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За любовта, сладоледа и цветята

„Този Н. постоянно ме напада да ме целу-
ва, но за гадже не става. Нито ми е ку-
пил сладолед, нито цветя, нито ме е пока-
нил на кино...“ Чух това със собствените си 
уши от устата на едно 5-годишно момичен-
це по повод на едно влюбено в него 6-годиш-
но момченце. 
Не го осъдих, въпреки че ми стана жал за 
хлътналото момченце, което рано или къс-
но щеше да се огорчи и разочарова, че не може да има никоя жена 
пълноценно, ако не харчи достатъчно пари за нея. Звуча като кучка, 
но щом и децата знаят, че парите участват в любовната завръзка, 
е добре да се замислим дали не са естествен критерий за подбор на 
мъже за... цял живот.
Женската меркантилност (по нашенски – сметкаджийство) има две 
симпатични страни – жизнеутвърждаваща е и в известен смисъл е 
необходимо зло. Независимо че днес Евите печелят все повече пари 
(и дори повече от Адамовците), в същността си те не са създаде-
ни да заработват, а само да харчат парите на мъжете и да контро-
лират тяхното харчене. Не се възмущавайте тутакси на казаното 
от мен, мъже! Това е нормалният и любовен ход на нещата и в тази 
постановка няма и грам феминизъм. Любовта не само че се купува, 
но трябва доброволно и с разбиране да се купи от мъжа, та да е ка-
чествена и плодоносна. 
Жените неоспоримо вярват в „чудеса“ (в романтични жестове на-
пример), но в същото време не могат да си позволят да изключат ма-
териалното от любовните сметки, защото създават живота. А се-
мейство и деца се издържат с пари (засега!). Затова мъжът на жи-
вота им, ако не богат, трябва да е поне финансово стабилен и психи-
чески надежден, та да може да печели пари без затруднения.
Какво да правят горките мъже, които смятат, че си купуват любов? 
Ами просто да спрат да приемат това за нещо нередно, за да не 
страдат излишно. В края на краищата любовта и вниманието имат 
материален еквивалент – пари и подаръци. Нямате ли усещането, че 
колкото повече внимание и любов влагате (тоест колкото по-скъпи 
подаръци подарявате), толкова по-трудно ви е да напуснете жена-
та, в която сте „инвестирали“ толкова много. По-съществен е въ-
просът, каква е жената, в която сте вложили своите пари. Запомне-
те. „Правилната“ харчи парите ви за здраве (спортни занимания, оз-
дравителни процедури, здравословно хранене, които я правят сияйна 
и енергична и за вас). Също и за подобряване на външността си (гри-
жи се за лицето, тялото и избора си на дрехи, което я прави по-кра-
сива и стилна в очите ви). И за образование и самоусъвършенстване.
Благодарността е нейният „инструмент“ за постигане на финансов 
комфорт. Тя е доволна от онова ниво на блага, което притежава и 
получава от вас, мъже, в настоящия момент, но това не є пречи да 
мечтае за повече в бъдеще. Благодарната жена знае, че парите сами 
по себе си не са щастие, но те значително могат да разширят усе-
щането за щастие. Умната жена е научила „урока“, че трябва да ми-
сли за парите, но не бива да се тревожи за тях. Защото тревогите 
за пари (респективно за прехраната) водят до преждевременно об-
разуване на бръчки, погрозняване и отдалечаване от романтичната 
женска същност и от онази лекота на живеене (и на харчене), на коя-
то само жените са способни. А това са нещата, които гарантирано 
„свалят“ мъже. 

Мариана ЯНЕВА,
главен редактор
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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

ННее г гоо з зннааййте  –
ппррааввееттее  ггоо!!

ИЗЛАЗ НА МОРЕ
Гледката на спокойно море ни от-

пуска и омагьосва, а оживеният бу-

левард ни стресира. Група невроби-

олози от Германия и Великобрита-

ния под ръководството на Майкъл 

Хънтър (Michael Hunter), сравнили 

активността на мозъка на добро-

волци, които наблюдават спокой-

но море, и на такива, които гледат 

уличния трафик. И двата вида шум 

са фонови, приглушени, което всъщ-

ност не влияе съществено на ниво-

то на стреса. Изследването пока-

зало обаче, че гледката на улица, 

пълна с коли, нарушава връзката 

между различни зони в мозъка, до-

като обратно – морският пейзаж 

синхронизира тяхната активност. 

Излиза, че морето въздейства на 

мозъка ни по начин, подобен на 

този, чрез който ни влияе на ме-

дитацията. Ако винаги сте зна-

ели, че морето ви действа благот-

ворно, използвайте го максимално. 

Не отивайте на морска почивка, за 

да спите, пазарувате или обикаля-

те заведенията. Впрочем добре е 

да правите всички тези неща, но 

само при излаз на море.

ДЪЛБОКА ПОЧИВКА
В превод от английски език retreat оз-

начава „уединение, отделяне от обще-

ството“, а още и „убежище, пристани-

ще, приют“. Ритрийтът обаче добива 

все по-голяма популярност като форма 

на почивка при определени условия, кои-

то подпомагат пълното потапяне в ду-

ховни практики, съсредоточаване в ме-

дитация и облекчаване на общото на-

прежение. Важна роля играе мястото, на 

което се провежда ритрийтът. По пра-

вило то трябва да е тихо и живописно, с 

красив природен ландшафт. Необходими 

условия са и режимът на хранене и реду-

ването на различните дейности – лек-

ции, медитации, почивка. Ако винаги сте 

искали да си подарите онази точно ваша 

почивка, която на всичкото отгоре ще 

ви научи да слушате по-добре душата и 

тялото си, защо точно през юни не оти-

дете на ритрийт в планината или пък на 

море. Вече и у нас се организират много 

ритрийт мероприятия.

Знанията, които не използваме, ни превръщат в обикновени информационни 
алкохолици. „Наливаме“ се с тях, но те не ни обогатяват. Опитайте се да 
приложите на практика пет неща, които знаете, че е добре да направите. 
Превърнете ги в навици и в положителен опит. Имат сила онези знания, които са 
задействани или проверени от опита. Помнете – неизползваните знания, както и 
неизползваните възможности не носят полза.
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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

ПОЧИСТЕТЕ 
ДОМА
Ако сте пропуснали про-

летното чистене, не го 

отлагайте само защо-

то лятото започна и хич 

не ви е до борба с мръсо-

тията и прахоляка. Чис-

тотата в дома е важна 

– всяка книга за фън шуй 

ще ви го „каже“. Свобод-

ното движение на енер-

гиите в чистото прос-

транство на дома ви би 

могло да „прочисти“ и 

много от затлачените 

пътища на живота ви. 

Знаехте го, нали? Ами 

действайте! Чекмедже 

по чекмедже, шкаф по 

шкаф, ъгълче по ъгълче, 

стая по стая – за сед-

мица (а може и за две) 

ще сте почистили всич-

ко. А после, щастливи и 

доволни, ще си кажете: 

„Добре, че го направих!“.

СЪЗДАЙТЕ СИ 
ЗДРАВОСЛОВЕН НАВИК
Защо не изяждате по една ябълка всяка 

сутрин? Според специалистите по хра-

нене плодовете се усвояват оптимално, 

когато стомахът ни е празен. Изчакай-

те един час и тогава закусете. Ябъл-

ките стимулират свалянето на кило-

грами, могат да изгладят бръчките ви и 

дори да избелят зъбите ви заради съдър-

жащата се в тях салицилова киселина. 

Пет последователни дни са достатъч-

ни да превърнете този ритуал в навик.

НАПРАВЕТЕ ПОДАРЪК 
„Миналата година исках да подаря на стара моя приятелка 
музикална кутия. Трудно намерих, защото се оказа, че този 
артикул май не е много популярен днес. Открих една точно 
преди рождения ден на въпросната приятелка. Не я купих, за-
щото, за беда, нямах пари. Преди Коледа тръгнах към същия 
магазин, като си повтарях: „Ако кутията е била за нея, ще є 
я подаря сега“. Не само че не намерих кутията. Целият мага-
зин се беше преместил някъде. Незнайно къде. Миналата сед-
мица го открих. Видях малко галерийно магазинче, влязох 
в него, атмосферата ми напомни на място, в което съм 
била и преди. И... зърнах кутията. Чакаше. Купих я ведна-
га. Пак непредвиден разход. Но преди отново да се отка-
жа от покупката, си дадох сметка, че всъщност нещо мно-
го по-силно от мен „е предвиждало“ да я направя.“ Камелия, 26 г. 
С тази прекрасна малка, споделена с нас, а сега и с вас, история искаме да ви кажем, 

че възможността да зарадвате някого е безценна. Понякога не е безплатна, но вина-

ги е безценна. 
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С ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ

МОДЕРНОТОМОДЕРНОТО

И Д Е А Л Н И  И  З А  Ф И Г У Р А Т А ,  И  З А  Н А С Т Р О Е Н И Е Т О

Когато ги купувате, е добре да 

имате още едно огледало зад 

гърба си, за да се видите от 

всички страни. Важно е също 

да се разходите с новите дънки 

из магазина, за да установите 

дали ограничават движенията 

ви. Но не само по тази причина 

магазинът, от който ги 

купувате, трябва да е голям, а 

и за да имате по-голям избор на 

кройки, модели и цветове.
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  За да забележите веднага дали са ви малко по-широки, или по-тес-

ни в колана, пробвайте дънките с къс семпъл потник. 

  Обуването им не бива да ви затруднява. Ако ви трябват пет ми-

нути, за да вдигнете ципа им догоре, по-добре изберете други. От 

тези не очаквайте нищо добро.

  Огледайте внимателно шевовете и тегелите. Колкото по-кон-

трастен е цветът на конеца, толкова по-едра ще изглежда фи-

гурата ви в дънките. Леко насочените напред странични шевове 

правят краката по-слаби.

В ПРОБНАТА

…Stretch Denim (стречденим) Материя, изработена от памук и 

еластан, която се грижи за идеалното прилепване на дънките към 

тялото ви. Най-често се използва за ушиване на дънки тип „цигара“. 

…Acid washed (обработени с киселина) Дънковият плат се цен-

трофугира заедно с напоени с хлор пемзи (парчета пореста скала, 

образувана при изригване на пяна от течна лава – бел. ред.) така, че 

на места цветът му трайно да изсветлее. Ушитите от този плат 

дънки са с типичната визия на петна.

…Японски деним  Качеството на тази ма-

терия е много високо. Суровият материал се 

тъче на специални станове, което прави про-

изводството по-трудоемка и, естествено, по-

скъпа. Японският деним се разпознава по ти-

пичните бели шевове (Selvedge шевове), кои-

то се виждат при обръщане на подгъва нагоре.

КАКВО ТОЧНО ОЗНАЧАВА…

*

* Част от стойността на стоката, която носи печалбата.
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МОДЕЛЪТ СПОРЕД ФИГУРАТА

Андрогин
Идеалната кройка На момичетата с момчешки фи-

гури този модел би стоял най-добре, защото „създава“ 

несъществуващите иначе женствени извивки.

Десенът Всичко, което се набива на очи, в този слу-

чай върши добра работа – декоративни ципове, канто-

ве, нарочно скъсани или изтъркани участъци.

Формата на задните джобове  Квадратните оп-

тически добавят плът. Нали не искате дупето ви да 

изглежда плоско?!

Едра и набита фигура
Идеалната кройка Правата, с нормална степен на 

прилепване към тялото. Никакви шалвари в този слу-

чай! По-твърдият плат ще тушира дефектите по фи-

гурата.

Десенът Колкото може по-тъмен цвят и без никакви 

набиващи се на очи детайли. Дори и дънки с избелели 

участъци не са препоръчителни, ако искате да изглеж-

дате по-стройни.

Формата на задните джобове Те трябва да са го-

леми, но семпли, за да не подчертават излишно дупето.

Ниска и фина фигура
Идеалната кройка Така наречените Skinny Jeans са 

направени точно за вас! Ако сте доста нисички, зало-

жете на 7/8 дънки – те оптически издължават фигу-

рата.

Десенът Светлият деним е за предпочитане. Допъл-

нителните ефекти – също. 

Формата на задните джобове Малките няма да 

скрият много от и без това малкото ви дупе. А освен 

това са и с лек push-up (повдигащ) ефект.

С женствени извивки
Идеалната кройка С висока талия. Леко изместени-

те напред странични шевове правят бедрата да из-

глеждат по-тесни и съответно по-стройни.

Десенът  Среднотъмен на цвят деним. Никакви из-

лишни изсветлени петна, особено по бедрата отпред. 

Формата на задните джобове Класическа петоъ-

гълна форма, без апликации и др.
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По-умни дънки
Чрез патентована стреч-

технология се постига оп-

тимално прилепване на ма-

терията на дънките по 

формите на тялото. Което 

означава никакви излишни 

гънки и издутини.

За здравина – 
отпадъци

Нишки от рециклирани 

пластмасови бутилки се 

тъкат заедно с памучните 

нишки, за да увеличат здра-

вината на материята. За 

производството на 1 чифт 

суперздрави дънки са нужни 

8 пластмасови бутилки (от 

големите).

Спа деним
Докато носите дънките, от 

тях се отделят специал-

ни вещества, които се гри-

жат за мекотата и здраве-

то на кожата на краката и 

дупето ви. Спа действието 

на денима трае от 4 до 8 

седмици, след което може-

те да напръскате дънките 

със специален спрей, за да 

го подновите.

Рециклиращи се
Да, от дънки може спокойно 

да се направи друго нещо. 

И то много красиво дру-

го нещо. Тази чанта напри-

мер е произведена от ста-

ри дънки и използвани коже-

ни колани.

НОВИНКИ

  Накисване. Много тъмните дънки могат доста да избе-

леят след първото изпиране. За да избегнете това, пре-

ди да ги сложите в пералната, ги накиснете за 10 мин в 

леген с топла вода.

  За свиването – почакайте! За да разберете с колко 

точно ще се свият трайно новите дънки, ще трябва да 

почакате няколко пранета време. След 3–4 пранета (на 

температура 40 градуса) свиването е средно с 3%. Чак 

тогава можете да ги скъсите, ако са ви дълги!

  Без грам белина! Най-добре перете дънките на темпе-

ратура 30 градуса в пералната машина, като използвате 

течен перилен препарат без съдържание на белина или 

друга избелваща съставка. Имайте предвид, че прахът за 

пране разкъсва еластановите влакна и по този начин раз-

валя формата на дънките.

  Сушете ги на въздух. Горещият въздух в сушилнята може 

да стане причина за допълнително свиване на дънките. Зато-

ва след изпиране ги изпънете добре и ги закачете на простора.

ПРАВИЛНИТЕ ГРИЖИ

  Високите жени биха изглеждали добре в разширяващи се на-

долу дънки или в прави и изцяло широки. Много по-добре, от-

колкото в такива с дължина 7/8 или в тесни, тип „цигара“.

  По-ниските жени е добре да избягват супертесните дън-

ки с прави крачоли, както и тъмните, с дължина до обув-

ката. Неподходящи за тях са също дънките в ярки цвето-

ве и моделите с висока талия.

  Плоската форма на седалището е причина да избирате 

светли дънки, разширяващи се надолу – с висока или ниска 

талия в зависимост от фигурата.

  На дамите с неизразена талия се препоръчва „мъжки“ мо-

дел дънки, които не са толкова тесни в колана. 

  За по-пълните дами са подходящи моделите с ластична 

талия.

ОЩЕ ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ
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Офертата е валидна за частни лица, съществуващи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта  
за абонаментна програма GLOBUL UNITED с месечен абонамент 49.90 лв. и за лизинг 24 х 7.90 = 189.60 лв. ГПР: 27.25%.  
За повече информация – в магазините на GERMANOS и на www.germanos.bg. 

• 10.9 см “NOVA” дисплей
• Google Android 
• 1 GHz процесор
• 5 МР камера с LED светкавица

Твоят телефон,  
твоето магично място

790
лв./мес.



ло ж а  Б Е Л А

Central Streets by Stephan 
е артистичен проект на новия салон на марката Stephan Center с артдиректор Васил Михайлов. Фотоколекцията предста-

вя въображението на френския бранд за четири знакови столици и има за цел да подчертае ролята на коафьора в осмисляне-

то на модните тенденции. Проектът вписва символично марката и новия є бутиков салон в центъра на актуалните градски 

предпочитания.

„Подбрахме централни улици от Париж, Ню Йорк, Лондон и София, които да „разкажат“ градската мода през този сезон чрез 

игра на симетрия, линии, обеми, цвят“ – коментира Васил Михайлов. 

Ulla Popkеn – марка XXL
Новата лятна колекция на германската 

марка Ulla Popken е вече и в българския 

магазин, който се намира в мол „Серди-

ка център“. Там всяка жена може да на-

мери дреха за своя вкус, независимо от 

размера, който носи. „Запазена терито-

рия“ на Ulla Popken са размерите от 16 

нагоре, които обикновено не могат да 

бъдат открити на друго място. В бъл-

гарския магазин на Ulla Popken можете 

да намерите и спортно-елегантни дрехи 

от лятната колекция на Gina Laura, кои-

то се предлагат в размери от 38 до 48.

Покажете страхотни крака!

Епилаторът BRAUN Silk-e-pil нежно премахва от корена дори и 

най-късите косъмчета и е изключително лесен за употреба 

дори в банята. А след това космите растат по-тънки и редки. 

Нежното епилиране е гарантирана от уникалната Dual Comfort 
System със стимулиращи масажни ролки. Както и от охлажда-

щата ръкавица, която подготвя кожата преди епилация и я успо-

коява след нея. Така че всичко, което ще усетите, е… красота!

Ню Йорк Париж София Лондон
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Фотозащитната серия Avene 
50+ e преформулирана за 

трайна ефикасна UVB и 

UVA защита благодаре-

ние на ексклузивната 

комбинация от актив-

ни съставки, плод на 

научноизследовател-

ския отдел на лабора-

тории Pierre Fabre. Но-

вият фотопротекти-

вен комплекс е ефикасен 

и стабилен във времето. 

