висока от 35–40 см, така че 
краката ви да бъдат сгънати под 
прав ъгъл в коленете. Коленете са 
разтворени на ширината на раме-
нете, Ако сте жена, сгънете лява-
та ръка в юмрук. Ако сте мъж – 
дясната. Очите са затворени. Уст-
ните – отпуснати в лека усмивка. 
Мислете си за нещо приятно и удо-
влетворително. 
Пренесете мислите си върху ди-

шането. Вдишайте през носа и ми-
слено отведете въздуха до облас-
тта на корема. Гърдите са непод-
вижни, издига се и се спуска само 
коремът (до 80–90% от обичайно-
то си положение). Издишайте на 
малки порции през устата. Следва-
щото вдишване направете през ус-
тата, като издуете корема, и бав-
но издишайте през носа. Редувай-
ки дишане уста– нос, вие трябва да 
усещате как се отпускат мускули-
те на корема. 
Продължителност на упражнение-

то: 10–15 мин. Изпълнява се 3 пъти 
на ден.
След изпълнение на упражнение-

то разтъркайте дланите си една 
о друга, докато се стоплят. Кога-
то усетите затопляне, ги поставе-
те върху слепоочията си. Едва след 
това отворете очи. Трябва да по-

чувствате прилив на сили и бод-
рост.
Намалете амплитудата на издува-

не на корема до 10–20%, ако стра-
дате от сърдечносъдови заболява-
ния. Упражнението е противопока-
зано при риск от вътрешни кръво-
изливи. 

„ЛОТОС“
Кръстосайте крака в поза „Буда“. 

Дланите, обърнати нагоре, положе-
те една върху друга върху ходила-
та, точно пред корема. При жени-
те лявата длан трябва да е отго-
ре, а при мъжете – дясната. Гър-
бът е изправен. Раменете – от-
пуснати, гърдите – не са изпъчени, 
брадичката – отпусната. Очите са 
затворени, а върхът на езика допи-
ра небцето близо до зъбите.
Отпуснати сте, а мисълта ви е 

съсредоточена върху дишането. 
Първи етап Дишането е продължи-

телно, дълбоко, но без усилие. Нито 
гърдите, нито коремът се издигат 
прекалено нагоре. Установете пъ-
лен контрол над дишането. Дишай-
те така 5 мин. 

Втори етап Престанете да кон-
тролирате дишането, при вдишва-
не трябва да настъпи пълно отпус-
кане. Дишането е продължително, 
спокойно, беззвучно. Дишайте така 
5 мин.

Трети етап Дишането е неконтро-
лируемо, струва ви се, че ту го 
усещате, ту не. Мислете за нещо 
отвлечено. Дишайте по този начин 
10 мин, не повече. 
Това упражнение може да се изпъл-

нява по 3 пъти на ден, дори и от 
хората, страдащи от различни за-
болявания, за които другите упраж-
нения са противопоказни. 

ЛЕКО ДИХАНИЕЛЕКО ДИХАНИЕ
ВАМЕ, ТЪЙ КАКТО ДИШАМЕОТСЛАБВ
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хр а н е н е

Б
изнесите, свързани с храни 
и хранене, бележат ръст. 
Заетите в тази индустрия 
специалисти и търговци 

знаят добре, че хората днес имат 
повече възможности за избор, което 
пък неизбежно повишава изисквания-
та им към храната. Ястията тряб-
ва не само да са с отличен вкус, но 
и да изглеждат добре. А също и да 
могат да бъдат намирани навсякъ-
де, защото хранителните ни нави-
ци днес са подчинени на забързания 
ритъм на живот. И някъде тук – 
между желанието ни да консумира-
ме вкусна храна и това да я нами-
раме лесно – се настани и изисква-
нето за количеството є. То тряб-
ва да бъде голямо, по възможност 
– размер XXL.   
За никого не е тайна, че порции-

те храна увеличиха размерите си не 
само в ресторантите и заведенията 
за бързо хранене, но и вкъщи. Спе-
циалистите гледат на този факт 
като на рисков за здравето и живо-
та на съвременния човек. Ако слу-
чайно увеличаването на размера на 
порциите, които поглъщате, е ста-
нало неусетно и за вас самите, ще 

ви запознаем с интересно изследване, 
което доказва, че тази тенденция 
е устойчива и се е промъкнала не 
само в живота ни, но и в изкуство-
то, и то отдавна. Кой би повярвал, 
че извратената консуматорска 

МАНИЯ ДА ИМАМЕ 
ОТ ВСИЧКО ПО ПОВЕЧЕ 

е застигнала дори менюто на... Тай-
ната вечеря? 
Американският специалист по по-

ведение на храненето Браян Ван-
синк (Brian Wansink) от университе-
та в Корнел и брат му Крейг Ван-
синк (Craig Wansink), колежански пре-
подавател във Вирджиния, анализи-
рали заедно най-известната в света 
трапеза. Братята изследвали най-
популярните 52 варианта на сюже-
та, нарисувани от бележити худож-
ници през последното хилядолетие. 
Въпреки че съгласно евангелията ве-
черята била скромна и се състоя-
ла само от вино и хляб, с течение 
на годините художниците започнали 

ДА „СЕРВИРАТ“ И… 
ТОПЛИ ЯСТИЯ 

на Тайната вечеря. Братята Ван-
синк сканирали части от изслед-

ваните картини и с помощта на 
специален CAD/CAM софтуер (про-
грама, която позволява ефективно-
то отчитане на размерите и гео-
метрията на детайлите – бел. ред.) 
успели да стигнат до изключител-
но точни изчисления в различните 
картини. Според цифрите се ока-
зало, че за хилядолетие размерът 
на изобразяваните порции и броят 
на блюдата на Тайната вечеря се е 
увеличил с 69%. 
Един от изводите, които Браян и 

Крейг Вансинк правят, е, че това 
е тенденция в световен мащаб и 
важи за цялото последно хилядоле-
тие, с уточнението че размерът на 
порциите е пораснал най-драстично 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 
500 ГОДИНИ 

Фактите от проучването убеди-
телно подкрепят тезата, че изку-
ството отразява правилно дейст-
вителността. 
Ето какво пък се питаме ние – 

дали не са необходими поправки в 
„конституцията на храненето“ на 
човечеството?  Медиите направи-
ха така, че диетите на звездите 
да бъдат едни от най-публикува-
ните четива, въпреки протестите 
на диетолозите, които твърдят, 
че всеки хранителен режим трябва 
да бъде съобразен с индивидуалните 
особености на практикуващия го. 
Е, защо никой все още не се е се-

тил да обяви за своя богоугодната 
евангелска диета – само на хляб и 
вино?! Парче хляб и няколко глътки 
вино…И може би в прилагането є 
всеки ще участва със своята вяра. 
Абсолютно индивидуално. 

НОВА БИБЛЕЙСКА
ДИЕТА ИЛИ МЕНЮТО НА ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ ДНЕС
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Развенчаните митове за храненето

Заради това твърдение дълги го-

дини изпитвахме вина, когато ги 

сервирахме на закуска, особено пър-

жени. Но се доказа, че голямото ко-

личество на естествен холестерол в 

съдържанието им (то наистина е от-

носително голямо!) не влияе пряко на 

липидите в кръвта. Много по-реша-

ващ фактор за увеличаването на ни-

вото на лошия холестерол в органи-

зма ни оказва генетичният фактор. 

Яйцата впечатляват с високото си 

съдържание на белтъчини и (кой въ-

обще би си го помислил?!) с не толко-

ва малкия дял на здравословни нена-

ситени мастни киселини.

2 яйца на ден не увеличават риска от 

сърдечни заболявания при здрав чо-

век. Експеримент, проведен с група 

от 10  000 доброволци, не установил 

връзка между умерената консумация 

на яйца (6 броя за седмица) и сърдеч-

носъдовите болести, освен при по-

дгрупата на пациенти с диабет. В 

тази подгрупа бил констатиран уве-

личен риск от появата на коронарна 

болест на сърцето. 

Яйцата са „холестеролни бомби“

Формулата „по-малко мазнини – по-малко калории – по-

ниско тегло“ не работи винаги, когато я приложим 

към нискомаслените, т.нар. лайт, продукти (от англ. light 
– „лек“) на хранителната индустрия. В храните с дума 

light на етикета спестените от мазнини калории често 

се компенсират по друг начин. Едно плодово кисело мля-

ко с 0,1% съдържание на мазнини например съдържа изли-

шъци от захар и нишесте (за да не е прекалено воднисто 

и блудкаво на вкус). По-добре е тогава да избирате „нор-

малните“ версии на продуктите – хем са по-вкусни, хем, 

оказва се, не са толкова калорични, за колкото са набе-

дени.

От нискомаслените продукти се отслабва

Дори доброто старо краве масло се 

компрометира заради холестеро-

ла в състава си. И всеки се „хвана“ за 

маргарина заради съдържащите се в 

него растителни (и заради това здра-

вословни) ненаситени мастни кисели-

ни. Което не е съвсем правилно. Пър-

во, защото се разбра, че холестеролът 

в съдържанието на храните не оказ-

ва чак такова решаващо влияние вър-

ху стойностите на кръвните липиди. 

И второ, маргаринът съдържа хидро-

генизирани мазнини, които са толкова 

вредни за сърдечносъдовата система, 

колкото и наситените мазнини.

Маргаринът е по-здравословен от кравето масло

Не са ли ви препоръчвали вместо лимонада да изпиете 

силно разреден купешки плодов сок. Замисляли ли сте 

се обаче, че в тази разредена напитка може да се съдър-

жа толкова захар, колкото има и в други газирани безалко-

холни? 100 мл плодов сок съдържа средно 45 кал. 0,5 л раз-

реден плодов сок (половината – сок, половината – вода) 

се доближава до калорийната стойност на една захарна 

„Целувка“. Неприятната истина е, че ако искате да от-

слабнете, трябва да пиете или чиста вода, или неподсла-

дени чайове.

Разредените плодови сокове са диетични

„Как отслабна толкова бързо?!“ 

Отговорът често е: „Просто 

не вечерям“. То е ясно, че който яде 

по-малко (т.е. съкращава едно хра-

нене от дневния си режим), приема 

по-малко калории и, естествено, от-

слабва. Но същия чудесен резултат 

бихте постигнали и ако пропускахте 

обяда например. По принцип обаче не 

е здравословно да пропускате нито 

едно от трите основни хранения за 

деня. По-добре намалете количество-

то на порциите. А вечер предпочи-

тайте салата и засищаща белтъч-

на храна (пилешко месо, риба или си-

рене). Точно тази комбинация „включ-

ва“ режима на изгаряне на мазнини по 

време на сън .

Който не яде след 18.00 ч., отслабва!

б к в
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КЪСНО

зд р а в н а  к у л т у р а

Р
авни и хубаво подредени 
зъби, добро зрение, никакви 
нервни навици, гладко чете-
не. Вие мислите, че култи-

вирането на тези умения и пости-
гането на тези ефекти е „работа“, 
която е трябвало да бъде свършена 
още в детството. Кой ви излъга? 
– питаме ние. 

ЗЪБИ, РАВНИС!
По приблизителна оценка на лека-

рите почти 25% от всички паци-
енти, които се обръщат към ор-
тодонт, са жени в зряла възраст. 
За радост, новите технологии поз-
воляват да носим брекети, близки 
по цвят до този на зъбния емайл, 
и подвижни скоби, които се слагат 

и махат лесно. Разбира се, че всич-
ко това превръща изправянето на 
зъбите в много по-лесна и удобна 
процедура. Освен това, от чисто 
финансова гледна точка, след 30-го-
дишна възраст много от жените 
могат да си позволят повече, от-
колкото в детството и младостта 
родителите им са могли да напра-
вят за тях. Истината е, че изпра-
вянето на зъбите и досега си ос-
тава една от най-скъпите процеду-
ри. А както сами знаете, Здравна-
та каса не поема разходите за нея. 
Изправянето на зъбите в зряла въз-
раст обаче има и един съществен 
минус и е добре той да бъде спо-
менат. Процесът е много по-бавен, 
защото с течение на годините зъб-
ните корени дотолкова са свикнали 
в едно положение, че след махане на 
брекетите се стремят да се вър-
нат в него. Освен това и челюст-
та е оформена. 
Най-важното нещо според орто-

донтите, независимо на каква въз-
раст се провежда лечението, е да 
не се прибързва. Изключение пра-
вят случаите, при които патологи-
ята не е голяма (например разстоя-
ние между зъбите, много слабо зас-
тъпване (струпване) на зъбите или 
пък естетически проблем, свързан с 
формата на зъбите). Възрастните 
хора обаче имат силно желание да 
променят положението към по-до-
бро и това е причина да бъдат по-
отговорни към процеса, за разлика 
от подрастващите.

 Съществуват различ-
ни видове брекети. Метални-
те са едни от най-здравите, за-
това са и най-често препоръчвани-
те от ортодонтите, макар и ня-
кои да ги определят като най-не-
естетичните. Естетичните бреке-
ти не се забелязват от голямо раз-
стояние. Могат да бъдат пласт-
масови, керамични, сапфирени и пр. 
Обикновено са прозрачни и се сли-
ват с цвета на зъбите. Сапфире-
ните, както подсказва и самото 
им име, са от най-висок клас, но 
са и едни от най-скъпите. Изра-
ботени са от монокристален сап-
фир, който е изключително гла-
дък и твърд. Керамичните бреке-
ти са комбинация между прозрачна 
външност и метален слот. Това ги 
прави хем устойчиви, хем красиви. 
При пластмасовите има най-голя-
ма възможност за избор на цвето-
ве. Те са и по-евтиният вариант. 
Хубавото е, че вече съществуват 
и лингвални (вътрешни) брекети, 
които се поставят от вътреш-
ната част на зъбната дъга. Така 
те остават абсолютно невидими. 
Единственият проблем е, че създа-
ват трудности при артикулация, 

ПРЕДПОЧИТАТ
НЯКОИ ГО

ПОЧТИ 25% ОТ ВСИЧКИ 
ПАЦИЕНТИ, КОИТО СЕ 

ОБРЪЩАТ КЪМ ОРТОДОНТ, СА 
ЖЕНИ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ. 
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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

но те бързо се преодоляват. Хуба-
вата усмивка е отлична компенса-
ция за всички неудобства. 
Добре е да знаете, че невинаги ор-

тодонтските методи са всесилни. 
Например за изправяне на захапка-
та понякога е необходима хирургич-
на намеса. 

НЕСРЪЧНОСТ 
И ЧЕСТИ ТРАВМИ

Някои жени толкова често изпус-
кат чашата с кафе, спъват се или 
пък се блъскат във вратата, че да 
– несръчността е неотменна част 
от природата им. В това са убе-
дени и самите те. Причината за 
честите травми, които сами си 
причиняват, може да е съвсем дру-
га обаче. 

  Възможно е просто муску-
лите ви да не са достатъчно сил-
ни. Дори да се движите много или 
да спортувате активно, е твърде 
вероятно някоя мускулна група да 
не получава достатъчно натоварва-
не. Например за да вземете чашите 
за кафе от горен рафт, използвате 
раменните си мускули. И не е чуд-
но, че ги изпускате често, ако ра-
менете ви са слаби. Слабите муску-
ли на бедрата пък могат да бъдат 
причина за честото спъване, кога-
то вървите по неравна повърхност. 
За да изгладите тези проблеми, е 
добре да се обърнете към опитен 
фитнес инструктор, който ще ви 
помогне да тренирате и заздравите 
проблемните за вас мускули. Още 
един метод, който може да се ока-
же ефективен за вас, е старанието 
да се концентрирате върху пътя, 
по който вървите. Опитайте и ще 
забележите, че когато сте концен-
трирани, малките неприятности и 
травми ви спохождат по-рядко. 

И ИЗГРЯВА ДЪГАТА 
НА… СВОДА

Почти винаги плоскостъпието при 
възрастни е функционален проблем, 
свързан с нарушения в работата на 
мускулите на пищялите и стъпала-
та. Основните причини за това са 
известни – обездвижване или пък 
обратно – физическо претоварване, 
наднормено тегло, носене на неудоб-
ни обувки. Основният признак, че 
със стъпалата ви нещо не е наред, 
е бързата уморяемост на краката в 
областта и на стъпалата, и на ко-
ленете, и на бедрата. Възможни са 
дори безпричинни болки в долната 
част на гърба, след чиято поява е 
силно препоръчително да потърси-
те съвета на ортопед. 

 Какво бихте могли да на-
правите сами? Открийте места-
та, където се предлага достатъч-
но голям асортимент готови стел-
ки за профилактика и корекция на 
плоскостъпие. Ако проблемът ви 
е тежък или специфичен, поръчай-
те да ви изработят индивидуални. 
Стелките не могат да върнат кос-
тите в тяхното правилно положе-
ние завинаги. Смисълът на носене-
то им е, че ако костите на стъ-
палото се намират в правилно по-
ложение през деня, тогава капсул-
но-свързващият апарат на ходила-
та, както и мускулите на пищя-
лите и стъпалата са в оптимално 
състояние и функционират нормал-
но. Ако носите стелки продължи-
телно във всички видове обувки и 
правите специални упражнения, тъ-
каните постепенно ще се тонизи-
рат и ще свикнат към правилно-

то положение на костите. Ако сте 
упорити, ще стигнете до момен-
та, в който дори без стелки кост-
ният свод ще може да бъде удър-
жан в нормално физиологично поло-
жение от тренираните мускули на 
стъпалата. 
Хирургично лечение се налага, ко-

гато изместването на костите е 
много голямо, а състоянието на ме-
ките тъкани – много лошо. В ня-
кои случаи и операцията не решава 
всички проблеми. Добре би било съ-
четаването є с последващо носене 
на ортопедични стелки. Ако имате 
подобни проблеми, не ги подценявай-
те. Обърнете им внимание, за да 
избегнете по-големи възможни про-
блеми с опорно-двигателния апарат. 

ТРУДНОСТИ С ЧЕТЕНЕТО
Според изчисленията на американ-

ски лекари почти всеки пети въз-
растен жител на САЩ страда от 
дислексия. У нас няма подобна ста-
тистика, но вероятно ви се е случ-
вало да срещнете възрастни хора, 
за които четенето дори на меню-
то в ресторант предизвиква труд-
ности. Ако в детството не е по-
ставена правилна диагноза, то чо-
век цял живот може да има чув-
ството, че чете бавно. Всъщност 
дислексията е неврологично заболя-
ване, което нанася поражения вър-
ху определен участък от главния 
мозък. Оттук идва и трудност-
та при разпознаване на основни зву-
ци на езика. По принцип страдащи-
те от дислексия изпитват сериоз-
ни проблеми при четене и писане, 
а в някои случаи се затрудняват и 
при правилното произнасяне на ду-

АКО В ДЕТСТВОТО НЕ 
Е ПОСТАВЕНА ПРАВИЛНА 
ДИАГНОЗА, ЧОВЕК ЦЯЛ 
ЖИВОТ МОЖЕ ДА ИМА 

ЧУВСТВОТО, ЧЕ ЧЕТЕ БАВНО.
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мите, макар и прекрасно да знаят 
тяхното значение. В европейските 
страни и в САЩ отдавна има про-
грами за подобряване на състояние-
то на възрастни хора с дислексия. 
Целта е те отново да усвоят съ-
отнасянето на звуковете с писане-
то, което е своеобразно връщане 
към първоначалното училищно об-
разование. У нас хората, които не 
могат да четат, се възприемат или 
като глупаци, или като мързеливци. 
Едва в последните години се поя-
виха специалисти, които са готови 
да се занимават с тях. Дислексия-
та не е форма на умствено изоста-
ване и понякога при наличието є се 
наблюдават феноменални способно-
сти в други направления. 

СИНДРОМЪТ „МЪРЗЕЛИВО 
ОКО“ (АМБЛИОПИЯ)

Дълги години лекарите бяха убе-
дени, че ако амблиопията (състоя-
ние, при което окото е здраво, но 
зрението – намалено – бел. ред.) не 
се излекува до 7-годишна възраст, 
то шансът за лечение є е равен 
на нула. Методиката на лечение се 
изчерпваше с препоръката малкият 
пациент да закрива окото с нор-
мално зрение в продължение на ня-
колко часа на ден, за да могат да 
бъдат тренирани мускулите на мър-
зеливото око. Причината за това 
заболяване е изменение в кората на 
главния мозък. Смяташе се, че ако 
пациентът е на повече от седем 
години, това нарушение в работа-
та на мозъка не се поддава на ко-
рекции. През последното десетиле-
тие обаче лекарите стигнаха до из-
вода, че възрастовите граници, в 
които може да бъде решен пробле-
мът с амблиопията, са много по-
широки. Учени от Калифорнийския 
университет провели експеримент 
с възрастни хора, които страдат 
от амблиопия – накарали ги да иг-
раят компютърни игри по 2 часа 
дневно, но като закриват по-силно-
то си око. След три седмици се ус-
тановило, че зрението на участни-
ците в експеримента се е подобри-
ло средно с 30%, т.е. те успели да 
видят две от полетата в офтал-

мологичната таблица, които преди 
не успявали да видят. 

ГРИЗАНЕ НА НОКТИТЕ
В този навик няма нищо странно. 

Жените несъзнателно вършат чес-
то повтарящи се действия, за да 
се успокоят. Още един разпростра-
нен навик е пипането на косата. В 
този случай психолозите съветват 
да се наблюдавате постоянно и да 
си дадете сметка в какви ситуации 
гризете ноктите си. Може дори да 
си направите специален дневник за 
това. После се постарайте в „опас-
ните“ моменти да заемете ръцете 
си с нещо друго. Например може да 
използвате броеница или пък да си 
носите малка гумена играчка, която 
при стискане лесно променя форма-
та си – нещо като дъвка за ръце-
те. Смята се, че от вредните на-
вици може да ви избавят и ярките 
гривни – поглеждате ги и си спом-
няте какво не трябва да правите. 

НИКОГА НЕ Е КЪСНО 
ДА ПОВЯРВАТЕ В СЕБЕ СИ
Тя хем ни е дадена веднъж завина-

ги, хем трябва ежедневно да бъде 
възкресявана. 
Усилва се, когато сме готови да 

осъзнаем, че у нас има повече ре-
сурси, отколкото използваме. Кога-
то се опираме на енергията, поро-
дена от взаимодействието с други-
те, когато се доверяваме на неиз-
вестността, ние увеличаваме прос-
транството на своите възможнос-
ти. А също и когато престанем да 
държим на своите знания и пред-
стави и си дадем шанс да проник-
нем в творческия заряд на мига. 
Вярата в себе си не е желание и 

воля, а дух на творчество, поста-
вено в услуга на нашето „Аз“. 
Вярата в себе си всъщност е оно-

ва умение, което ни позволява да си 
имаме доверие. Според психолозите 
култивирането на четири умения 
ще ни помогне в постигането на 
доверие към себе си: да се научим 
да обичаме себе си (не нарцистич-
но, а доброжелателно), да уважава-
ме себе си (мога да казвам „не“ и 
не позволявам другите да ме опре-
делят), да бъдем отговорни (не съм 
отговорен за всичко, което ми се 
случва, но съм отговорен за това 
как се разпореждам с това, което 
ми предлага животът), да бъдем ве-
рни на собствените си ценности – 
на своите избори, на задълженията, 
които поемаме. 
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ЖЕНИТЕ НЕСЪЗНАТЕЛНО 
ВЪРШАТ ЧЕСТО 

ПОВТАРЯЩИ СЕ ДЕЙСТВИЯ, 
ЗА ДА СЕ УСПОКОЯТ.
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Експерти 

твърдят, 

че страст-

та към ци-

гарите може 

да е признак 

за психично заболяване. За това се споменава в 

доклада „Тютюнопушене и психично здраве“, пуб-

ликуван от Кралския колеж на лекарите и Крал-

ския колеж на психиатрите. В тази връзка Бри-

танският фонд за борба с белодробните забо-

лявания (British Lung Foundation) посъветва лека-

рите да пращат пациентите пушачи на преглед 

при психиатър.

Във Великобритания от 10 милиона пушачи до 3 

милиона страдат от психически разстройства, 

се съобщава в доклада. От тях на почти 2 мили-

она са били изписани психотропни средства през 

последната година.

Никотинът води до временно облекчение на 

симптомите на тревожност, депресия и синд-

рома (дефицит от внимание с хиперактивност). 