Претокоферилът (фотоста-

билен прекурсор на витамин Е)

в състава на продуктите е мо-

щен антиоксидант. Термална-

та вода Avene е с успокояващи и 

анти иритативни свойства. Про-

дуктите с подновени формули са 

водоустойчиви, фотостабилни и 

не съдържат парабени и алкохол.

Празници на усмивката
ФОНДАЦИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ В ПЛЕВЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОМАГА
На 14 май стартира работата на мобилния стоматологичен кабинет 

на фондация „Св. Иван Рилски“ в област Плевен. През месец юни пък ще 

се проведе първият „Празник на усмивката“ в с. Ясен. На него ще се 

срещнат всички хора, получили безплатна зъбна протеза, с която мо-

гат да се хранят и усмихват нормално. От фондация „Св. Иван Рилски“ 

планират да организират „Празник на усмивката“ и във всички села, къ-

дето са помогнали на възрастни и социално слаби хора. През лятото 

на 2012 г. мобилният стоматологичен кабинет на фондацията, който 

е първият в страната, помогна на хора от селата Гривица, Върбица, 

Ясен, Победа и Рибен. На тези символични празнични срещи с усмив-

ка ще могат да се съберат хората, получили протеза миналото лято, 

и тези, на които ще бъде помогнато през настоящите летни месеци.

ФОТОЗАЩИТА 50 +

Две „бижута“ от AVON 

 Лице на парфюма Today Tomorrow Always AMOUR 

е актрисата с чувствено излъчване Оливия Уайлд, 

позната на българския зрител от ролите си в 

„Ориндж Каунти“ и „Д-р Хаус“, както и от учас-

тието си във филма „Трон: Заветът“. „Флорални-

те нотки са толкова романтични“, коментира тя 

на премиерата на аромата. Уханната комбина-

ция от жасминов цвят, магнолия и момина сълза 

наистина „разцъфтява“ като чиста любов. Про-

верихме лично. Цена за 30 мл: 25.00 лв.
 Тайната на спиралата Infinitize е в едновремен-

ното действие на трите различни по големина 

сфери, от които тя е изградена. Малката дости-

га до вътрешния ъгъл на окото и до долните миг-

ли, средната „отваря“ миглите за по-добро покри-

тие, а голямата ги удължава откъм външния ъгъл. 

След това те са 3 пъти по-извити, 5 пъти по-пов-

дигнати и със 120% по-дълги! Цена за 10 мл: 8,90 лв.

На Великденския благотво-
рителен концерт през април 
бе събрана сумата от 9 735 
лв. за благотворителност 
– от куверти, от предме-
тите, купени по време на 
търга, и от парите от про-
дадените билети за дари-
телската томбола. Икона-
та на Св. Иван Рилски ста-
на притежание на д-р Ели-
за Георгиева, учредител и 
управител на фондация „Св. 
Иван Рилски“ и двукратен 
носител на отличието биз-
нес дама на годината в ка-
тегория „Здравеопазване“.

За тази книга може да се каже, че е 

нещо като „три в едно“, защото:

  е полезна за жените, които ис-

кат да поглезят мъжете си с ку-

линарни изкушения   е помагало за 

мъжете, които биха искали да оп-

итат  да сготвят нещичко – бързо, 

лесно и привлекателно  би могла да 

бъде „консултант“ за мъжете, които 

са експерти в кухнята, но търсят 

нови рецепти, чрез които да се изя-

вят. Разбира се, последните само ще 

хвърлят поглед на рецептата в кни-

гата, а после ще експериментират, 

променят, творят...

„Мъже в кухнята“
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„РАЗПОЗНАЙ ИНСУЛТА. ДЕЙСТВАЙ БЪРЗО!“
е информационна кампания, организирана от социално отго-

ворната фармацевтична компания Boehringer Ingelheim през 

април в диагностично-консултативните центрове в София, 

Пловдив, Стара Загора и Плевен. Пациентите имаха въз-

можност да научат как да разпознават първите признаци 

на исхемичен инсулт и какви незабавни мерки да предприе-

мат. Консултираха ги специално обучени екипи от студен-

ти по медицина.

Кампанията изпълни своята цел – да повиши осведоменост-

та на обществото за прилагането на спешна терапия, коя-

то може да намали значително риска от инвалидизация при 

пациентите с остър исхемичен инсулт. 

Случаите на инсулт в България само през 2012 г. са били 

50 783, сочат данните на Националния център за общест-

вено здраве и ана-

лизи. Засегнати 

са най-много хора-

та над 55-годишна 

възраст – 91% от 

всички, или общо 

46  248 души, от 

които 21 954 мъже 

и 24 294 жени. При 

най-младите (под 

35-годишна възраст) случаите са 192. При 7 535 души изхо-

дът от инсулта е бил летален.

Информираността на обществото за спешните действия, 

които трябва да се предприемат в първите минути след 

разпознаване на исхемичен инсулт, е от голямо значение за 

намаляване на инв алидизацията от този вид заболяване.

БРАВО ЗА ИНИЦИАТИВАТА

Фотоепилация вкъщи

Philips Lumea е система за 

фотоепилация, която използва 

иновативната IPL технология – 

интензивна пулсова светлина, 

премахваща нежеланото окос-

мяване благодарение на нежни 

светлинни импулси, действа-

щи върху корените на космите. 

С Philips Lumea кожата може 

да бъде поддържана кадифено 

гладка до 6 седмици – при това 

без стрес и болка, лесно и удоб-

но. Българските потребители 

имат възможност да избират 

между два модела Philips Lumea 

– Lumea SC2003 (за епилация на 

тяло и лице) и Lumea SC2001 
(за епилация на тяло). Повече 

информация за IPL технология-

та и за начина на употреба на 

Philips Lumea можете да потър-

сите на www.philipslumea.bg.

Слънцезащитният anti-age крем Lumene Vitamin С+ ще ви даде 

шанс да се наслаждавате на топлите летни дни и на мор-

ските си емоции, без да подлагате на риск кожата на лицето си! 
Vitamin C+ Primer с SPF 30 се нанася преди дневния крем и е пре-

красно допълнение към него, защото получавате двойна грижа. 

(Може да го използвате и самостоятелно.) Леката му формула не 

омазнява и хидратира „жадната“ кожа. Освен това озарява тена. 

Продуктът е в удобна опаковка с дозатор.

По-грижовната слънцезащита

Необезпокояваният нощен сън помага на бебетата да растат 

много по-социални и подготвени за предизвикателствата, с кои-

то ежедневието ги изненадва. 

Затова сега пелените Pampers 
Active Baby имат допълнителен 

слой „сън“ за сухи нощи и стра-

хотни утрини. Те попиват вла-

гата по-бързо и помагат на 

бебето да се наслади на до 12 

часа необезпокоявана почивка.

Помощ от Pampers Active Baby

Две бързи грижи от Schaebens 
 Маската за лице след излагане на слънце 

(After Sun Maske) съдържа алое вера, масло от 

ший и облепиха. Ефективно успокоява кожата 

след слънчево изгаряне и е с охлаждащ ефект. 

Оставете я да действа 10–15 мин и я отстра-

нете с хладка вода. Профилактично я използвай-

те 1 път седмично през целия летен сезон.

 Маската за лице с кал от мъртво море 

(Totes Meer Maske) съдържа водорасли, лечебна 

кал, минерали, алое вера, лайка и цинк. Предназ-

начена е за проблемна кожа. Предотвратява появата на черни точки и пъпки. Подо-

брява структурата на кожата. Преди да отворите пакетчето, го размачкайте до-

бре. Използвайте 1–3 пъти седмично, според нуждата.
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Д нес благодарение на всевъз-
можните козметични сред-
ства и естетични про це-
дури можете да направите 

кожата на лицето си идеално глад-
ка. Защо тогава все повече жени 
не бързат да се разделят с бръч-
ките си?
Обективът на Милтън Грийн, из-

вестeн фотограф от близкото ми-
нало и близък приятел на Мери-
лин Монро, запечатва секссимвола 
на XX век не като идеален образ, 
а като крехка, искрена и ранима 
жена. Впечатлението се усилва от 
факта, че на повечето снимки ясно 
се виждат всички бръчки по лице-
то на Норма Джийн. И тези бръч-
ки като че ли разказват история-
та на живота є. 

Гладката версия
Съвременните технологии помагат 

на доста жени да осъществят меч-
тата си за гладка кожа. Или пък 
да я видят осъществена върху дру-
ги екземпляри от същия пол. Но е 
истина, че ефектът от най-модер-

ните процедури далеч не се харес-
ва на всички. 

„Малко преди да вляза в операцион-

ната, в коридора на клиниката по 

естетична хирургия се сблъсках с 

жена, чието лице бе червено като 

домат – спомня си 39-годишната С. 

В. – Не бях предполагала, че след по-

ловин час и аз щях да приличам на 

домат! Че ще ме боли и че след сед-

мица ще се наложи да се крия от хо-

рата заради петната и лющенето 

на кожата ми. Ако знаех това пред-

варително, щях да избягам веднага! 

Но ми се наложи да понеса всичко. 

Да, признавам си, кожата ми стана 

равна и мека след тази „авантюра“. 

Но колко дълго ще остане такава? 

Въобще не съм готова да се под-

лагам повече на такива мъчения в 

името на ефимерната младост!“ 

Много пациентки, разстроени от 
появата на първите си бръчки, ре-
шават да предприемат кардинални 
промени, след които, естествено, се 
разочароват. А често и започват да 
тъгуват по предишната си визия. 

„След като си инжектирах ботокс, 

ме обзе объркване – признава 42-го-

дишната Г. С. – Не се чувствах по-

вече господарка на лицето си! Не 

можех да повдигам вежди за учудва-

не, нито да се намръщя, когато се 

ядосам. Как се радвах само, когато 

отново успях да сбърча челото си!“

Лицето на врага
Дълги години производителите на 

козметика ни убеждаваха, че бръчки-
те са абсолютно зло, което можем 
да преборим само с техните кремо-
ве. Рекламите вдъхновено ни съоб-
щаваха: „Нашият крем изглажда ко-
жата на лицето до 96%“ или „…на-
малява бръчките на челото до 31%“. 
Тези хитри формулировки не само 
ни стимулираха да купуваме кремове, 
но и ни дресираха да се отнасяме 
към бръчките си като към безуслов-
ни врагове. Всяко придобито козме-
тично средство ни вдъхваше надеж-
да, че ако не можем да ги изтребим 
до крак с него, поне ще ни помогне 
да ги направим по-малко видими. И 
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Каквито емоциите,

ТАКИВА И БРЪЧКИТЕТАКИВА И БРЪЧКИТЕ
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едва ли на някоя жена є е хрумвало, 
че обещаните постигнати резулта-
ти могат да се видят само под ми-
кроскоп. А в реалния живот никого 
не разглеждат под лупа. 
Остаряването всъщност не се из-

мерва с дълбочината на бръчките 
ни, а с промяната на цялостната 
ни визия и излъчване. Подобни мисли 
започнаха да раждат главите на съ-
временните жени, изпробвали десет-
ки методи и средства за борба с 
неприятните линийки по кожата си.

Следи от чувства
Много експерти смятат, че 

ботоксът подобрява състоянието на 
кожата. Но забелязвали ли сте кол-
ко нездравословно бледи изглеждат 
дамите, които си го инжектират 
постоянно? В парализираните муску-
ли кръвообращението е влошено, ко-
жата получава недостатъчно кисло-
род и хранителни вещества, става 
по-суха и тънка. Перспективите мо-
гат да бъдат и още по-драматични. 
Противниците на това мнение 

биха възразили, че повърхностните 
капиляри на кожата не са свързани с 
дълбокото кръвоснабдяване на муску-
лите. Но как си обяснявате тогава 
страничните резултати от инже-
ктирането на ботокс: изкривените 
черти на лицето, „падналите“ вежди 
и т.нар. ефект на маската? Напо-
следък точно отсъствие на контрол 
над собственото лице плюс изреде-
ните по-горе странични ефекти ка-
рат много жени да забравят за иде-
ята да прибягват до ботокса и въ-

обще да се отнасят към бръчките 
като към свои главни врагове. 
Впрочем самите бръчки имат по-

малко общо с остаряването и по-
вече с нашите преживявания. Те 
са щрихи, загатващи за „рисунъ-
ка“ на характера ни, за завладели-
те ни емоции, а не точна схема, 
по която може да бъде определена 
реалната ни възраст. Резултатите 
от едно проучване са красноречиви 
– при малко по-малко от полови-
ната участвали в него доброволки 
(44%) възрастта съвпаднала с кар-
тината, която били „нарисували“ за 
тях техните бръчки; 24% изглеж-
дали по-възрастни от годините си, 
а 28% – значително по-млади.
Угрижеността и тревогите могат 

да „нарисуват“ вертикални бръчки в 
междувеждието дори на 25-годиш-

но момиче. Честите съмнения пък 
– хоризонтални на челото му, а раз-
очарованията – „тъжни“ бръчки в 
ъгълчетата на устните. За бръч-
ките на щастието няма да кажем 
нищо. Те не пречат на никого и ни-
кой не се бори с тях. Даже обра-
тно – все повече жени, по примера 
на Джейн Фонда и Мерил Стрийп, 
се стремят да си ги запазят – 
като свидетелства за жизненост и 
за живот, пълен с радост.

Радост и тъга, 
обида и гняв…

Всяка една емоция се отпечат-
ва върху лицето ни. За мимиките 
отговарят цели 22 лицеви мускула. 
Онези от тях, които работят по-
често, създават условия за обра-
зуването на специфични мимически 
бръчки, които от своя страна „чер-
таят“ уникална „карта“ на нашия 
емоционален живот.

Постоянна загриженост: дълбо-

ки напречни бръчки на челото.

Жизнерадост, емпатия: сим-

патични бръчки в ъглите на очите 

(т.нар. пачи крак) и около устните.

Стрес, безпокойство, напре-
жение: дълбоки вертикални бръчки 

между веждите.

Неудовлетвореност, страда-
ние, разочарование: „скръбни“ 

назолабиални бръчки.

За появата на бръчките имат значе-
ние много фактори: индивидуалните 
особености на организма, вродената 
способност на кожата да регенерира, 

СИЛАТА НА УСМИВКАТА
Да се усмихвате и мръщите, за да се 

избавите от бръчките?! Именно! „Ко-

гато мускулите се съкращават и от-

пускат, в кожата намалява количе-

ството на протеина HSP 27, отгово-

рен за нейната плътност – обяснява 

Лоран Ногейра (Laurent Nogueira), ди-

ректор на отдел „Научни комуника-

ции“ в „Живанши“. – Ние намерихме 

начин да стимулираме производство-

то на този белтък – при това точно 

в момент на активна мимика. Козме-

тиката Smile’n Repair възпрепятства 

образуването на бръчки, когато се 

смеете, подхилквате или мръщите. 

Освен това постепенно опъва и съ-

ществуващите вече бръчки.“
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както и нейната предразположеност 
към по-ранно или по-късно старее-
не. Чертите на нашата външност 
се оформят под влияние на навици-
те ни. Всички знаят, че тютюнопу-
шенето провокира обезводняване на 
организма, обрича кожата на кисло-
роден глад, възпрепятства производ-
ството на колаген и води до преж-
девременно стареене. И че за поява-
та на ранните бръчки най-често са 
виновни UV лъчите. Спомнете си 
лицата на свои познати с неудържи-
ма страст към придобиването на за-
гар. Те са много красиви, но от раз-
стояние. Когато се приближите към 
тях, сигурно ще забележите множе-
ство малки и по-големи бръчки на 
челото, бузите и над горната устна.

Не враг, а съюзник
Слава богу, че днес бръчките не 

плашат жените толкова силно, кол-
кото в близкото минало. Ние про-
дължаваме да се стремим да из-
глеждаме добре, но също така сме 
готови да запазим и приемем някои 
„черти“ на възрастта. Точно защо-
то се нагледахме на лица на знаме-
нитости, обезличени от инжекции 
и пластики, ние започнахме да це-
ним високо чара на нашата естест-
веност. Притесняваме се не тол-
кова от бръчките, а от посивяла-
та си кожа, от загубата на нейна-
та еластичност, от тъмните кръ-
гове под очите си. От всичко оно-
ва, което прави лицата ни уморе-
ни и болезнено подпухнали. Девизът 
на новото време е: „Не е важно на 
колко години изглеждаш, а как точ-
но изглеждаш на възрастта, на коя-
то си в момента.“ 
Осъзнавайки това, производители-

те на козметика смениха приорите-
тите си. Апелите им към нас вече 
не ни вдигат на борба с конкретни-
те признаци на стареене, а ни под-
канят да се грижим за общото със-
тояние на кожата си. На място-
то на „борбата“ дойдоха термини 
като „оптимизиране“, „снабдяване“, 
„подобряване“… Кожата вече не ни 
е враг, а съюзник. А задачата на 
съвременните кремове е да доста-
вят на клетките є онези вещества, 
от които те са лишени заради въз-

растта, замърсената околна среда 
или други лоши въздействия отвън. 
Действието на най-новите anti-age 
средства е основано на стимулира-
нето на естествени процеси в ко-
жата, затихващи с възрастта. Зна-
чи, става дума за същото онова ак-
туално комплексно въздействие, за 
което споменахме, а не за борба с 
конкретните бръчки. 

Живото огледало
„Не прикривайте нито една от 

бръчките ми – молела фотографи-
те си кинолегендата Ана Маняни. 
– Всяка една от тях ми е струва-
ла твърде скъпо…“ Наистина бръч-
ките без преувеличение могат да се 
нарекат огледало на човешкия жи-
вот. Те са памет за нашите емо-
ции и душевни състояния, издайни-
ци на чертите на характера ни и 
на личния ни опит, свидетелства 
за начина на живот, който водим, 
и, естествено, за възрастта ни. Те 
отразяват всичко.

Да приемеш 
възрастта си

въобще не означава да се откажеш 
от стремежа си да изглеждаш до-
бре! Предлагаме ви няколко лесни и 
естествени начина за изглаждане на 
следите от времето, без да прибяг-
вате до инжекции или до услугите 
на пластичния хирург.