Това обяснява защо хората с подобни разстрой-

ства почти задължително са пушачи.

Готовите за употреба пакетирани салати са по-опасни даже от свинските кот-

лети, ако погледнем на тях от гледна точка на разпространението на инфекция-

та Cryptosporidium, твърдят специалисти. В пакетите с вече нарязани салати били 

открити бактерии, неподдаващи се на лечение. Единственият вариант за справя-

нето с тях се оказал облъчването на продукта, предупреждават от сайта MEDdaily.

За пример се дава избухналата преди време инфекция в Англия и Шотландия, кога-

то от заразен спанак пострадаха близо 300 души. В САЩ са известни аналогични 

епидемии, свързани с готовите нарязани листни зеленчуци. Миналата година хра-

нителният гигант Dole бе принуден да изтегли от магазините салатата American 
Blend („Американска смес“) в 10 щата, след като в нея бяха открити признаци на 

листериоза (заболяване, провокирано от бацила листерия). 

В Германия през 2011 г. 22-ма души починаха от бактерията Ешерихия коли (E. Coli). 
Ферма, разположена на юг от Хамбург, стана източник на заразата за повече от 

2000 души.

Привържениците на здравословното хранене сега са в странна ситуация. Бактери-

ите попадат в листните зеленчуци директно от поч-

вата и тези патогени могат да бъдат убити само с 

топлинна обработка или със силни химически препара-

ти. Но тогава се губи смисълът от приготвянето на 

здравословна салата. 

По думите на лекарите, купувайки си вече измита са-

лата, човек рискува да се сблъска най-често с пато-

гените Cryptosporidium, салмонела и листерия. Затова 

е препоръчително да миете под обилно течаща вода 

дори и готовите за консумация разфасовани салати. 

ПУШЕНЕТО Е ПРИЗНАК 
НА ПСИХОЗА

ВНИМАНИЕ! 
ПОЛЕЗНИ ПРОДУКТИ!
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Д
оцент Марко КЛИСУРСКИ, 
началник на отделение по не-
врология в „Сити клиник“, 
добавя още един „страшен“ 

факт: „Според класификацията на 
СЗО туморите се делят на доброка-
чествени и злокачествени. Но когато 
говорим за мозъчни тумори, тази кла-
сификация е относителна. Дори до-
брокачествени мозъчни тумори, кои-

то могат да бъ-
дат отстране-
ни на сто про-
цента, дават ус-
ложнения (кър-
вят, притискат 
мозъка или не 
могат да се от-
странят хирур-
гически на един 
етап). Поняко-
га ефектите от 

доброкачествените са толкова лоши, 
колкото и от злокачествените“.

– Щом всеки мозъчен тумор е 
потенциално животозастраша-
ващ, защо не се набляга на про-
филактичните изследвания на 
мозъка, за да се открива по-ра-
но?

– Да, по-честото изследване на глава-
та със скенер или с ядреномагнитен 
резонанс (ЯМР) дава шанс мозъчните 
тумори да бъдат открити в ранен 
стадий. Но за съжаление, у нас по-чес-
то се правят скрининги на гърдата, 
дебелото черво и простата, отколко-
то на мозъка. 
Едва ли на някой здрав 50-годишен чо-
век би му хрумнало да се подложи на 
скенер на мозъка, само защото е на-
вършил тази възраст и попада в рис-
ковата група. 

– Към какъв специалист трябва 
да се обърнем при съмнения за 
мозъчен тумор?

– Първо, към невролог, който ще пре-
цени какви изследвания да ви назначи. 
След това чак се намесва неврохирур-
гът. Невролозите лекуват пациенти-

те консервативно, а неврохирурзите – 
оперативно. За да пристъпи към опе-
рация обаче, хирургът иска да му е 
„доказано“, че това е тумор и да знае 
къде точно е туморът. Какъв е точ-
ният вид тумор се разбира едва след 
биопсия и хистологично изследване. 
На помощ на невролога идват ме-
тодите на образната диагностика – 
компютърна и магниторезонансна то-
мография. Или, както по-често ги на-
ричаме – скенер и ЯМР. За по-добро 
изобразяване и диференциране поняко-
га се налага туморите да бъдат кон-
трастирани и тогава се прави ска-
ниране с контрастно вещество. Най-
информативното съвременно диагнос-
тично изследване на туморите си ос-
тава магниторезонансната томогра-
фия в съчетание или не с други про-
грами (съдова ангиография, дифузия, 
спектрометрия и пр.). „Сити клиник“ 
разполага с най-съвременния магнито-
резонансен апарат със сила на маг-
нитното поле 3 тесла, докато по-
вечето такива апарати в България 
са само с 1 или 1,5 тесла. При ком-
пютърната диагностика в болницата Доц. Марко Клисурски
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МОЗЪКЪТ 
КАТО КУТИЯТА 
НА ПАНДОРА

Темата за туморите в 

главния мозък е деликатна, 

но неделикатната „черна“ 

статистика не пропуска да ни 

стряска. Всяка година близо 190 

000 души в САЩ и 10 000 души в 

Канада развиват първични или 

метастатични (произлизащи от 

органи и тъкани извън мозъка) 

мозъчни тумори. При 15% от 

болните от рак се констатират 

мозъчни метастази. Само 31% 

от мъжете и 30% от жените със 

злокачествени първични мозъчни 

тумори оцеляват 5 години 

след поставяне на диагнозата. 

Известни са над 120 различни 

вида мозъчни тумори, което 

прави лечението им в някои 

случаи изключително трудно.
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разчитаме и на спирален скенер и ан-
гиограф от последно поколение. 

– А кои са причините за поява-
та на мозъчните тумори? 

– Те все още са тайна. Има различни 
хипотези. Някои предполагат, че се 
дължат на вирус. Други вярват, че т. 
нар. протоонтогени отключват рако-
вия процес. Има и туморсупресиращи 
гени, т.е. гени, които потискат ту-
морния растеж. Когато те се изклю-
чат, човек започва да образува ту-
мори. За повечето мозъчни образува-
ния обаче не може да се предположи 
дали са възникнали вследствие на ра-
диация, травми и други лоши влияния 
от околната среда, или са генетично 
обусловени. Дори за клетъчните теле-
фони напоследък има някои недоказани 
опасения, че имат връзка с образува-
нето на мозъчните тумори.

– Кога едно главоболие може да 
се сметне за симптом за мозъ-
чен тумор?

– Често повтарящото се сутрешно 
главоболие е опасен симптом. Но съм-
нения за мозъчен тумор могат да въз-
никнат, ако то е придружено с гадене 
и повръщане. Характерно за развитие-
то на мозъчните тумори е, че имат 
кресчендо ход – симптомите им се 
развиват и усилват постепенно във 
времето. В повечето случаи главобо-
лието е първа проява, но има случаи, 
когато туморът заявява за себе си 
първо чрез епилептичен припадък или 
чрез други симптоми, като непроиз-
волни движения, пареза, изтръпване на 
крайник, нарушение на зрението или 
на равновесието, световъртеж, зали-
тане и т.н. При някои хора в зави-
симост от локализацията на тумора 
може да се стигне до ярки поведен-
чески промени (рязка загуба на памет-
та например, безкритичност, депре-
сивност). Тези пациенти често тър-
сят първо помощта на психиатър. 
Коварството на някои мозъчни тумо-
ри е, че се появяват спонтанно, раз-
виват се безсимптомно. 

– Кои са най-често срещаните 
видове мозъчни тумори?

– Според най-общата класифика-
ция се делят на доброкачествени 
и злокачествени. Доброкачествени-
те, сред които най-често срещани-
те са менингиомите, обикновено са 
солитарни (отделни, единични), на-

растват бавно и не инфилтрират 
в мозъка, т.е. не навлизат в мозъч-
ното вещество. Докато злокачест-
вените, като глиоми, глиобластоми 
или астроцитоми, навлизат в мо-
зъка и се разрастват. В този слу-
чай на хирурга много трудно му се 
удава да отдели здравата от бо-
лната тъкан и след операцията за 
пациента има опасност от послед-
ващи мозъчни увреди и неврологи-
чен дефицит. 
„Поради факта, че мозъкът се на-
мира в тясната мозъчна кутия и 
няма къде да „отстъпва“ при на-
шествието на тумора, се смята, 
че всички тумори в мозъка са от-
носително злокачествени“ – уточ-
нява доц. Клисурски.
– Според образуването си биват пър-
вични, вторични или метастатич-
ни. Първични са тези, които про-
излизат от невроепителни клетки 
на мозъчната тъкан, от обвивки-
те на мозъка и черепно-мозъчните 
нерви. Други прорастват от съсед-
ни тъкани и органи (кости, съдове, 
съединителна тъкан) и проникват 
в мозъка. Метастатичните тумо-
ри, или мозъчните метастази, кои-
то произлизат от органи и тъкани 
извън мозъка и го достигат по-кръ-
вен път, също са много опасни, а 
често и множествени. „За съжале-
ние, статистически констатирано 
е, че мозъчните метастази са поч-
ти 7 до 10 пъти по-често срещани 
от първичните мозъчни тумори“ – 
обяснява доц. Клисурски.
– При пациенти от еднакви възрас-
тови категории се забелязва поя-
вата на типични мозъчни тумо-
ри. Най-често срещаните тумори 
при децата например са медулоб-
ластомите. Според някои статис-
тики при малките пациенти мозъч-
ните тумори са на второ място 
по честота на поява след левкими-
ите. Своя пик първичните мозъч-
ните тумори стигат при пациенти 
между 40- и 60-годишна възраст.

– Кои ракови заболявания водят 
най-често до разсейки в мозъ-
ка?

– Двата най-опасни карцинома, които 
дават мозъчни метастази, са рак на 
белия дроб и рак на гърдата. Малиг-

неният меланом, карциномите на бъ-
бреците, простата и гастроинтести-
налния тракт си поделят третото и 
четвъртото място по метастазиране 
в мозъка. Лошото е, че в 10–20% от 
случаите преди да се установи, че чо-
век има рак не белия дроб, се уста-
новяват метастази в мозъка му. Ме-
тастатичните тумори са коварни, за-
щото не се поддават на стандартно-
то лечение с химиотерапия, облъчване 
и операция. Има случаи, когато ракът 
в организма е стопиран от химиоте-
рапията, но изведнъж пациентът по-
лучава гърч, защото се оказва, че има 
„скрити“ метастази в мозъка.

– Кои са модерните методи на 
лечение на мозъчните тумори? 

– Освен с класическа неврохирургич-
на интервенция, последваща химиоте-
рапия и лъчетерапия, някои пациенти 
могат да бъдат лекувани и с по-щадя-
щи методи, като стереостатичната 
радиохирургия (лъчетерапия). Към тях 
спадат облъчването с линеен ускори-
тел, какъвто има в ИСУЛ и в дру-
ги болници в страната. Или пък лече-
ние с кибернож или гама-нож, който 
работи с гама-лъчи. Има и интеропе-
ративни техники за облъчване с изо-
топ. Лошото е, че не всички тумори 
са лъчечувствителни. Нови методи на 
лечение разчитат на действието на 
антитела, които „се залепват“ върху 
тумора, а върху самите антитела се 
поставя изотоп или медикамент, кой-
то унищожава образуванието. 

– Познавате ли напълно излеку-
ван пациент от тумор в мозъ-
ка?

– Да, от менингиом например. След 
като преминат през всички нелеки 
препятствия по своя път, тези па-
циенти имат сравнително качествен 
живот след операцията, ако нямат 
допълнителни усложнения и асоциира-
ни болести. Но повечето, за съжале-
ние, страдат от различни дефицити: 
личностови промени и др. Важното е 
все пак, че са спасени. Смея да твър-
дя обаче, че благоприятният изход от 
лечението понякога е и късмет. 

– А имали ли сте пациенти, чии-
то тумори са изчезнали от само 
себе си, без лекарска намеса? 

– Не, пациенти със спонтанно изчез-
нали тумори не познавам. Чувал съм 
обаче, че съществуват. 

Разговора води Мариана ЯНЕВА
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САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ

Н
е ни достига малка сума 
пари… Не можем да по-
срещнем роднините си на 
аерогарата… Няма на кого 

да оставим детето си за една ве-
чер… Достатъчно е само да поис-
каме помощ, за да забравим за тези 
проблеми. Но колко трудна за мно-
зина се оказва тази стъпка!

 „За да помоля за помощ, тряб-
ва да съм крайно отчаяна и да 
се чувствам напълно безсилна. 
Но дори и в такива ситуации си 
спомням Булгаковото „Никога и 
нищо не молете! Никога и никого, 
и особено тези, които са по-сил-
ни от вас!“ и... се старая всичко 
да върша сама.“ 

Николета, 30 г.

Думите на Булгаков са от „Май-
стора и Маргарита“, произнася ги 
Дявола. Романът е написан във вре-
мена, когато помощта на „тези, 
които са по-силни“ често се е оказ-
вала съмнително благо. Но и тези, 
и другите оттенъци на смисъла на 
този цитат са изненадващо съзвуч-
ни с новата епоха. Днешното вре-
ме настойчиво ни подтиква да си 
мислим, че можем и 

ТРЯБВА ДА СЕ ОПИРАМЕ 
САМО НА СЕБЕ СИ 

Да не моли никого за нищо, е от-
личителна характеристика на успе-
лия човек, който всичко е постиг-
нал сам. Това лъжливо всемогъще-

ство обаче е наш враг не само в 
наистина трудни житейски пери-
оди (болест, раздяла с близък чо-
век и загуба на работата). Ако не 
можем никого за нищо да помолим, 
ние си създаваме значителни пробле-
ми в незначителни ситуации, кога-
то еднократна малка подкрепа от-
вън би подобрила не само нашето 
положение, но и това на околните.
Според психоаналитиците неуме-

нието да се иска помощ се корени 
в момента, в който детето губи 
чувството си за всемогъщество и 
изведнъж разбира колко е слабо и 
зависимо. 

ОСОБЕНО НИ Е ТРУДНО 
ДА ПОИСКАМЕ ПАРИ

„Прекалено дълго не можех да си 
стъпя на краката във финансов 
смисъл, защото харчех повече, 
отколкото получавах. Налагаше 
се да искам пари от родителите 
си, които също не живеят охол-
но. Чувствах се ужасно! Да на-
правя това днес, означава да се 
призная за кръгла нула, за глупаво 
дете, което така и не е успяло да 
се превърне във възрастен. Днес 
по-скоро бих ограбила банка, от-
колкото да поискам пари назаем. 
От когото и да било.“ 

Яница, 38 г.

Молбата за финансова помощ в на-
шия материален свят все по-силно 

се асоциира със срама, чувството за 
бедност и социалната нищета. Да 
я изречеш, се оказва по-трудно от 
това да окачиш на врата си та-
бела „Аз съм неудачник“. Вземане-
то на пари назаем ни напомня сим-
волично за житейския дълг към ро-
дителите ни (независимо че не го 
осъзнаваме). Да си длъжник, е сери-
озно изпитание, защото длъжникът 
е в подчинена позиция спрямо дава-
щия. Когато искаме и вземаме от 
някого нещо, сякаш ставаме негова 
собственост, преставаме да принад-
лежим напълно на самите себе си.
Този, който не се решава да по-

моли за помощ, е възпиран често 
и от 

ПРЕДИШЕН 
НЕГАТИВЕН ОПИТ

от спомена за моментите, когато 
подобни молби са го хвърляли в ду-
шевни страдания. Не е за подценя-
ване и чувството за вина, което 
обикновено изразяваме с „Бях длъ-
жен да се справя, а не успях!“. 
Съществува и страх от негатив-

ната оценка, която самите ние сме 
си поставили и която се опасява-
ме, че ще бъде потвърдена и от 
околните.
Друго препятствие пред искане-

то на помощ може да бъде зави-
симостта от семейни или култур-
ни традиции. „Възрастните тряб-
ва да могат да се справят с всич-
ко сами!“ Това е фраза, която чес-

ПОМОЩ!

ПОМОЩ!
ТРЯБВА ДА
ПОИСКАМ
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НОВОНОВО

то сме чували в детството си. 
Възпитавали са ни, че ако не ис-
каме да получим лоши оценки и да 
бъдем наказани, не бива да правим 
грешки. От малки знаем, че тряб-
ва да положим усилия, за да ни при-
емат за добри момчета или моми-
чета. Като възрастни продължава-
ме да робуваме на тези представи 
и принципи. Стремим се да се дър-
жим така, 

СЯКАШ ВСИЧКО 
НИ Е НАРЕД 

в работата, в семейството, със 
здравето ни – за да изглеждаме 
нормални в очите на околните. Ако 
пък имаме проблеми, се стараем да 
ги решаваме сами, тайно, за да не 
се досети никой, че ни е нужна по-
мощ. Страхът или срамът че „не 
си нормален“, т.е. не си в нормата, 
усилват още повече невъзможност-
та ни да поискаме подкрепа. Полу-
чава се омагьосан кръг – колкото 
повече отказваме да признаем, че 
ни е нужна помощ, толкова по-го-
лям става проблемът ни. А колко-
то по-голям е проблемът, толкова 
повече сили ни коства запазването 
и поддържането за пред хората на 
нашето мнимо благополучие.
Резултатът е предвидим. В един 

момент силите ни се изчерпват. 
Но ако се опитаме поне веднъж да 

признаем, че в конкретна ситуация 
се нуждаем от нечия помощ, значи 
сме готови да излезем от омагьоса-
ния кръг, да пренебрегнем чуждото 
мнение в полза на нашето истин-
ско добруване. Обикновено в такива 
ситуации ние се обогатяваме като 
личности. 

СТРАХЪТ ДА НЕ 
ОБЕЗПОКОИМ ДРУГИТЕ

Това е друга възможна причина за 
притеснението ни да искаме помощ. 
Тази реакция също често е обусло-
вена от детските ни преживявания. 
Някои от нас може да са се чувст-
вали излишни в собственото си се-
мейство. Родителите са били пре-
калено погълнати от собствените 
си задължения, за да могат да реа-
гират на потребностите на дете-
то. Затова то отрано се научило 
да крие и премълчава своите жела-
ния. Просто защото най-страшно-
то за него е да чуе „не“. 
Лошото е, че и като зрели хора 

отказваме да разберем, че едно „не“ 
не може да разруши вътрешния ни 
свят. Дори и да чуем отказ от 
най-близките си хора, не бива да го 
тълкуваме повратно. Отказът най-
често означава, че те не могат да 
ни помогнат в конкретната ситуа-
ция – нищо повече. Отказът по ни-
какъв начин не е израз на отхвър-
ляне на нас самите. Страхувайки се 
точно от това обаче, мнозина не 
успяват дори да формулират молба-
та си. Откъде идва тази тревога и 
кое подклажда страстта ни да пре-
увеличаваме и драматизираме в по-
добни ситуации? И не е ли по-добре 
да се опитаме да бъдем по-откри-
ти пред другите, да им дадем въз-
можност да бъдат по-щедри и от-
зивчиви към нас, отколкото ние по-
дозираме, че са?! 
Много хора с удоволствие правят 

услуги и дори са радостни, когато 
някои се обръща към тях за по-
мощ. Когато подобри по някакъв 
начин живота на друг човек, всеки 
от нас се чувства полезен, благо-
роден и по-достоен за любов. Защо 
да отказваме на близките си това 
удоволствие тогава?!

Повечето от нас са готови да по-

магат. Но не така, както другият 

очак ва, а така, както те смятат 

за добре. Например ако родителите 

помолят бабата да гледа детето за 

уикенда, „в пакет“ с помощта є те 

получават и „лекция“ за това колко 

неправилно възпитават детето си. 

Помощта, към която са прибаве-

ни „гарнитури“ от чужди житей-

ски убеждения и схващания, е опа-

сен дар. И преди да се обиждаме на 

хората, че не искат помощта ни, е 

добре да се замислим какво искаме 

ние в замяна. Не сме добри помага-

чи, ако оказваме помощ, принужда-

вайки другите да следват нашите 

съвети и възгледи за живота.



– Веско, ти си администратор 
и организатор в „Хюман ди-
зайн – България“. След толкова 
обучения и практики какво по-
вече откри в хюман дизайна? 

– Аз съм интегрален коучър в сфе-
рата на себепознанието и израства-
нето – духовно, личностно, всякакво. 
Насочвам човека как да се свързва 
със своя потенциал и да го изразя-
ва, за да бъде удовлетворен в този 
свят. Обикновено „програмите“ от 

миналото му пречат. Когато го при-
тискат страхове, травми, интерпре-
тации, които не са верни, но които 
той е приел за свои убеждения, чо-
век стига до неизбежните проблеми 
– във връзките, във финансите. Ня-
къде. Или навсякъде. Моята работа 

е в услуга на трансформацията, коя-
то помага на човека да се отърве 
от травмата. Но ако той не изгра-
ди своя нова и устойчива стратегия 
за взимане на решения, рано или къс-
но пак ще „влезе“ в проблеми. Трав-
мата му отново ще се „включва“ и 
„изключва“ при определени стимули 
отвън. Това, което смятам за ценно 
в хюман дизайна и което липсва в 
психотерапията и в коучинга, е зада-
ването на лична стратегия за взема-

ПРАВ ВИ ПЪТ 
КЪМ СЕБЕ СИ!
ИЛИ ХЮМАН ДИЗАЙНЪТ В БЪЛГАРИЯ

Вървял е по „пътя на ударите с ръце и 

крака“, какъвто е свободният превод на 

корейското бойно изкуство таекуондо, и 

стига до майсторска степен. Практикува 

и изучава философията и духовните 

принципи и на други бойни изкуства. После 

поема по други пътища – йога практики, 

автогенен тренинг, медитации, методът 

„Силва“, хипнотерапия, невролингвистично 

програмиране... Но посоката е една – 

личностно израстване и духовно развитие. 

Ако вече се питате докъде е стигнал след 

толкова много преходи, по-лесно ми е да ви 

отговоря какъв го заварвам. 

Той е точно обратното на онези хора, 

които Радичков наричаше „натрошени 

отвътре“. Цял е. А може би е по-добре да 

се каже цялостен. Представям ви Веселин 

МИХАЙЛОВ – бъдещ човек от едно идващо 

време, за което сега се пробуждаме.

ХЮМАН ДИЗАЙН Е СИСТЕМА, 
КОЯТО НИ ПОМАГА 

ДА ВЗEМАМЕ ПРАВИЛНИТЕ 
ЗА НАС РЕШЕНИЯ.
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не на коректни решения.  
– Какво всъщност е хюман ди-
зайн?

– Експеримент. Хюман дизайн син-
тезира в себе си древни знания – 
от кабала, от ведическите на-
уки, от астрологията, от ид-
зин и пр., но и съвременни 
– от астрономия, генетика, 
квантова физика. Това тол-
кова дълбинно знание не може 
да бъде синтезирано от чо-
век. До нас обаче то е стиг-
нало отнякъде през един човек 
– за да върши работа на хората. 

– Кой е този човек?
– Нарича се Ра Уру Ху. Бил е музи-
кант и бизнесмен и в средата на 80-
те години на миналия век получава 
мистичен призив свише и започва да 
пътува без посока, защото не може 
да намери удовлетворение. Усеща, че 
нещо му липсва… От Канада, където 
живее, тръгва към Англия, движи се, 
търси. Озовава се в Испания, оттам 
– на остров Ибиса. Бил е сам, само с 
едно диво зло куче. Някакъв човек му 
предоставил стара, порутена барака, 
за да се подслони. Една вечер, връ-
щайки се от разходка, видял, че из-
под вратата на бараката се процеж-
да много силна светлина. Учудил се, 
защото в бараката нямало електри-
чество. Влязъл вътре и чул глас, кой-
то Ра нарича Гласът. Този глас го на-
карал да запише огромна информация. 
Изобщо не знаел какво пише, не е бил 
духовно ориентиран човек. Чертаел 
фигури, графики, от които нищо не 
разбирал. Знанието буквално премина-
вало през него и процесът продължил 
няколко дни. Преживяването на тази 
мистична опитност не било прият-
но. Висша сила с висока честота на 
вибрация минавала през тялото му. 
Било е болезнено. След това Ра Уру 
Ху започва да изучава науките, син-
тезирани в това знание, и лека-поле-
ка да го споделя. 

– А сега всеки, който поже-
лае, на базата на рождените 
си данни (дата, час и място на 
раждане) може да получи една 
графика...