 Гимнастиката за лице ук-
репва лицевите мускули и прави 
бръчките по-незабележими. Челото 
трябва да е спокойно – повдигнете 
вежди сякаш се учудвате и отново 
ги отпуснете. Опрете длани о чело-
то – хоризонтално, точно над веж-
дите. Отново повторете повдига-
нето и спускането на веждите, за 
да усетите как работят мускули-
те. Притиснете дланите силно към 
кожата и няколко пъти повторете 
същото движение с веждите, като 
всеки път се опитвате да задър-
жите мускулното напрежение по 5 
сек. Масажирайте челото с кръгови 
движение, за да го отпуснете. 

 Акупунктурният лифтинг се 
прави с помощта на тънки игли за 
еднократно ползване в по-реномира-
ните салони по красота. 

 Скулптиращият масаж на бу-
зите се прави не само откъм външ-
ната им част, но и откъм вътреш-
ната (върху т. нар. букална лигави-
ца). След него можете да усети-
те мускулите си болезнени, но още 
след първия сеанс назолабиалните 
бръчки видимо изтъняват, ъгълче-
тата на устните се повдигат на-
горе и контурът на лицето става 
по-стегнат.

ВЯРНО ЛИ ОТРАЗЯВАТ 
ГОДИНИТЕ?

  Първи бръчки на челото. Вие 

сте между 18- и 24-годишна въз-

раст. Животът е пред вас, но още 

от сега някои неща много ви без-

спокоят.

  Едва забележими гънки между 
веждите. Появяват се между 25- 

и 29-годишна възраст, когато сте 

в най-активната част от живота 

си – и в личния, и в професионал-

ния. Наричат тази възраст пре-

красна, независимо че вие сигурно 

се съмнявате в това.

  Първи бръчки под очите и 
очер таващи се назолабиални 
линии Вие сте между 30- и 34-го-

дишна възраст. Продължавате да 

търсите себе си и да се разгръща-

те като личност.

  „Пачи крак“ при външните 
ъгли на очите. Вие сте на въз-

раст между 35 и 39 години. Количе-

ството на ангажиментите и за-

дълженията ви расте, но пък се 

чувствате по-уверени. Всъщност 

много уверени, както никога пре-

ди това.

  Бръчки между веждите, бръч-
ки на челото. Вие сте между 40- 

и 44-годишна възраст. Това е нача-

лото на зрелостта! Можете да се 

гордеете с всичко, което сте по-

стигнали дотук.

  Ветрилообразни бръчки над 
горната устна. Интервалът 

между 45-ата и 49-ата година не е 

никак лесен за преживяване. Но все 

още се чувствате нужни. Пред-

стои ви да свършите още толкова 

много важни неща!

  Бръчки по шията. Между 55- и 

59-годишна възраст вие все още 

се чувствате добре и сте способ-

ни да живеете удовлетворително!
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КАК ДИША КОЖАТА

Тя е вай-важният орган на дишане-
то след белите дробове. Даже някои 
я наричат „третия бял дроб“. През 
кожата действително се осъществя-
ва 1–2% от целия газообмен в органи-
зма (за другите 98% се грижат бели-
те дробове). През нея по пътя на ди-
фузията кислородът от въздуха влиза 
в кръвоносните съдове, а въглеродни-
ят двуокис се отделя от повърхност-
та є в околната среда по обратния 
път. Кожното дишане е тясно свър-
зано с дейността на потните жлези, 
богати на кръвоносни съдове. Затова 
е така важно да дадем възможност на 
кожата да диша с пълни гърди, пардон, 
с пълна… кожа. Неслучайно са разра-
ботени дрехите от дишащи материи, 
както и некомедогенната козметика 
(тази, която не запушва порите и 
дава възможност на кожата да диша). 

ТРЯБВА ЛИ И 
ДОПЪЛНИТЕЛНО КИСЛОРОД?
Този въпрос е дискусионен. От една 

страна, „кислородният глад“ води до 
влошаване на всички клетъчни функ-
ции. От друга, кислородът е с мощ-
ни окислителни свойства и точно в 
ролята си на оксидант е главният 
обвиняем в „процеса“ преждевремен-
но стареене. Всъщност окисляването 
е естествен процес, който протича 
постоянно във всички клетки на чо-
вешкия организъм. Кислородът окисля-
ва много вещества (въглехидрати, маз-
нини), вследствие на което се от-

деля голямо количество енергия, коя-
то се натрупва в клетките (по-точ-
но в техните енергийни централи – 
митохондриите), за да се използва в 
случай на нужда. Деленето на клетки-
те на епидермиса, синтезът на фибро-
бласти на колагена и еластина – всич-
ко това изисква енергия. 
В английския език оксигенирането 

(насищането на тъканите с кисло-
род) и окислението (процес, при който 
различни вещества взаимодействат с 
кислорода) се обозначават с една дума 
– oxygenate, което поражда такова 

объркване в главите на потребители-
те, че някои от големите козметич-
ни марки се отказаха от използване-
то на понятието „кислород“ в свои-
те маркетингови и рекламни страте-
гии. „Насищането на кожата с кисло-
род и окислението са двете страни на 
една монета, уточняват дерматолози-
те. Недостигът на кислород е лошо 
нещо, но и излишъкът от него също 
не води до нищо добро. Всяка кисло-
родна терапия трябва да се прилага, 
както се казва, по показания. В дер-
матологията това може да бъдат: по-
сивял тен, липса на тонус на кожата 
(увиснала и уморена кожа) и др. Зареж-
дането на кожата с допълнително ко-
личество кислород отвън в тези слу-
чаи води до експресни видими положи-
телни ефекти за нея. 

ИМА СРЕДСТВО

Козметичните средства, подобрява-
щи дишането на кожата, работят 
на различни принципи. Едни от тях 
просто съдържат кислород. В съста-
ва на други влизат вещества, подобря-
ващи транспортирането на кислоро-
да до клетките. Трети включват ак-
тивни компоненти, подобряващи всич-
ки метаболитни процеси на клетъч-
но ниво. 
Не е важно само да увеличим коли-

чеството на кислород, постъпващо в 
тъканите, а и да оптимизираме спо-
собността на клетките да използват 
този постъпващ кислород. Затова 
всички вещества, които активизират 
процеса на абсорбиране на кислород в 
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ЧИСТИЯТ ВЪЗДУХ „РАБОТИ“ В ПОЛЗА НА СВЕЖИЯ ТЕН И ЗДРАВИЯ ВИД НА КОЖАТА 
НИ. НО МЕГАПОЛИСИТЕ НЕ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ МЕСТА ЗА ВЪЗДУШНИ БАНИ.

МАНИЯ ПО

Козметика с О
2

За да стигне молекулата на кисло-

рода от крема в дълбоките слое-

ве на кожата, се използват инерт-

ни въглеродни съединения с висока 

способност да „разтварят“ този 

газ. Козметичните средства, съ-

държащи кислород, повишават 

междуклетъчния енергиен обмен 

и стимулират клетъчното деле-

не, а следователно и регенерация-

та на кожата. Редовното използ-

ване на козметика, съдържаща кис-

лород, благоприятства естестве-

ното производство на колаген и 

еластин – вещества, които имат 

пряко отношение към младостта 

на кожата, ускореното зараства-

не на рани, борбата с възпалител-

ните процеси и алергичните кож-

ни реакции .
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кръвта, като убихинон, коензим Q10, 
витамин В6 и др., влияят благотвор-
но на процесите на подмладяване и са-
мообновяване на клетките.
Впрочем за подобряване на дишането 

на кожата и стимулиране на метабо-
литните процеси понякога се използ-
ват изключително прости козметични 
прийоми. Например редовно излющване 
на мъртвите рогови клетки, натрупа-
ли се върху епидермиса, които пречат 
на въздуха да стига до кожата. Или 
навременно активизиране на кръвооб-
ращението с помощта на масаж.

ЕКЗОТИЧНИ КИСЛОРОДНИ 
ТЕРАПИИ ПО СВЕТА 

Има няколко ефективни начина ди-
ректно да доставите кислород на ор-
ганизма. За всички тези процедури се 
използва събирателното название „кис-
лородни терапии“.

  С т.нар. кислородни коктейли 
буквално можете да нахраните кожа-
та с кислород. Коктейлът е плътна 
пяна (обикновено на основата на яйчен 
белтък, в която са добавени витамини 

от групите В и С, екстракт от шип-
ка, лакрица и други лечебни растения. 
Методът е разработен преди половин 
век от съветския патофизиолог акад. 
Николай Сиротинин под името „Енте-
рална кислородотерапия“. Попадайки в 
стомашно-чревния тракт, кислородът 
бързо се всмуква в кръвта, подобрява 
обменните процеси и повишава имуни-
тета. Според лекарите през храносми-
лателната система в кръвта и тъка-
ните попада 10 пъти повече кислород, 
отколкото чрез дишането.

 Вдишването на кислородни смеси 
е още един ефективен начин да по-
вишите нивото на кислорода в кръв-
та. Коктейлите за вдишване се при-
готвят от кислород и различни ете-
рични масла и се предлагат в т.нар. 
кислородни барове. (Първият кислоро-
ден бар е открит в Лас Вегас през 
2001 г.) Смесите се вдишват през 
специални тръбички или с помощта 
на маски. Имат експресен тонизиращ 
ефект (и върху кожата). 
Днес вдишването на озонова смес е 
една от основните терапии в спа кап-

сулите, било то антицелулитни, ан-
тистресови или детоксикиращи.

  Инжекциите с кислород са фор-
ма на мезотерапия. Те не само ус-
коряват разграждането на мазнини-
те и елиминирането на токсините, 
но и стягат тъканите. Показанията 
за кислородни инжекции са най-вече: 
стрии, следи от акне, пигментации и 
целулит. Но има и противопоказания: 
нарушения, свързани със съсирването 
на кръвта, прекарани инсулти, пробле-
ми с щитовидната жлеза, склонност 
към алергични реакции. 

  Кислородната струя успешно за-
мества инжекциите и още по-ефектив-
но опъва бръчките, като храни лице-
то с хиалуронова киселина и коктейл 
от витамини. Този метод е разрабо-
тен от гримьорката на Мадона и бър-
зо става популярен в Холивуд. Освен 
Мадона с него редовно се подмладяват 
Ева Лонгория, Наоми Кембъл и Джон 
Галиано. Отскоро тази безболезнена 
мезотерапия се прави и у нас. Освен 
че подмладява, струята кислород прави 
и много ефективен масаж на лицето.

НОВО! TIME FREEZE
Замразете времето!

Екстрактът от  
Арктическа червена боровинка 
успешно се бори с признаците на 

стареене. Time Freeze съдържа нова 
молекулна технология (messenger  

molecules technology), която обновява 
кожата и запазва младостта й. 

Активира клетъчната „комуникация” 
между различните слоеве на кожата и 

възстановява еластичността 
на тъканите.

Екстрактът от
Арктическа червена бооровинка
успешно се бори с призннаците на

стареене. Time Freeze съдържа нова 
молекулна технология ((messenger 

molecules technology), която обновява 
кожата и запазва младостта й.

Активира клетъчната „комуникация”
между различните слоеве на кожата и

възстановява еластичността
на тъканите.

Лифтинг серумът Time Freeze 
„Магически капки” дава интензивна 
грижа. Нанася се под дневния и нощния 
крем, като ускорява тяхното действие. 
Засилва ествествената защита на 
кожата, възвръща тонуса й, стимулира 
производството на колаген. През целия 
ден работи над отпуснатия контур, 
подобрявайки естественото обновяване 
на клетките. Ден след ден, дълбоките 
бръчки изчезват, сякаш са изпълнени 
отвътре. Видът на мимическите 
бръчки видимо намалява. 

Произведено във Финландия

Клиничните изследвания доказват: 
100% от жените усещат кожата си по-стегната 
86% намират бърз ефект, който редуцира бръчките
(*Клинична оценка: 4 седмици )

За
 п

ов
еч

е 
ин

ф
ор

м
ац

ия
: w

w
w

.M
oi

at
aK

oz
m

et
ik

a.
co

m
Lu

m
en

e 
Бъ

лг
ар

ия



В
ъпреки че медицината има сериозни аргумен-
ти срещу слънцето, едва ли летните плажо-
ве някога ще останат пусти. И едва ли ари-
стократичната болезнена бледност днес би се 

харесала на някого така, както в миналото, когато е 
била търсен ефект. 
„През лятото – слънце, през зимата – солариум“ – 

това е девизът на съвременните мъже и жени, кои-
то целогодишно демонстрират златист тен. Защо-
то освен със здравословен живот, загорялата кожа се 
асоциира и с благополучие и завиден лайфстайл (пъте-
шествия до далечни слънчеви страни по всяко време 
на годината). 

ЧАДЪР, ШАПКА И… МАСКА

В миналото загарът е бил отличителен знак на пле-
бса. Тъмнокафявата загрубяла кожа (а не златистока-

фявата, с която се „сдобиваме“ днес на плажа) е била 
резултат от работата на открито, а не от лежане-
то върху шезлонг. С най-тъмни кожи са били селяни-
те, рибарите, моряците и работниците. Представите-
лите на висшите съсловия полагали усилия да поддър-
жат бледността си, като активно се пазели от слън-
цето с шапки с широки периферии, воали, летни ча-
дърчета и ръкавици. 
Модата на летните чадърчета е предполагала богат 

асортимент на артикула – за разходки в провинцията 
или в градски условия, за дълги пътешествия, за пла-
нински излети и за морски почивки. На летовниците 
се препоръчвало да носят чадър от пъстра басма или 
крепон с набор. На курортистите пък – чадъри, из-
работени от оризова хартия или коприна, с бамбуко-
ва дръжка. 
През 60-те години на XIX век под диктата на мода-
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та летните чадъри се шиели обикновено от бяла или 
цветна коприна и били украсени с ръчна бродерия, дан-
тели и волани. Дръжките им демонстрирали разкош: 
били изработвани от слонова кост, от черупка на кос-
тенурка или сребро и инкрустирани с оникс, седеф, ко-
рали и др. Дължината на дръжката се променяла – ту 
по-къса, ту по-дълга в зависимост от фасона на шап-
ката и от прическата. Цветът на чадъра е трябва-
ло да подчертава бледия тена на лицето на дамата. 
А пък отрупаните с пера, воали, цветя и плодове 

шапки са изглеждали като истински произведения на 
изкуството. Вдъхновение за тяхното създаване са били 
театрални постановки и дори политически събития. 
Наред с шапките и чадърчетата се споменава и мас-

ката „морета – овал от черно кадифе, който се за-
крепвал на лицето чрез малко копче, което се стиска-
ло между зъбите (затова наричали маската още „няма 
маска“).
Има сведения, че тази маска защитавала жените от 

венецианското висше общество от слънцето, макар че 
се знае, че във Венеция маските са имали съвсем дру-

го предназначение и са се носели само по време на кар-
навал. Всъщност маската морета май е имала друго 
предназначение! Сещате се, че жените, които я носе-
ли, не можели да говорят. Колко доволни са били мъ-
жете от това, също можете да се досетите. Неслу-
чайно венецианците є измислили достойно име замес-
тител – „комфортът на мъжете“. 

ДА ЖИВЕЕ СЛЪНЦЕТО!
През лятото на 1922 г. едно събитие променя ко-

ренно отношението на хората към слънчевите лъчи 
– Коко Шанел се връща след отпуска от Френската 
ривиера с дързък загар. Аристократките били възму-
тени! Но, както е известно, новото често пъти има 
навика да се превръща в мода. През 1913 г. в Довил 
Коко Шанел открива магазин, в който вече се прода-
ват бански костюми. 

ПЛЮС И МИНУС

Днес за ползата и вредата от загара спорят лекари, 
психолози и стилисти.
Умереното количество ултравиолетови лъчи е полез-

но за организма – благоприятства производството на 
витамин D, предпазва децата от рахит, създава иму-
нитет... 
Слънцето лекува и депресивни състояния. Добре из-

вестно е, че слънчевите бани подобряват настроение-
то, създават условия за раждането на по-оптимис-
тични мисли в главите ни и, естествено, зареждат 
с енергия.
През 70-те години на ХХ век се появяват първите 

статии за това, че слънцето не е само приятел на 
човека, но и негов враг. И причината е напълно сери-
озна: разрушаването на озоновия слой на Земята на-
прави въздействието на ултравиолетовите лъчи върху 
човешкия организъм вредно и дори опасно. Слънчевото 
излъчване води до загуба на влага, намаляване еластич-
ността на кожата и преждевременно стареене. 

БЕЗОПАСНА ЛЮБОВ

Въпреки че терминът „фотостареене“ става по-
пулярен едва през 90-те години на миналия век, 
слънцезащитните средства (СЗС) са се появили много 
преди това. Селяните и рибарите са използвали народ-
ни рецепти за направата им, които включвали обикно-
вено слънчогледово олио, кисело мляко, сметана, пряс-
на краставица. Тези продукти и ние сме ги използвали 
понякога в миналото за облекчаване на лошите после-
дици от пребиваването ни на плажа.
Разработката на СЗС с UV филтри започва по време 

на Втората световна война в САЩ и е имала стра-
тегическо значение – да предпази от слънчево изгаря-
не войниците по време на военни действия в Африка. 
Днес тези продукти са в изобилие навсякъде, но 

трябва да умеем да ги различаваме и използваме пра-
вилно, за да има ефект от тях.©
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– Доц. Ганчева, с кои заболява-
ния най-често се свързва поя-
вата на пигментни петна по 
кожата? 

– Хиперпигментациите могат да 
бъдат израз на ендокринни наруше-
ния, например при болестта на Ади-
сон, или на паранеопластичен процес 
(кожно страдание, провокирано от 
появата на карцином някъде в орга-
низма). Възможно е да са свързани 
със системни или с тежки авто-
имунни болести, с недоимъчни със-
тояния – при дефицит на опреде-
лени витамини (на витамин В12, А 
или на фолиева киселина), както и 

при стрес, заболявания на нервната 
система, бъбреците и черния дроб, 
при анемия, при хронични инфекции. 
10–20% от придобитите хиперпиг-
ментации обаче се дължат на перо-
ралния прием или на локалното при-
лагане на медикаменти. 

– Може ли лечението на дер-

матологичен проблем да дове-

де до появата на пигментни 

петна?