– Графиката се генерира от со-
фтуерно изчисление, а това, кое-

то се вижда на нея, наричаме пре-
возно средство, с което се прид-
вижваме в живота. Това „превозно 
средство“ е с уникални характерис-
тики. Тази уникалност е ценна на 
фона на света около нас, който е 
хомогенизиран. Всичко е колектив-
но и за благото на всички. Правим 
някакъв закон за благото на всич-
ки. Някаква диета – пак за благо-
то на всички. Хюман дизайн дава 
конкретните стратегии, с които 
човек да започне да живее своята 
автентична природа, която е зало-
жена в картата му. За свое благо. 

– Т.е. тази карта е много точ-
но описание на природата на 
човека?

– Да, което му позволява да запо-
чне да се движи в живота си по 
най-малкото съпротивление. Когато 
човек прави нещо, което не му е 
зададено по природа, не е негово, 
а е внесено отвън – това ние на-
ричаме обуславяне. Всички ние сме 
обусловени. От своите родители, 
от възпитанието, от обществото, 
културата, религията, нормите на 
поведение. 

– Няма ли опасност хората да 
се изолират от обществото и 
един от друг, ако наистина за-
почнат да живеят своята ин-
дивидуалност, както ти се из-

разяваш? И не е ли по-добре 
човек да е вписан някъде – в 
екип, в семейство...
– Някои хора са родени да 
живеят в уединение и това е 
здравословното за тях. Дру-
ги не могат и не бива да бъ-
дат сами. Те прилагат своя-
та стратегия в голям колек-

тив, което е добре и за колек-
тива. Трети пък са междинен ва-
риант, т. нар. племенни хора, които 
са създадени да работят за благо-
то на по-малка група – приятел-
ския кръг, семейството. Всичко е 
индивидуално. Не може да се каже, 
че колективът е доброто, а ти 
нещо си повреден, защото не се 
вписваш в него. 

– Кои са индикациите, че човек 
не „живее собствената си при-
рода“?

– Такъв човек се движи срещу те-
чението, среща трудности навсякъ-
де, не е щастлив, не е доволен, раз-
болява се, подвластен е на обуславя-
не от обществото. Хюман дизайн 
е еретична система. Според нея 
няма добри и лоши норми на поведе-
ние. Има поведение, подтикнато от 
„Аз“-а и такова, което не е автен-
тично (не е подтикнато от „Аз“-а). 

– Спомена, че силата на хю-
ман дизайн е в стратегиите 
за вземане на решения, които 
предлага.

– Да, животът е низ от реше-
ния. Какво ще ядем? На каква сре-
ща ще отидем? Всичко това гене-
рира следствия и резултати. Важно 
е човек да се научи да взема реше-
ния, които са коректни за него, а 
не такива, които са му внушени за 
правилни отвън. Стратегията за 
вземане на решение не е функция 
на ума, независимо какво твърди 
западното общество, в което жи-
веем. Умът е една кутия, в която 
всичко е много ограничено. Потен-
циалът на човека е много по-голям. 
Умът ни е необходим, за да съби-

Удивително е как една карта с геометрични 

фигури и цветове може да носи най-богатата и 

истинна информация за даден човек

д

ХЮМАН ДИЗАЙНЪТ Е 
ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪБУЖДАНЕ 
НА АВТЕНТИЧНАТА ПРИРОДА 

НА ЧОВЕКА.
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раме информация, да я анализираме, 
да я сравняваме с друга и пр. Каза-
но с терминологията на хюман ди-
зайна, решението идва от т.нар. 
авторитет, който се намира някъ-
де в човешкото тяло. Мъдростта 
е в тялото, не в ума. В картата, 
направена от специалист по хюман 
дизайн, се вижда много ясно къде 
се намира този авторитет. При 
едни импулсът за взимане на реше-
ния идва от т.нар. сакрален център 
в областта на корема. При други 
– от друго място в тялото, свър-
зано с волята (някои хора са воле-
ви). При трети емоциите „вземат“ 
решението. 

– Значи, първата дума е на са-
мата природа, втората – на 
анализатора. Хубаво е, че по-
следната дума все пак е на 
самия човек. Той трябва да 
действа според своята кар-
та… 

– Ключът не е само в това да 
се направи анализ и да се обясни 
на някого как да започне да екс-
периментира със стратегията си 
за вземане на решения. Необходимо 
е човекът  да е тръгнал по пътя 
за търсене на себе си. В противен 
случай хюман дизайнът ще е поред-
ното интересно нещо за ума, което 
ще бъде забравено на третия ден. 

– Колко време е необходимо, за 
да се „роди“ човек за себе си? 

– Не е реалистично човек да се 

промени от следващия ден, при по-
ложение, че „програмите“ от мина-
лото са закотвени толкова отдав-
на и толкова дълбоко в него на кле-
тъчно ниво. Деобуславянето е про-
цес, в който се освобождаваме от 
пластовете, които са се насложи-
ли върху автентичната ни приро-
да. В този процес ставаш все по-
автентичен, все по-автентичен... 
Обикновено процесът е със седем-
годишен цикъл. Пластовете отпа-
дат бавно и постепенно и накрая 
се стига до изчистване на клетъч-
но ниво, изчезват дори и болестни-
те симптоми. 

– Лесно приложими ли са стра-
тегиите на хюман дизайна?

– Стратегиите са практични и ако 
човек ги вгради в живота си, му 
става по-лесно и все по-лесно да 
живее. За да се случи това обаче, 
е необходимо осъзнаване. Ако човек 
не е осъзнат (как говори, как ко-
муникира, какво му „казва“ тялото, 
какви мисли му минават през гла-
вата), той не може да регистрира 
кое е обуславяне и кое не е. Следо-
вателно не може да използва това 
знание, защото не може да го раз-
бере. Не е въпрос на интелект, а 

на осъзнаване. 
– Имам усещането, че вече 
има самозванци, които се за-
нимават с хюман дизайн? 

– Самозванецът е неавтентичен, 
неосъзнат човек, който иска да 
„даде“ истина на някого другиго. 
Но тя е фалшива илюзия. Какъв 
е резултатът? Болести и страда-
ния, защото липсва осъзнаване. Ця-
лата система на хюман дизайн е 
силно интелектуално стимулираща, 
но мнозина остават на това ниво 
– на нивото на ума. Трябва време, 
за да попие знанието в тялото и 
да бъде вживяно в живота. Винаги 
ще има такива анализатори по хю-
ман дизайн, които са изключител-
но интелигентни и паметливи. Има 
и такива астролози, и психолози, 
и лекари... Това се нарича липса на 
синхрон между думи и дела. Кога-
то отида на лекар, аз лично искам 
да видя срещу себе си здрав човек, 
който грее от жизненост. Пове-
чето лекари обаче пият, пушат и 
често са много по-болни от паци-
ентите си. 

– Защо непрекъснато искаме 
да се променяме и да бъдем 
други?

– Проблемът в нашето общество е, 
че вместо да приемаме себе си, ние 
насочваме мислите си извън себе си 
и бягаме от истината. В хюман 
дизайна е обратното – той е насо-
чен към приемане. Приеми си „пре-
возното средство“ с тези и тези 
качества и ресурси, които прите-
жаваш, и живей своя живот, вмес-
то да бъдеш като някого другиго. 

– Колко популярен трябва да 
бъде хюман дизайнът?

– Основоположникът му казва: „Хю-
ман дизайн е за децата“. Децата са 
чисти. Ако им се зададат страте-
гиите, те няма да натрупват обу-
славяне, което впоследствие да де-
обуславят. Но за да „отиде“ хю-
ман дизайн при децата, трябва да 
мине първо през родителите. Роди-
телите трябва да осъзнаят какви 
са техните деца, за да стимулират 
автентичната им природа, вместо 
да ги обуславят. 

Мирослава ИВАНОВА

ХЮМАН ДИЗАЙН НЕ Е 
РЕЛИГИЯ, НЕ Е ДОГМА, НЕ 
Е КУЛТ ИЛИ СИСТЕМА ОТ 
ВЯРВАНИЯ ИЛИ МОРАЛНИ 

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

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.

Ч
увството за самотата 
е психологичен феномен, 
който трудно може да 
бъде наблюдаван и кон-

тролиран. Често се преживява като 
липса, нуждаеща се от запълване, 
като празнота, предизвикваща стра-
дание, генерираща стрес и тревога. 
Самотата е състояние на душа-

та, отбелязващо върху емоционал-
ния регистър 

БОЛКА, БОЛКА 
И ОТНОВО БОЛКА

Става дума за болка, която ни из-
гаря отвътре, кара ни да се чувст-
ваме самотни дори да се намира-
ме сред множество от хора. Чу-
вали сте ваши приятелки да спо-
делят колко самотни се чувстват, 
прибирайки се вкъщи вечер. И тук 
не иде реч за тези, които добро-
волно са избрали да не делят вре-
ме и пространство с никого, а за 
онези, които се чувстват самот-
ни сред своите близки и които не 
са способни да изживеят интим-

ност. Попаднали ли са те в капа-
на на своя лош характер, или нико-
га не могат да направят правилния 
избор? Едва ли. По-скоро са превър-
нали ежедневието си в рецептур-
на книга, в която всяко действие е 
определено от 

УСЛОВИЕТО „ТАКА ТРЯБВА“ 
Тези хора са забравили, че любо-

вта е толкова свободна, че не се 
подчинява на никакъв закон, камо ли 
на едно „така трябва“. Как тогава 
другият да ни изненада, след като 
ние отказваме да вървим по своя-
та лична пътека, а се подчиняваме 
на чужди критерии за благополучие?
Вярно е, че нашите вътрешни 

спирачки и спазването на определе-
ни норми ни предпазват от излиш-
ни рискове, водещи до неприятно-
сти. Никой не желае да изпитва не-
прекъснато чувството на самота и 
да живее без любов. За някои обаче 
страданията от самотата са пред-
почитани пред рисковете на любо-
вта. Те са способни да открият 

своето равновесие във 

ВТОРИЧНИТЕ ПОЛЗИ 
ОТ САМОТАТА 

по един несъзнателен начин до деня, 
в който цената трябва да бъде 
платена. И тогава желанието да 
обичаш и да бъдеш обичан, нашето 
лично и единствено, неотговарящо 
на никакви норми желание, надделя-
ва над страховете. Точно в този 
момент ние започваме да даваме, да 
инвестираме във взаимоотношени-
ята, защото разбираме, че това е 

ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН 
ДА ПОЛУЧАВАМЕ

Общуването и социалните връз-
ки са най-доброто лекарство срещу 
чувството на самота. Те създават 
условия да изразяваме емоциите си 
и да споделяме трудните или ра-
достни моменти, които преживява-
ме. Нужен е голям кураж, доверие 
в себе си и надежда, че ще бъдем 
приети от другите, за да създадем 
нови приятелства.
Добре би било да се опитаме 

ДА ОПИТОМИМ САМОТАТА

т.е. да се опитаме да разширим 
съзнанието си, да консолидираме 
своето чувство за идентичност, за 
да обогатим живота си. Защото 
самотата подхранва нашата креа-
тивност и е може би най-добрата 
среда за нашето въображение. 

Райна АНГЕЛОВА, психолог

САМОТАТА
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ВЯРВАМ, 
НЕ ВЯРВАМ, 
ВЯРВАМ 
В СЕБЕ СИ

Как се утолява 
жаждата за смисъл

ТЕМА НА БРОЯТЕМА НА БРОЯ

Д
умата „вяра“ има общ корен 
с думите „доверие“, „вяр-
ност“, „увереност“ и зато-
ва – различни нюанси на сми-

съла. Всички тези „разновидности“ 
на вярата правят живота ни пъл-
ноценен и му придават висш смисъл.
А както знаем, човешкият стре-

меж за откриване на висшия смисъл 
на живота е безсмъртен и „неиз-
лечим“. Десетилетия наред в наша-
та страна се преподаваше диалекти-
чески материализъм, храмовете бяха 
затворени и вярващите бяха притес-
нявани, ако празнуват открито го-
лемите християнските празници. Но 
религиозната вяра някак оцеля. А ос-
вен нея се възродиха и други вери…
Книжарниците днес са пълни с 

книги по 

ЕЗОТЕРИКА, АСТРОЛОГИЯ, 
ОКУЛТИЗЪМ

и религия и това всъщност са най-
търсените книги. Престижът на 
чистата наука някак естествено се 
накърни. На въпроса „В какво точ-
но вярвате?“ голяма част от хора-
та отговарят: „В магии и уроки“. 
Очевидно е, че към науката съвре-
менните вярващи не хранят голя-

мо уважение, но затова пък наука-
та започна да се отнася по-лоялно 
към вярата. Социолози, историци и 
антрополози не пропускат при въз-
можност да подчертаят огромната 
важност на вярата за развитие на 
цивилизациите, но също така и да 
отбележат, че движещата сила на 
развитието все пак е…

ВЯРАТА В ПРОГРЕСА 
За ролята на вярата в полза на на-

уката са прави – митовете и ира-
ционалното мислене по-скоро стиму-
лират научния прогрес, нищо че са 
в разрез с него. Неслучайно великият 
английски физик, математик и ас-
троном Исак Нютон се е интересу-
вал от алхимия. Прочутият герман-
ски математик и астроном Йохан 
Кеплер пък е имал репутация на та-
лантлив астролог. А при по-внима-
телно вглеждане се открива, че яд-
рената физика и източната филосо-
фия имат много общо помежду си. 
В основата на всяка дейност в 

края на краищата е актът на вя-
рата. Вярата в това, че реалност-
та е познаваема. Иначе какъв сми-
съл би имало да проникваме в тай-
ните на мирозданието? „Без вяра – 

отбелязва Алберт Айнщайн – нито 
един изследовател не би продължил 
своята работа и минута.“ Очевид-
но потребността да се вярва е 

НЕДЕЛИМА ЧАСТ 
ОТ ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА 
В личните отношения ние изпит-

ваме нужда да вярваме на другите – 
без това доверие обществените и 
личните ни връзки биха се разруши-
ли. Имаме потребност да вярваме и 
в себе си, в собствените си сили – 
без това упование е невъзможно да 
постигнем каквото и да било в жи-
вота. И накрая вярата ни свързва с 
абсолюта, с онази трансцедентна ре-
алност, чрез която осмисляме човеш-
кото си съществуване.
Малко неща ни гневят толкова 

много, колкото 

ЗЛОУПОТРЕБАТА 
С ДОВЕРИЕТО НИ 

Ние не можем да простим на по-
литиците, които са ни „докарали 
до просешка тояга“, а са ни обе-
щавали други неща. Съдим стро-
го журналистите, които изкривя-
ват фактите или манипулират чув-
ствата ни. Презираме псевдоучени-
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те, присвояващи си чужди научни 
дисертации. А какво бихме направи-
ли, ако съпругът/съпругата ни изне-
вери, въобще няма да споменаваме… 
Честността и порядъчността явно 

се оказват в първата тройка на ка-
чествата, които очакваме да проявя-
ват околните, независимо дали става 
дума за спътника ни в живота, или 
за президента на държавата. Обще-
ството губи жизнеспособността си 
тогава, когато прекрачи критичния 
праг на недоверието. Да си предста-
вим как учител по география съоб-
щава на учениците, че Дунав се влива 
в Черно море, и чува в отговор: „А 
как ще го докажете?“. Да си пред-
ставим, че пациентите не вярват на 
лекуващите си лекари, а купувачите 
постоянно очакват някой да ги изма-
ми. Или пък пътници, които са убе-
дени, че машинистът или пилотът 
на самолета е пиян. Постоянното 
недоверие превръща живота ни в ад. 

МЕЖДУ СЦИЛА 
И ХАРИБДА*

Думите „Аз ти вярвам“ са в осно-
вата на социалните връзки. Именно 
„вярвам ти“, а не „зная, че говориш 
истината“. Разбира се, второто би 
било по-удобно, но работата е там, 
че когато става дума за друг човек, 
знанието е невъзможно. Затова ни 
е необходимо да си вярваме, да си 
имаме доверие. За да съществуват 
семействата, за да работят учили-
щата, за да лекуват лекарите и да 
се правят сделки. (Впрочем самото 
парично обращение се основава на 
същата тази вяра. Как иначе бихме 
могли да обменяме някакви си цвет-
ни хартийки за нещо полезно?!). С 
други думи, вярата ни трябва, за да 
можем да живеем заедно. 
Но възниква и едно противоре-

чие. Искаме да вярваме на дадена-
та от някого дума, но спомняйки 
си за преживените от нас измами, 
сме принудени да бъдем внимателни. 
Всеки ден ние предприемаме това 
рисковано плаване между Сцила и 
Харибда отново и отново, търсей-

ки баланс между безусловната вяра 
и тоталния скепсис. Уви, да вярва-
ме, започва да става все по-трудно. 
Няколко часа след падането на ме-

теорита близо до Челябинск през 
февруари известен публицист ехид-
но се поинтересува за неговия „бор-
дови номер“, което породи маса 
спекулации за изпитания на ново 
оръжие и авария на ракетния поли-
гон. Вярата в обществените и дър-
жавните институции също намаля. 
Голяма част от българите днес не 
могат да се доверят на нито една 
политическа партия. Балансът меж-
ду вяра и недоверие опасно се на-
клони на страната на скептицизма. 
И е възможно да сме много бли-
зо до същия онзи критичен праг на 
недоверието, който отслабва жиз-
неността на обществото. Защото 
животът в общество предполага 

НЕ САМО ДОВЕРИЕ, 
НО И КОНКУРЕНЦИЯ 

И е много важно да не се окажем 
без оръжие в поредицата от битки, 
които водим всеки божи ден. А кое 
може да е по-добро оръжие в кон-
курентните сблъсъци от вярата в 
себе си?! Любителите на екстрем-
ни спортове често признават, че 
да яхнеш вълната или да покориш 
връх, ти помага не само майстор-
ството, но на първо място вяра-
та в онова, което сам си способен 
да направиш. 
Можете да наречете това ав-

тотренинг, самовнушение или както 
ви е удобно по друг начин, но фа-
ктът си е факт – силната вяра по-
добрява нашите постижения. Зато-
ва методи като НЛП (невролингвис-
тично програмиране) и позитивно 
мислене работят безотказно днес. 
Тяхната цел е да победят предраз-
съдъците, които имам в повече, и 
да ги заменят с убеждения, които 
разкриват истинския ни потенциал.
Извинете, но точно такъв „сорт“ 

вяра днес ни е най-нужна. Жестока-
та реалност постоянно ни принуж-
дава и убеждава, че трябва 

ДА РАЗЧИТАМЕ 
ЕДИНСТВЕНО И САМО 

НА СЕБЕ СИ 
Упованието в собствените ни сили 

стана определящо и важно за успе-
ха ни. И то работи не само в пол-
за на отделната личност, а на об-
ществото. „Един човек с убежде-
ния е по-силен от сто души, кои-
то имат само интереси“ е написал 
британският философ, логик и ико-
номистът Джон Стюарт Мил (John 
Stuart Mill). Всъщност това е по-
древна истина – да си спомним 300-
ата спартанци, опълчили се на мно-
гочислената персийска войска. А бла-
годарение на какво си мислите, че са 
успели да оцелеят евреите, въпреки 
всички гонения?! Точно на вярата, че 
са богоизбран народ.

В ТЪРСЕНЕ НА АБСОЛЮТА
И така, всички ние имаме нужда 

да се доверяваме на другите хора, 
да вярваме в себе си и да усещаме, 
че животът ни има висш смисъл. 
Щом живеем в общество, изпитваме 
потребност да вярваме в другите 

В КАКВО ТОЧНО 
ВЯРВАМЕ

Малцина са онези, които биха нарекли 

себе си православни християни. За-

щото, за да си такъв, трябва да вяр-

ваш в Исус Христос. А повечето хора 

не са чели евангелията, едва ли зна-

ят нещо повече за Христос, от оно-

ва, което им предлага телевизията 

по Коледа и Великден. Още повече са 

хората, които не са чели цялата Биб-

лия. И разбираемо, за това се изисква 

повече време и усамотение – все де-

фицити днес. Малък процент от ми-

ряните посещават църква не по-ряд-

ко от един път седмично, останали-

те – само по празници. Българинът 

обаче вярва в религиозни чудеса или 

най-малкото допуска те да са въз-

можни. И не се обръща към религия-

та, защото вярва, че така ще спа-

си душата си и ще разчисти пътя си 

към вечния живот. А по-скоро, защо-

то мисли, че религията ще му „пред-

пише“ морални и нравствени норми 

за за да се справя по-лесно в ежеднев-

ния нормален живот.

* В древногръцката митология – морски чудовища, живеещи на две срещуположни скали в Сицилий-

ския пролив, поглъщащи цели кораби. Помежду им успява да премине корабът на Одисей. Българско-

то съответствие на идиоматичния израз „между Сцила и Харибда“  е „между чука и наковалнята“.

БЕЛА/май/182/2013 43



хора. А когато се конкурираме с дру-
гите хора, е добре да сме въоръжени 
с вяра в себе си. Но има и трети 
аспект на вярата. И обществените 
връзки, и победата над конкуренти-
те ни са важни само дотолкова, до-
колкото ние намираме смисъл в са-
мия живот. 
Има ли смисъл животът, или сме 

на този свят без всякаква причи-
на? И какво точно се случва след 
смъртта ни? Можем да се опитаме 
да отговорим на тези въпроси само 
ако се опрем на вярата в нещо, 
което ни превъзхожда. За едни аб-
солютът е Бог, за други – косми-
ческата енергия, за трети – мора-
лът, идеалите на братството, све-
тостта на човешките права. Във 
всеки от случаите обаче точно вя-
рата във висши сили и принципи 
е онова, което ни утешава и дава 
смисъл на живота ни.
Но над духовния ни пейзаж напо-

следък са надвиснали облаци и мъг-
ли. Повече от половината българи 
продължават да вярват в 

МАГИИ И УРОКИ 
Позициите на църквата, макар и 

възвърнати, все още не са така сил-
ни, колкото трябва да са. Набож-
ността е ретро. Вярата в Бог се 
„децентрализира“ – всеки претенди-
ра да избира сам в какво да вярва. 
Любопитството към вярванията и 
традициите на целия свят е голямо, 
което доведе до откриването на 
различни видове духовност в буди-
зма, даоизма, бойните изкуства, йо-
гата. От друга страна, се очертава 
склонност към предразсъдъци, фан-
тазии и свободни съчинения на тема 
вяра. Хората днес сменят религия-
та си с лекотата, с която сменят 
тв каналите с дистанционното. 
Цялата тази шарена картина съз-

дава един парадокс – търсим сми-
съла в духовните измерения на жи-
вота, но се отнасяме лекомислено 
към вярата си. Религиите и нрав-
ствените кодекси са сведени до 
едни гледни точки, постоянно сме-
нящи се при това.
В известен смисъл подобно разви-

тие на събитията е повод за ра-
дост, защото 

НАМАЛЯВА РИСКЪТ 
ОТ РЕЛИГИОЗЕН 

ФАНАТИЗЪМ 
Предимството на вярата, изтупа-

на от прахта на набожността, е, 
че не ражда фанатици. Но медалът 
има и обратна страна. Да намериш 
опора в такава нестабилна вяра е 

малко трудно. Затова и главният 
въпрос за смисъла на живота днес 
все по-често не получава ясен и за-
доволителен отговор.
Какво ни остана? Изглежда само 

вярата в себе си и в тези, които 
са до нас. 
Дори участията в социалния жи-

вот, които все повече ни привли-
чат, са основани на общуването 
между хората лице в лице, а не чрез 
посредничеството на институции-
те. Да пожертваш лични средства 
за операция на болно дете, да взе-
меш участие в търсенето на изчез-
нал човек, да помогнеш като добро-
волец при потушаване на пожар или 
друго бедствие – това са постъпки-
те, които одобряваме и признаваме 
за морални днес. И онези, които ис-
крено вярват в смисъла на малките 
дела, днес стават все повече. По де-
лата им ще ги познаете. 

ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
В основата на потребността от 

религиозна вяра лежи вроденият 
стремеж на всеки един от нас да 
излезе извън пределите на собстве-
ните си възможности и на досто-
верното знание. Вярва ни се в няко-
го, който достатъчно много да при-
лича на нас, че да го разбираме, но 
от друга страна, да е достатъчно 
могъщ, за да изпълнява онова, което 
не е по силите ни. Имануел Кант 
е уподобявал Бог на нравствен за-
кон, който въплъщава в една висша 
личност всички най-добри човешки 
качества, но силно преувеличени. В 
този смисъл Бог може да се смята 
за продукт на нашето самопознание. 
Вместо да търсим своята същност 
в себе си, ние отначало я отхвър-
ляме, уповавайки се на нещо извън 
нас (Бог), след което приемаме тази 
своя същност обратно в душата си, 
но вече хиперболизирана и подобрена 
от идеята за Бог. 
Човек се самоусъвършенства и раз-

вива, привнасяйки постепенно все 
повече и повече от божественото 
в себе си, уподобявайки се на Бог, 
откривайки най-накрая, че е част 
от Бог. А самата религия може да 
бъде представена като път на раз-
витие на личността с помощта на 
посредник, какъвто се явява Бог.

БЗЗЗ. БЗЗЗ. БЗЗЗ. 
БИЗНЕС...

БЕЛА неслучайно започна да поддър-

жа рубриката „Предприемачи“. Ха-

ресва ни да се вглеждаме в истории-

те на хора, които така са повярвали 

във възможностите и желанията си, 

че са ги капитализирали, създавайки 

собствен бизнес. Има хора, на които 

е „писано“ да изкарват повече пари, 

когато работят за някого другиго. 

Но има и такива, които биха могли да 

успеят, ако правят точно това, кое-

то искат, и работят за себе си. „Пус-

каме“ ви мухата (или по-скоро пчела-

та, защото ще тряба много труд) за 

собствен бизнес с три съвета, които 

всеки икономически журналист веро-

ятно би подминал със снизходителна 

усмивка. Ние обаче им вярваме и ви 

ги подаряваме!

  Направете си блог, сайт и страни-

ца във фейсбук (не лична). После по-

търсете семинар под надслов „Ин-

тернет маркетинг с нулев бюджет“ 

и го посетете непременно. Там ще 

научите защо блоговете, сайтове-

те и фейсбук страниците могат 

да бъдат (почти) безплатни марке-

тингови инструменти в услуга на 

бизнеса ви.

  Прегледайте родословното си дър-

во. Със сигурност ще откриете 

прадядо занаятчия или търговец. 

После си внушете много силно, че 

точно вие сте наследили предпри-

емаческия му дух. И гледайте какви 

чудеса от бизнес ще започнат да ви 

се случват. 

  Не напускайте работата си преди 

да сте постигнали устойчиви и за-

доволяващи ви финансови резулта-

ти от бизнеса си. Възможно е годи-

на, две или три да го развивате ус-

поредно с работата, която ви носи 

основните доходи.
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О
тношенията между наука-
та и религията ги изразява 
много точно небезизвестна-
та фраза: „Гагарин летя в 

Космоса, но Бог не видя“. Впро-
чем на подобни аргументи още през 
1920 г. убедително е отговорил Ва-
лентин Феликсович Войно-Ясенец-
ки, виден хирург и не по-малко ви-
ден архиепископ: „Много мозъци 
съм оперирал и, отваряйки череп-
ната кутия, никога не съм видял 
там ум. И съвест също не съм на-
мирал. Значи ли това, че те не съ-
ществуват?“.

МОЛИТВАТА НА НАУКАТА
От време на време лабораториите 

по ядреномагнитен резонанс в Ме-
дицинския колеж при университета 
„Томас Джеферсън” във Филаделфия 
(САЩ) придобиват доста екзоти-
чен вид. В приемната седят и ча-
кат мълчаливи монахини и гологлави 
мъже в оранжеви тоги с броеници 
в ръце. От средата на 1990-а годи-
на неврофизиологът Андрю Нюберг 
(Andrew Newberg) изследва връзката 
между духовните практики и спе-
цифичната електрична активност 
на мозъка. Участниците в негови-
те експерименти правят в лабора-
ториите точно това, което уме-
ят най-добре – молят се и медити-
рат, постигайки духовни преживява-
ния от най-висша степен. На пика 

на преживяванията си те натискат 
бутон, с което дават сигнал за на-
чало на сканиране на техния мозък.
Ето как описва състоянието на ме-

дитация, постигнато в лаборатории-
те на Нюберг, един от доброволци-
те будисти: „Имах усещане за енер-
гия, за център, който се намираше 
вътре в мен. Този център ту се от-
деляше и се изгубваше в безкрайното 
пространство, ту отново се връща-
ше в мен. Изпитах дълбоко чувство 
на любов. Имах усещане, че граници-
те около мен се разтварят, че се 
свързвам с вселенската енергия, с ня-
какво състояние на битието, пропи-
то с лъчи, сияние и радост“. 

Подобни са обясненията и на една 
монахиня, горещо молила се в про-
дължение на 45 минути: „Почувст-
вах, че се сливам със света. Усетих 
покой. Оказах се в абсолютна ти-
шина и пустота, изпълнена само с 
присъствието на Бог. Сякаш той 
беше пропил цялото мое същество“. 

ЛЕЧЕНИЕ С ВЯРА
До появата на антибиотиците се 

е смятало, че вярата на пациента 
в успешния изход от болестта иг-
рае най-важната роля в лечението. 
През XIX век френският лекар Ар-
ман Трусо (Armand Trousseau) съвет-
вал учениците си: „Лекувайте колко-

НЕВРОНИТЕ НА

ДУХОВНОСТТАНауката се нуждае от 

доказателства, а вярата 

– не. Но чрез научни 

изследователски методи 

можем да разберем повече за 

онова, което се случва 

с нас в моментите, 

когато преживяваме 

нещо мистично…
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то можете повече време болните с 
най-новите лекарства, докато лекар-
ствата не изгубят своята ефектив-
ност“. Имал е предвид докато бо-
лните не загубят вярата си в лекар-
ствата. Днес все повече лекари при-
лагат плацебо лечение в практиката 
си (подобряване на състоянието в 
резултат на приема на мними лекар-
ства, и то действа в 70% от случа-
ите. Ако говорим обаче не просто за 
доверие към лекар и лекарства, а за 
религиозна вяра, тя също подобрява 
здравето. Доказано е, че вярващите 
страдат доста по-рядко от депресии 
и хипертония в сравнение с невярва-
щите. Освен това религиозните хора 
живеят по-дълго. Още К. Г. Юнг съ-
ветвал основателите на организация 
„Анонимни алкохолици“ да включат в 
своята знаменита „Програма на два-
надесетте стъпки“ признание за съ-
ществуването на висши сили. 
Вярата в Бог обаче понякога ни 

пречи да се възползваме от пости-
женията на медицината. Свидетели-
те на Йехова например не приемат 
кръвопреливането, а в много религи-
озни общности ваксините са абсо-
лютно забранени. Отделно чувство-
то за вина, „култивирано“ от много 
религиозни учения, никак не е благо-
приятно за психическото ни здраве.

АНОМАЛНА АКТИВНОСТ
Резултатите от изследванията на 

Андрю Нюберг са много любопитни. 
При доста от доброволните учас-
тници в опитите му била конста-
тирана сходна неврологична карти-
на: дезактивиране на теменния дял 
на мозъчната кора и по-конкретно 
на горната част на задния парие-
тален лоб (lobus parietalis). Тази об-
ласт отговаря за ориентацията ни 
в пространството и за способно-
стите ни да се съизмерваме с дру-
гите хора и със света около нас. 
Възможно е силната концентрация 
на вниманието по време на молит-
ва или медитация да лишава тази 
област от външни стимули (тя ся-
каш е деактивирана). Това напълно 
обяснява чувството на разтваряне 
в пространството и във времето, 
описано от участниците в изслед-
ването, както и много мистифика-

ции в хода на човешката история.
Невропсихологът Майкъл Персин-

гер (Michael Persinger) повече от 20 
години изследва активността на 
слепоочните дялове на кората на 
главния мозък. (Впрочем мозъчната 
кора (Cerebral cortex) е най-висша-
та структура на мозъка, характер-
на само за хората.) Тези области 
са свързани с речта, със слуховото 
функциониране и разбиране на езика, 
но отчасти отговарят и за емоци-
ите. Експериментите на Персингер 
доказали, че аномалната електрична 
активност в слепоочните дялове, 
която се наблюдава често по вре-
ме на духовни преживявания, напом-
ня картина, характерна за леките 
пристъпи на епилепсия. 
А именно около този недъг витае 

най-много мистика. Смята се, че от 
епилепсия е страдал апостол Павел 
(ето защо епилепсията често е со-
чена като „болестта на Св. Павел“). 
На нея приписват и прозренията 
на Жана д`Арк. А Зигмунд Фройд 
обяснява религиозните и нравствени 
тежнения на Достоевски с това, че 
писателят е бил епилептик. Склон-
ността към религиозност на болни, 
страдащи от епилепсия на темпо-
ралните (слепоочните) лобове на мо-
зъчната кора, е описвана толкова 
пъти, че би могла да се сметне не 
просто за хипотеза.
За доказателство служат изслед-

ванията на Персингер с използва-
не на електромагнитен шлем, чрез 
който били стимулирани точно сле-
поочните мозъчни дялове. Много 
участници в експеримента с шле-
ма твърдят, че изпитвали стран-
ни и даже „свръхестествени“ чув-
ства. Например усещане, че излизат 
от тялото си и наблюдават себе 
си отстрани, или чувство за „осе-
заемо присъствие на нещо божест-
вено“. Учените виждат в тези из-
казвания потвърждение, че духовни-
те преживявания се явяват след-
ствия на временни мозъчни дис-
функции, провокирани от стрес, не-
достиг на кислород, хипогликемия 
или просто умора. Звучи убедител-
но, особено ако се отчете и факта, 
че много ритуали (от самобичува-
нето до продължителните медита-

ции) се основават на съчетанието 
от изброените фактори.

МОЗЪКЪТ – СЪЗДАТЕЛ 
ИЛИ СЪЗДАНИЕ

Значи ли това, че духовният жи-
вот се свежда до разредена елек-
трична активност на мозъка? Че 
Бог и всичко свръхестествено са 
функции на аномални мозъчни със-
тояния? Тоест че са халюцинации, 
към които нашите неврони са въз-
приемчиви? Изводът е подвеждащ, 
ако останем в рамките на наука-
та, която се отказва да признае 
съществуването на онова, което не 
може да бъде регистрирано с при-
бори и апарати.
Но този ред на мисли опроверга-

ва самия себе си. Защото знаем, че 
стимулацията на зрителната кора 
създава визуални образи, на слухова-
та кора – звукове, а на лимбичната 
система – емоции. Но нима това по-
ставя под съмнение реалността на 
видените предмети, чутите звуци и 
събитията, провокиращи чувствата 
ни? Да, в човешкия мозък действи-
телно има специални области, които 
е възможно да „отговарят за мис-
тичния ни опит“. Но това абсолют-
но не доказва, че първоизточникът 
на този опит се намира вътре в чо-
века, а не извън него. Хората на нау-
ката се стремят да обясняват явле-
нията, без да използват необясними 
понятия, но това не пречи на някои 
от тях да са дълбоко вярващи. На-
уката и вярата са два равноправни, 
но непресичащи се пътя за разбиране 
на природата.
Още в началото на 1980 г. нобе-

ловите лауреати Дейвид Хюбъл и 
Торстен Визел (David Hubel, Тorsten 
Wiesel) установили, че мозъчните 
области, които ние дълго време не 
използваме, атрофират, както ат-
рофират мускулите при отсъствие 
на натоварване. Възможно е така-
ва съдба да е застигнала зоните 
на духовната ни възприемчивост. 
Но даже и ако усилено „тренираме“ 
тези зони, едва ли основната тай-
на дали мозъкът ни е създал Бог, 
или Бог е създал мозъка, за да при-
ема неговите сигнали, ще бъде раз-
крита някога. 
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ДЕЦАДЕЦА

Невръстното, току-що проходило дете вече 

може да чете, да пише и да събира наум 

двуцифрени числа… Това е мечта на много 

съвременни майки и татковци. Безобидни 

ли са обаче тези ранни интелектуални 

„постижения“?

П
о време на социализма майките имаха възмож-
ност да ползват по-дълго майчинство. И не-
рядко, вместо да дават децата си в ясли, си 
оставаха вкъщи, в съвършено новата и непо-

зната роля на възпитатели, без всякаква „информа-
ционна поддръжка“ на списания, форуми и прочее. В 
детската консултация ги информираха подробно как-
во да правят с детето, докато навърши годинка. А 
след това? 
На какво да си играят с него, на какво да го учат, 

за какво да си говорят по време на разходка, как да 
го свикнат на самостоятелност (само да се храни, да 

пишка на гърне, да се облича). За всичко това като 
част от битовото общуване майките не са били под-
готвени предварително. 

РАБОТЕЩИТЕ МАЙКИ ДНЕС
трудно могат да останат вкъщи и да прекарват с де-
тето си времето, докато то навърши 3 години – по 
икономически и кариерни причини. Заниманията с деца-
та се поверяват на професионалисти, заразени с иде-
ята за ранното детско развитие. Днес е абсолютно 
задължително детегледачката да владее някаква мето-
дика за обучение на 1–2-годишно дете. Други родители 
пък дават децата си в ясла, а после – в детска гра-
дина, където също всички са заети да развият инте-
лекта на детето отрано. 
Има, разбира се, и друга тенденция – някои майки 

смятат, че с детето им не бива да се занимава никой 
външен човек, нито пък да го възпитава по специален 
начин, защото „то така или иначе ще си израсте нор-
мално и когато тръгне на училище, всичко ще се случи, 
както си трябва“. Само че тези майки са изключение. 

РАННО ПИЛЕ
РАНО УЧИ Легенди за ранното 

детско развитие
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Ранното детско развитие е не само факт, то е и бум.
Отношенията на родителите и на обществото към 

ранното детско развитие е

МАЛКО КАТО ПО ТОЛСТОЙ
Всички, успешно преминали през този етап, са еднак-

во щастливи, но всеки, сблъскал се с този проблем, е 
нещастен по своему. И всичко това е, защото сама-
та идея, на която се опират теоретици и практици, 
не е безспорна. Накратко, тя звучи така: през първи-
те три години от живота мозъкът на детето е в 
състояние да усвоява и обработва информация толко-
ва бързо и ефективно, както никога след това. Кое-
то означава, че обучението в невръстна детска въз-
раст може да бъде по-резултатно, отколкото напри-
мер на седемгодишна.
На въпроса обаче „Защо трябва да се обучава дете-

то толкова отрано?“ разумен отговор няма. 

ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ 
НА РАННОТО РАЗВИТИЕ 

се опират на факта, че възможностите на човешкия 
мозък са недооценени и се използват недостатъчно. 
Говорят също и за обема знания, които могат да се 
получат, ако се започне по-отрано. Коронният им ар-
гумент е, че формираните в невръстна възраст нави-
ци към интелектуален труд са „ваксина“ срещу опас-
ните и безполезни „съблазни“ на съвременния свят (от 
наркотици до компютърни игри и телевизионни сери-
али). Убеждават ни, че малкото дете ще води далеч 
по-пълноценен живот, ако открие по-бързо радостта 
от познанието. 
А всъщност животът на малкото дете си е точ-

но такъв – радостен! При това, без намеса отвън за 
принудително усвояване на знания и умения. За това 
се е погрижила природата, дарявайки него с таланта 
постепенно да трупа и систематизира представите си 
за света, а майка му – със способността да усеща от 
какво има нужда детето є в момента (включително и 
от каква информация) и да откликва на нуждите му 
адекватно. Животът заедно с мама, нейните емоцио-
нални реакции на всички събития и даже всекидневно-
то отношение към неживата природа (предметите и 
обстановката вкъщи, дърветата в парка, облаците в 
небето) – това е 

ПЪРВИЯТ „УНИВЕРСИТЕТ“ ЗА ДЕТЕТО 
Особено ако мама го приобщи и към съвместни бито-

ви дейности и му разказва в процеса на работа всич-
ко, което знае за зеленчуците в супата, за билките на 
полето, за звездите на небето… Именно по този на-
чин докъм тригодишна възраст нашите предци са из-
граждали навиците си и са усвоявали представи, не-
обходими им за физическо съществуване и за участие 
в живота на обществото. Днес, разбира се, градски-
те деца наблюдават и изучават съвсем различни неща 

– те не се учат да доят крави, а как да боравят с 
дистанционното на телевизора например. Но биологи-
чески човекът си е съвсем същия. Затова, когато про-
меним рязко начините, по които детето стига до ин-
формацията, ние рискуваме да се намесим в развитие-
то му, без да знам какви ще са последиците от тази 
наша намеса.

НЯКОИ ГРЕШКИ
Какво могат да пропуснат децата, чиито родите-

ли са увлечени от идеята за ранното им интелекту-
ално развитие?
Майчината топлина. Много често амбициозните 
майки и татковци очакват от детето си да се нау-
чи да чете едва ли не още преди да е проговорило. Те 
търсят резултати, като се стремят да направят от 
него „нещо особено“, вместо да го направят щастли-
во, раздавайки му докрай любовта и топлотата си. В 
такава атмосфера индивидуалността на малкия човек, 
както и неговите ежедневни потребности и желания 
често остават пренебрегнати. Емоционалното разви-
тие на такова дете е лесно да се предвиди: растящо 
в атмосфера на съревнование, то не се учи да обича, 
поради което по-късно може да се сблъска с труднос-
ти в интимното общуване, а и въобще в общуването.
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Двигателна активност. Тя е по-необходима и на-
същна за едно дете от овладяването на „енциклопе-
дични“ знания. Макар „ранно развитие“ да включва и 
физическа активност и усъвършенстване – предимно 
чрез плуване, тенис, каране на колело и т.н., от много 
учене за нея рядко остава време. А в този случай де-
тето ви го заплашва хиподинамия (обездвижване), коя-
то влече след себе си други отрицателни последици за 
здравето и психиката му. 
Игри, съответстващи на възрастта. Чрез тях 
малкото дете изучава предметите, усвоява действия, 
гради отношенията си към другите и научава какво 
са граници и какво – правила. И най-важното – вли-
за в различни роли. На преждевременно развитите в 
интелектуално отношение деца често не им дости-
гат точно тези основни жизнени представи и навици, 
които се формират в играта (първо, с мама, тате, 
баба, а после и с връстниците). В компанията на дру-
ги деца такова дете се чувства некомфортно, то не 
може само да измисля игри, не може да се включи в 
играта, защото му е трудно да играе в рамките на 
правилата є.
Общуване с връстниците. То може да пострада по 
две причини. Първо, заради по-широкия кръгозор (в слу-
чай на хармонич-
но интелектуал-
но развитие) или 
заради по-тясна 
област на инте-
реси (да кажем, 
към математика) 

детето не намира общ език с връстниците си. И вто-
ро, едно богато на информация, но бедно на емоции 
общуване с майката пречи на развитието на комуни-
кативните способности на детето. То със сигурност 
ще изпитва трудности всеки път, когато му се нало-
жи да установи контакт с някого.

ПЕЧАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ
Детските лекари и психолози предупреждават, че ин-

телектуално натоварване, несъответстващо на въз-
растта, което децата могат да получат в първите 
години от живота си, рефлектира върху последващо-
то училищно обучение. Ето как.
Спазми на кръвоносните съдовете. Те водят чес-
то до заекване, тикове, нощно напикаване и дори до 
епилепсия. Възможно е да бъдат свързани както с пси-
хологическо напрежение, така и с особености на рабо-
тата на главния мозък на детето (например на мозъ-
ка не му достига капацитет да поддържа жизнените 
функции на организма и да полага интелектуален труд 
едновременно). 
Смущения при формиране на мозъчните структу-
ри. Ранното начало на обучение не позволява качестве-
но да съзрее долният мозъчен дял, отговарящ за хра-
ненето на мозъка. В началото на училищното обучение 
обикновено се установява, че висшите дялове на мозъ-
ка, отговорни за учебните навици, нямат достатъчна 
връзка помежду си, остават недохранени и не могат 
пълноценно да работят. Такова дете трудно контроли-
ра своето поведение, не може да си съставя програма 
за действие и да спазва правила, което, въпреки висо-
кия му интелект, силно понижава успеваемостта му.
Загуба на интерес към познанието. Именно от 
това най-често се оплакват и родители, и учители. И 
не става дума само за това, че на детето му е скуч-
но в училище, защото е минало този учебен материал 
(вкъщи с мама или на специални уроци), а после мама 
не се е погрижила да поддържа интереса му към зна-
нията жив (чрез записване в училище за надарени деца, 
кръжоци и прочее). Проблемът е в самия начин на по-
лучаване на знания. Детето не стига до тях като ло-
вец и изследовател, а от ранна детска възраст е за-
трупано отвсякъде и от всякаква информация. Само 
да посегне, и я взима.
Девизът на привържениците на ранното развитие е: 

„Давайте знания на детето, то само ще избере кои 
от тях са му необходими!“. Девизът на подкрепящи-
те нормалното развитие е: „Съобразявайте се с по-
требностите и отговаряйте на нуждите (и въпроси-
те) на детето. По природа то е надарено самї да 
натрупва знания за околния свят с помощта на се-
тивата си. До новото и непознатото трябва да се 
докосне, за да го усети. Когато го претоварваме с 
избрана от нас информация, ние много лесно можем 
да пречупим тази негова естествена способност за 
самообучение. 

Обикновено децата, които се научават да четат 

рано, не са хармонично развити. Здравото и хармонич-

но развито дете започва да чете самї на 5–6-годишна 

възраст. И чете (това е много важно!) с разбиране. А у 

днешните деца четенето с разбиране е рядкост.

Самостоятелният подход към четенето (отначало 

детето се интересува от буквите, а после открива за 

себе си как да ги събира в срички и в думи), може да се 

смята за своеобразен тест за навременното и хармонич-

но развитие на мозъка. Ако ние форсираме обучението на 

детето, внасяме дисбаланс (често без самите да го ос-

ъзнаваме) – т.е. стимулираме определени зони на мозъка 

по-рано, отколкото е необходимо, в ущърб на други. 

По принцип децата, натоварени с голям обем знания, 

неподходящи за възрастта им, демонстрират повише-

на тревожност, неувереност в себе си, ниска самооцен-

ка, или обратното – подчертано демонстративно пове-

дение.

Не е препоръчително децата да учат каквото и да 

било, преди у тях да е възникнало желание за учене. 

ОБОБЩЕНИЯТА 
НА ПСИХОЛОЗИТЕ
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Б
ранимира (24 г.) признава, че 
мисълта за възможна прият-
на романтична среща є про-
блеснала, преди да предприе-

ме пътуване до Сицилия. Вече поло-
вин година нямала връзка, а от об-
служващата я туристическа аген-
ция научила, че на мястото, на кое-
то отива, кипи клубен нощен жи-
вот. Каквото помислила – това 
се случило. Флиртувала, танцувала 
страстно, но не стигнала до секс с 
момчето, което срещнала. 
Със самото си значение думата 

„отпуск“ ни приканва да се от-
пуснем и отървем от обичайните 
ограничения. Отпускът е обратно-
то на работния ритъм, който асо-
циираме с дисциплина и отговор-

ност. Тя е свобода, от която бър-
заме да се възползваме. 
32% от европейците, също как-

то и Бранимира, трудно устояват 
на курортните връзки. Подбудите 
за това често явление са малко 
изследвани. Защо хората искат да 
преживеят кратко приключение без 
продължение или да се „гмурнат“ в 
друг начин на живот? Какво озна-
чава за нас този друг, когото сре-
щаме по време на отпуска?
Пътешествието е „излаз на море“ 

ОТВЪД „СУШАТА“ 
НА ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ

То е възможност. Ежедневните на-
вици ни осигуряват стабилност, но 
не ни подтикват към експерименти. 