– Да, например при локално ле-
чение на псориазис с мазила, съ-
държащи катран или псорален. Това 

са силно фотосензитивни съставки 
и при последващо облъчване с из-
куствени или естествени източни-
ци може да се стигне до развитие 
на хиперпигментации. За лечение на 
акне се използват локални антибио-
тици, бензоил пероксид и деривати 
на витамин А, които също са фо-
тосензитивни и могат да се пре-
върнат във виновници за появата 
на пигментни петна. Затова тези 
лекарства трябва да се прилагат 
в сезон, когато няма силна слънче-
ва експозиция. Други небезобидни по 
отношение на хиперпигментациите 
лекарства за локално приложение 
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ОТ ЛЕКАРСТВА И КОЗМЕТИКА

Съвременният начин на живот е свързан 

с прием на много и различни медикаменти. 

Върху кожата си нанасяме всевъзможни 

субстанции с цел превенция на стареенето или 

лечение на дерматологични проблеми. Как всички 

тези продукти и хапчета могат да се окажат 

виновници за хиперпигментациите, 

обяснява доказаният дерматолог 

доц. Мери ГАНЧЕВА, завеждащ 

сектор по дерматология и 

венерология в „Сити клиник“ – 

София.

доц. Мери ГАНЧЕВА
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са антисептичните средства, като 
хлорхексидин и еозин, лекарствата 
със съдържание на сребро, с които 
се обработват рани и изгаряния, 
и широко застъпените нестероидни 
противовъзпалителни за облекчаване 
на ставни и мускулни болки. Често 
след употребата им се появява хи-
перпигментация в участъците, тре-
тирани с крема. 

– А кои са лекарствата за 
перорална употреба, кои-
то най-често провокират 
пигментации?

– Лекарствата за вътрешен прием 
причиняват по-тежки и специфични 
пигментации. 

Нестероидните противовъзпъли-
телни; антибиотиците тетраци-
клин и миноциклин; сулфонамидни-
те препарати за лечение на уроге-
нитални инфекции; антимикотични-
те средства; лаксативите, както 
и оралните контрацептиви могат 
да причинят характерни пигмент-
ни обриви, които се появяват бързо 
– до 24 часа след приема на лекар-
ството. Цветът на петната може 
да бъде сивосинкав или кафеникав. 
Заболяването е специфично и доста 
коварно, тъй като пигментът, кой-
то се образува, е дълбоко в дерма-
та и е труден за лечение. 

Друг вид хиперпигментации, при-
чинени от вътрешен прием на ле-
карства, са т. нар. фотосензитив-
ни реакции, които правят кожа-
та по-чувствителна към слънцето 
и нерядко приемът им през лято-
то води до това усложнение. Раз-
витието им е бавно. Появяват се 
като петна по кожата на лицето 
и врата след лечение с нестероид-
ни противовъзпалителни лекарства, 
антибиотици от тетрациклино-
вата група, сулфонамиди, орални 
контрацептиви, някои антихиста-
мини и препарати за понижаване на 
кръвното налягане. Статистиката 
сочи, че 20% от пациентите, кои-
то лекуват аритмията си с амио-
дарон, развиват хиперпигментация 
със сивкав цвят. А кожата на 50% 

от същите тези пациенти става 
фотосензитивна. 

Лекарствено индуцираните хипер-
пигментации с експозиция върху ли-
цето и около устата се предизвик-
ват от антибиотици и антикон-
вулсивни средства (за лечение на 
гърчове). 10% от хората, които 
взимат такива хапчета, ги полу-
чават. Антидепресантите и цито-
токсичните лекарствени средства 
при онкологични заболявания също 
водят до пигментации. 

Друг вид хиперпигментации са 
т.нар. постинфламаторни петна, 
които се получават след преминава-
нето на обрив, причинен от даден 
медикамент. Този вид пигментация 
остава „в наследство“ от антими-
котици, антихипертензивни лекар-
ства, антибиотици и сулфонамиди. 

– А кои козметични продукти 
могат да ни изненадат непри-
ятно… 

– Избелващи кремове не бива да 
се използват през лятото. Anti-age 
кремовете с ретинол и естрогени 
трябва да се прилагат само вечер, 
ако искаме да сме сигурни, че няма 
да провокират пигментации. Днев-
ният крем трябва да е хидратиращ 
и задължително със слънцезащитен 
фактор – по-нисък през зимния се-
зон и по-висок през лятото. 

– Кои са „опасните“ етерич-
ни масла?

– Много са. Например бергамото-
вото масло, което присъства в със-
тава на почти всички качествени 
парфюми; извлеците от редица ки-
тайски билки и почти всички ци-
трусови масла. От съществено зна-
чение е комбинацията от етерични 
масла и начинът им на приложение. 

– Означава ли това, че тряб-
ва да се откажем от проду-
ктите, съдържащи етерични 
масла? 

– Много е важно да се обърне вни-
мание в какъв вехикулум (основно 

свързващо вещество – бел. моя) е 
вложено даденото етерично масло. 
Не трябва да се забравя, че едни 
кожи развиват хиперпигментации, 
други – обриви, а трети се чувст-
ват идеално при всякакви обстоя-
телства. Това е строго индивиду-
ално и не бива да се казва катего-
рично: „Избягвайте този козмети-
чен продукт!“. Нима вие ще прене-
брегнете парфюм, който ви харес-
ва, само защото съдържа бергамо-
тово масло? На вашата кожа той 
може въобще да не навреди, но вър-
ху моята да причини обрив. 

– Изборът изисква ли предва-
рително тестване на индиви-
дуалната реактивност на ко-
жата? 

– Определено. За да направите 
правилен избор на козметичен про-
дукт, е най-добре да се посъветва-
те с дерматолог, който ще преце-
ни какъв тип е кожата ви и как-
ви са индивидуалните є особено-
сти. И съответно ще съобрази из-
бора на продукт с възрастта и об-
щото състояние на организма ви, 
със склонността ви към алергии, с 
наличието на лунички, бенки, пиг-
ментни петна. 

– А как да се ориентираме в 
изобилието от модерни коз-
метични продукти на пазара? 
Кои са безопасните кремове, 
които няма да ни „подарят“ 
пигментация?

– Тези, върху чиито етикети освен 
„хипоалергенни“, пише и „некомедо-
ногенни“ и Fragrance free, т.е. „без 
миризма“. Обикновено в козметика-
та, която ухае прекрасно, са доба-
вени изкуствени аромати, които са 
алергени и могат да провокират об-
риви или хиперпигментации. Препо-
ръчвам качествената козметика от 
аптеки и специализирани магазини, 
а не масовата от дрогерии и су-
пермаркети. 

Разговора води 
Теодора СТАНКОВА
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1. ПОДСТРИГВАНЕ
През последните години подстриг-

ването с горещи ножици си спечели 
доста фенове. Малко по-скъпо е от 
обикновеното, но трайно се спра-
вя с цъфтящите краища. Горещи-
те ножици „запояват“ кератинови-
те люспици на косъма и го правят 
безукорно гладък и лъскав. Но имай-
те търпение – ефектът е забеле-
жим едва след 2–3 посещения при 
фризьора. 

За домашно Ако не харесвате но-
вата си подстрижка и мечтаете 
косата ви да порасне колкото може 
по-бързо, за да я оформите по друг 
начин, ще ви трябва добър концен-
трат, стимулиращ растежа є. По 
принцип тези продукти се предла-
гат във вид на ампули и съдър-
жат основно протеини, витамини 
и минерали в различни съотношения 
и растителни екстракти. Експер-
ти се кълнат в ефективността на 
екстракта от соя, който е аналог 
на извлеците от плацента, но има 
и други полезни за растежа на ко-
сата съставки. Изборът ви е мно-
го голям – почти всички професио-
нални марки са разработили такъв 
продукт. Използвайте го в тандем 
с шампоан от същата серия и от-
ново се въоръжете с търпение – 
първите резултати ще забележите 
2 седмици след началото на курса. 

2. БОЯДИСВАНЕ 
Едноцветното боядисване вече 

се смята за скучно. Стилистите 
ни изненадват с все по-интересни 
техники, чрез които се постигат 
преливане на цветовете и различ-
ни други „спецефекти“, като на-
пример „слънчеви отблясъци“. Спе-
циално внимание заслужава техника-
та шатуш, която изисква интен-
зивно разресване и тупиране преди 
нанасяне на оцветителя. Това пра-
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ПОДДРЪЖКИ,

ЗА ДА 
„ТАНЦУВА“ 
КОСАТА ВИ
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МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. 

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

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

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

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 

 козметика – процедури 
за лице и тяло 

 Dermosonik – метод 
за намаляване на целулита 

 грим

ВЕЧЕ С НОВ ОБЛИК

УСЛУГИ

НОВО

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

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

БЛАЖЕНСТВО ЗА КОСАТА ВИ

ви възможен изключително плавния 
преход от по-светлите нюанси в 
краищата към по-тъмните в коре-
ните. Косата се боядисва в посо-
ка от врата към челото, а всеки 
отделен кичур – от върховете към 
корените. 
Интересно е и оцветяването 

Color brushing – няколко кичура се 
боядисват по-светли от основния 
тон, създавайки триизмерен ефект 
и визуално добавяйки обем. В пове-
чето случаи това боядисване стои 
много естествено.
Самите бои също претърпяха по-

лезни за косата промени в съста-
ва си. Днес дори радикалното прео-
бразяване от брюнетка в блондинка 
минава относително безболезнено, 
ако се направи с боя, която наред 
с амоняка съдържа още овлажнява-
щи компоненти, подхранващи масла 
и аминокиселини. Полезните състав-
ки започват да действат още по 
време на самото изрусяване, мини-
мизирайки загубата на влага и раз-
рушавайки структурата на косъма. 
Ако се боядисвате в цвят, по-тъ-

мен от естествения ви, изберете 
безамонячна боя за коса. Тя не про-
никва много надълбоко в косъма, но 
затова пък е съвършено безопасна и 
може да се прилага и върху изклю-
чително слаби и тънки коси. 

За домашно Да запазите постиг-
натия цвят по-дълго време ярък и 
наситен и да омекотите косата 
след боядисването, ще ви помогнат 
специалните продукти за боядисани 
коси (като започнем от балсама и 
маската и стигнем до серума за 
под хранване на сухи краища). Те съ-
държат вещества, които фиксират 
изкуствения пигмент в структура-
та на косъма, както и овлажня-
ващи и възстановяващи съставки. 
Глиоксиловата киселина например 
стабилизира нивото на pH в косъма 

след боядисването, а пантенолът 
поддържа хидробаланса и уплътнява 
косата. С аналогично действие са 
протеиновият комплекс и различни-
те натурални масла. 
Маската веднъж седмично е опти-

малната грижа за боядисаната коса. 
Шампоана и балсама използвайте 
при нужда, в зависимост от това 
колко е мазна кожата на скалпа ви. 

3. КЪДРЕНЕ 
Студеното къдрене, чрез което 

нашите майки и баби постигаха 
трайните си дребни къдрици, днес 
не само че е ретро, но е и вредно. 
Доверете се на съвременното био-
къдрене, при което не се използ-
ва разрушителната за косъма тио-
гликолова киселина. Основната ак-
тивна съставка в продуктите за 
биокъдрици е цистеаминът – ана-
лог на белтъчината цистеин, коя-
то е основен градивен елемент на 
човешкия косъм. Прониквайки навъ-
тре в косъма, цистеаминът дели-
катно променя структурата му и 
го накъдря. Биокъдренето е с трай-
ност 4–8 месеца. 

За домашно Биокъдриците не са 
прическа, а само основа за нея, 
предупреждават стилистите. Без 
стайлинг няма да минете. А про-
дуктите за оформяне на накъд-
рена коса, които ще ви свършат 
най-добра работа в случая, са оне-
зи, които фиксират къдриците и 
ги правят по-еластични – серуми, 
стайлинг кремове, пени… Изборът 
е достатъчно богат, за да избе-
рете оптималния за вас вариант. 
През по-студените месеци използ-
вайте обезмазняващи продукти (без 
съдържание на животински восъци) 
с лека степен на фиксация. 

4. ИЗПРАВЯНЕ 
Актуална през последните годи-

ни е салонната кератинова терапия 

СЛЕД БОЯДИСВАНЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
МЕКИ ОБГРИЖВАЩИ СРЕДСТВА С НЕУТРАЛНО PH – 

ТЕ НЕ ОТМИВАТ БЪРЗО ПИГМЕНТА 
И ЗАПАЗВАТ ЦВЕТА СВЕЖ ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ.



(наричана още „бразилско изправя-
не“ заради извлеците от уникални 
бразилски растения в продуктите, 
с които се постига изглаждането 
на косата). 
Естествено чупливите коси по 

принцип са порести, т.е. с празни 
участъци в структурата на косъ-
ма. Когато тези празнини се запъл-
нят с белтъчината кератин (осно-
вен градивен елемент на косата), 
косъмът се изправя и изглажда, при 
това без да губи силата и блясъка 
си. Процедурата е бърза, безопасна 
и не отнема много време. На чиста 
коса се нанася специален продукт, 
след което всеки кичур се обработ-
ва с гореща изглаждаща преса, за да 
се „запечатат“ молекулите на кера-
тина вътре в косъма. Не е необхо-

дима специална грижа след терапия-
та, но специалистите препоръчват 
да не използвате шампоани, съдър-
жащи натриев лаурил сулфат. 

За домашно Изправянето на коса-
та нерядко е за сметка на загуба-
та на обем. Да я направите визу-
ално по-гъста и бухнала, ще ви по-
могнат стайлинг продуктите за из-
правена коса от последно поколение, 
които изглаждат кутикулния слой 
и уплътняват косата. Ако редов-
но използвате преса за изправяне 
вкъщи, не забравяйте да нанасяте 
продукт за надеждна термозащита 
преди това. 

5. СПЕЦИАЛНИ 
ГРИЖИ

Кератинът е най-важният еле-
мент в структурата на косъма, но 
заради влошаващите се с възрас-
тта регенерационни процеси и не-
гативното въздействие на факто-
ри от околната среда молекулите 
му се свиват и косата става по-
тънка и чуплива. Да спрете възрас-
товите изменения, можете, ако за-
пълните липсите от кератин от-
вън. За това ще ви помогне про-
цедурата кератопластика – прилага-

не на висококонцентрирани ампули 
чист кератин, идентичен на чо-
вешкия. Прониквайки дълбоко в ко-
съма, съставката реанимира увре-
дените участъци, възстановява мо-
лекулните връзки, укрепва и уплът-
нява. Следва нанасяне на маска с 
кератин, която „работи“ в горни-
те слоеве на кортекса и отговаря 
за повишаване на еластичността 
на косъма и придаването на блясък. 

За домашно Продуктите с кера-
тин за домашно ползване поддържат 
по-дълго резултатите, постигнати 
в салона за красота. Шампоаните 
и маските, които ползвате обаче, 
не бива да съдържат формалде хиди. 
Преди тези съставки се използва-
ха в качеството си на консерванти 
на молекулата на кератина, но днес 
се появиха по-нови и по-безопасни 
консерванти. Ефективно възстано-
вяват и защитават косата от ув-
реждане и обгрижващите продукти 
с пептиди и витамиин Е. И не за-
бравяйте, че косата, както и ко-
жата, се нуждае от качествена за-
щита от ултравиолетовите лъчи. 
Не я оставяйте беззащитна, кога-
то сте на плажа. Рискувате да се 
превърне в слама. 

Системите за грижа за косата пре-

търпяха големи промени. Три най-но-

ви правила ще ви помогнат бързо да 

вкарате косите в ред. 

1.Маската и балсамът не са вза-

имозаменяеми. Маската работи 

в кортекса на косъма, а балсамът 

ухажва кутикулата и благоприят-

ства приглаждането на „разрошени-

те“ кератинови люспи. Ако отмие-

те маската, без да сложите после 

балсам, косата ще стои като тел и 

ще е без блясък, макар че е получила 

под хранване и овлажняване в дълбо-

чина. Затова не проявявайте леност 

и след „дълбоката“ грижа направете 

и „повърхностна“.

2.Кога какъв продукт да използ-

вате? Денят е времето за из-

ползване на обикновени и стайлинг 

балсами с UV филтри. Вечерта си 

заслужава да се заемете с интен-

зивно възстановяване с помощта на 

специални маски и серуми за коса. 

3.Стайлингът може да е поле-

зен. Съвременните средства 

за оформяне на прическата съдър-

жат също овлажняващи съставки, 

аминокиселини и белтъчини, вита-

мини, антиоксиданти и UV филтри. 

Все ползи за косата.

НОВИТЕ ПРАВИЛА
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ду ш а  и  т я л о

З
ащо, ако си „глътнал вода“ в 
утробата на майка си, си не-
способен да плуваш надълбо-
ко дори по време на лятна-

та почивка? Възможно е странно-
то равнодушие към морето, което 
някои демонстрират, да е свързано 
с несъзнателни страхове. Ако при-
ключите с тях, можете с радост 
и спокойствие да се гмурнете на-
дълбоко. 

 „Всяко лято ходя на море с прияте-
ли. От цялата ни голяма компания 
обаче истински се „къпя“ само аз. 
Плувам навътре в морето, правя 
много от упражненията, които съм 
научила по време на заниманията 
си с аквааеробика. Мъжът ми пре-
ди години е участвал в плувни със-
тезания за любители, но сега твър-
ди, че водата не му е интересна. 
Сестра ми получи психологическа 
травма от плуването и водата, ко-
гато треньорът є я нарече „инва-
лид“ и обяви пред всички, че не мо-
жела да плува. За най-добрата ми 
приятелка пък водата никога не е 
достатъчно топла и тя дори не се 
потапя в морето.“ 

Миглена, 38 г.

Забелязали ли сте, че много от 
летуващите на морето туристи си 
намират уютно местенце близо до 
водата, оставят се вълните да ги 
докосват по краката и… толко-
ва. Пред другите казват, че тряб-
ва да пазят децата, за да не вли-
зат надълбоко, а всъщност прила-
гат „замаскирана стратегия на из-
бягване на водата“, както я нари-
чат психолозите. Човек може и да 
не подозира, че изпитва страх от 
вода, но тялото му се напряга все-
ки път, когато вълната го зали-
ва с пръските си. Не се чувства-
ме в безопасност пред могъщата 
и неконтролируема водна маса. Ня-
къде дълбоко в нас се пробуждат 
представите за цунами, корабокру-
шения или пък огромни морски чу-
довища. Всички тези страшни об-
рази се подхранват от колектив-
ното ни подсъзнание, като ни ка-
рат да се чувстваме слаби и безза-
щитни. Безграничният простор на 
океана и дълбочината му в някаква 
степен пробуждат подобни чувства 
дори и у професионалните спорти-
сти. 
Удоволствието от къпането ви-
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наги е свързано с атавистичен 
страх. В символичен смисъл 

ПЛУВАНЕТО НАПОМНЯ ДВИЖЕНИЕ 
НАД БЕЗДНА 

Все едно се намирате между би-
тието и небитието. Водата е 
люлка на живота. Първите живи 
организми на Земята са се заро-
дили в океана. За отделния чо-
век люлката, подобна на океан, е 
майчината утроба. Както е из-
вестно, месеците до раждането 
си на бял свят човек прекарва в 
околоплодни води, които са него-
вата защита. Животът му за-
виси от психическото и физиче-
ското състояние на майката, от 
това как тя приема бременност-
та – с радост или с огорчение. 
Чувствата, които изпитва май-
ката, остават в паметта на тя-
лото ни и напомнят за себе си 
при контакт с водата. И в резул-
тат може да се каже, че всеки, 
който бърза да изскочи на бре-
га, след като само се е докоснал 
до водата, не се чувства в „свои 
води“. Онзи, който плува безгриж-
но, всъщност „плува“ в щастли-
вите емоции, които му е преда-
ла щастливата майка по време на 
бременността си. 
Впрочем и абсолютно безоблачно 

преживяната бременност може да 
има негативни отпечатъци върху 
детето. Има жени, които подсъз-
нателно не искат да се разделят 
с плода си. Ако майката е изклю-
чително щастлива като бременна 
и иска това є усещане да продъл-
жи, нейното чувство може да се 
предаде и на детето. Възможно е 
в хода на живота си такова дете 
да се старае да не влиза във во-
дата... излишно. Страхът на та-
къв човек му служи за защита от 
силното и неосъществимо желание 
отново да се окаже в утробата 
на майка си, където е бил толко-
ва щастлив. Мнозина възприемат 

ПОТАПЯНЕТО В МОРЕТО 
КАТО СИМВОЛИЧНА СМЪРТ 

Отказващите да потопят гла-
ва във водата или пък тези, при 

които мисълта за съприкоснове-
ние с водорасли предизвиква от-
вращение, всъщност имат опасе-
ния за произхода си. (Какво може 
да се намира в утробата на май-
ката? Други плодове (деца)? Как 
са влезли там и как ще излязат?) 
В душата на такива възрастни 
продължава да живее уплашеното 
дете, за което те мислят, че са 
забравили. 
Принос към нерешителността 

ни може да има и лошият ни 
първи опит при контакт с вода. 
Например, ако майката е къпала 
детето си със страх или пък от 
чувство на дълг, а не подтиква-
на от желанието да изпита удо-
волствие, подобно на това, което 
изпитва детето. Има майки, кои-
то с помощта на къпането 

НЕСЪЗНАТЕЛНО 
ИСКАТ ДА „ИЗМИЯТ“ 

ЧУВСТВОТО СИ ЗА ВИНА 
от нежеланието си да имат дете. 
Боязливото отношение към во-

дата понякога се проявява и в 
по-късна възраст, провокирано от 
непрекъснатите страхове на ро-
дителите: „Не отивай прекалено 
навътре. Опасно е!“. 
Възможно е и да нямаме го-

лям опит в общуването с море-
то и просто да не знаем какво 
да очак ваме от него. Или пък да 
сме имали травмиращи ситуации 
– груб треньор по плуване, нещас-
тен случай с вряла вода и дори 
студен душ за наказание...
Да получаваш удоволствие от 

плуването, означава 

ДА ПРИЕМАШ СВОЕТО МИНАЛО 
И ДА СЪЗРЕЕШ

Онези, които обичат да плу-
ват, не се стремят да се вър-
нат в майчината утроба. Напро-
тив – те получават удоволствие 
от изследването на другия свят, 
а това е едно от най-приятни-
те занимания в детството. Ри-
тъмът на вълните ни умиротво-
рява, пробужда чувствеността ни 
и ни дарява радост, която е тол-
кова приятно да делим с близки-
те си хора.

Как да се почувствате 

щастливи във водата 

и да започнете да се 

къпете за удоволствие?
 

  Усвоете издишването под 
вода. Тренирайте на брега – вдиш-

вайте през устата и издишвайте 

през носа. После се гмурнете на не-

голяма дълбочина и практикувайте 

„дишането на хипопотама“. Изди-

шайте във водата и издавайте зву-

ка „ууу“. После потопете и носа си, 

издишайте през него, докато уста-

та ви е затворена. 

  Решете се да оставите суша-
та. Мисълта за това, че течение-

то може да ни увлече надълбоко или 

в нежелана посока, ни кара да пра-

вим всичко така, че да останем 

на твърда почва. Да изгубим поч-

ва под краката си, означава да се 

откажем от най-важното пости-

жение – умението да ходим, което 

е и първата реална крачка към са-

мостоятелността, която детето 

прави. Много по-лесно е да се на-

учиш да плуваш, ако приемеш въз-

можността за отсъствие на опо-

ра, и да осъзнаеш, че хората могат 

да се придвижват и в хоризонтално 

положение. 

  Превърнете плуването в игра. 
Плувайте между две точки. При 

всеки нов опит увеличавайте ско-

ростта или пък подобрявайте тех-

никата си. Съсредоточете се върху 

това – върху движението на крака-

та, върху загребванията с ръцете. 

ВОДНО 
ЩАСТИЕ
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П
ри търсенето на отговор 
на почти хамлетовския въ-
прос „Да пия, или да не 
пия“ се очертават три ос-

новни теории. Първата общо взето 
се обобщава с препоръката: „Пийте 
по всяко време, пийте навсякъде!“.
Вашингтонският диетолог Сюзан 

Клайнер твърди, че постоянният 
недостиг на течности в граници-
те на 1–2% от теглото на тяло-
то влияе зле на психичното и фи-
зичното здраве и може да доведе 
до генетични мутации на клетки-
те и до възникване на онкологични 

заболявания.

ДЕФИЦИТЪТ ОТ ВЛАГА 
влияе зле и на външния ни вид. 
Даже лекото обезводняване на орга-
низма може да активизира по-бър-
зото стареене на кожата.
Първите признаци на стареене са 

свързани именно с дехидратирането 
на кожните клетки, заради което 
намалява еластичността на кожата 
и тя става суха и отпусната, а 
след това се появяват и бръчките. 
Най-негативната последица от не-

достига на вода в организма е нару-

шението на нормалната обмяна на 
веществата. Което води до… на-
пълняване, и то на нежелани места. 
Привърженичките на спазването на 
диети правят една огромна грешка 
– престават не само да ядат, но и 
да пият вода. На всичкото отгоре 
се изтощават с всекидневни спорт-
ни занимания. Красотата, естест-
вено, иска жертви, но колко голе-
ми – решавате вие. Помнете, че 
при допълнително физическо нато-
варване лишеният от допълнително 
количество вода организъм започва 
да стачкува. Без вода косата ста-
ва суха, ноктите – чупливи, появя-
ват се бръчки, кожата губи тонус. 
А също така (внимание!) – появя-
ва се целулит. Така че водата се 
явява ефективно средство за от-
слабване, защото ускорява метабо-
лизма и регулира апетита, притъ-
пявайки чувството на глад. Не ти 
се яде – не ядеш и не пълнееш. Ге-
ниално просто! 

Дали до болка втръсналият ни съвет да 

изпиваме не по-малко от 2 л вода на ден ни 

помага да поддържаме красотата на душата 

и тялото, или е просто „данък“, който 

плащаме на модата?

ЖАЖДА 
ИЛИ 
МОДА
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КОЛКО ВОДА ТРЯБВА 
ДА ПИЕТЕ 

за да не напълнеете и да изглежда-
те добре? Привържениците на пър-
вата теория твърдят, че на ден 
трябва да се пият не по-малко от 
2–4 л. За по-точно изчисление те 
предлагат следната формула: умно-
жете теглото си (в килограми) по 
числото 31 и ще получите колко 
грама вода е нужно да изпивате за 
ден. Впрочем нормата от 2–4 л е 
добре да се увеличи, ако спортува-
те активно.
Привържениците на втората те-

ория смятат, че количеството на 
изпитата вода трябва да е съобра-
зено единствено и само с онова, 
което ни „казва“ нашето тяло. То-
ест да се вслушваме в него – дали 
е жадно, или не. Ако нямате про-
блеми със здравето, тялото ви ще 

сигнализира в точния момент, че 
му липсва вода. Тази теория може 
да бъде обобщена така: „Вярвай 
само на своята жажда!“
Но в името на справедливост-

та трябва да се отбележи, че ма-
кар чувството на жажда (основни-
ят стълб на втората теория) да 
е надежден индикатор за потреб-
ността ни от течности, то има и 
един основен недостатък – бавно е. 
С други думи, когато на организма 
му се пие вода, той вече е обез-
воднен и даже след изпиването на 
водата известно време продължава 
да изпитва последиците от обез-
водняването: отслабена концентра-
ция, раздразнително, умора и даже 
главоболие.
И тук (фанфари!) се появява тре-

тата теория, която разумно съче-
тава идеите на първата и втора-

та. Третата теория е най-малко 
категорична и затова вдъхва по-
вече доверие. Нейният „лозунг“ би 
гласял следното: „Нужно е да пием 
вода, но също така е нужно да бъ-
дем внимателни колко пием!“
Последователите на третата те-

ория смятат, че всеки организъм е 
добре сам да „решава“, колко вода 
му е нужна. Но (едно голямо „но“!) 
– тук главната задача на наше-
то високоорганизирано съзнание е 
да вземе предпазни мерки, за да не 
навредим на своето тяло чрез не-
говия порив на жажда. Тук е мо-
ментът да споменем, че след опре-
делена възраст наистина се налага 
да се насилваме да пием вода и да 
броим литрите, защото с възрас-
тта усещането за жажда се при-
тъпява.
Третата теория поддържат и 

група английски учени, които смя-
тат, че категоричните препоръки 
на двете предишни теории отчи-
тат само общи за организма зако-
номерности. А организмът на всеки 
отделен човек все пак е уникален. 
Затова не бива да пренебрегвате 
сигналите, които ви изпраща точ-
но вашето умно тяло. То притежа-
ва изумителната способност за са-
морегулиране и само ще ви подска-
же кога и колко да пиете.

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

 

 Първо, по цвета на урината. Ако е тъмна, пийте пове-

че вода. 

 Второ, ощипете горната част на дланта си. Ако кожата 

се отпуска бавно – на клетките им липсва влага. Ако се от-

пуска по-бързо – течностите в организма ви са в норма..

 Важно е да запомните, че далеч не всяка течност може 

да удовлетвори потребността на организма от хидратира-

не. Чаят, кафето, алкохолът и всевъзможните газирани на-

питки не са в състояние да „напоят“ организма като вода-

та. Само чистата вода се усвоява директно от клетките. 

Различните напитки се възприемат от тялото като храна 

и се преработват като храни, защото наред с водата съ-

държат и други вещества. Те не само че не могат да уто-

лят жаждата ви, но са и в състояние да лишат тялото ви 

от резервни течности. Някои от тях съдържат обезводня-

ващи вещества, а други, като чайовете, соковете и компо-

тите, са пикочогонни и могат да „отмият“ важни минерал-

ни вещества и по този начин да обезводнят организма ви.

 Не злоупотребявайте с минералната вода. Помнете, че 

тя не е питейна! Съдържанието на минерални соли в някои 

минерални води превишава от три до пет пъти допустима-

та за здрав човек концентрация, което може да провокира 

различни заболявания. Минерална вода пийте само по пре-

поръка на лекар. И още нещо – не всяка вода, която има на 

етикета си думата „минерална“, наистина е такава. 

 Желателно е да пиете водата с температура 15–18 °С – 

нито топла, нито ледена. Така ще се предпазите както от 

простуди, така и от нарушение на естествената обмяна 

на веществата.

 И последно, важни са не само качество-

то и количеството на водата, но и емо-

ционалната настройка, с която я пиете. 

Японският учен Масару Емоту е доказал, 

че водата е много фина субстанция, спо-

собна да реагира на нашите емоции. 

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
КАК ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ДОСТАТЪЧНО ЛИ 

ТЕЧНОСТИ ПИЕТЕ, ИЛИ НЕ?
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Н
е само житейските катастрофи и прежи-
вяната мъка, но и всеки външен дразнител 
(смяна на обстановката, обидна забележка 
или силни, остри звуци) могат да предизви-

кат бурна емоционална реакция. В това число и нега-
тивна. Силата на нейното проявление зависи от със-
тоянието на нашата „спирачна“ система, т.е. от са-
моконтрола, който, ако съдим по нарастващата бито-
ва агресия или нетърпимостта в обществото ни, дос-
та често ни се изплъзва. 
Изразът „всички болести са от нерви“ е банален, но 

много точен. Влиянието на негативните емоции вър-
ху организма е изучено и доказано още в дълбока древ-
ност. Опасни за здравето са не толкова самите непри-
ятни случки или конфликтни ситуации, колкото наше-
то отношение към случилото се и продължителните 
ни негативни преживявания впоследствие. Неслучайно 
древният китайски мислител Конфуций твърдял, че да 
се окажеш ограбен и излъган е много по-малка загуба, 
отколкото мъчителните и дълги спомени и преживя-
вания за това. 

Болестите от нерви
Здравословният начин на живот започва с грижа за 

нервната система, която всъщност управлява всички 
органи и процеси в организма. Още ли се чудите защо 
80% от болестите са резултат от силни негативни 
преживявания?! Точно неприятните емоции водят до 
„къси съединения“ в нервната система, които на свой 
ред причиняват сривове в предаването на нервни им-
пулси от мозъка към вътрешните органи. 
Отрицателните преживявания въздействат пряко на 

жлезите с вътрешна секреция и най-вече на надбъбреч-
ната жлеза, която произвежда излишък от хормоните 
на стреса адреналин и кортизол, и кръвта ни се на-
сища с тях.
Нормални количества от тези хормони се отделят 

ежедневно в организма ни, но без да му вредят. Те 
дори са необходими. Хормоните, които изработва на-
пример надбъбречната жлеза, дават усещането за при-

лив на сили и отговарят за общия ни тонус. Увели-
ченото им количество е сериозен „удар“ за всички ор-
гани и системи. 
Например дълго сдържаното раздразнение или гневът 

(по своята същност той е неизразходено количество 
адреналин) държи в напрежение скелетните мускули, 
което може да провокира развитие на шиен или поя-
сен радикулит. Това става заради прищипване на нер-
вите, минаващи през мускулите на гърба. Нарушенията 
се усложняват и стават хронични, ако човек непрекъс-
нато е под нервно напрежение и не намира начин да 
се освободи от него – т.е. не може да „изпусне пара-
та“ и да се отпусне. 

Животът е такъв, 
какъвто го възприемаме

Когато не можем да се справим с негативните емо-
ции, те се превръщат в наши господари. Започват да 
управляват постъпките ни и да ни „убеждават“ в как-
ви ли не глупости. Например че животът е постоян-
на борба. Това твърдение пряко ни стимулира да проя-
вяваме гняв и агресия. Или да възприемаме всичко око-
ло нас песимистично и да обвиняваме за неуспехите 
си околните, стечението на обстоятелствата и са-
мия живот. От всички тези „убеждения“ до хроничния 
стрес и болестите пътят е много кратък. 

Какво „жънем“ от

нервната 
почва

и прежи-
дразнител 
забележка 
предизви-?
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Деструктивните враждебност 
и подозрителност 

Подозрителният предпазлив и тревожен човек е в със-
тояние на постоянна защита, а това е енергоемък про-
цес, който с времето разрушава психичното и физиче-
ското ни здраве. Причина за това поведение може да е 
травма от детството (заради неправилна „програма“ на 
родителско възпитание). Ако самите родители се явя-
ват носители на подобна психична нагласа, те я пре-
дават и на детето. Враждебните и подозрителни хора 
са предразположени към сърдечносъдови заболявания, хи-
пертонии, инфаркти, инсулти и диабет. Постоянното 
вътрешно напрежение води до постоянно напрежение на 
мускулите на шията, врата и раменете, които стават 
болезнени. Това състояние нарушава и кръвообращение-
то на шията, гръбначния стълб и главния мозък. 

Да потиснем, 
или да изразим гнева си?

Яростта и злобата са силни емоции, които при пси-
хично здрав човек не възникват толкова често, а само 
в отговор на силно раздразнение. Природата е осигу-
рила няколко универсални механизма за бързо облекча-
ване на стреса – секс, хранене и физическо натоварва-
не. Ефективно намаляват стреса и различните видове 
медитативни и релаксиращи практики. 
За разлика от древните хора, които са „изпускали па-

рата“ по много примитивни начини (като са се сража-
вали за живота, собствеността и територията си на-
пример), човекът на цивилизацията е скован от прави-
ла и норми на поведение, „начертани“ от родителите 
и социума. Ако началникът те е обидил, няма да му се 
разкрещиш веднага (колкото и да ти се иска!), понеже 
си възпитан да си възпитан. Но външното спокойствие 
въобще не означава, че вътре в нас не кипи океан от 
страсти. За да потисне тези емоции, организмът из-
ползва много енергия, което още повече го изтощава. 

Изходът е да се научим да контролираме емоциите си 
и по правилен начин да изкарваме навън гнева и обида-
та. За да не се превърнат те в причини за най-различ-
ни болести – от язва до захарен диабет и инфаркт. 
Хубавото е, че съществуват доста социално прием-

ливи начини за саморегулация и всеки човек може да 
открие най-ефективния за самия себе си. Условно тези 
начини могат да бъдат разделени на 

физиологически и психологически 
Всяко физическо натоварване намалява стреса и по-

мага на организма да се върне към нормален режим на 
работа. 