Очакванията на околните, с кои-
то волно и неволно се съобразяваме, 
също ни въздържат от авантюри. 
Защото околните са свикнали с нас, 
ние сме част от живота им, която 
ги устройва. Така че когато се оп-
итаме да се променим, околните се 
опитват да ни върнат в старите 
ни рамки. Контролиращото влияние 
на хората около нас значително на-
малява, когато се отправим на пъ-
тешествие. Разделяме се временно с 
приятели, колеги, съседи и още във 
влака или в самолета срещаме нови 
хора, които нищо не знаят за нас. 
Те нямат очаквания, с които ние 
трябва да се съобразим. Чуждите и 
собствените ни представи остават 
зад гърба ни и създават условия да 
се пробваме в нова роля. 
Пътуването по време на отпуска 

ни освобождава и от родителския 
контрол (пряк или косвен). Психо-
лозите наричат този ефект плод 
на инцестуалната фантазия. Време-
то, когато се освобождаваме от 
майчината и бащина опека. Обикно-
вено тези, които изпитват труд-
ности във всекидневния живот у 
дома, често се чувстват отлично 
зад граница. Излизайки извън преде-
лите на страната си, те буквално 
се изплъзват от властта на близки-
те си. Но помнете, основната гра-
ница се намира не извън, а вътре 
в нас. Физическото преместване в 
реалното пространство просто ни 
помага да пресечем границата вътре 
в себе си. Разстоянието се определя 
индивидуално. За някои е достатъч-
но просто да излязат от града и да 
поседят на брега на някое езеро, а 
други трябва да попаднат в стра-
на, в която се говори на много не-
познат език, например на китайски. 
И тъй, останали сме сами със 

слънцето, което ни разсъблича... 
Какво друго да направим, освен да 
дадем воля на чувствеността си и 

ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ 
В ОБЕКТ НА ЖЕЛАНИЕ

Психолозите подчертават, че на 
плажа няма дрескод, там повече се 
оценява чисто физическата привле-
кателност, а не социалната принад-
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НЯМАТЕ ПАРТНЬОР?!
А ИМАТЕ ЛИ ОТПУСК?

На какво се надяваме, 
когато се отправяме на пътешествие? 
И съдено ли е на надеждите ни 
да се сбъднат?
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лежност и статуса ни. И припом-
нят (пак психолозите): когато ня-
кой възприема жената като сексу-
ален обект, това означава, че тя 
също гледа на себе си така. Докато 
в ежедневието си сме разпънати 
на кръст между различни социални 
роли (майка, „счетоводител“ на до-
макинството, шеф или пък подчи-
нен в службата), по време на по-
чивка ние сме просто жени. Колко 
хубаво, нали?! И удобно. 
Голяма част от добре поставени-

те в обществото, независими жени 
не желаят да се свързват например 
с вече обвързани мъже. По време на 
отпуска обаче те се държат раз-
лично, стават по-романтични и си 
признават, че търсят любов. Нес-
лучайно някои автори използват по-
нятието 

„РОМАНТИЧЕН ТУРИЗЪМ“
Интересно е колко много от ев-

ропейските туристки предпочитат 
партньори с различен цвят на ко-
жата, особено тъмнокожи. В тех-
ните очи точно те са въплъщение 
на мъжествеността. За разлика от 
европейските градски жители, кои-
то се движат малко и прекарват 
много време в закрити помещения 
(което няма как да не се отрази 
на външния им вид и на движения-
та им), на плажа цветнокожите из-
глеждат физически активни, атле-
тични и се движат с грацията на 
хищни животни. Жените несъзна-
телно ги асоциират с добър гено-
фонд, а съзнателно – с животинска 
страст, горещ темперамент, физи-
ческа сила. В добавка тъмнокожите 
правят необичайни жестове и ми-
мики и са с непозната естествена 
миризма, а това, като всичко нео-
бичайно и ново, стимулира въобра-
жението и разпалва чувствеността. 
Толкова ли е важно за соловите 

отпускари да избягат от реалнос-
тта, отдалечавайки се от дома на 
много километри? А може би пък 
искат просто да усъвършенстват 
тази реалност, създавайки си прия-
тен спомен за малък, с нищо неза-
дължаващ летен любовен романс. 

„Редовно преглеждам обявите в сай-

товете за запознанства, където тър-
ся спътници за пътешествия. Правя 
го, откакто се разделих с приятелка-
та си от ученическите години, с коя-
то имах сериозна дългогодишна връз-
ка. Пътувал съм с различни момичета 
до Истанбул, Корсика, Алжир и Брази-
лия. С някои от тях имах наистина ху-
бави моменти, но с никоя отношенията 
ми не продължиха и след края на вакан-
цията. Не знам дали това е начинът, но 
се надявам да намеря своето момиче.“ 

Станимир, 25-годишен, 
фитнес инструктор

Какво е привлекателното в по-
добни отношения? Лекотата. Това 
момче не се привързва към парт-
ньорките си и споделя с тях само 
хубавите моменти. А хубавите мо-
менти във всяко пътуване са мно-
го. Огромното предимство в по-
добни отношения е, че няма нужда 
от компромиси. Станимир е избрал 
този начин на забавление, за да по-
нася по-лесно факта, че все още е 
сам, без жената, с която ще поже-
лае да живее...

ОТПУСКЪТ НЕ Е „ЛЕЧЕНИЕ“
тя е „козметична процедура“. Пъ-
тешествието не ни променя корен-
но. По време на почивката се озо-
ваваме в друг свят, но задаваме ли 
си сериозни въпроси? Не се превръ-
щаме в други хора, само започва-
ме да се държим по различен начин. 
Понякога. 
Флиртът по време на отпуска 

може да бъде много полезен опит, 
ако го усвоим така, че да го впи-
шем в живота си и да го проме-
ним за хубаво. Точно отпускарската 
незадължаваща връзка ни помага да 
стигнем до прости истини: флир-
тът ни връща вкуса към живота, 
а мъжете обръщат погледа си към 
жената, когато тя разкрива жен-
ствеността си – с начина, по кой-
то се облича, или с палаво пусната-
та си коса. Нима не можем да „за-
помним“ дрескода и прическата на 
отпуска и да ги прилагаме и в еже-
дневието си? Палавото пламъче на 
флирта може да се пренесе и в гра-
да. Това е смисълът. Да флиртува-
ме и да бъдем женствени. 

Що се отнася до 

ТЪГАТА ПРИ РАЗДЯЛАТА 
С ПРИЯТНИ ХОРА 

И КРАСИВИ МЕСТА 
това е естествено чувство и неиз-
бежно следствие от привързаност-
та. Да се борим с него, е все едно 
да се борим с човешката си природа. 
Добре е да имаме предвид, че спаси-
телят от плажа или пък барманът, 
с когото сме имали не една страст-
на нощ, не е някакъв изключителен 
тип. Работата е там, че в него-
вата компания сме си позволили да 
проявим тези свои качества, които 
потискаме в ежедневието си. Защо 
въздишаме всъщност, когато отпу-
скът свърши? Дали заради изключи-
телно готиния спасител, или по она-
зи непроявена част от нас, която 
той е успял да извади на бял свят? 
Когато се върнем вкъщи и после – 
в офиса, ние си спомняме всъщност 
не мъжете, които сме срещнали, а 
това, че самите ние сме срещнали 
себе си по нов начин. Именно този 
опит – новото поведение и свежи-
ят поглед върху самите нас, можем 
да се опитаме да превърнем в част 
от действителността след отпуска. 
Най-важното, което трябва да взе-

мем от почивката си, са 

НОВИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ЗА САМИТЕ НАС

За да бъдат положителни, добре е 
отрано да определим целите си. Не-
романтичните са: да си починем, да 
укрепим здравето си, да видим нови 
места. Целите обаче могат да бъ-
дат и романтични: да кокетничим, 
да флиртуваме, да танцуваме, да 
правим секс. Има смисъл предвари-
телно да помислим кога и до каква 
степен на близост сме готови да 
стигнем в отношенията, за да из-
бегнем грешките, които бихме мог-
ли да направим на пияна глава и за 
които после ще съжаляваме или ще 
изпитваме вина. Не е зле да поми-
слим и за безопасността си – фи-
зическата и психическата – и да 
удържаме възникналите отношения 
на това ниво, което ни е удобно в 
дадения момент. Да разбираме пред-
почитанията си и да ги уважаваме, 
е признак на зрялост. 
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П
оглеждайки се в огледалото, жените съзират 
всяко бяло косъмче, всяка новопоявила се бръч-
ка, всеки натрупан килограм… Защо са толко-
ва безпощадни към себе си?! 

ТОВА НЕ Е СЪВСЕМ КОКЕТСТВО 
Тежко им е да виждат как старостта побеждава при-

влекателността им, защото по рождение сякаш са пое-
ли „отговорността“ да бъдат прекрасни и желани. Кога-
то една жена започва да „вехне“, в нея се отваря неза-
растваща нарцисистична рана, тъй като тялото за нея 
е символ на нейното могъщество. Точно благодарение на 
него тя се е научила да се обича и е опознала своята 
сексуалност. Отчитайки признаците на остаряване, же-
ните осъзнават, че губят женската си ценност. 

ЦЯЛОСТНО, А НЕ ДЕТАЙЛНО

Парадоксът е, че мъжете наистина не забелязват про-
мените, които така угнетяват техните спътници. Мъ-
жете дори не подозират колко безутешно страдат из-
браниците им, когато красотата им си отива. Колкото 
и да не ви се вярва, за мъжа топлите и уютни отно-
шения са по-ценни от гладката ви кожа или стегнато-
то ви дупе. Говорим за онези отношения, в които парт-
ньорите се разбират без думи, когато са искрено загри-
жени един за друг. Това е то зрялата любов, която до-
толкова е обединила двете половини в едно цяло, че мъ-
жът не може да види жената до себе си по друг начин, 
освен като едно цяло. Детайлите му убягват наистина! 
Затова и не може да си спомни с каква блуза е била об-
лечена вчера.

МЪЖЕТЕ СЪЩО СЕ ПРОМЕНЯТ

Но за тях това не е голяма драма. „Мери беше с идеал-
на кожа преди 20 години, но това, че сега има бръчки, не 
я прави по-грозна. Ако трябва да бъда честен, даже ми 
се струва, че аз съм остарял повече от нея и изглеждам 
доста по-зле. А сме връстници“ – признава си Никола. 
Естествено, с възрастта тялото на жената и нейната 

външност се променят, но и мъжете не остават същи-
те и съответно си дават сметка за това. За повечето 
мъже е по-важно не как изглежда половинката им, а как 

се отнася тя към себе си, докато остарява. Дали пола-
га усилия да се поддържа, или отдавна е махнала с ръка 
на козметиката и спортуването; дали е останала актив-
на или светът є се е „спрял“ на дивана пред телевизора; 
дали все още умее да бъде загадъчна и специална точно 
за партньора си…

ЖЕНИТЕ ПРЕКАЛЕНО МНОГО ГОВОРЯТ ЗА

боядисване на косата, диети, пластична хирургия, маса-
жи, спорт. Възрастта и борбата с нея става основна 
тема на разговор за повечето от тях. Как да реагират 
на това мъжете? Дали да се включат в обсъждането, 
или да замълчат тактично? Трудна е тяхната задача. 
Да избягват разговорите за онова, което безпокои же-
ната до тях, означава да игнорират нейните чувства и 
да усилят страховете є. Но не би било много мъжест-
вено, ако и те започнат всекидневно да обсъждат бръч-
ки и кремове против стареене. От друга страна, ще е 
проява на грубост, ако кажат: „Престани да дърдориш 
тези глупости. И така си си хубава!“. 
Мъжът може много да направи за жена си, ако просто 

є каже: „Обичам те“. А задачата на жената е да му по-
вярва! В този случай 

ПРЕГРЪДКИТЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ ДУМИТЕ

Има и друга гледна точка. По-философска. Когато за-
говорим за остаряване, май не става дума толкова за 
бръчки, а за философията на живота, за това кой как 
възприема категорията „време“, за отношението ни към 
културните норми. За умния мъж това по определение е 
по-важно от сбръчканата кожа и сивите коси. 
Това са си женски огорчения, не мъжки. И тях жени-

те е по-добре да обсъждат с козметичката си, а не с 
мъжа си. 

В ИМЕТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА 
обаче трябва да кажем, че след 45-годишна възраст же-
ната наистина има основание да се тревожи, че остаря-
ва на външен вид. Не са рядкост случаите, когато дори 
напуска съпруга си заради по-млад мъж. Има и изобилие 
от обратни примери – когато мъжът напуска жена си 
заради по-млада дама с по-стегната кожа и дупе. 
Но пък за какво ви е връзка с такъв нарцисистичен 

мъж, за когото са ценни не отношенията, а жената в 
ролята є  на кукла за показване пред хората?!

ЗАЩО МЪЖЕТЕ 
НЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ,
ЧЕ ЖЕНИТЕ ИМ

СТАРЕЯТСТАРЕЯТ
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WWW.PORTOELEA.COM ЗА КОНТАКТИ: +30 6984 62 55 87, +359 898 888 101, PORTOELEA@GMAIL.COM
В района на 

търговските обекти
на
ти

Древ -

ните ма-

слинови горички на по-

луостров Ситония водят към 

дълбокото синьо Егейско море. Едно от най-

романтичните места тук е  – Зали-

вът на маслините. Днес  Къмпинг 

и Бунгала ви посреща освежен и преобразен и ви 

гарантира спокойствие и уют по време на вашата 

почивка.

КЪМПИНГ
Къмпингът предлага на своите посетители различни 

по големина места за каравани и палатки. Всяко място 

разполага със собствено електрическо захранване. По целия 

терен на  са разположени чешми с питейна вода. 

Къмпингът разполага с две модерни бани и тоалетни, приго-

дени за инвалиди. За вашето удобство са осигурени перални, 

хладилници, уреди за готвене, терен за скара-барбекю, места 

за паркиране на личните автомобили.

БУНГАЛА И МОБИЛНИ КЪЩИ
Бунгалата са разположени сред дърветата откъм южна-

та страна на къмпинга. Те разполагат с една или две стаи, 

в които могат да се настанят от 2 до 5 души. Разпо-

лагат с кухненски бокс и баня с тоалетна. Обзаведени 

са със спално оборудване, кухненски прибори, климатик, 

телевизор и градинско оборудване. 

Мобилните къщи са тристайни и четиристайни и 

предлагат възможност за настаняване за 4–6 и 6–8 

души. Всяка мобилна къща разполага и с напълно 

оборудвана кухня, отворена към холните поме-

щения; с баня, тоалетна, климатик, телевизор 

и градинско оборудване.

ТАВЕРНА
Таверната предлага разнообразно 

меню с традиционна гръцка кухня.

МЕТОХЪТ
Метохът е по-

строен през XVIII век и в 

него са живели монасите от 

Зографския манастир. Днес старата сграда 

е обновена съобразно традиционната архи-

тектура на полуостров Атон. Сега Метохът 

е уютен хотел, а ние с удоволствие каним нашите 

гости да се насладят на уникалната атмосфера 

в сградата.

МИНИМАРКЕТ
Минимаркетът е отворен през целия ден и предлага всич-

ко необходимо за гостите на .

БАРОВЕ НА ПЛАЖА
В  са разположени два бара, всеки на 

отделен залив със собствен плаж. Баровете пред-

лагат и шезлонги, и чадъри и работят през целия 

ден. Там можете да се наслаждавате на разхла-

дителни напитки и коктейли през горещите 

летни дни, свежи салати и леки храни. За 

търсачите на по-силни и шумни усеща-

ния е плажен бар Баия (BAHIA BEACH). 

Освен през деня той работи и 

до късно вечер. Предлага и 

тематични парти ве-

чери.



БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

ШАРЕНО 
И ВЕСЕЛО

Този път нека 
яйцата ви са по-

различно нашарени. 
Трябва само да 

умеете да изрязвате 
и да лепите.

Тези яйца не са за масата, 

а за изложба

Облицовани с… хартия
Ще ви трябва цветна хартия (но не гланцова, а матова) 

и лепило за декупаж. Намажете яйцата с лепило, облепе-

те ги с хартията, предварително изрязана на квадратче-

та, като хубаво изпъвате и притискате всяко квадратче, 

за да не се нагъне при залепването. Някои от яйцата мо-

жете да облепите не с квадратни изрезки, а с хартиени 

ленти (например 6 хоризонтални и 6 вертикални). Накрая 

минете всяко яйце отгоре с четка, потопена в лепило.

С ХАРТИЯ ЗА СКРАПБУКИНГ 
и сварени яйца можете да измайстори-

те различни животни. Яйцата можете 

да боядисате предварително или да ги 

оставите такива, каквито са си. От 

хартията изрежете детайли (крилца, 

уши, носове и др.), след което ги зале-

пете на съответните места. Очите 

нарисувайте с маркер директно върху 

черупката. Поставете яйцата на хар-

тиени поставки (вж. снимката).

Скрапбукингът (от scrap – изрезка; 

scrapbook – албум за залепване на изрез-

ки) възниква като художествен метод за 

съхраняване на сантиментални спомени в 

декорирани лексикони, дневници, училищ-

ни годишници и пр. Работи се с т.нар. ди-

зайнерска твърда хартия, която вече се 

предлага в голямо разнообразие и в Бълга-

рия. В Америка скрапбукингът е третият 

по значимост художествен занаят.

Добре е върху яйцата да има изображения 

на ангели, за да е свят празникът

ЦВЕТНА ГРАДИНА
Оцветете яйцата в пастелни тонове, 

които хармонират на декоративната 

хартия, която сте избрали за оформяне 

на цветята. Върху лист цветна хартия 

нарисувайте цветето (с диаметър око-

ло 10 см) и го изрежете. В центъра му 

поставете чаша с дъното нагоре, оч-

ертайте я и изрежете кръгчето по кон-

тура, за да се получи дупка, през която 

да промушите яйцето.

ВЕЛИДКЕНСКА КОШНИЦА
Боядисайте яйцата и ги оставете да из-

стинат. С обикновен молив очертайте вър-

ху черупките им силуети на ангели и ги за-

пълнете с четка и боя за сладки. Пожелай-

те си нещо, ако яйцето с вашия ангел оста-

не здраво. 
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Предварителен 
план за действие
За да не се обречете на са-

мота край печката по праз-

ниците, възползвайте се 

от нашия план за предва-

рителна подготовка. Така 

ще можете да се насладе-

те на спокойно общуване с 

гостите. 

От предната вечер 
Направете дресингите за 

салатите, заливката за 

броколите, напълнете и 

подправете месото за пе-

чене, изпечете сьомгата и 

пригответе десерта.

Преди празничния обяд, 
обявен за 14.00 ч
11.00 ч. Сварете зелен-

чуците за салатите и при-

гответе соса за рибата. 

Подредете масата.

12.15 ч. Загрейте фурна-

та до 190 градуса и сложе-

те агнешкото да се пече. 

Пригответе кротоните за 

салатата с броколи.

13.45 ч. Сложете карто-

фите да се пекат. Довър-

шете и овкусете салати-

те.

14.00 ч. Изведете месото 

от фурната, покрийте го с 

фолио. Поднесете салати-

те и предястията и седне-

те с гостите на масата. 

14.00 ч. Поставете чери 

доматите върху картофи-

те да се изпекат и те. На-

режете месото на порции 

и го разпеделете в чинии-

те за сервиране. Помоле-

те някой да отсервира от 

масата свободните чинии. 

Поднесете всичко остана-

ло на масата и седнете да 

си починете – до десерта 

има много време. Наслаж-

давайте се на заслужени-

те овации.

Първите две 

точки от 

рецептата 

изпълнете още 

от вечерта. 

Увийте месото в 

прозрачно фолио 

и го оставете 

в хладилника 

за през нощта. 

Ще го изпечете 

малко преди 

гостите да 

пристигнат.

Великденски обяд
Дори за опитния кулинар приготвянето на храна 
за много гости е трудоемка задача. Но стига да 
имате желание, всичко може да се планира.

Печено агнешко с картофи Печено агнешко с картофи 
и чери доматии чери домати
ЗА 10 ПОРЦИИ:
  2 кг агнешки бут (без кост) 
  3 филета от аншоа (наряза-

ни на ситно)  100 г козе сирене 

(настъргано)  40 г маслини без 

костилки (нарязани)   стръкче 

мащерка   настърганата кора 

от 1 лимон  зехтин  5–6 стръ-

ка розмарин  сол и черен пипер

За гарнитурата:  2 кг пресни 

картофи  3 с. л. зехтин  стрък-

че мащерка   6 скилидки чесън 
 650 г чери домати (на клонка)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1.  Загрейте фурната до 190 градуса. На-

трийте месото със сол и черен пипер и го 

поставете с разреза нагоре. Във вътреш-

ността го натрийте с аншоа, поръсете го 

със сиренето и лимоновата кора и разре-

за запълнете с плънка от маслини и мащер-

ка. 2. Навийте го колкото може по-плътно 

на руло (по дължина) и го овържете с конец. 

(Под конеца се закрепват стръкчетата роз-

марин.) 3. Сложете го в тавичка, облейте го 

със зехтин, покрийте го с фолио и го печете 

в предварително загрятата фурна (на все-

ки 540 г месо се смятат по 15–20 мин пече-

не плюс допълнително още 20 мин). 4. 30 мин 

преди месото да е напълно готово, го изва-

дете от фурната. В друга тавичка подреде-

те картофите, напръскани със зехтин и по-

ръсени с мащерка, пасиран чесън, сол и че-

рен пипер. Сложете тавата с тях в долна-

та част на фурната. Махнете фолиото от 

тавата с месото и върнете бута обратно 

в печката, като го сложите на решетката, 

за да може да се запече до готовност отго-

ре. 10 мин преди да извадите картофите от 

фурната, сложете отгоре им клончето чери 

домати. 5. Готовото агнешко се нарязва на 

порции и се сервира с гарнитура от печени-

те зеленчуци.

Време за приготвяне: около 2 часа и 30 мин
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Дресинга можете да направите от 
предната вечер и да го съхранявате в 
хладилника, но трябва да подправите 
салатата минути преди да я поднесете 
на масата.
ЗА 10 ПОРЦИИ:
1. Ситно настърганата кора и сокът 

от 1 портокал смесете с 1 ч. л. дижон-

ска горчица, 1 ч. л. балсамов оцет, 3 с. 

л. зехтин, 1 с. л. суров сусам. Добавете 

сол и пипер и леко разбъркайте сместа 

с вилица. 2. В купа за салата разбъркай-

те 100 г рукола, 145 г накъсани листа 

от крехка зелена салата, 200 г чери до-

мати, 4 стръка нарязан на ситно зелен 

лук, 40 г печени тиквени семки. Залейте 

с дресинга и сервирайте веднага. 

Пармезанът придава пикантност на това иначе обикновено блюдо.
ЗА 10 ПОРЦИИ:
 40 г краве масло  стръкче мащерка  75 г пресни трохи от бял 

хляб   0,5 кг броколи (разделени на съцветия, сварени предвари-

телно за 3–5 мин)  40 г настърган пармезан

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Маслото се разтопява в дълбок тиган, добавят се мащерката и 

трохите. Трохите се запържват на бавен огън до златисто около 

10–12 мин, като често се разбъркват. Добавят се сол и пипер на 

вкус. Сместа се изсипва в чиния и се оставя да изстине. 2. Смесе-

те запържените хлебни трохи с пармезана, добавете сол и черен 

пипер. Сервирайте броколите горещи, поръсени с трохи и сирене.  

Пролетна зелена салатаПролетна зелена салата

Броколи с пармезан и хрупкави трохиБроколи с пармезан и хрупкави трохи

Салата от картофи Салата от картофи 
и каперсии каперси

Сварете картофите предварително, а зелените подправки 
добавете минутка преди сервиране.
ЗА 10 ПОРЦИИ:
1. В кипяща подсолена вода сварете 1,5 кг пресни карто-

фи (10–15 мин). Излейте водата и изчакайте да изстинат. 

Обелете ги, ако има нужда. 2. В купа за салата смесете 

200 г нискомаслена сметана, 1 с. л. листа от мащерка, 75 

г каперси, 2 с. л. зехтин и връзка нарязан на ситно магда-

ноз. Подправете със сол и черен пипер на вкус и разбъркай-

те с картофите.

Пържените 

трохи с 

пармезана 

можете да 

приготвите 

още предния 

ден. Сложете 

ги в хладилника 

в пластмасова 

кутия с капак 

и ги смесете 

с броколите 

преди 

сервиране.

СЪВЕТ Ако сред гостите ви има вегетарианци, 

помислете как да изключите от менюто тези 

продукти, които те не консумират, като ги за-

мените с други: маслини, соево сирене, ядки.
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НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Прекарайте изварата през дупките на гевгир и до-

бавете към нея жълтъците, пудрата захар и ванилия-

та. Разбийте всичко с вилица. 2. Към тази смес при-

бавете маскарпонето (или сметаната) и стафидите. 