  Удряне и крещене. Ударите във възглавница или 
боксова круша, крещенето или пеенето с пълно гър-
ло (докато шофирате например или на нарочно орга-
низирано караоке с приятели) са добри физиологиче-
ски начини за облекчаване на стреса. 
  Всички бойни изкуства и спортове, базирани на 
тях (като тае бо) помагат ефективно да „изхвър-
лите“ натрупалото се у вас напрежение. Благодаре-
ние на съчетанието от резки движения с крака и 
ръце и силни викове 
  Бягане или ходене в бързо темпо. Представяйте 
си, че с всяко издишване напрежението изоставя тя-
лото и мислите ви. 
  Плуването и правенето на секс са най-приятните 
„методи“ за справяне със стреса.

Психологическите „хватки“ също са от полза, макар 
и положителният ефект от тях да изглежда по-ба-
вен за постигане. 

  Мислено кажете на човека, който ви е обидил, 
всичко, което не сте посмели да му кажете на-
яве. Ако не можете да се справите с тази зада-
ча във въображението си, напишете на този човек 
електронно писмо, в което подробно излагате аргу-
ментите си. Представете си, че изпращате писмо-
то, а след това го… изтрийте. 
  Когато се чувствате спокойни, си представе-
те ситуацията, която ви е стресирала, но по 
напълно различен начин – така, както вие бихте 
искали да са се развили събитията. Променете ця-
лото действие и финала є. 
  Спомнете си за ваше любимо място сред приро-
дата – поляна, бряг, планински пейзаж. Нека бъде 
място, което свързвате с приятни емоции. Мислено 
се пренесете там и се отпуснете. 
  Разкажете на приятел за проблема, който ви из-
мъчва, но с чувство за хумор. Това ще ви помог-
не не само да намалите сериозността и значение-
то на ситуацията, но и да я видите откъм смеш-
ната є страна. 
  Запознайте се с възможностите на арттерапи-
ята. Ако обичате да рисувате, пробвайте да изле-
ете мислите и чувствата си в цветове. Рисунката 
ви може да няма сюжет – оставете ръцете си да 
нанасят боичките произволно върху листа. 

КАК ДЕЙСТВА МЕХАНИЗМЪТ 
НА СТРЕСА

ПЪРВА ФАЗА – ТРЕВОГА. Организмът мобилизира всич-

ките си ресурси за борба и защита от външния „враг“. Това 

крайно състояние на стрес въздейства върху лимбичната 

нервна система. Тя предава тревожни сигнали към мозъчния 

център – хипоталамуса, който превключва на екстремен ре-

жим на работа, на който организмът не може да издържи 

дълго. Следва верижна реакция: нарушение на биохимичните 

процеси, рязко покачване на нивото на хормоните на стреса 

(от глюкокортикоидната и адреналиновата група). В кръв-

та се отделя повече глюкоза, дишането и сърцебиенето се 

учестяват, кръвното налягане се повишава… Организмът 

сякаш се готви или за нападение, или за бягство. 

ВТОРА ФАЗА – АДАПТАЦИЯ КЪМ СТРЕСА. Имунната 

система и целият организъм работят на предела на възмож-

ностите си, което значително понижава защитните му ме-

ханизми. Това състояние на максимално натоварване трае 

дотогава, докато организмът не изчерпи съвсем ресурсите 

си. Тогава настъпва ТРЕТАТА ФАЗА – ИЗТОЩЕНИЕТО!
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Още практични съвети

1. Т.нар. техника на четирите въпроса от пси-
хологията ще ви помогне да видите всяка слож-

на ситуация от друга гледна точка. 
• Какво положително мога да извлека от тази ситуа-

ция?
• Какво мога да науча от тази ситуация и какви изводи 

мога да направя?
• С какви свои мисли и действия съм провокирал/а тази 

ситуация?
• С какви ефективни действия мога да поправя нещата 

оттук насетне? 

2. Пренасочете вниманието си. Щом усетите 
гняв или обида, пробвайте да се съсредоточите 

върху обстановката, в която се намирате в момента. 
Огледайте внимателно помещението и всички пред-
мети в него. Чрез рационално възприемане на предме-
тите ще се разсеете от емоционалното напрежение. 
Друг добър ход е да намерите място, където може да 
подишате на спокойствие или да направите няколко 
бързи упражнения против стрес. 

3. Превключвател за емоциите. Когато се нала-
га бързо да успокои плачещото си дете, майката 

първо го прегръща, а после измива лицето му с хладка 
вода. Физиолозите са забелязали, че влиянието на ня-
какъв физическо дразнител действа като превключва-
тел за емоциите. Може не само да се измиете, но и 
да пиете студена вода или да отворите прозореца и 
да подишате свеж въздух няколко секунди, за да „вле-
зете в релси“ и да започнете да мислите нормално. 

4. Заменете негативните мисли с позитивни 
формулировки. Ето как става това:

• Всяка вечер преди сън се сещайте за поне 7 неща, зара-
ди които бихте могли да кажете „благодаря“ на днеш-
ния ден и на себе си. 

• Отбелязвайте и записвайте в дневник приятните мо-
менти, срещи и новата, полезна за вас информация. 

5. Измислете си „железни“ мотивации в полза 
на положителното мислене. Например:

• Ще запазя здравето си, ако се науча да управлявам 
емоциите си в състояние на стрес. 

• Ще започна да правя много по-приятно впечатление 
на околните, понеже ще излъчвам оптимизъм и спокой-
ствие. А усмивката ми ще привлича много повече хора, 
които мислят като мен (т. е. положително). 

• Ще ми е по-лесно да съм в активна форма, защото по-
зитивното мислене ще ми помага да изразходвам сили-
те си равномерно, вместо да ги пилея. 

6. Не потъвайте в преживявания, а анализирайте 
ситуациите и извличайте поуки от тях. Така 

няма да бъдете жертва, а ще започнете да търсите из-
ход, като си изработите оптимална концепция за дейст-
вие. Защото, когато „емоциите крещят“, мисловните 
ни функции значително „затихват“. Преставаме да виж-
даме ситуацията ясно, което означава, че и действията 
за решаването на проблема ни не са правилни. 

СТРЕСЪТ И БОЛЕСТИТЕ

Силните и продължителни отрицателни емоции (в това чис-

ло и дълго сдържаният гняв) водят до патологични промени 

в организма: 

  Задържат се натрий и вода, което създава условия за отоци.

  Повишава се нивото на артериалното налягане, което 

може да прерасне в хипертония

  Вдига се нивото на кръвната захар, което може да ни „на-

влече“ захарен диабет. 

  Калцият в организма ерозира, което е предпоставка за 

остеопороза. 

  Храносмилането се нарушава, което повишава риска от 

поява на гастрит и язва. 

 Увеличава се скоростта на съсирване на кръвта, кое-

то може да увеличи скоростта на образуването на опас-

ни тромби. 

  Трупаме телесна маса, което може да ни вкара в списъка 

на затлъстелите. 

  Имунитетът и съпротивителните ни сили намаля-

ват, в резултат на което се активизира патогенната 

микрофлора (бактерии и вируси). А това дава шанс на ин-

фекциите да ни победят. 

  Калият се извежда активно от организма, което може да 

отслаби дейността на сърцето. 

  Менструалният цикъл става нередовен, което влияе пряко 

върху настроението ни. 

 Влошава се пропускливостта на капилярите, което влоша-

ва кръвоснабдяването на мозъка. 
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же н с к и  р а б о т и

ПРИМЕРИ ЗА 
НЕПОДРАЖАНИЕ

Великите жени затова са велики, защото 
наред с основните си професии – актриси, 
певици или моделиери – са талантливи 
и във… философията. В житейската 
философия. Затова ние имаме склонност 
да ги цитираме, да ги цитираме, да ги 
цитираме. БЕЛА обаче реши да ви докаже, че 
и най-мъдрите мисли на най-умните жени не 
са приложими към всекиго и към всичко. И 
могат да бъдат опровергани от живота.

„МАЙКА МИ СЕ 
ОМЪЖИ ПО ЛЮБОВ 
И ПЛАКА ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ.“ 

(КОКО ШАНЕЛ)

Великата Коко предполага, че щастливият брак се крепи на 

сметка, а не на любов. Права е, но донякъде. Никоя жена не 

бива да пренебрегва материалното благополучие на своя из-

браник (в края на краищата той ще трябва да осигурява нея 

и децата в бъдеще). Но да се опирате само на това при из-

бора си, е глупаво. Хиляди по-малко мъдри и успешни жени ще 

ви кажат, че именно любовта им дава сили да творят, да се 

усъвършенстват и да се изправят по-спокойно срещу труд-

ностите. А някои от тях биха добавили, че любовта прави 

рай дори живота в колиба, стига да е споделен с любим човек. 

Душевна хармония – ето кое е необходимото и достатъч-

но условие, за да живее добре една жена. А да постигне тази 

хармония без любим човек до себе си, е почти невъзможно. 

Друг е въпросът, ако държите поравно на думите „любим“ 

и „обезпечаване“. Ако избраникът ви ги съчетава в себе си, 

това е най-добрият вариант. Надявайте се на него, но в ни-

какъв случай не го фаворизирайте! 

Красавицата Одри, разбира се, е могла да каже това 

за себе си дори и когато е била на 60 години. Гледай-

ки я, човек не може да се усъмни в правдивостта на 

твърдението. Но не на всички жени им е провървя-

ло с наследствеността, което означава, че след оп-

ределена възраст всяка дама трябва да се грижи за 

красотата си. 

Грамотното ухажване на кожата всъщност е добре 

да започне още от 25-годишна възраст! С овлаж-

няващ крем, който трябва да е по-лек през лятото 

и по-плътен през зимата, а също и с хидратиращи 

маски и меки скрабове. Това е минимумът.

А после, колкото повече остарявате, толкова пове-

че козметика трябва да има на тоалетната ви ма-

сичка. Не се плашете от това, а по-скоро го приеме-

те като необходимост. Тогава ще можете да про-

изнесете горната фраза и за себе си, независимо на 

колко години сте. Впрочем по тази тема Коко Шанел 

е била далеч по-мъдра от Одри, като е казала: „Не 

всяка жена се ражда красива, но ако не стане така-

ва до 30-годишната си възраст, е просто глупава“. 

„КРАСОТАТА 
НА ЖЕНАТА РАСТЕ 
С ГОДИНИТЕ Є.“ 

(ОДРИ ХЕПБЪРН)
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И това е спорно! Всеки нормален мъж мечтае за до-

бра жена, която да заведе пред олтара, независи-

мо какво говори пред приятелите си. Но ние знаем, 

че виновни за заблудите ни по отношение на мъже-

те, са стереотипите. В това число и „сватбени-

те“. Най-разпространеният е, че на втория ден след 

запознанството жената започва да планира сват-

бата и да измисля имена на бъдещите си деца, а мъ-

жът и след две години съвместен живот може и да 

не се замисли за брак. Ако вие не искате да ви впи-

шат в графата „всяка жена“, тогава не подвеждай-

те под общ знаменател всички мъже. А що се от-

нася до сватбата, и да се ожените – наздраве, и да 

не се ожените – пак наздраве! Най-важното е да се 

обичате и цените един друг. С тази мъдрост биха 

се съгласили всички жени, дори и най-великите.

Освен всичко друго наричат XXI век „век на бърза-

та любов“. И за това си има основание. И мъжете, и 

жените се стремят да получат повече удоволствия 

от флирта и секса, без да разменят сериозни чув-

ства. Е, защо да не се позабавлявате малко, докато 

търсите истинската любов?! Минаха онези време-

на, когато подобно поведение бе определяно като 

вулгарно и неприемливо. Така че не слушайте Ме-

рилин, а по-добре отидете на клуб в компанията на 

необвързани приятелки, за да пофлиртувате малко с 

бармана и да накарате мъжете в радиус от два ме-

тра около вас да зяпнат, когато се появите.  

Възможно е Грета Гарбо да е имала предвид някак-

ви качества на характера, но ако разсъждаваме за 

женската външност, всичко е точно обратното. 

Ако по природа имате тънка талия, е съвсем ес-

тествено да я подчертавате с елегантни колани. 

Тоест каквото имате, не може да ви се отнеме. Но 

недостатъците си трябва да криете умно и съвсем 

съзнателно. За целта трябва да сте информирани 

за всички новости в областта на козметиката и 

модата. Имате толкова много помощници в тази 

задача – женски списания, женски сайтове… Ако не 

ви се стои пред компютъра, срещнете се с прия-

телки по женски и обсъдете проблема си.

„ЦЕЛУВКА 
БЕЗ ЛЮБОВ 
Е САМО 
ВЗАИМЕН 
ОБМЕН НА 
СЛЮНКИ.“ 

(МЕРИЛИН 
МОНРО)

„ЗА ДА ПОКАЖЕТЕ 
СВОИТЕ ДОСТОЙНСТВА, 
ЩЕ ВИ ТРЯБВА МНОГО 
ПОВЕЧЕ УМ, ОТКОЛКОТО 
ДА СКРИЕТЕ СВОИТЕ 
НЕДОСТАТЪЦИ.“ 

(ГРЕТА ГАРБО)

„НАЙ-ДОБРИЯТ 
НАЧИН ДА ЗАПАЗИТЕ 
ЛЮБОВТА НА МЪЖА, Е 
ДА НЕ СЕ ОМЪЖВАТЕ 
ЗА НЕГО.“ 

(КАТРИН ДЕНЬОВ)
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САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ

У
сещането се появява посте-
пенно – започва с болка в 
гърба, с тежест, която ся-
каш притиска гръдния кош и 

не ни позволява дъх да си поемем. 
Всичко ни дразни – колегите, теле-
фонният звън, въпросите на децата 
след училище… 
Животът неусетно се е превърнал 

в надпревара с неясна цел. Излишно-
то е пуснало корени дълбоко в би-
тието ни. Всичко, което доскоро 
ни е радвало – вечерните парти-
та с приятели, ваканциите в чуж-
бина, ежедневните тренировки във 
фитнес залата, се е превърнало в 
досадно задължение.
Излишните вещи, срещи, „прияте-

ли“, ангажименти са изпълнили на-
шето съществуване, като са измес-
тили от него най-същественото – 
свободата. Свободата е гола. 

ПАТОЛОГИЯ 
НА ПРЕТОВАРВАНЕТО

е здравословно неразположение, пре-
дизвикано от прекомерна актив-
ност. Състоянието на хронична за-
етост поразява и тялото на чове-
ка. Засегнатите лесно се разпозна-
ват – отпуснати рамене, повърх-
ностно дишане – физически наис-
тина не им достига кислород. Ве-
роятна е и появата на субфибрил-
на температура. Дори когато на 

претоварения човек му се „отвори“ 
свободно време, той не може да му 
се наслади. Неговото тяло не може 
да си почива, не се отпуска.
С преуморения човек се общува 

трудно. Той винаги има прекалено 
много информация и думи, погледът 
му не се спира върху събеседника, 
а е устремен някъде в далечината, 
където са останали несвършените 
задачи. Дори най-прости неща в не-
говата компания изглеждат сложно. 
Ускорявайки безкрайно темпото на 

живот, попадаме в омагьосан кръг 
– пием повече кафе, за да работим 
повече, поглъщаме повече храна, за 
да се възнаградим за усилията си, 
купуваме повече, за да компенсираме 
с количеството вещи своята не-
способност да им се зарадваме… 
И колкото повече купуваме, толко-
ва повече се налага да се грижим 
за материалните си придобивки, и 
толкова по-малко време ни остава, 
което можем да прекараме просто 
ей така, без да правим нищо по не-
обходимост. 
Даже и вещите, пригодени уж да 

ни облекчават живота, се обръщат 
срещу нас: докато говорим по мо-
билния, забравяме с кого и къде сме 
в момента. Възприемайки и прера-
ботвайки тонове информация, не 
намираме време да се замислим за 
нещо свое. Претоварено ли е бити-

ето, претоварено е и съзнанието. 

МИСЛИ ЗА СМЕТ 
Как да определим с какво (или с 

кого) вътрешно сме готови да се 
разделим? Това са онези предмети, 
които се „мотаят“ из къщата ни, 
и всеки път, щом се изпречат пред 
погледа ни, раздразнено си казваме: 
„Защо това е тук? Ще го прибера 
на друго място“. И така някоя вещ 
от чекмеджето на бюрото отива в 
шкафа, след това се отправя към 
верандата, а оттам попада на тава-
на. Нейното дълго придвижване от 
място на място е знак, че тя не 
ни трябва. Че вътрешно сме узрели 
да се разделим с нея. 
Да скъсаш с някого обаче е по-

сложно. Желаните и неотложните 
срещи са се превърнали в срещи по 
навик. И сме заети (не по необходи-
мост!) да следим за местата и ча-
совете на срещите. Вместо искре-
но да признаем пред себе си, че по-
вече не искаме да общуваме с този 
човек….

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – 
ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ

Искаме да имаме от всичко по 
много. От времето на дефицита 
ни е останал вътрешен порив и 
готовност да придобиваме, да на-
трупваме, да консумираме, да па-
заруваме… Желание да притежава-

СВОБОДАТА СВОБОДАТА 
Е ГОЛАЕ ГОЛА
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Излишното удобно се е настанило 

във всяка област на нашето 

съществуване. Всеки нов ден ни 

носи нови натрупвания – нови 

контакти, покупки, задължения… 

И толкова сме задушени от 

излишества, че не можем да 

усетим вкуса на живота. А 

бягството изглежда невъзможно.
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ме неща, които, реално погледнато, 
не са ни необходими. Вещите сме-
нят вещи. С невероятна бързина на 
мястото на новото идва нещо още 
по-ново. Оказва се, че ние не при-
тежаваме вещите, а само ги купу-
ваме. И така и не успяваме да по-
лучим удоволствие от това, което 
вече имаме. Но продължаваме да ку-
пуваме новото и да пазим старото, 
което не се решаваме да изхвърлим. 
И не се доверяваме на правото си 
да живеем свободно.

ИСКАМ ДА СЪМ 
ПРОСТО УСТРОЕНА 

Решението не е просто да се 
отър вем от някакво количество 
вещи, а да си върнем смисъла. Ста-
раем се да вършим нещо всяка ми-
нута с надеждата, че сборът от 
такива минути ще направи живота 
ни по-пълен. Но нито една от тях 
не минава през сърцето ни. 
Удължаваме и списъка със запоз-

нанства, с телефонни номера, с 
приятели във фейсбук, сякаш за 
да убедим себе си, че сме много 
нужни и обичани. Но в изобилието 
от контакти губим възможността 
да опознаем отблизо някой, който 
просто е наоколо. 
Все повече и повече ни се нала-

га да общуваме с различни хора. 
А в процеса на непрекъснато гово-
рене думите се износват и загуб-
ват смисъл. За да го върнем, прос-
то трябва да помълчим. Но не е 
толкова просто, защото мълчание-
то предизвиква неволен страх – в 
тишината човек може да разбере 
много за себе си. Затова говорим 
твърде много – да „надприказваме“ 
онова, което може да се разкрие. 

ЛЕКИ СА МИСЛИТЕ, 
ЛЕКО Е БИТИЕТО

Да изхвърлим всичко е нереално. 
Както е нереално да започнем нов 
живот, без да променим нещо в 

себе си. 
Да направим живота си по-лек, оз-

начава да се освободим от всичко 
излишно. В съвременния свят това 
желание постепенно се налага като 
тенденция: „Ден без покупки“, „Ден 
без транспорт“, „Ден без цигарен 
дим“…
За да стане животът по-лек, 

трябва да „развалим магията“ на 
излишните вещи, задължения, от-
ношения, думи, на вменени ни от 
детството мисли, с чийто товар 
живеем и до днес… За да освобо-
дим от това „наследство“ и собст-
вените си деца, да им помогнем да 
се чувстват в своето време и да 
живеят в него пълноценно. 
За да можем да се зарадваме, до-

като си похапваме в умната компа-
ния на приятел, да се зарадваме, че 
научаваме нещо от пролетния дъжд 
и от мъркането на котарака в дво-
ра, да се зарадваме, че сме здрави. 

Теодора СТАНКОВА

Билетите могат да 
бъдат закупени от:
  Касата на зала „Арена 

армеец“ – София.

  Касата на „Тикетпро“ в 

Билетен център НДК.

  Онлайн, на адрес 

www.TICKETPRO.BG

  Касите на „Тикетпро“ 

– България и неговите 

партньори

  В магазините:

СОФИЯ –  „Вижън“, „Ев-

ротурс“, книжарница „Се-

лект“, музикален мага-

зин „Яко“ 

ПЛОВДИВ – „Мюзик цен-

тър“, „Рок шоп“

БУРГАС – „Саунд гардън“

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 

„Медуза“

ВАРНА – „033 мюзик“

„СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЕРПРАЙСИС“
представя 

CIRQUE DU SOLEIL

A L E G R I A

За повече информация посетете www.cirqueclub.com, www.sme.bg или www.ticketpro.bg.

Alegria на испански е си-

ноним за въодушевление, 

веселие и ликуване. Спек-

такълът е представен от 

международен екип, в кой-

то участват 55 акроба-

ти и музиканти от 15 дър-

жави. Уникалното шоу е в 

бароков и оперен стил – с 

пищни костюми, оригинал-

на музика на живо и главо-

замайващ декор, който до-

пълва удивителния атле-

тичен и артистичен спек-

такъл.

Коронният номер е синхро-

трапеца, в който дръзки 

играчи на трапец „летят“ 

покрай люлеещите се на 

повече от 12 м над сце-

ната въжета. А от рит-

мичния и опасен танц Fire-
Knife, в който двама гъв-

кави акробати танцуват 

с пламтящи ножове около 

телата си, направо ще ви 

спре дъхът. Енергията на 

младостта е представена 

в бързия Power Track – бри-

лянтно синхронизирана хо-

реография със скокове от 

трамплин, който е магиче-

ски скрит под сцената.

Alegria е наистина нещо 

повече от шоу „без кон-

куренция във всяко отно-

шение“, както твърди Los 
Angeles Times. „Нещо не-

виждано! Пълен триумф!“ – 

добавя The New York Times.

Билетите за спектакъла 

Alegria на Cirque Du Soleil 

са на цени от 40 до 110 лв. 

Всеки спектакъл е с ли-

митиран капацитет до 5 

000 души.

5 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Този път с още по-
мащабен и уникален 

акробатичен спектакъл –  
ALEGRIA, пленил сърцата 

на над 10 милиона 
зрители по света.

ЗАЛА „АРЕНА АРМЕЕЦ“   
СОФИЯ

ДЕН ЧАС

20 септември, 

петък

20.00 ч.

21 септември, 

събота

10.00 ч. 

и 20.00 ч.

22 септември, 

неделя

14.00 ч. 

и 18.00 ч.



П О ВРЕМЕ НА ШОПИНГ

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.

Н
а кого от нас не се е случвало след работен ден 
да се пошляе из магазините? Без конкретна цел, 
без да има необходимост от каквото и да било. 
А ако се чувстваме депресирани, тогава модер-

ната шопинг терапия според мнозина е задължителна. 
Тя се явява най-добрият начин за прекарване на време-
то и, за оправяне на настроението.

И ПАЗАРУВАМЕ НЕНАСИТНО

Без да се замисляме. Водени единствено от емоци-
ите.
Рискът от прекомерното купуване води след себе 

си и неприятни последици – чувство на вина, съжале-
ния за импулсивните ни действия, финансови затруд-
нения…
Ако желанието ни да пазаруваме надхвърли нормални-

те граници и стане обсебващо (Не мога да пропусна 
тази изгодна оферта. С тази рокля „ще събера“ очи-
те на колежките. Това е най-подходящата кухненска 
маса!), е време да се замислим каква вътрешна праз-
нота запълваме с ежедневното посещение на магазини-
те. Или да си дадем сметка за липсващото доверие и 
уважение към самите нас.
За да преодолеете страстта си към пазаруването, 

АНАЛИЗИРАЙТЕ ЧУВСТВАТА 
които ви обземат при направената покупка – възбуда, 
удоволствие, успокоение, усещане за пълнота и сила, 
гордост…
  Ако при всяка придобивка се чувствате превъзбудени, 
вие сте от психологическия тип купувач, който оп-
ределя ежедневието си като скучно и непрекъснато 
се стреми да му придаде малко пикантност чрез 
правене на покупки. Защо не опитате да замести-
те пазаруването с друг вид активност – вместо 

задължителната обиколка на магазините, направете 
посещение на изложба например. 

  Ако се чувствате спокойни по време на и след па-
заруване, време е да си дадете сметка, че живеете 
в състояние на несигурност и чрез шопинга се оп-
итвате да „изтриете“ със замах неприятните емо-
ции. Постарайте се да се отървете от вашата по-
стоянна тревожност, като започнете да се занима-
вате с йога.

  Ако покупката ви кара да се чувствате значими, 
силни, горди, вие страдате от липса на доверие в 
себе си и мнението на другите е от особено значе-
ние за вас. В този случай вашите усилия трябва да 
бъдат насочени за постигане на личностно израст-
ване до момента, в който разберете, че струвате 
много повече от закупените вещи и нямате нуж-
да от непрекъснатото одобрение на вашите близки.

Райна АНГЕЛОВА, психолог
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ТЕМА НА БРОЯТЕМА НА БРОЯ

Щ
о е то джендър подход? В 
социален план понятието 
обикновено се свързва с на-
сърчаването на равноправие-

то между мъжете и жените в об-
ществото и с предприемането на 
специални мерки в помощ на жени-
те… Джендър подходът е актуа-
лен и в рекламата, но там равен-
ството между половете изобщо не 
е търсено.
Нито пък някога жените са били 

подлагани на дискриминация в ре-
кламната сфера. Напротив. Тук по-
тиснатите са мъжете, защото 

почти всяка реклама 
разчита на нежния пол

Доста често дори няма значение 
какви са рекламираните продукти 

или услуги. Особено показателно в 
това отношение е рекламирането 
на козметика. Независимо дали ста-
ва дума за подмладяваща маска с 
лифтинг ефект или за лосион за 
след бръснене за мачовци, в реклам-
ния бизнес знаят, че мачото има 
дама на сърцето, която косвено вли-
яе на неговия избор за пазаруване. 
В бизнеса открай време има та-

кива, които печелят от невеже-
ството или от обикновените чо-
вешки слабости на хората. За да 
продават, тези хора използват най-
различни манипулативни инструмен-
ти, независимо от твърденията 
им, че правят всичко за удобство 
и улеснение на клиентите си. Ко-
гато лансират нов продукт на па-
зара, представителите на различни-

те компании се ръководят от осо-
беностите на женската психология. 
Прието е да се смята, че жената 
е склонна да прави емоционални по-
купки, т.е. лесно е да бъде манипу-
лирана. Освен това жените посто-
янно искат нещо ново. 

В рекламата думата „ново“ авто-

матично се възприема като „добро“. 

Новият крем е по-хубав от стария – 

това е посланието, което непременно 

трябва да бъде внушено.

Мъжете – точно обратното – 
страхуват се от новото. Пристъп-
ват с нежелание към него или, ако 
направят промяна, непременно ис-
кат аналог на старото. Да прода-
деш на мъж нов продукт, е твър-
де сложно. Самата идея да изби-

©
 A

GE
NC

YB
Y 

/ W
W

W
.1

23
RF

.C
OM

ЖЕНАТА ПРЕД КАСАТА

БЕЛА/юни/183/201340



рат нещо от магазина, обикновено 
ги плаши. За мъжете посещението 
и в магазина за инструменти (мъж-
ки „играчки“), и в магазин за козме-
тика или дрехи предизвиква един и 
същ остър пристъп на паника. Въ-
прос на психика и резултат от ево-
люция…
Мъжът трябва да бъде предвидим, 

за да изпълнява пълноценно своите 
функции – да защитава територия-
та си и да опложда. Да защитаваш 
територия в магазина, е безсмисле-
но, а да оплождаш… Хм, на прак-
тика там няма какво. 

Има и жени, които по отноше-

ние на крема си изпитват съ-

щия „проблем“. Верни са на опре-

делена марка и продукт от годи-

ни и не приемат иновативните 

решения на един или друг произ-

водител. Много жени например 

имат чувствителна кожа и ко-

гато сменят продукта, с който 

са свикнали, получават алергия. 

Следва лечение. Ето ви причина 

жената да развие мъжки тип на-

гласа към пазаруването, породе-

на от предпазливост. 

„Мъжкият“ тип пазаруване е мно-
го по-практична стратегия за из-
вършване на покупки. Рекламистите 
и маркетолозите обаче отчитат, 
че жените не могат да се държат 
„мъжки“ по време на шопинг. Пред-
ставителките на нежния пол мо-
гат да бъдат привлечени от изклю-
чително странни неща, които оче-
видно нямат нищо общо със съдър-
жанието на продукта. Например от 
опаковката и по-специално от три-
те „златни“ звездички върху капа-
ка на кутията на пудрата. Или пък 
от фишуто, вързано на гърлото на 
шишето с парфюм. Или пък от 
цвета на козметичния несесер (по-
дарък към скъпия лосион за тяло), 
който е в същия цвят като този 
на дамската чанта. 

Ключовите трикове 
на рекламата 

разчитат на ключови психологиче-

ски аспекти от развитието на об-
ществото.
Нима преди трийсетина години, 

особено в страните от бившия со-
циалистически лагер, някой е подо-
зирал, че „жената зад щанда“ ще 
извърви толкова дълъг път? Днес, 
докато се усетим, тя вече плаща 
на касата. Връща се вкъщи с пъл-
на торба покупки и след известно 
време изобщо, ама изобщо не може 
да разбере защо са є всички тези 
неща. А съпругът є реално започ-
ва да си скубе косите (напълно оп-
равдано!) и да иска кредитната си 
карта обратно. 

Брейнсторминг
по пътя към касата

Заетите в рекламата специалисти 
знаят, че когато жена е тръгна-
ла към касата, нищо не може да я 
спре. Психолозите обаче не спират 
да се опитват да отговарят на 
„ударите“ на рекламистите… Ето 
техните спасителни твърдения и 
съвети срещу неразумно пазаруване.

• Невъзможно е постоянно да купу-
вате. Дори и да нямате финансо-
ви проблеми, винаги има проблем 
от рода на „няма място вкъщи за 
повече вещи“. 

• Фактът, че имате пари да купи-
те дадена стока, не означава, че 
имате потребност от нея. 

• Помислете каква ценност пред-
ставлява покупката за вас. До как-
во ви приближава? Влияе ли на ва-
шето развитие? Носи ли ви истин-
ско удовлетворение? Колко дълго 
ще ви служи? Защо да си купувате 
четвърти тонален крем, при поло-
жение че в чекмеджето ви има дру-
ги три? Попитайте се колко пъти 
реално ще го използвате, докато 
изтече срокът му на годност.

И това го има
Жените са и тези, които страш-

но се ядосват, когато положител-
ната емоция от емоционалната по-
купка се изпари и се превърне в 

отрицателна. Всъщност въпросът 
„защо ми трябваше да го купувам“ 
отново е много женска реакция. 
Жените са тези, които се тръ-
шкат и когато изядат една хап-
ка торта в повече, и когато ку-
пят нещо непредвидено. И понеже 
вдигат врява до бога за поредната 
излишна покупка, изглежда, че паза-
руват повече от мъжете. А дали 
е така?
От времето на Адам и Ева чо-

вечеството е изгубило способност-
та си за контрол над самото себе 
си. Цялото човечество! Казваме 
го специално на рекламистите и 
маркетолозите. Само изглежда, че 
мъжете могат да се контролират. 
И те не могат! Просто те не се 
тръшкат, когато направят емоцио-
нална покупка. Нито когато са из-
яли три понички вместо една, нито 
когато са изпушили пет цигари по-
вече от определените за деня. Мъ-
жете не се обвиняват в подобни 
ситуации. Правим го само ние, же-
ните.

СПЕСТОВНА 
КАСИЧКА САМО 
ЗА ЖЕНИ
Оплаквате се от ниски доходи, 

но въпреки това се поддавате 

на изкушенията и купувате не-

потребни неща. Какво да напра-

вите? Намалете бюджета си с 

един екзотичен за човек с ниски 

доходи навик – спестявайте. 

Определете спестените пари 

за неприкосновени и не посягай-

те към тях. Това ще „дисципли-

нира“ харченията ви е ще ви на-

кара да се замислите колко ва-

жно е умението да планирате и 

да съставяте бюджет. Посте-

пенно ще престанете да пра-

вите т.нар. спонтанни покуп-

ки. Ефектът от тях трае, до-

като се приберете вкъщи. Ако 

имате тетрадка за приходи и 

разходи, целият ви бюджет ще 

бъде по-видим и контролируем. 

Пробвайте! 
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ДАЙТЕ МИ 
ТРЮФЕЛА

П
редставете си един пре-
красен шоколадов трю-
фел, който струва 25 
цента и малко блокче 

обикновен шоколад за 1 цент. Оче-
видно е, че разликата в цените из-
разява и разликата в качеството 
на двата „сладки“ избора. Ако из-
берем трюфела и платим по-висо-
ката цена – знаем защо го правим 
и знаем какво да очакваме. Зато-
ва и повечето хора казват: „Дайте 
ми трюфела.“ Ако обаче на същия 
трюфел се постави цена 25 цента, 
а до малкото шоколадово блокче се 
сложи табелка „Безплатно“, повече-
то хора избират шоколада. Тоест

ИЗБИРАТ БЕЗПЛАТНОТО

Заимствам този пример от Дан 
Ариели, професор по психология и 
поведенческа икономика в американ-
ския университет „Дюк“. Експери-
ментът с трюфела се промъкна в 
една от неговите видео лекции в 
онлайн курса му на обучение „Ръко-
водство по ирационално поведение 
за начинаещи“. 
И тъй – какво ни казва резулта-

тът от този експеримент? Кога-
то получаваме нещо безплатно, ние 
автоматично сваляме претенциите, 
които обикновено бихме имали към 
неговото качество. 
В английския език се използва една 

и съща дума за „безплатен“ и „сво-
боден“ – free (фри). „Безплатно“ е 
може бе най-атрактивната цена, 

която пазарът някога е предлагал, 
и да – всеки е свободен да избира 
свободното, т.е. безплатното. Но 
когато правите този свой избор, не 
забравяйте, че само когато давате 
пари за стока или услуга, вие авто-
матично си „купувате“ и правото 
да изисквате качество. Плащайки, 
вие се наслаждавате на качеството 
на онова, което сте избрали. Бихте 
могли да си кажете: „Ммм, кол-
ко невероятно вкусен е този трю-
фел!“. Но бихте могли и да стигне-
те още по-далеч и доволно да про-
мърморите: „Ммм, божествен вкус! 
Това са… моите пари!“. Съгласни 
сме, че втората реплика е малко 
странен начин да се почувствате 
значими, но все пак е начин. 
„Безплатно“ понякога е 

МОДЕЛ НА ФИЛАНТРОПИЯ

Но само понякога. Ако не оби-
чате бира или пък сте на диета, 
безплатна бира, която получавате 
с пицата, не ви е необходима. Но 
вместо да помислите и да я отка-
жете, вие си казвате: „Защо да не 
изпия и една бира?“. А какво прави-
те по време на досадно дълъг пре-
зокеански полет? Наливате се с пи-
тиета, нали? Защо? Защото алко-
холът е безплатен. Когато нещо е 
без пари, ние не само че не му се 
наслаждаваме, но и губим контрол 
върху себе и започваме да си вре-
дим. Никога не забравяйте, че „без-
платно“ е всъщност много специ-

ална цена. 
И ако този текст ви намира точ-

но някъде във въздуха, с размъте-
на от безплатния алкохол и на-
лягането по време на полет гла-
ва, моля ви, опитайте „приземено“ 
да помислите върху следното: не 
е ли една от фаталните грешки 
на обществото ни тази, че „без-
платното“ най-често е маркетин-
гова стратегия, насочена към хо-
рата, които имат пари? Щом има-
те пари за пица, значи имате и за 
бира. Щом имате пари за самоле-
тен билет, значи имате пари и за 
поне две малки уискита. 
Хубавото е, че известно осъзнава-

не в полудялото ни и преяло кон-
суматорско съзнание започна с фе-
номена „висящо кафе“ – благот-
ворителна инициатива, възникнала 
в Италия. При поръчка на „вися-
що“ кафе купувачът плаща някол-
ко кафета, но консумира по-малко. 
Тази предварително платена покупка 
дава възможността на хора, които 
нямат пари, също да консумират 
кафе. Първата касова бележка за 
„висящо“ кафе у нас е издадена на 
26 март 2013 г. в 18:41 ч. в град 
Варна. Ден след възникването на 
инициативата „висящо кафе“ в Бъл-
гария започва и инициатива „висящ 
хляб“. Една чудесна следваща стъп-
ка в развитието на този общест-
вен феномен би била: всичко „без-
платно“ – „висящо“. 