Отново разбъркайте добре. 3. Сладката смес разпре-

делете във формички за печене на мъфини, които пред-

варително сте облицовали с хартия за печене. Оста-

вете десерта да стегне в хладилника за 1 нощ. 4. Из-

вадете сладкишите от формите, разпределете ги по 

чинии и гарнирайте всяка порция с домашно сладко от 

череши и с шоколадови пръчици. 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Загрейте фурната до 200 градуса. Тавата за печене засте-

лете с фолио, което сте намазали предварително със зехтин. 

Парчетата сьомга поставете с кожата надолу в тавата. 2. 
Единия портокал нарежете на 10 парчета (заедно с кората). 

Подредете ги около филетата сьомга. Залейте рибата с бяло-

то вино, увийте тавата плътно с фолио отгоре и печете сьом-

гата 15 мин. 3. Докато рибата се пече, настържете кората и 

отцедете сока от останалия портокал. Смесете ги в отде-

лен съд със сока и кората от лимона, лешниците, зелените под-

правки и маслото. Прибавете сол и черен пипер на вкус и раз-

бъркайте. Сервирайте сьомгата топла или със стайна темпе-

ратура, като я покриете със сместа от подправки и я украси-

те със запечените парчета портокал. 

Сьомга с портокалиСьомга с портокали

Домашен крем със стафидиДомашен крем със стафиди

 2 големи филета сьомга с кожа  4 с. л. зехтин  2 големи портокала  300 

мл бяло вино  7 с. л. зелени подправки, нарязани ситно (копър, магданоз, зе-

лен лук, мента)  40 г счукани на едро печени лешници  настърганата кора 

и сокът от 1 лимон

ЗА 1 кг:  1/2 кг прясна безсолна извара 
  150 г пудра захар   1 пакетче ванилия 
 200 г сирене маскарпоне или пълномасле-

на сметана  2 жълтъка  150 г стафиди

Предварителна подготовка

От предната вечер

Изпечете рибата, оставете 

я във формата, завита 

с фолио, и я сложете в 

хладилника. Извадете я 

на другия ден, час преди 

сервиране, за да се 

темперира до стайна 

температура, и довършете 

рецептата. 

Заливка за сьомгата  

Смесете 200 г кисело 

мляко с 3 с. л. майонеза, 

настърганата кора от 1 

портокал, 1/2 с. л. зърнеста 

горчица и 1 с. л. нарязан на 

ситно копър. Подправете 

със сол и пипер. Заливката 

можете да приготвите ден 

преди сервирането й и да я 

съхранявате в хладилника. 

Препоръчително е само 

пресния копър да добавите 

към нея преди сервиране. 
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за  д е с е р т

МИНИКОЗУНАЦИМИНИКОЗУНАЦИ

Изпечете козунаците 

във форми за мъфини

ОТ 1 кг ТЕСТО СЕ 
ПОЛУЧАВАТ 9 МАЛКИ 
ИЛИ 1 ГОЛЯМ

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1.  В дълбока купа налейте сметаната (да е топла, а не из-

вадена от хладилника) и в нея разтворете маята. До-

бавете 1 ч. ч. брашно, разбъркайте и оставете сместа 

да престои на топло място, докато увеличи обема си 

двойно. 

2.  Добавете солта, захарта, ванилията и жълтъците. 

Разбъркайте. 

3.  Белтъците смесете с размекнатото масло и разбий-

те получената смес на пяна, след което я разбъркайте 

в сместа с маята. Прибавете останалото брашно и за-

месете тесто. Оставете тестото да втаса на то-

пло място. 

4.  След като то увеличи обема си, добавете стафидите и 

отново добре го омесете. Намажете с масло форми за 

мъфини и разпределете тестото в тях, като запълва-

те само по 1/3 от обема на всяко „гнездо“. 

5.  Изчакайте тестото да се вдигне и да запълни 3/4 от 

обема на формите. Загрейте фурната до 180 градуса. 

6.  Изпечете козунаците в зависимост от размера на фор-

мите. Ако са по-малки, печете около 15–20 мин. Ако са 

по-големи – 50–60 мин. Изчакайте да изстинат във фор-

мите и чак тогава ги извадете в поднос.

ПРОДУКТИ:  1 кг брашно  1,5 ч. 

ч. течна сметана (22% масленост) 

 6 яйца (отделете белтъците от 

жълтъците)  300 г краве масло + за 

намазване на формичките  2 ч. ч. 

захар  1 пакет ванилия  50 г пряс-

на мая  1 ч. л. сол  150 г стафиди

• Бяла глазура Пресейте през сито в не много голям съд 

1 ч. ч. пудра захар. Добавете 3 с. л. топла вода и 1 ч. л. 

ванилия на прах (или ванилов екстракт). Загрейте сме-

ста до 40 градуса, разбърквайки я постоянно. Ако гла-

зурата стане прекалено гъста, добавете вода, а ако 

се получи по-рядка – още малко пудра захар.

• Шоколадова глазура Смесете 1 ч. ч. пудра захар с 1/2 

ч. ч. вода и сварете сместа да получаване на гъст си-

роп. Добавете 1 ч. л. какао на прах, разбъркайте добре, 

изчакайте глазурата да изстине до 60 градуса и укра-

сете с нея козунаците.

• Цветна глазура Можете да боядисате бялата в какъв-

то искате цвят с помощта на боя за сладки.

ЗИРАНЕГЛАЗ
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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 № 3 до 25 май 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 №3 

3 ВЕРНИ ОТГОВОРА 

1 HIGH DEFINITION УРЕД 
ПО ВАШ ИЗБОР

3 ВЕРНИ ОТГОВОРА 

1 HIGH DEFINITION УРЕД 
ПО ВАШ ИЗБОР

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
НОВАТА СИСТЕМА 

DUAL FLOW?

З
а готвене в High definition Hotpoint създаде фурната Luce. Благодаре-

ние на патентованата от Indesit Company система Dual Flow пер-

фектният резултат при всяка рецепта е постижим, а готвенето 

на три ястия едновременно също е възможно. Системата на вентилира-

не Dual Flow позволява циркулацията на въздуха във всички посоки – от 

тавана до дъното, от ляво надясно, както и до всички точки на фурната. 

Електронният контрол свежда до минимум вариациите на температура-

та, като по този начин постигате резултат, който запазва аромата и 

вкусовите качества на ястията, независимо дали готвите печено месо, 

сладкиши или най-деликатни суфлета.

СЪВЪРШЕНСТВОТО НА ДИЗАЙНА
Фурните Luce изпъкват точно с атрактивния дизайн на детайлите, съ-

четаващ хармонично стомана и стъкло, който е в услуга на функционал-

ността.

  Вратичката е с 3 см по-висока, а стоманената рамка – по-тънка, за да 

може да наблюдавате вътрешността на фурната добре от всички ъгли. 

  Иновационната вентилираща система Dual Flow позволява разстояние-

то между вратичката и контролните бутони да бъде намалено до едва 

4 мм, за да се минимизира излизането на горещ въздух отпред и за да се 

почиства по-лесно повърхността на фурната. 

  Всички стоманени елементи са със специално покритие против петна. 

Затова по тях не остават отпечатъци от пръсти.  

  Светлинната система LED Inside, вградена директно на вратичката, 

за да осветява храната на всички нива без сянка, е едно страхотно но-

вовъведение. Благодарение на нея наблюдавате храната, без да отваря-

те вратата и да губите топлина.

НАЙ-НИСКАТА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ НА ПАЗАРА
Фурните от линията Luce са с 20% по-висока ефективност от уредите 

от клас А и имат най-ниската консумация на енер-

гия – само 0.64 kWh. Това е възможно благодарение 

на няколко фактора, които се съчетават безупреч-

но, за да редуцират загубата на енергия до мини-

мум: електронен контрол на нагряващите се еле-

менти, по-ефективно управление на вътрешната 

вентилация (Dual Flow) и перфектна термална из-

олация на фурната със специален материал, който 

обгръща цялата є вътрешност. 

ЛЕСЕН И ИНТУИТИВЕН ПАНЕЛ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Логиката на навигация от ляво надясно е лесна и 

интуитивна. Комбинираната употреба на тъчбу-

тоните и на централния бутон позволяват избира-

нето на 31 програми (14 ръчни и 17 автоматични) 

– от тези за класически рецепти (хляб, пица, месо, 

риба и сладкиши) до по-нестандартни като програ-

ма за кисело мляко или екзотични храни.

Роди се
High definition

в готвенето



ПЕРФЕКТНОТО ПРОЛЕТНО 
ПОЧИСТВАНЕ

А
ко искате не само да освежите 

дома си за Великден, но и да го де-

зинфекцирате до последното ъгъл-

че, трябва да вникнете в детайлите. 

Ще ви помогнат нашите 20 съвета. 

И още нещо – добрите стари „чиста-

чи“, като сол, сода, оцет и лимон, не са 

за пренебрегване, но има ситуации, ко-

гато без ефективен абразив и силно 

почистващо средство не можете да 

минете.

 В ГОСТНАТА И СПАЛНЯТА

1.  Преди да приберете в раклата 

зимните одеяла, ги изперете или 

ги дайте на химическо чистене. 

Иначе ще придобият неприятна 

миризма. Ако нямате време да ги 

изперете, поне ги подръжте някол-

ко часа на слънце, преди да ги при-

берете в раклата.

2.  Белите пластмасови врати лес-

но могат да се замърсят, но още 

по-лесно могат да бъдат почис-

тени с Cif Cream Ultra White бла-

годарение на специалните избел-

ващи съставки, които ще върнат 

първоначалния цвят на повърхно-

стите.

3. Отстранете налепите от ва-

зите. Първо, налейте в тях оцет 

и ги оставете така една нощ. 

Ако вазата е станала чиста след 

тази нощна процедура, просто я 

изплакнете с хладка вода. Ако са 

останали налепи по стените є, ги 

накиснете за 2–3 мин в разреден 

Domestos 24H PLUS* и след това 

изплакнете. Той идеално отстра-

нява налепи от вази, бутилки, бур-

кани и други съдове.

4. Отстранете пепелта и мръсо-

тията от камината с помощта 

на суха кърпа или четката на пра-

хосмукачката. Пространството 

пред камината и решетката по-

чистете с метална четка. За чу-

гуна използвайте Cif Cream.

5.  Следите от пръсти по всякакви 

стъклени повърхности – огледала, 

прозорци, витрини – изчезват с 

помощта на Cif Windows and Shine 
Surfaces.

 ТЕХНИКА

6.  Компютър, телевизор, теле-

фон. Първо, ги изключете от за-

хранването. С чиста суха микро-

фибърна кърпа отстранете праха 

от екрана в посока от горе надо-

лу. Мазните отпечатъци от пръ-

сти третирайте с по-

чистващи салфетки, 

отстраняващи и ста-

тичното електричест-

во. Плазмените екрани 

не бива да чистите 

със средства, съдър-

жащи спирт или раз-

творител. Преди да 

пристъпите към по-

чистване на клави-

атурата на компю-

търа, я обърнете и 

разтръскайте, за да 

паднат едрите бок-

луци отвътре. Ос-

татъка от прах мо-

жете да премахнете 

с минипрахосмукач-

ка. Пространството 

между клавишите 

изтъркайте с памучни тампони, 

напоени в разреден Domestos 24H 
PLUS или с Cif Cream. Устройство-

то за дистанционно управление и 

телефонната слушалка минете с 

антибактериални салфетки.

 МЕБЕЛИ

7. Кожените минете първо с влажна 

кърпа, за да отстраните праха и 

мръсотията. След това нанесете 

специално средство, което съхра-

нява мекостта и еластичността 

на кожата и предпазва от обра-

зуване на петна. И помнете нещо 

важно – поставяйте кожените ме-

бели минимум на 40 см разстояние 

от източниците на топлина в по-

мещението.

8. Дървените обработете пър-

во със специална паста за дър-

во, за да запълните образувалите 

се по тях драскотини и цепнати-

ни. Пчелният восък върши същата 

работа. За да заблестят дървени-

те повърхности, изтъркайте ги с 

вълнена кърпа.

 КУХНЯ

9.  По крана на кухненската мив-

ка често се отлага варовик, кой-

то не може да бъде почистен лес-

но със сапун и вода. Увийте около 

крана кърпа, напоена с Cif Power 
Bathroom Spray, който има талант 

20 подробности, 
които не ни 
хрумват навреме, 
когато чистим

Слоевете прах по повърхностите вкъщи, загорелите 

петна по печката и налепите по плочките в банята 

помрачават не само пролетното ни настроение, но и 

са заплахи за здравето ни. Макар и да не ги виждаме, 

микробите ни дебнат отвсякъде.

*  Използвайте биоцида безопасно. 
Преди употреба внимателно прочетете 
етикета и информацията за биоцида. 
Категории на опасност: дразнещ 
и опасен за околната среда!

до м а к и н я
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ПРОЗОРЦИТЕ
са рубиконът на всяка домакиня. 

И в този случай Cif е вашият най-

добър приятел. Дограмата може-

те да почистите и избелите с Cif 
Cream Ultra White, а самите стък-

ла с Cif Windows and Shiny Surfaces 

с формула, обогатена с амоняк, коя-

то гарантира идеален резултат 

при чистенето на всякакви стъкле-

ни и лъскави повърхности в дома.

да премахва дори и най-упорити-

те отлагания от варовик, сле-

ди от засъхнал сапун и органични 

замърсявания. Изчакайте няколко 

минути и след това хубаво изтър-

кайте крана с вода и домакинска 

гъба. Той ще е като нов, без ни-

каква драскотина по него от тър-

кането. Тъй като формулата с 

микрочастици на Cif не надрасква 

повърхностите! Cif може да бъде 

използват за почистване на раз-

лични миещи се повърхности ви 

и извън къщата, като например 

вани, мивки, фаянс, батерии, кера-

мични и пластмасови изделия.

10. Дъските за рязане на проду-

кти, както и приборите, кои-

то се използват за месо (но-

жици и ножове) не просто 

трябва да бъдат почис-

тени, а стерилизира-

ни. Първо, ги измийте 

с вода, след това ги 

почистете с разре-

ден Domestos 24H 
PLUS, а след това 

ги изплакнете мно-

го старателно. 

11. Почистете хла-

дилника и отвън, 

и отвътре.

  Мазните петна 

и лошите ми-

ризми отвъ-

тре можете 

да премах-

нете с Cif Power Cream Spray 
Kitchen, а да го запазите чист 

отвън, ще ви помогне универ-

салният Cif Cream.

12.  Както чаят, така и кафето 

може да остави петна по ка-

ната, чашите и филтъра за 

кафе. Отстранете ги с Cif 
Ultra White.

13.  Кухненският плот е доста из-

ползвано място, поради кое-

то ежедневно по него остават 

мазни петна, следи от вода или 

остатъци от храна. Поддър-

жайте го постоянно чист с Cif 
Spray Kitchen&Degreaser.

14.  Изхвърляйте ежедневно съдър-

жанието на кошчето и редов-

но го измивайте с Domestos 
24H PLUS. Ако е иноксово, по-

добре го почистете с Cif 
Cream.

15.  Във фурната лесно се образу-

ват упорити налепи от загоря-

ла мазнина и храна, особено ако 

използвате често скарата и 

грила. Горещо ви препоръчваме 

да я почиствате редовно с Cif 
Power Cream Kitchen. За микро-

вълновата можете да използва-

те стандартния Cif Cream.

 БАНЯ И ТОАЛЕТНА

16.  За почистването на тоалет-

ната и други места, където 

се натрупват много болес-

тотворни бактерии, използ-

вайте стари домакински гъби 

или парцали, които след това 

можете да изхвърлите. Вина-

ги работете с ръкавици, тъй 

като и препаратите за по-

чистване на тоалетна са по-

силни. Най-ефективният препа-

рат, който може да ви помог-

не да поддържате изрядна хиги-

ена, е Domestos 24H PLUS, кой-

то унищожава всички познати 

микроби. Активната съставка 

в Domestos е натриевият хипо-

хлорид – формула, която раз-

гражда различни остатъци и 

унищожава дори спори, гъбички 

и вируси. 

  След като внимателно сте по-

чистили тоалетната, поддър-

жайте хигиената с тоалетни-

те блокчета Domestos Double 
Power, които съдържат ефек-

тивна почистваща течност. 

Тя премахва неприятната ми-

ризма от тоалетната и издър-

жа до 230 пускания на водата. 

Предлагат се в 3 варианта: 

Ocean, Pine и Citrus. 

17.  Не забравяйте, че микробите 

се пренасят лесно от ръцете 

ви към предмети, които пипа-

те. Затова измийте ръкохват-

ките, батериите, умивални-

ците, ваните и плочките око-

ло тях с гъба, напоена с разре-

ден Domestos 24H PLUS. Внима-

вайте с боядисаните тръби и 

кранчета в банята, тъй като 

съществува опасност да се 

обезцветят.

 ПОД, КИЛИМИ

18.  Доскоро имаше желязно пра-

вило – паркетния под да бъде 

минаван 2–3 пъти само с чис-

та вода и мек парцал. Специ-

ално създаденият за дърве-

ни повърхности и паркети Cif 
Brilliance Wood ще ви спести 

тези безсмислени усилия. Той 

идеално почиства пода, оста-

вяйки след себе си приятен 

аромат на лайка.

19.  Килимите от синтетични 

влакна не се „боят“ от влага. 

Можете да ги чистите и с ми-

еща прахосмукачка, но само с 

хладка вода.

20.  За да не се образуват тъмни 

следи от килима върху паркета, 

използвайте специални подлож-

ки под килима.
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Ремонт с немска 
прецизност
Ако се доверите на „Хаусмайстер“ ООД, можете напълно да обновите и освежите дома 

си, без да хабите време и нерви. „Хаусмайстер“ съществува в Германия като професио-

нално сдружение на майстори и домоуправители от над 100 години. 

РЕМОНТ „ОТ“ – „ДО“
„Хаусмайстер“ ООД поема целия ремонт – от огледа, дизайнерския проект, доставката на 

материалите, извършване на самия ремонт до почистването. 

РЕМОНТ НА СМЕТКА
С калкулатора, който ще намерите на страницата им Hausmeister.bg, предварително може-

те да пресметнете до стотинка колко ще ви струва ремонтът. Ще намерите на разполо-

жение и цените за различните видове ремонтна дейност на 1 кв.м (за поставяне на паркет, 

за боядисване, за поставяне на плочки и т.н.). Като въведете данните от вашето простран-

ство, калкулаторът ще покаже точната крайна сума. 

НЕ МАЙСТОР НА ДОВЕРИЕ, А ДОВЕРЕН МАЙСТОР
„Хаусмайстер“ не дава цена „на око“, не работи „на парче“, а изпраща прецизна оферта по 

имейла и спазва сроковете.

В екипа на „Хаусмайстер“ работят специалисти, завършили строителство и фасилити ме-

ниджмънт в Германия, с богат професионален опит както в България, така и в Германия.

Може да задавате всякакви въпроси, свързани с ремонт, вътрешен дизайн и организация на 

дейностите по поддръжка на сградата. Ще получите компетентен отговор.

Пишете на имейл: office@hausmeister.bg.

 Списание „Бела“ се довери на „Хаусмайстер“ ООД и им предостави от следващия си брой рубрика – 
„Личен хаусмайстер“,  в която специалисти от фирмата ще дават съвети на читателите 
как домът им да стане по-красив и по-удобен. 

АКО НЯМАТЕ ПАРИ 
ЗА РЕМОНТ 

„ХАУСМАЙСТЕР“ 
МОЖЕ ДА ВИ ОСИГУРИ 

ФИНАНСИРАНЕ.
АКО ИСКАТЕ 
СИГУРНОСТ

„ХАУСМАЙСТЕР“ ВИ 
ПРЕДЛАГА ЗАСТРАХОВКА 

НА РЕМОНТА. 
Фирмата развива и 

направление „Фасилити 
мениджмънт“ – можете 

изцяло да разчитате на 

цялостното поддържане 

на сградата (почистване, 

техническа поддръжка, 

охрана и сигурност). 



Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак
за МАЙза МАЙ

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 С какво ще ни изненада Венера през МАЙМАЙ

ОВЕНОВЕН
Силен прилив на енергияСилен прилив на енергия

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Време е за коренна промянаВреме е за коренна промяна

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
В любовен период стеВ любовен период сте

РАКРАК
Мечти и трансформацииМечти и трансформации

ЛЪВЛЪВ
Конкуренция в работатаКонкуренция в работата

ДЕВАДЕВА
Любовта и приятелствата Любовта и приятелствата 

„буксуват“„буксуват“

ВЕЗНИВЕЗНИ
Преодолявате страхове и съмненияПреодолявате страхове и съмнения

СКОРПИОНСКОРПИОН
„Рестартиране“ „Рестартиране“ 

на партньорстватана партньорствата

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Вземате важни решенияВземате важни решения

КОЗИРОГКОЗИРОГ
Радвате се на хубавите нещаРадвате се на хубавите неща

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Поемате във вярната посокаПоемате във вярната посока

РИБИРИБИ
Пътувания и смяна на работатаПътувания и смяна на работата
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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.
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 СИЛЕН ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ ви 

мотивира за действие. Завладяло ви 

е желание за постигане на конкретни 

резултати. Използвайте този ценен 

„приход“ на сили от 1 до 20 май, за да 

подобрите своето материално със-

тояние и да натрупате повече уме-

ния, които ще повишат самооценка-

та и самочувствието ви. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-

ВЕТО СИ в интервала от 1 до 20 

май. Впрегнете усилията си за ук-

репване на имунната система. Ин-

вестирайте в здравето си, като 

спазвате здравословни диети, кои-

то ще ви разтоварят от токсините. 

Ако чувствате неразположения, не ги 

пренебрегвайте, а използвайте посо-

чените дни, за да се справите с тях 

по-бързо и лесно. 

 С ФОКУС ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛ-

НАТА РЕАЛИЗАЦИЯ са дните 1 и 5 

май. Влиятелни хора могат ви помог-

нат, стига да потърсите подкрепа-

та им. Укрепването на собствените 

ви позиции ще проличи след 10 май. 

 ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ И УПОРИТИ СТЕ 

както по отношение на дългосроч-

ните си планове, така и спрямо еже-

дневната си работа. Това се дъл-

жи на вашата управляваща планета 

Марс, която се намира в Телец през 

целия месец. 

 КАК ДА ПЕЧЕЛИТЕ ПАРИ, но и как 

да ги задържате при себе си, е един 

от важните уроци за усвояне от вас 

сега. „Урокът” ще бъде активиран 

след 10 май, когато има новолуние и 

слънчево затъмнение в Телец. Нови 

инициативи, и то с приятели или 

близки хора, могат да подобрят ма-

териалното ви състояние в бъдеще. 

 ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИ-

ВОТ започвате да водите след 10 

май. Натрупвате енергия. 

 ТЪРСИТЕ НОВИ ПОЛЕТА ЗА ИЗЯ-

ВА след 21 май. Общувате активно, 

пътувате, обменяте информация. Ед-

новременно с това ще трябва да при-

ключвате и важни етапи от обуче-

нието си, както и договори или про-

екти, свързани с чужбина. Успешно-

то завършване на важните етапи 

ще бъде провокирано от лунното за-

тъмнение в Стрелец на 25 май. След 

тази дата ще ви бъде много по-лесно 

да продължите в новата посока, по 

която сте поели. 

 ВЪЗМОЖНО Е ДА НАМЕРИТЕ 

КЪСМЕТА СИ на 27 и 28 май. Дните 

са чудесни за установяване на нови 

делови и лични конкатки. На път или 

в интернет, търсейки информация, 

можете да срещнете късмета си.

 МНОГО ИНТЕНЗИВЕН ПЕРИОД ви 

очаква. През този месец вие ще сте 

главните действащи лица в целия зо-

диак. Особено от 1 до 9 май включи-

телно, когато 4 от 10 възможни пла-

нети се намират в Телец. Няма да на-

мерите и минутка покой. Гледайте на 

този период като на сериозна подго-

товка за онова, в което ще трябва 

да участвате в близо бъдеще. През 

тези 10 дни се налага да преодолее-

те стари свои задръжки и да приклю-

чите с досегашните си ангажимен-

ти – както емоционални, така и про-

фесионални. 

 НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ се откри-

ват пред вас от 1 до 5 май, но се оп-

итайте да погледнете на тях без 

предубеждения. Престрашете се да 

ги приемете. В момента, в който 

преодолеете страха си от новости-

те (това ще стане на 1 и на 5 май) и 

приключите текущите си ангажимен-

ти, ще получите и най-добрите пред-

ложения за изгодни начинания. 

 ВРЕМЕ Е ЗА КОРЕННА ПРОМЯНА, 

когато планетата на трансформа-

циите Плутон е в добър аспект със 

слънцето на 1 май. Получавате под-

крепа от влиятелни хора или инсти-

туции. Животът ви тръгва към до-

бро. 

 КОНЦЕНТРАЦИЯ И СМЕЛИ ДЕЙСТ-

ВИЯ се изискват от вас от 5 до 9 

май. За същинска трансформация мо-

жем да говорим едва след 10 май. 

Този ден е много важен за всички – 

особено за родените от 7 до 13 май 

и най-вече за родените точно на 10 

май. Тогава има и новолуние в Те-

лец, и слънчево затъмнение – два 

силни фактора, предвещаващи започ-

ване на нов житейски етап. Промени-

те ще засегнат дори вашата външ-

ност. Възможно е да започнете да се 

обличате и да се държите по корен-

но различен начин. Използвайте пъл-

ноценно импулса си за преобразяване 

от 12 до 20 май. 

 НЕ ГУБЕТЕ ТОНУС И НАДЕЖДА 

след 21 май, когато Слънцето на-

влезе в Близнаци. Трансформационни-

ят процес продължава. Продължавай-

те да бъдете концентрирани. Много 

силни дни за вас са 21 и 24 май, кога-

то не бива да загърбвате никоя нова 

възможност. 

 СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ 

се очертава на 27 и 28 май. Здраве-

то и самочувствието ви също се по-

добряват. Можете да си отдъхнете 

– трансформационните процеси са 

приключили. На 26 май не се забърк-

вайте с приятели в съмнителен общ 

бизнес.

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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 ПЕСТЕТЕ СИЛИТЕ СИ и не се на-

товарвайте с нищо излишно от 1 до 

20 май. Това време ви е дадено от 

звездите за „профилактика“ на душа-

та и за приключване на започнатото. 

Не предприемайте нищо ново и не се 

опитвайте да се борите с действи-

телността. И двете неща няма да ви 

се удават лесно. Най-дълбоко ще сте 

потопени в миналото и в довърши-

телни дейности от 1 до 9 май. 

 ОСМИСЛЕТЕ ВСИЧКО, което ви се 

е случило напоследък, на 10 май, кога-

то има едновременно и новолуние, 

и слънчево затъмнение. Моментът 

е подходящ за работа върху себе си 

и за вътрешни промени. Получавате 

шанс да преодолеете най-дълбоко за-

седналите у вас страхове, да реви-

зирате свои грешни модели на пове-

дение, да започнете дейност, посве-

тена на добруването на голяма гру-

па хора. Не е изключено някои Близ-

наци да се „жертват“ за чужда кауза 

или за благото на другите. Има веро-

ятност да започнете бизнес зад гра-

ница или да започнете лични отноше-

ния с чужденец. Всичко това ще се 

случва бавно – резултатите няма да 

се появят нито след ден, нито дори 

след няколко седмици, а едва след 3–6 

месеца. Но промените ще са трайни 

и дълбоки. 

 СТАВАТЕ ПО-ЛЮБВЕОБИЛНИ след 

9 май, когато Венера навлиза в зна-

ка Близнаци.  Самочувствието ви е 

на ниво, чарът ви привлича с лекота 

представители на противоположния 

пол. Ще привличате също и положи-

телни емоции и любов към себе си.

Особено силни в това отношение са 

дните 18, 24, 27 и 28 май. Постарай-

те се тогава да сложите в ред емо-

ционалния си живот – дава ви се бла-

гоприятен шанс. Внимавайте един-

ствено на 13 май, когато може да 

вземете тотално грешни решения 

за личния си живот. Не започвайте и 

нови връзки точно тогава. На 20 май 

също има риск да изгубите приятели, 

сексуални или делови партньори. 

 СТАВАТЕ ОСТРОУМНИ и влизате 

в присъщата си „интелектуална фор-

ма“ след 16 май, когато Меркурий на-

влиза в Близнаци. 

 НАЙ-ДОБРЕ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ 

след 21 май, когато и Слънцето пре-

бивава в Близнаци, и ви „отваря“ поле 

за действие. Най-силният ви пери-

од е от 21 до 31 май, като още на 21 

май ви озаряват оригинални твор-

чески идеи и получавате импулс за 

действие.

 В АКТИВЕН ПЕРИОД СТЕ от 1 до 

20 май. Появяват се чудесни възмож-

ности да развиете своите идеи и да 

задоволите духовните си потребно-

сти. Сега за вас отношенията с прия-

телите и с високопоставени личности 

от обкръжението ви стават много ва-

жни. Налага се да преодолеете някои 

напрежения и различия с тях на 1 и 5 

май. Трудно ще ви е да отделяте лич-

ните от професионалните отношения. 

 В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВАЖЕН ЕТАП 

ОТ ЖИВОТА СИ СТЕ след 10 май. Но 

първо ви предстои важен период на 

осмисляне и приключване от 1 до 9 

май, когато трябва да довършите 

и да доведете до логичен край всич-

ко, което сте започнали, особено об-

ществените си ангажименти. 

 ПОМОЩ ОТ ВЕНЕРА В сферата на 

любовните и приятелските отноше-

ния също ви предстои сериозна ра-

бота от 1 до 9 май, но ще бъдете 

подпомагани от планетата на любо-

вта Венера, която е в хармоничния ви 

знак Телец. 

 СЛЪНЧЕВОТО ЗАТЪМНЕНИЕ И НО-

ВОЛУНИЕТО на 10 май ще ви стиму-

лират да започнете вдъхновено нов 

градивен период в живота си. Ще се 

отпуснете и да помечтаете, ще си 

припомните свои стари интереси и 

ще се върнете към тях. Силни ще бъ-

дете, ако работите в екип. Пробле-

мът е да откриете хората, които да 

включите в екипа. Това може да ста-

не много бързо още на 11 май, ко-

гато се задвижват важни събития, 

които ще се развиват през следва-

щите 3–6 месеца. Това е и денят на 

големите идеи и възможности. Не го 

пропилявайте! 

 ДИНАМИКА И ПРЕУСТРОЙСТВА 

ви предстоят от 11 до 20 май. На 20 

май бъдете бдителни и дипломатич-

ни както в професионалния, така и в 

личния си живот, защото има опас-

ност от сътресения и трансформа-

ции и в двете сфери. Не е изключено 

да се повторят някои теми и пробле-

ми отпреди 6 месеца.

 НЕЩАТА СЕ УСПОКОЯВАТ от 21 

до 31 май. Забавете темпото! Не 

предприемайте нищо ново и не се на-

прягайте излишно. По-добре направе-

те анализ на всичко, което сте по-

стигнали дотук. На 25 май успявате 

да отхвърлите много ангажименти 

и да приключите с голям етап в про-

фесионалния си живот. Очаквайте да 

излекувате успешно поне едно забо-

ляване.

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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 НЯМА ИЗМЪКВАНЕ ОТ ПРОМЕ-

НИТЕ! Дори да не ви се иска, рефор-

ми в социална и професионалната ви 

реализации ще има. Процесът назря-

ва отдавна, но ще се задейства в пе-

риода от 1 до 20 май. Особено пред-

ставителките на нежния пол с голя-

ма охота ще заменят приятели и де-

лови съдружници с такива, които са 

по-богати и по-успешни. Силно ще 

ви привлича всичко, което изглежда 

престижно. 

 СВОБОДАТА ВИ НА ДЕЙСТВИЕ Е 

ОГРАНИЧЕНА от 1 до 9 май. Новите 

инициативи и възможности ще се ба-

вят. Бъдете търпеливи.  

 ТЪРСИТЕ БАЛАНСА между семей-

ните и професионалните ангажимен-

ти на 1 и 5 май. Ще ви бъде трудно, 

но ако успеете да се справите, до-

брите резултати ще дойдат ведна-

га. Не жертвайте популярността и 

добрите си професионални позиции 

само заради нечий властен характер 

или поради страх, че ще нарушите 

семейния мир. Бъдете верни на себе 

си и ще ви уважават повече. 

 КОНКУРЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИО-

НАЛНОТО ПОПРИЩЕ очаквайте от 1 
до 9 май. По-млади, а понякога и по-

способни колеги може да се опитат 

да ви изместят. Вместо да се ядос-

вате, старайте се да бъдете конку-

рентноспособни. Флиртовете на ра-

ботното място не са добра идея. 

 СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ НА-

СТЪПВАТ от 10 до 20 май. Сега се 

зараждат възможности за нова кари-

ера и печеливши съдружия, които ще 

се развият в следващите 3–6 месе-

ца. Изправени сте пред сериозни про-

мени в работата и по-конкретно – в 

сферата на деловите партньорства. 

Действайте решително, особено на 
11 май. 

 НАПРЕГНАТ ДЕН е 20 май. Може 

да се наложи да усвоявате нови зна-

ния, за да докажете, че професиона-

лизмът ви е на ниво. 

 ЛЮБОВТА И ПРИЯТЕЛСВОТО са ва-

жните теми за вас след 21 май. След 

посочената дата насочвате внима-

нието си към личните контакти. 

 ПРИКЛЮЧВАТЕ ВЗАИМООТНО-

ШЕНИЯ на 25 май. Промените ще бъ-

дат благоприятни за вас. Навлизате 

в нов период – сменя се и емоционал-

ният „фон“ на обкръжението ви. Посо-

чената дата е и отличен момент за 

приключване на започнати отдавна 

творчески проекти. 

 РАБОТИТЕ ЕФЕКТИВНО В ЕКИП 

от 21 до 31 май. Започвате усилена 

работа по новите си проекти, за да 

ги реализирате по-успешно. 

 ВЪРВИ ВИ И В РАБОТАТА, И В ЛЮ-

БОВТА на 21, 24, 27 и 28 май.

 В ЖИВОТА ВИ НАСТЪПВАТ ГОЛЕ-

МИ ПРОМЕНИ от 1 до 20 май. Ново-

стите ще бъдат свързани с екипна 

работа и партньорства по проекти. 

Подгответе се за тези трансформа-

ции в в дните от 1 до 9 май. 
 БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ на 1 и 5 

май. Вниманието ви трябва да е по-

вишено при пътуване, оформяне на 

документи, решаване на юридически 

казуси. 

 ОБЩУВАТЕ ХАРМОНИЧНО от 1 
до 16 май. За това ви помага ваша-

та управляваща планета Меркурий, 

която се намира в хармоничния ви 

знак Телец. Убедителни сте, а също и 

комбинативни, и практични. 

 ЛЮБОВНИТЕ И ПРИЯТЕЛСКИ-

ТЕ ВИ ВРЪЗКИ БУКСУВАТ от 9 до 31 
май. Виновна е Венера, която ви „гле-

да“ от конфликтния за вас знак Близ-

наци и ви създава доста главоболия в 

даването и приемането на любов. На 

работното място имате силна конку-

ренция, която изисква от вас поста-

янно да бъдете на висота. 

 НАЙ-ТРУДНИ ДНИ В ЛИЧЕН ПЛАН 

ще са 13, 21 и 24 май. Хубавото е, че 

бързо ще се ориентирате във всич-

ко, което ви се случва. Умът и инту-

ицията ще ви помогнат да превърне-

те неприятностити в позитиви на 
27 и 28 май. 

 ПОЛАГАТЕ ОСНОВИТЕ НА ГОЛЕМИ 

ПРОМЕНИ на 10 май. След тази дата 

може да стартирате сериозни иници-

ативи, самостоятелен бизнес, нова 

кариера, нов проект. Включете в про-

грамата си и усвояване на нови зна-

ния и езици – много скоро ще ви пот-

рябват. Успехът е сигурен за тези, 

които се занимават с туризъм, рекла-

ма, журналистика, право, наука, препо-

даване, издателски бизнес, както и за 

тези, които имат връзки с чужбина. 

Възможността  за обновление обаче 

е на разположение за всички Деви!

 ОСМИСЛЕТЕ НОВИТЕ ВЪЗМОЖ-

НОСТИ от 10 до 20 май. 
 БУРНИ ПРОМЕНИ, свързани с лю-

бовта, бизнеса, приятелства и твор-

чески инициативи, са възможни на 20 
май. Там, където чувствата и пари-

те се преплитат, сега ще настъп-

ват промени. 

 ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ РАБО-

ТАТА СИ след 21 май.  Спазвайте 

стриктно професионалните си задъл-

жения. 

 ЗАВЪРШВАТЕ СТАР ПРОЕКТ на 
25 май. За някой тази трансформа-

ция може да означава приключване с 

досегашната професия. Промените 

вече са налице! 

 НЕ ВЗЕМАЙТЕ ПРИБЪРЗАНИ РЕ-

ШЕНИЯ (особено такива, свързани с 

работата) на 26 май.

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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 ПРЕОДОЛЯВАТЕ СТРАХОВЕ, СЪМ-

НЕНИЯ И КРИЗИ. Периодът от 1 до 
20 май е доста интензивен. Занема-

рени финансови въпроси напомнят за 

себе си. 

 СЛАГАТЕ ТОЧКА на дългове, кре-

дити, наследства и сексуални връз-

ки от 1 до 9 май. Дори и да не ви се 

иска, събитията ще ви подтикнат 

към активни действия в тази посока. 

Ще имате странното усещане, че ня-

кой около вас премества огромни де-

кори и подрежда нова сцена за съби-

тията в живота ви. Хубавото е, че 

ще можете да приключите с теми и 

проблеми, които отдавна ви тежат.

 ВЗЕМАТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ на 
1,5 и 8 май. 

 ЧУВСТВАТЕ СЕ ПО-СВОБОДНИ на 
9 май. Доста от събитията вече ще 

са се трансформирали. 

 ЗАПОЧВАТЕ НОВ ЕТАП след 10 
май. Тогава е новолунието в Те-
лец и слънчевото затъмнение, кои-

то ще активизират новости в живо-

та ви. Силен период, в който може да 

поставите ново начало в  деловите  

партньорства и управлението на фи-

нансите. Добър момент  за зачатие 

или за стартиране на нова сексуал-

на връзка. Всички тези събития ще 

се активизират постепенно, а резул-

татите от тях ще видите едва след 

6 месеца. 

 ПОТРЪГВА ВИ В ЛЮБОВТА след 
9 май. По-уверени и самостоятелни 

сте, финансовото ви положение е по-

стабилно. Бъдете внимателни оба-

че на 13 май. Това е ден на заблуди и 

лъжи в любовта. Възможно е и да про-

пилеете пари. 

 ПО-ОБЩИТЕЛНИ СТЕ след 16 май. 

Концентрирайте се върху деловите 

си ангажименти – оформете и подре-

дете документацията си, потърсе-

те важна информация, усвоете нови 

знания. 

 НАПРЕЖЕНИЯ В СЕМЕЙСТВО-

ТО са възможни на 20 май. Предсто-

ят сериозни промени и въвеждане на 

нови правила. 

 ПРИКЛЮЧВАТЕ ОБУЧИТЕЛЕН 

ЕТАП с помощта на лунното затъм-

нение на 25 май. Възможно е да сло-

жите точка и на делово портньор-

ство с хора, с които вече няма да 

имате допирни точки. Приемете с 

радост това обновление, защото то 

ще ви отвори нови пътища. 

 НАВЛИЗАТЕ В ПОЗИТИВЕН ПЕРИ-

ОД след 21 май. Бъдете смели в пла-

нирането на бъдещето си, особено 

след 25 май. 

 УСПЕШНИ И ХУБАВИ са датите 

27 и 28 май. Привличате нови въз-

можности и партньори.

 НАЙ-ВАЖНИ ЗА ВАС ЩЕ СА ЧО-

ВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ с партньори, 

колеги, публика, клиенти, приятели… 

Особено ако сте публична личност 

или професията ви е свързана с мно-

го общуване. 

Периодът от 1 до 20 май, докато 

Слънцето се намира в Телец, ще е на-

ситен с много събития и промени 

точно в сферата на партньорства-

та. Телецът е знак, разположен точ-

но срещу вашия, и това довежда как-

то до допълване, така и до противо-

речия. Всичко зависи от това до как-

ва степен сте „отворени“ и предраз-

положени към партньорство. 

 ВЕНЕРА ВИ ГЛЕДА „НАМРЪЩЕ-

НО“ от Телец от 1 до 9 май. Това ще 

ви създава проблеми в любовта, при-

ятелските връзки и финансовите въ-

проси. Дори самочувствието ви ще 

е по-ниско. Но добрата новина е, че 

след тази дата нещата плавно се оп-

равят. Само бъдете предпазливи в 

споменатите сфери както от 1 до 9 

май, така и на 11 и 13  май. 

 СИЛНИ ДНИ В ЛЮБОВТА и парт-

ньорските отношения са 18, 24 и 

най-вече 27 и 28 май. Тогава се подо-

брява и финансовото ви състояние. 

 „НА РЪБА“ НА КОНФЛИКТИТЕ И 

ПРОТИВОРЕЧИЯТА сте на 1, 5  и 8 

май, но сте достатъчно силни да ги 

избегнете. Отстъпете една крачка 

назад, за да можете след това да на-

правите две напред. Отстъпването 

в случая не е малодушие, а страте-

гия за успех. Същевременно пък в по-

лето на партньорствата се очерта-

ват нови възможности. На 1, 4, 5, 7 и 

8 май има шанс да се свържете с ав-

торитетни и силни личности, които 

ще ви помогнат много. 

 ПРОМЯНА НА ЖИТЕЙСКАТА ФИ-

ЛОСОФИЯ ви носи новолунието в Те-

лец на 10 май, когато има и слънче-

во затъмнение. Време е да „рестар-

тирате“ отношенията с хората око-

ло вас и да ги поставите на нова ос-

нова. Не е изключено да създадете и 

нови партньорства, както в личния, 

така и в деловия живот. 

 МОБИЛИЗИРАНИ СТЕ ЗА ДЕЙСТ-

ВИЕ по новите си планове чак след 

21 май. 

 ДОБРИ ФИНАНСОВИ НОВИНИ ще 

получите около 25 май. Приключвате 

успешно важен ангажимент. Завърш-

вате важен етап от някакво лечение. 

Ставате по-позитивни и енергични. 

 ПРИКЛЮЧВАТЕ МЕСЕЦА УСПЕШ-

НО – отново сте силни и работоспо-

собни, готови за любов и приключе-

ния след 27 май. 

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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 БЪРЗО И СИГУРНО СЕ ПРИДВИЖ-

ВАТЕ НАПРЕД. През първата полови-

на на месеца забравете за развле-

ченията и се концентрирайте само 

върху работата. Дава ви се шанс 

да отхвърлите натрупалите се ан-

гажименти, които доста ви тежа-

ха. Впрегнете всичките си усилия в 

тази посока от 1 до 9 май и се пос-

тарайте да се освободите макси-

мално бързо. Дните са важни и за 

здравето ви – сега е време да си на-

правите профилактичен преглед, да 

стартирате прочистваща диета и 

да спортувате повече. През този пе-

риод лесно ще си проличи какво ви 

пречи и ограничава, от какво тряб-

ва да се отървете (в пряк и в прено-

сен смисъл). 

 ВЗЕМАТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ на 1 

и 5 май. Може да се наложи да дейст-

вате в конфликтна обстановка и да 

се почувствате подтиснати. Но пък 

точно през тези дни ще ви се откри-

ят и много благоприятни възможнос-

ти за в бъдеще. 

 ПРОМЕНИТЕ ИДВАТ на 10 май. 

Носят ги слънчевото затъмнение и 

новолунието в Телец. Още на 11 май 

можете да си потърсите нова или 

допълнителна работа. Ще си намери-

те! Ако не, очаквайте промени на се-

гашното си работно място. Започва 

съвършено нов етап от професионал-

ното ви развитие, сменяте и подхода 

в общуването с колегите. Промените 

може да не са чак толкова бързи. Оч-

аквайте ги в рамките на следващи-

те 6 месеца. 

 ЛЮБОВНИ НАПРЕЖЕНИЯ И ЗА-

БЛУДИ се задават след 9 май до 

края на месеца, когато Венера е в 

Близнаци и ви подлага на изпитания. 

Особено на 13, 18 и 26 май – дните 

на големите илюзии. Не водете пре-

говори и не подписвайте договори 

тогава. Правете компромиси, когато 

общувате с интимния партньор. 

 ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ се очер-

тават на 20 май. Както и напреже-

ние с приятелите и децата.  Бъдете 

по-меки с тях. 

 НАЙ-ВАЖНИЯТ ДЕН ПРЕЗ МЕСЕ-

ЦА е 25 май, когато е лунното за-

тъмнение в Стрелец. Приключвате 

и се освобождавате от всичко, което 

ви е тежало, както в работата, така 

и в личния живот. 

 ДНИ НА ПРЕЧИСТВАНЕ и ликви-

диране на проблемите – от 25 до 31 

май. На 27 и 28 май се задават нови 

благоприятни възможности за разви-

тие. Разчитайте на помощта на ва-

шите интимни партньори. 

 ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПОРАДВАТЕ НА 

ХУБАВИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА, да на-

малите темпото в работата и да ук-

ротите професионалните си амбиции 

поне до 21 май. Съмнително е дали 

ще успеете  да го направите, но оп-

итайте! 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА БЛИЗ-

КИТЕ СИ от 1 до 21 май, когато 

Слънцето се намира в Телец. Период-

ът е много благоприятен и хармони-

чен за вас. От 1 до 9 май се отпус-

нете и прекарайте повече време с  

хората, които са ви близки на сърце-

то – приятелите и децата. Няма да 

се размине и без изясняване на отно-

шенията с някого, но това ще го на-

правите с лекота на 1 и 5 май, кое-

то ще утвърди авторитета ви. Ня-

кои емоционални приятелства е въз-

можно да претърпят трансформации, 

а други дори да приключите. 

 НАВЛИЗАТЕ В НОВ ЕТАП ОТ ЖИ-

ВОТА СИ след 10 май, когато ново-
лунието и слънчевото затъмнение 
в Телец благоприятно ще активират 

темите за любовта, приятелствата, 

децата и новите творчески проекти. 

Затова се постарайте до 9 май да 

завършите всичко творческо, което 

сте започнали. 

 ДА СРЕЩНАТ НОВА ЛЮБОВ пред-

стои на онези, които са били самот-

ни или неудовлетворени в личния си 

живот. Добрата новина е, че след 10 
май ще откриете сродната си душа. 

Мнозина ще се замислят и на тема 

зачатие и поява на наследник. Пе-

риодът ще е благоприятен за това 

през следващите 6 месеца. 
 ТВОРЧЕСКИЯТ ВИ ПОТЕНЦИАЛ 

СЕ СЪБУЖДА на 11 май, когато 

може да ви осени прогресивна идея. 

От 20 май насетне планетата на 

действието, конкуренцията и амби-

цията Марс навлиза в хармоничния ви 

знак Телец и ви дарява с нужната ви 

мотивация. 

 СЕРИОЗНИ ЛИЧНОСТНИ И СЕ-

МЕЙНИ ТРАНСФОРМАЦИИ ще пре-

търпите на 20 май. Ще трябва да 

решавате големи семейни въпроси и 

проблеми, които няма да търпят от-

лагане. 

 ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ РАБОТА-

ТА СИ след 21 май. Отхвърлете кол-

кото може повече делови ангажимен-

ти. 

 ШАНС ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕДИН 

КАЗУС ЗАД ГРАНИЦА или за подобря-

ване на отношенията в една задгра-

нична връзка получавате на 25 май. 

На 25 можете да приключите с някои 

свои стари задръжки и страхове. 

 СИЛНИ ДНИ в работата и по от-

ношение на здравето ви са 27 и 28 
май. 

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 май 2013 г.

 СПОКОЕН И БАЛАНСИРАН МЕСЕЦ 

– това са подготвили за вас плане-

тите. Вниманието ви ще бъде анга-

жирано предимно със семейни дела и 

взаимоотношения. Вълнуват ви те-

мите за рода и корена. 

 ВЪРШЕТЕ САМО НАЙ-НАЛЕЖА-

ЩОТО от 1 до 9 май. Препоръчител-

но е да не подхващате нови проекти 

и да не се товарите с работа. Ста-

райте се да си почивате и да се уса-

мотявате. Нуждаете се от зарежда-

не с енергия и осмисляне на някои оп-

итности и ценности. Спокойствие 

ви е необходимо и за да планирате 

бъдещи проекти. Но помнете: само 

планирайте, защото все още нямате 

енергия за действие. 

 КОНФЛИКТИ С НАЧАЛНИЦИ са 

възможни на 1 и 5 май. Другата ве-

роятност е да имате противоречия 

с властни роднини. Налага се да жон-

глирате успешно между кариерата и 

служебните задължения. 

 БЪДЕТЕ ДИПЛОМАТИЧНИ на 1 и 
5 май, както и в периода от 1 до 10 
май. Препоръчително е да не се про-

тивопоставяте на началници и други 

високопоставени хора. Опитайте се 

да намерите общ език с тях и да им 

партнирате. Ще имате голяма полза 

от това си поведение. 

 ПРОМЕНИ В КАРИЕРАТА И СЕ-

МЕЙНИЯ ЖИВОТ ще ви донесе слън-
чевото затъмнение на10 май. През 
следващите 6 месеца ще имате въз-

можност да направите дома си по-

уютен. Несемейните Водолеи може 

да се задомят, а порасналите деца – 

да напуснат бащиния дом и да зажи-

веят самостоятелно. 

 ПОЕМАТЕ ВЪВ ВЯРНАТА ПОСОКА 

след 10 май. Осъзнавате истински-

те си влечения и потребности в про-

фесионално отношение и тръгвате 

по по-хубав път. 

 БЪДЕТЕ СТРИКТНИ В РАБОТАТА 

СИ от 17 до 20 май. Спазвайте зако-

ните. Не заобикаляйте плащания на 

сметки и данъци. 

 ПЪТУВАЙТЕ С ПОВИШЕНО ВНИ-

МАНИЕ на 20 май. Бъдете по-концен-

трирани, ако работите с документи 

или инвестирате пари. 

 ПОТРЪГВА ВИ В ЛЮБОВТА след 
9 май. Пазете се обаче от „празни“ 

обещания на 13 и 26 май. 
 ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИВЕН ПЕ-

РИОД започва след 21 май.  
 ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ГОЛЯМА СВОЯ 

МЕЧТА след 25 май. 
 ХУБАВИ ДНИ ви очакват от 25 до 

31 май. Заздравете отношенията си, 

стартирайте нови проекти. 

 ГОЛЯМ КЪСМЕТ ще имате на 27 и 
28 май. Върви ви в любовните и прия-

телски връзки.

 ИНТЕНЗИВЕН И ПРОДУКТИВЕН 

МЕСЕЦ – няма да липсват и напреже-

ния, особено след 21 май. Но по прин-

цип резултатите ще с удовлетвори-

телни. В първите две седмици ще 

създавате контакти, включително и 

с хора от чужбина. Вероятни са пъ-

тувания и срещи както с високопос-

тавени личности, така и със стари 

добри приятели. 

 ПРИКЛЮЧВАТЕ ВАЖЕН ЖИТЕЙ-

СКИ ЦИКЪЛ от 1 до 9 май и усвоя-

вате важни умения. Ако ви предсто-

ят пътувания, важни срещи и подпис-

ване на документи през този пери-

од, внимавайте на 1 и на 5 май, кога-

то може да се стигне до объркване 

или отлагане на нещата. Подходящи-

те дни за подобни дейности са 4, 5, 

7 и 8 май. Тогава се постарайте да 

си набавите нужната информация по 

всички възможни начини, за да се по-

чувствате по-силни и по-мотивирани 

в бъдеще. 

 ВАЖЕН ПРЕЛОМ настъпва за вас 

след 10 май, когато новолунието и 

слънчевото затъмнение ще задей-

стват силите на новите възможнос-

ти и обновлението. Постепенно в 

следващите месеци ще смените или 

обогатите своите интереси, както 

и кръга от хора, с които общувате. У 

вас ще се зароди желание да изучава-

те нови езици. Запишете се на съот-

ветните курсове. Съветвам ви да не 

отлагате нищо, което ви се предла-

га, особено ако е свързано с повиша-

ване на ценза ви. До 20 май ще има-

те шанса много да напреднете и да 

трасирате пътя си занапред. 

 НАПРЕЖЕНИЯ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ 

в любовта се очертават  след 9 май. 

Не правете експерименти с интимни-

те си връзки на 13 и 26 май. Не се оп-

итвайте да мамите партньора си. На 

20 май бъдете много внимателни във 

финансово отношение, особено ако ра-

ботите по обществени поръчки. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЕ-

МЕЙСТВОТО И ДОМА СИ след 21 

май. Моментът е благоприятен за 

крупни придобивки и хармонизиране 

на отношенията вкъщи, най-вече на 

27 и 28 май. 

 ВАЖЕН ДЕН ЗА КАРИЕРАТА ВИ 

ще се окаже 25 май, когато е лунно-

то затъмнение в Стрелец. Приключ-

вате важен етап от развитието си, 

проект, договор или важен поет анга-

жимент. Някои от вас могат дори да 

сменят работата си и дори професи-

ята си. В новата сфера на дейност, 

към която ще се насочите, ще се 

чувствате по-щастливи и уверени.

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 май 
НАРАСТВАЩА ЛУНА

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

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

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

ва организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате 

да не напълнеете. 

  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват 

оптимално на: 16, 17 и 18 (до 12.34 ч.) май.

  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват 

най-добре на:18 (след 12.34 ч.), 19 и 20 май .

  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате 

на: 11, 12, 13 (до 13.00 ч.), 21 и 22 май.

  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на: 13 (след 

13.00 ч.), 14, 15, 23 и 24 май.

25 май, 7.26 ч., 
Луната е в СТРЕЛЕЦ 

ПЪЛНОЛУНИЕ 
и ЛУННО 

ЗАТЪМНЕНИЕ 

  Този ден е с много силен заряд. Не е изключено да усещате постоянен глад, провокиран от 

нервно напрежение. Ще имате потребност от сигурност и спокойствие. Юпитер, плане-

тата, управляваща Стрелеца, ще ви „кара“ да преяждате и да губите чувството си за 

мярка не само спрямо храната. Да внимават най-много хората с наднормено тегло и ви-

соко кръвно налягане, както и пациентите с чернодробни и жлъчни заболявания. 

  Постарайте се да ограничите мазните храни, месото и алкохола днес. На Пълнолуние те 

са особено „разрушителни“ и токсични за организма.

1–9, както и 
26–31 май 

НАМАЛЯВАЩА ЛУНА

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

  Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 6, 7, 8 (до 13.10 ч.) и 26 май са пре-

поръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 1 (до 17.21 ч.), 8 

(след 13.10 ч.), 9, 27 и 28 май са датите за скулптиране и оформяне на различни части на 

тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 4, 5 и 31 май 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 задържана-

та между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 1 (след 17.21 ч.), 

2, 3, 29 и 30 май са дните на дихателни упражнения, разходките на чист въздух (поне по 

30 мин дневно) и аеробиката.

10 май, 3.30 ч., 
Луната е в ТЕЛЕЦ 

НОВОЛУНИЕ и 
СЛЪНЧЕВО 

ЗАТЪМНЕНИЕ

  Това е „най-лечебният“ ден от целия месец. Организмът се стреми да се самоочисти от 

токсините и задържаната излишна вода. Традиционният съвет е да гладувате, за до под-

помогнете процеса на очистване на организма, но при Луна в Телец това ще ви се уда-

де трудно, защото Телецът „обича да си похапва“. Затова използвайте друга страте-

гия – обявете ден на салатите! Само не пресолявайте зеленчуците. 

  Добре е да направите профилактика на щитовидната жлеза и хормоналната система с 

билкови продукти и хомеопатични средства. Телецът управлява щитовидната жлеза и 

точно на новолуние е добре да стартирате лечението є, ако имате проблеми с нея. По-

грижете се и за състоянието на кожата. Красотата винаги идва „отвътре“, затова на-

блегнете на здравословната храна – в малки количества, разпределена на 4–5 приема през 

деня. Така ще изхабите и повече калории за храносмилане. В този ден се отслабва най-лес-

но, но това си го знаете. 

  За вашата лунна магия по НОВОЛУНИЕ В ТЕЛЕЦ. Погрижете се за материалната си си-

гурност и за материализацията на идеите ви. „Плодородие“, „изобилие“ и „комфорт“ са въл-

шебните думи, които трябва да изречете сега, за да обезпечите материално живота си 

занапред. Стартирайте начинания, които ще ви носят доходи.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ

ПОДСТРИГВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

За трайна прическа: 
1 (до 17.00 ч.), 27, 28 май

За бърз растеж на косата: 
11, 12, както и 16–22 май

4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 31 май

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, 16, 19, 21, 22, 27 или 30 май, 

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

Тези дни са съобразени само с влиянието на лунните дни, а не и с преминаването на Луната през зодиакалните знаци. 
Затова тези дати се различават от подходящите дати,  посочени по-горе.

КЪДРЕНЕ И БОЯДИСВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 май 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 31 май

КОСА

ПОСЕЩЕНИЯ В КОЗМЕТИЧНИЯ САЛОН, ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО

Процедури за подхранване, овлажняване и подмладяване на кожата, прилагане на подхранващи маски: 
11–24 май

Процедури за почистване на кожата, парна баня, пилинг маски, отстраняване на дефекти: 
1–10, както и 26–31 май

ЕПИЛАЦИЯ НА ТЯЛО, ОФОРМЯНЕ НА ВЕЖДИ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, както и 26–30 май 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 31 май

КОЖА

МАНИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1, 3, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 май 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 31 май

ПЕДИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1, 27, 28 май 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 31 май

НОКТИ

МАСАЖИ

За антицелулитни масажи и дрениращи процедури: 1–10, както и 26–31 май

За релаксиращи процедури с лечебни кремове и етерични масла: 11–25 май

САУНА

1–10, както и 26–31 май, като особено препоръчителни са датите 4, 5 и 31 май.

СПА ПРОЦЕДУРИ
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ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ през МАЙ

ДАТИ
НЕ ПЛАНИРАЙТЕ 

ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на
ПРЕПОРЪЧВА СЕ 

ПРОФИЛАКТИКА на

6, 7, 8 (до 13.00 ч.)
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 

брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

8 (след 13.00 ч.), 

9, 10

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, 

матка, пикочни канали

11, 12, 13 

(до 13.00 ч.)
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта

13 (след 13.00 ч.), 

14, 15

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

16,17,18 

(до 12.30 ч.)
Сърце, слезка (далак)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани 

с нарушения на кръвното налягане

18 (след 12.30 ч), 

19, 20

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 

задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 

вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, 

лимфна система

21, 22
Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

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

брадичка, устна кухина, зъби

23, 24
Яйчници, външни полови органи, матка, 

пикочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

25, 26
Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

1 (до 17.30 ч.) 

27, 28

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

2, 3, 29, 30

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани с нарушения 

на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

4, 5, 31
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, както и от 26 до 31 май.

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 май (новолуние), когато няма доста-

тъчно лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 25 май (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

1.05 (от 1.24 ч.), 
както и 30.05 (от 
0.42 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.

2.05 (от 1.48 ч.), 
както и 31.05 (от 
1.16 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.

3.05 (от 2.41 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.

4.05 (от 3.13 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.

5.05 (от 3.43 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!

6.05 (от 4.12 ч.) – 
26-и ЛД

Критичен ден – има опасност да изхабите енергията си напразно. Въздържайте се от активни дейст-

вия, покупки и общуване. Постете. Днес хората се суетят, говорят излишно и сплетничат. Има опас-

ност да изразходите енергия напразно. Внимателно избирайте хората, с които общувате.

7.05 (от 4.41 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.

8.05 (от 5.12 ч.) – 
28-и ЛД

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

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

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

чувствате изведнъж много зле.

9.05 (от 5.45 ч.) – 
29-и ЛД

Опасен, сатанински ден. Най-опасния през целия лунен месец. Възможно е да се почувствате без ни-

каква енергия. Не планирайте и не започвайте нищо ново. Не пийте и капка алкохол! Избягвайте общу-

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

10.05 (от 3.30 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.

10.05 (от 6.21 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. 

11.05 (от 7.02 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 негативни-

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

веете.

12.05 (от 7.46 ч.) – 
4-ти ЛД

Не взимайте прибързани решения. Усамотете се вкъщи или се разходете сред природата. Занима-

вайте с дома и семейството си. Екипната работа няма да ви спори. Символиката свързва този ден с 

Дървото на живота, затова е добре да проучите родовите и семейните си традиции. Спомнете си за 

миналото. 

13.05 (от 8.35 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.

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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14.05 (от 9.28 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. 

15.05 (от 10.23 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!

16.05 (от 11.21 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. 

17.05 (от 12.20 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. 

18.05 (от 13.21 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. 

19.05 (от 14.23 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!

20.05 (от 15.28 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. 

21.05 (от 16.35 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.

22.05 (от 17.46 ч.) – 
14-и ЛД

Много подходящ за започване на нови дела, за работа с нова информация, командировки и пътувания и 

за физическо натоварване. Прочистете организма си. Обръщайте внимание на всички знаци на съдба-

та. Възможно е да получите предупреждение за нещо. Денят е добър за промени, свързани с работа-

та. 

23.05 (от 18.58 ч.) – 
15-и ЛД

Критичен ден преди пълнолунието. Сега се активизират тъмните сили и сме 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!). Бъдете сдържани. Кавгата днес е лош знак. 

24.05 (от 20.10 ч.) – 
16-и ЛД

Ден на справедливостта и духовното пречистване. Постига се вътрешна хармония. Постарайте се 

да не се гневите. Правете само добро. Символът на този ден е умереността. Не бива да нарушава-

те вътрешния си комфорт с абсолюно нищо. На този ден е възможно да вземете кардинални решения 

в живота си.

25.05 (от 21.19 ч.) – 
17-и ЛД

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

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

тика на този ден е любовта. Денят няма да донесе успех на самотните, скучните и затворените в 

себе си хора. 

26.05 (от 22.22 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.

27.05 (от 23.16 ч.), 
както и 28.05 (през 
целия ден) – 19-и 
ЛД

Сатанински ден. Светът се управлява от тежка и неблагоприятна за човека енергетика. Запалете 

повече свещи у дома, направете анализ на постъпките си. Успявате да се отървете от чуждо влия-

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

може да се окаже илюзия. 

29.05 (от 0.02 ч.) – 
20-и ЛД

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

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

бъдете заядливи днес. Не проявявайте гордост!

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 26–31 май.

  Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 4, 5, 13 (след 13 ч.), 14, 15, 23 и 24 май. 

Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

  Неподходящи дати за миене на прозорци: 2, 3, 1, 12, 13 (до 13.00 ч.), 21, 22, 30, 31 май. 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 МАЙ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:
  Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козмети-

ка, музикални инструменти и аудиозаписи: 4, 5, 8 (след 13.00 ч.), 9, 

21, 21 и 31 май. 

  Недвижими имоти, мебели: 1 (до 17.30 ч.), 8 (след 13.00 ч.), 9, 14, 15, 

27 и 28 май.

  Автомобил, мотор или колело: 6, 7, 11, 12 и 13 (до 13.00 ч.) май. 

  Текстилни изделия, предмети за бита: 13 (след 13.00 ч.), 14 и 15 

май.

  Метални изделия и режещи инструменти: 6, 7 и 8 (до 13.00 ч.) май.

  Канцеларски материали и книги: 11, 12, 13 (до 13.00 ч.), 18 (след 

13.00 ч.), 19 и 20 май.

  Спортни стоки: 6, 7, 8 (до 13.00 ч.) 16, 17, 18 (до 13.00 ч.), 26 и 27 

май. 

  Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 2, 

3, 29 и 30 май. 

  Обувки и дрехи: 1, 8 (след 13.00 ч.), 9, 21, 22, 27 и 28 май.

  Бижута, злато, луксозни вещи: 16, 17 и 18 (до 13.00 ч.) май.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са мно-

го 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 полеете в не-

подходящо време, само ще им навре-

дите. А и хранителните вещества 

няма да стигнат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 4, 5, 13 (след 13.00 ч.), 14, 15, 23 

и 24 май.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИ-
ВАНЕ: 2, 3, 1, 12, 13 (до 13.00 ч.), 21, 

22, 30 и 31 май. На тези дни с поли-

ването има опасност да провоки-

рате появата на листни въшки или 

други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯ-
ВАНЕ: 4, 5 и 31 май

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 периода 1–5 май, както и на 26, 29 и 30 май.

  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 този месец подходящите дати за тези манипулации са: 1–5, както и 26, 29 и 30 май.

  Изберете фазата на нарастващата Луна, ако искате имплантите, коронките, мостовете и протезите, които ще 

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

този месец подходящите дати за тези манипулации са от 11 до 24 май

НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ХОДИТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 6, 7, 8, 9, 10, 27 и 28 май, защото тогава зъбите са мно-

го чувствителни и ще ви боли повече. На тези дати Луната минава през Овен, Телец и Козирог – знаците, които отго-

ворят за зоните на главата, горната и долната челюсти и костите и костните образувания. 

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

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

ките ще са по-силни от обикновено.
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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 усилва. 

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. Сега дори и 

най-некомерсиалните дами разчитат 

на стабилност и надеждност. Жени-

те искат да се чувстват сигурни и 

в чувствата и намеренията ви. 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

Ще предпочитате да носите дрехи 
от естествени меки материи (напри-
мер кадифе, коприна, фина вълна, бар-
хет и велур). Обличайте се обаче не 
по последен писък на модата, а изби-
райте по-класически дрехи. Може да 
не са най-модерните, но задължител-
но трябва да са най-скъпите и най-
качествените. Цветовете на Вене-
ра в Телец са: розово, светлосиньо, 
всички разновидности на нежнозеле-
ното, в това число и резеда, крема-
вото, както и всички „сочни“ нюан-
си, като прасковеното или кайсиево-
то. По-строгите тоалети „решете“ 
в тъмнозелено или тъмнокафяво. Все 
пак Телецът е земен знак и те също 
много му подхождат.
Бижутата е добре да са масивни, 

но с изчистени 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.

ЛЮБОВ, СЕКС, 
МОДА И ПАРИ

С КАКВО ЩЕ НИ ИЗНЕНАДА 
ВЕНЕРА ПРЕЗ МАЙ

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 (ИЛИ, КАЗАНО РАЗГОВОРНО, ЗА ДЖОБНИТЕ НИ 

ПАРИ). 

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2013 Г. ТЯ МИНАВА ПРЕЗ ЗНАЦИТЕ ТЕЛЕЦ И БЛИЗНАЦИ. 
КАКВО ВЕЩАЕ ТОВА ЗА СЪРЦЕТО И ЗА ДЖОБА НИ?

ОТ 1 ДО 9 МАЙ ВЕНЕРА Е В ТЕЛЕЦ

да р о в е т е  н а  В е н е р а
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Запознанствата стават бързо и 

спонтанно сега. Приятелските връз-
ки възникват непринудено, без „задни 
мисли“. Привличането е по-скоро ин-
телектуално. Едва на по-късен етап 
можете да установите, че насреща 
ви е човек, с когото искате да об-
щувате и сексуално. Лошата нови-
на е, че връзките, осъществени сега, 
няма да са много задълбочени и про-
дължителни. Те ще приличат пове-
че на леки, необвързващи приятелски 
контакти, отколкото на задълбоче-
на и бурна любов. Много е вероятно 
да възникнат по време на пътуване, 
защото тогава хората са настроени 
по-закачливо. Други места, подходя-
щи за флирт сега, са библиотеката, 
училището и университетът. 

Само за ЖЕНИ
Какво искат мъжете през периода 

на Луна в Близнаци? Как да се дър-

жите, за да ги изкушите и прелъс-

тите? 

За да го впечатлите, не ви трябват 

блякави тоалети и грим, а гъвкав ум, 

много нови и оригинални знания, не-

принуденост, общителност и весе-

лост. Не залагайте толкова на се-

ксапила си, а на интелекта си. Това е 

тайната. Само да не останете раз-

очаровани, ако не създадете бързо 

интимна връзка. Това в никакъв слу-

чай не означава, че той не ви е ха-

ресал. Напротив, ако с часове си го-

вори с вас, означава, че сте на прав 

път. Щом спечелите симпатиите му 

с острия си ум, да знаете, че и сек-

суално ще го покорите след това. Не-

предвидимостта на поведението и 

разностранните ви интереси много 

ще му харесат. Демонстрирайте оп-

тимизъм и чувство за хумор – на тях 

няма да устои със сигурност. Пръс-

тени, гривни и красив маникюр – това 

са подробностите от външния вид, на 

които мъжете сега обръщат внима-

ние. А, и на червените устни! 

Само за МЪЖЕ
А какво искат жените през този пе-

риод? Как да им угодите?! 

Жените са по-капризни от друг път. 

Нуждаят се от разнообразие, нови 

впечатления и нови подаръци, разбира 

се. Ако искате да я впечатлите, заве-

дете я на романтично пътешествие. 

Бъдете забавни и весели, демонстри-

райте разностранни знания, умения и 

интереси, за да можете да я привле-

чете както духовно, така и физиче-

ски. Ако успеете да я разсмеете и да 

я изненадате със знанията и ценза си, 

да знаете, че е „ваша“. През този пе-

риод жените стават много по-взиска-

телни и непостоянни, настроениети 

им е променливо и трудно може да им 

се угоди обаче. 

ПАРИ 
Парите ще се печелят бързо, но и 

неусетно ще се харчат. Много бързо 
ще се изкушавате да ги пропилеете, 
особено за книги, културни мероприя-
тия или за приятели и пътешествия. 
Това не е най-подходящият период за 
инвестиции и спестявания!

МОДА

Експериментирайте с различни сти-
лове и направления в модата. Използ-
вайте всички цветове на дъгата и ги 
съчетавайте във весели и закачливи 
комбинации. Обличайте се по-младеж-
ки! Спортните дрехи са много под-
ходящи за този период. Както и кос-
тюмът в „колежански“ стил, и поли-
те и блузите с много волани и къдри. 
Жакетът можете да комбинирате с 
всичко, дори с джинси. Гривните са 
най-подходящите бижута за този пе-
риод, тъй като Близнаците са знак, 
който управлява ръцете като част 
от тялото. 
Ахат, изумруд и турмалин – това 

са минерали за носене при Венера в 
Близнаци.

ОТ 10 ДО 31 МАЙ ВЕНЕРА Е В БЛИЗНАЦИ

 ПОДХОДЯЩИТЕ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦА: 
1,5,10,16,18, 21, 24 и 28 май.

 НЕПОДХОДЯЩИТЕ ДНИ ПРЕЗ 
МЕСЕЦА: 3, 6, 7, 13, 19 и 26 май.

СРЕЩИ, 
ФЛИРТ, СЕКС

БЛАГОПРИЯТНИТЕ: 1, 5, 10, 16, 18, 

21, 24 и 28 май. 

КРИТИЧНИТЕ: 3, 6, 7, 13, 19 и 26 

май.

ДНИТЕ 
НА ПАРИТЕ
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СЪВЕТИ ЗА ИЗБОР 
НА ПАРФЮМ

ПРОЛЕТТА ПОД

НОСА НИНОСА НИ

В КАКВОВ КАКВО
ВЯРВАМЕВЯРВАМЕ
ТЕМА НА 
БРОЯ

ОТСЛАБВАНЕ СОТСЛАБВАНЕ С

ДИШАНЕДИШАНЕ

НЕВРОНИТЕ НА
ДУХОВНОСТТА

ЛЕГЕНДИ

ДЕТСКО

ДД

ДДДЕЕТТССССККООООДДДЕЕЕТТТССССКККОООО
ЗА РАННОТОЗА РАННОТО

ДД
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ

ВЕЛИКДЕНСКИВЕЛИКДЕНСКИ

В ДВА СЛЕДОБЕДВА СЛЕДОБЕДВА СЛЛЕЕДОБЕД
ОБЯД ТОЧНООБЯД ТОЧНО

ИЛИ ХЮМАН ДИЗАЙНЪТ В БЪЛГАРИЯИЛИ ХЮМАН ДИЗАЙНЪТ В БЪЛГАРИЯ

себе си
ПРАВ ВИ ПЪТ КЪМПРАВ ВИ ПЪТ КЪМ
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