Мирослава ИВАНОВА
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ИМАЛИ ЛИ СТЕ И ВИЕ ПОДОБНИ 
СЪМНЕНИЯ – КОГАТО ВИ СЕ СТРУВА, 
ЧЕ РЕАЛНОСТТА СЕ Е РАЗДВОИЛА И 
СЯКАШ ВИ СЕ ИЗПЛЪЗВА. ИГРА НА 
ЕМОЦИИТЕ, „ТРИКОВЕ“ НА ПАМЕТТА 
ИЛИ „КАРТИНИ“, ИЗПЛУВАЩИ 
ОТ ПОДСЪЗНАНИЕТО НИ – КАК ДА 
ОБЯСНИМ ТЕЗИ НЕЯСНИ УСЕЩАНИЯ?

МИМОЛЕТНОТО ЧУВСТВО 
че нещо напълно непознато ни е 
много познато (дежавю) обикновено 
възниква във всекидневни ситуации. 
Седите си с приятели в кафенето 

и изведнъж ви завладява смътно-
то усещане, че вече сте били ня-
кога там – със същите хора, в съ-
щия интериор… Разпознавате „сце-
ната“ в най-дребни детайли и ви се 
струва, че можете даже да пред-
скажете събитията с няколко се-
кунди напред. 
Дежавю може да се появи и кога-

то сте за първи път в съвършено 

чужда страна, както и по време на 
срещи с абсолютно непознати (уж 
нямате общо минало, а сякаш сте 
прекарали години наред от живота 
си с тези хора – това е усещане-
то). В такива моменти изпитвате 
едновременно 

УЧУДВАНЕ, ЛЮБОПИТСТВО 
И ТРЕВОГА 

Предвкусвате сякаш някакво чудо, 
влизате в обувките на ясновидци, 
които могат да видят бъдещето 
или отново да преживеят минало-
то наяве... След няколко секунди 
всичко изчезва – миналото отново 
става кристално ясно, настоящето 

ЛЮБОПИТНОЛЮБОПИТНО
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БИЛ СЪМ ТАМ, 
ПРЕЖИВЯЛ СЪМ ТАЗИ СИТУАЦИЯ, 
ВИДЯЛ СЪМ ТОЗИ ПЕЙЗАЖ…

СПОРЕД ФРОЙД ДЕЖАВЮ Е 
ПАМЕТ ЗА МАЙЧИНАТА УТРОБА 
– МЯСТОТО, ЗА КОЕТО ВСЕКИ 
СЪС СИГУРНОСТ МОЖЕ ДА 

КАЖЕ „ТАМ ВЕЧЕ СЪМ БИЛ!“.

Откъде 
се взема това
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– ново, а бъдещето, както обикно-
вено, непредвидимо и непознаваемо. 

МАГИЧЕСКО ОЧАРОВАНИЕ

Мимолетното усещане дежавю, 
което, са изпитвали повечето от 
нас, е трудно да бъде забравено. То 
„задава“ прекалено много въпроси: 
за същността на времето и прос-
транството, за особеностите на 
човешката памет, съзнание и под-
съзнание. И при все че названието 
на феномена (от френското deja-
vu – „вече видяно“) да се е по-
явило едва през XIX век, дежавю 
интересува човечеството от Ан-
тичността. Философите платони-
ци и питагорейци са го смятали за 
„спомен от минал живот“, стоици-
те са виждали в него „вечно пов-
торение на едно и също“. Аристо-
тел се е опитал да го обясни ра-
ционално, предполагайки, че причина-
та за възникването му е психическо 
разстройство. Въпреки разностран-
ните си определения дежавю про-
дължава да ни очарова, стряска и 
обърква със своето вълшебно оча-
рование. 
Към това загадъчно преживяване не 

са останали равнодушни нито ху-
дожниците, нито писателите и по-
етите. През XIX век дежавю не-
веднъж се споменава в литературни 
произведения на Дикенс, Шатобриан, 
Бодлер, а след това и от Пруст. В 
„По следите на изгубеното време“ 
той го нарича „проблясващо и нераз-
личимо видение, което сякаш казва: 
„Хвани ме в движение, ако можеш, 
и се опитай да решиш загадката на 
щастието, която ти предлагам“. 
Усещането за загадъчност е свър-

зано и с това, че в момент на де-
жавю в главата ни възникват „ве-
чни“ въпроси. Може би онова, кое-
то приемаме за настояще, се явя-
ва „вече видяно“ от нас някога – в 
друга форма и в друг живот (чужд и 
едновременно с това и някак наш).

ЗАБРАНЕНИ СПОМЕНИ

Тази „загадка на щастието“ се е 
постарал да реши (и развенчае) осно-
вателят на психоанализата Зигмунд 
Фройд. Той определя дежавю като 
изтласкан спомен за травматично 

преживяване или желание, неприем-
ливо за нашия Свръхаз.
С други думи, дежавю – това е 

подсещане за наши тайни фантазии, 
сигнал, че се докосваме до нещо же-
лано и едновременно с това заб-
ранено. В своите първи трудове 
Фройд свързва дежавю с майчина-
та утроба – единственото място, 
за което всеки може със сигурност 
да каже: „Там вече съм бил!“. Може 
би именно в това е заключена при-
чината за вълнуващото очарование 
на дежавю.
Създателят на аналитичната пси-

хотерапия Карл Густав Юнг също 
не е оставил без внимание този 
феномен. Той си спомня за изпита-
ното от него чувство по време на 
пътешествие до Кения. „На ръба 
на една скала видях фигура на чо-
век, опрял се на копие. Тази кар-
тина от съвършено чужд свят ме 
прикова – изпитах дежавю. Сякаш 
някога съм бил там. Аз добре по-
знавах този живот! За един миг се 
върнах към своята забравена мла-
дост – да, този човек ме е чакал 
тук през последните две хиляди го-
дини.“ Юнг обяснява това свое пре-
живяване с влиянието на колектив-
ното несъзнавано – един вид родова 

памет, която се предава от поко-
ление на поколение и която прите-
жава всеки един човек. 

СРИВ В РАБОТАТА НА МОЗЪКА

Забравен спомен, забранено жела-
ние или символична представа – бла-
годарение на тези обяснения дежа-
вю повече не се свързва с дарба 
за предсказване на бъдещето или с 
прозрения за минали животи. Наука-
та на XXI век продължава да раз-
венчава тези илюзии. Тя ни вър-
на към предположението на Аристо-
тел, че дежавю не е нищо друго, 
освен срив в работата на мозъчна-
та дейност. Изучаването на епилеп-
тичните пристъпи, които често се 
предшестват от епизоди на дежа-
вю, позволиха на неврофизиолозите 
да изяснят причината за появата 
на „вече видяното“ – краткотрайна 
дисфункция в работата на главния 
мозък. В резултат става дисоциа-
ция (разрушаване на асоциативните 
връзки) между новата информация и 
спомените. И ние на минутата оп-
ределяме непознат обект или ситу-
ация като познати. 
Другото научно обяснение е, че де-

жавю се появява заради срив в рабо-
тата на невронната система на мо-
зъка, провокиращ умора, стрес или 
опиянение. Обърквайки се, нашият 
мозък приема новите впечатление 
за отдавна познати. Така че по оп-
ределение дежавю все пак е илюзор-
но впечатление, което не е изклю-
чено и да е натоварено с някакъв 
смисъл (като всичко, което идва от 
подсъзнанието ни). На учените оба-
че им предстоят още опити да го 
разшифроват докрай. 
Но даже знаейки, че в дежавю 

няма нищо свръхестествено, не 
бива да се отказваме от удоволст-
вието да се вчувстваме в тези мо-
менти. Защото те, макар за един 
миг, ни създават илюзията, че вре-
мето може да спре или да тръгне 
наобратно. И за хилядна част от 
секундата на нас ни се струва, че 
сме го победили. А след това мал-
ко вълшебство в хомеопатична доза 
ние отново неизбежно се връщаме в 
обикновения си живот.

  Близо 90% от мъжете и жените 

по света твърдят, че познават 

ефекта дежавю, а някои казват, 

че това чувство ги обзема редов-

но, по-често в състояние на умо-

ра, раздразнение или стрес.

  Децата изпитват за пръв път 

дежавю във възрастта между 8 

и 9 години. За да възникне това 

преживяване, е необходимо съзна-

нието ни да е развито до опреде-

лено ниво.

  По-склонни към дежавю са оне-

зи, при които е налице генетич-

но предразположение към заболя-

вания, свързани с нарушение на 

чувствените възприятия (шизо-

френия, епилепсия).

ДЕЖАВЮ Е ВЪЛШЕБСТВО В 
ХОМЕОПАТИЧНА ДОЗА.

ИНТЕРЕСНИ 
ФАКТИ
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

„Втори час вече притискам те-
лефонната слушалка към ухото 
си и усещам как настроението 
ми се разваля. Разговарям с при-
ятелката си Ния. По-точно не 
разговарям, а тя хлипа в теле-
фона, жалвайки се от мъжа си, 
а аз мълча и скучая. Ния е раз-
строена, че Сашо не бил обсъдил 
с нея плановете си за лятото, а 
просто я поставил пред свърше-
ния факт „през юли заминаваме 
за Гърция“. Напоследък забеляз-
вам, че те въобще не разговарят 
много-много. Той все е в компа-
нията на своите приятели и оче-
видно с тях му е по-лесно да об-
щува. Ироничните му забележки 
към Ния нямат нищо общо с неж-
ността и загрижеността. Даже 
понякога са си чиста проба оби-
ди. Влюбената двойка очевидно 
е в период на взаимно неразби-
рателство и не може да намери 
общ език. Може би защото той е 
мъж, а тя – жена.“

Е. И., 33 г. 

БИСЕКСУАЛНОСТТА 
НА ДУШАТА

За жената е важно да е убедена, 
че я обичат, а за целта є трябва 
не само близост, но и думи. Когато 
мъжът мълчи, тя възприема мълча-
нието му като отсъствие на ин-
терес към нея. 

Жената трябва да има предвид 
обаче, че мъжкият мозък е организи-
ран по съвършено различен начин от 
женския. И това е главната причина 
на мъжа да му е трудно да изразява 
чувствата си с думи. По-лесно му е 
да съобщава факти, да анализира, да 
дава съвети… Затова и разговорът 
между мъж и жена понякога прилича 
на диалог между глухи. 
Но толкова ли сме неразбираеми 

един за друг? За щастие, всеки чо-
век притежава психическа бисексу-

алност, открита още от Зигмунд 
Фройд. С други думи, у всекиго от 
нас присъства и мъжко, и женско 
начало. Всяко дете наследява гени и 
от майка си, и от баща си. Което 
означава, че по природа ни е заложе-
но да разбираме представителите на 
другия пол. 

ПАТРИАРХАТ 
В НАСЛЕДСТВО

Психическата „двуполовост“ ни 
помага да се разбираме, но само 

М
ъжете предпочитат да 
действат, а не да обсъж-
дат. Затова женските 
думи им минават покрай 

ушите, особено ако жените гово-
рят за чувства. Възможно ли е въ-
обще мъжките и женските уши да 
се настроят на вълните на взаим-
ното разбирателство?
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отчасти. Пълноценен диалог между 
мъж и жена може да има само ако 
никой от двамата не доминира в 
отношенията. В съвременното об-
щество ние наистина се приближи-
хме към равноправието, но много-
вековното върховенство на мъже-
те често пъти влияе подсъзнател-
но върху общуването помежду ни. 

„Неотдавна ме назначиха за 
главен счетоводител в голямо 
издателство – разказва 35-го-
дишната Евгения. – Не мога да 
кажа, че мъжът ми се отнесе 
ревниво към моето повишение, 
но напоследък, когато се връ-
щам вкъщи уморена и изнервена 
от работа, той често ми натяк-
ва, че си опропастявам живота 
с всички тези фактури, отчети 
и сведения за приходи и разхо-
ди… Може би му се струва, че и 
аз, като всяка друга жена, правя 
от мухата слон. Но ми е обидно, 
че подценява и пренебрегва не-
щата, които наистина са ми ин-
тересни.“

От една страна, през последни-
те сто години настъпиха кардинал-
ни промени в представите ни за 
това как може да се държи една 
жена и как – един мъж. От дру-
га страна, в България традицион-
но мъжът си е глава на семейство-
то. Затова, ако жената започне да 
доминира извън семейството, то е 
съвсем естествено да престане да 

се съгласява на подчинение и вкъщи. 
За да не възникне конфликт, имен-
но на жената є се налага да наме-
ри верния тон. Защото женската 
психика е по-устойчива от мъжка-
та: жената исторически е отивала 
в семейството на мъжа, към кое-
то е била принудена да се нагоди. 
От това са зависели успешността 
на брака и продължаването на рода. 
На мъжа не му се е налагало да се 
адаптира към ничие семейство. Той 
е печелел пари е и бил длъжен да 
бъде твърд, силен и надежден. Тън-
ки настройки на общуването по-
между им не са били предвидени. 

МОЗЪКЪТ, НЕСЪЗНАВАНОТО 
И ДРУГИ ПРЕПЯТСТВИЯ

Няма по-голямо изпитание за от-
ношенията от женското „трябва 
да поговорим“, особено ако вземем 
предвид, че реално 80% от наше-
то общуване се осъществява без 
думи. Но това желание „да пого-
ворим“ не е каприз, а свойство на 
женския мозък. В сравнение с мом-
четата, момиченцата започват да 
четат по-рано, по-рано проговарят 
и по-лесно учат чужди езици. При 
решаване на проблеми и преживя-
ване на емоции при жените се за-
действат и двете мозъчни полукъл-
ба, докато при мъжете – или само 
дясното, или само лявото. Това се 
дължи на влиянието на женските 
полови хормони – естрогените – 
върху ембриона. Те стимулират об-
разуването на връзки между двете 

Половите различия, или както е модерно да ги наричат напоследък – дж-

ендърни, се проявяват и в невербалното общуване: например мъжете 

често докосват жените. Забележете! Именно езикът на тялото играе глав-

на роля в привличането на вниманието на някой възможен сексуален парт-

ньор, като позите и жестовете имат различни смисли в зависимост от кул-

турния контекст. 

Бързи погледи към човека, който харесваме; извъртане на тялото към мяс-

тото, където се намира той; полуотворени устни или леко събрани и „наду-

ти“; изправен гръб, усмивки; пърхане с мигли; звънък смях; поглаждане на ня-

какъв предмет с длан; разтърсване на коси; отмятане на глава назад така, 

че да се открие шията; неволни докосвания – това е само „откъс“ от бъл-

гарския език на тялото.

ИСТОРИЯ БЕЗ ДУМИ

САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!

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

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

www.espressocafe.bg, 0700 17 227 / 02 980 10 38
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мозъчни полукълба. Затова на жени-
те им се удава да вършат някол-
ко неща едновременно – да говорят 
и да слушат например (нищо, че на 
мъжете им е трудно да го повяр-
ват!). Жените по принцип имат с 
30% повече невронни връзки, които 
се задействат при говорене. При 
мъжете за речта отговаря лявото 
полукълбо (даже основно те чуват 
с дясното ухо, което се управлява 
от лявото полукълбо), но речевите 
функции при тях не са свързани с 
никаква по-специална зона в мозъка. 
Възможно е в това да се крие при-
чината за мъжкото равнодушие към 
разговорите въобще. Впрочем пове-
чето от клиентите на логопедите, 
както е известно, са момчета. Не-

обходимо ли е тогава да настоява-
ме за разговор с тях, особено ако 
този разговор е за любов?! Же-
ната, естествено, може да говори 
колкото си иска за своите чувства 
и за отношенията си с партньо-
ра, но това няма да є помогне да 
получи така жадуваното признание 
в любов. Защото мъжете се стра-
хуват да говорят за любовта. Да 
произнесе сакралните думи „Оби-
чам те“, за един мъж е равносил-
но на това да признае, че изпитва 
страст, която може да го подчини 
на някоя жена. Затова мъжете се 
стараят да говорят за други неща. 
На подсъзнателно ниво мъжете из-
питват първичен страх да не бъ-
дат „погълнати“ от жената. Този 

страх се ражда първо като страх 
от майката – от нейната силна и 
поглъщаща любов. И даже когато 
се отдели от майка си, един мъж 
продължава да се страхува да не 
бъде погълнат отново – от жена 
си или от любимата си.
Какво можете да направите то-

гава? Да помните, че мъжете и 
жените изразяват различно своите 
мисли и чувства и различно възпри-
емат чутото. И да признаете, че 
тази основна разлика помежду ни е 
притегателната сила в мъжко-жен-
ското общуване. И накрая, да при-
емете, че на двама души не винаги 
са им нужни думи, за да се разбе-
рат. Там, където думите са безсил-
ни, говорят чувствата.

Т
рудно ни е да чуем другия и да говорим така, че 
той да ни разбере. Защо общуването често ни раз-
очарова и остава у нас усещането за пясък, в кой-

то са потънали думите ни, или за стени, през които 
не може да се мине? Точно защото в диалога се намес-
ват нашите очаквания и емоции, разбирателството се 
е превърнало в изключение от правилото. Но ние, както 
винаги, продължаваме да се стремим към него.

ПРЕКАЛЕНИ ОЧАКВАНИЯ ОТ ОБЩУВАНЕТО
Общуването помежду ни може да се сравни с огромен 

чадър, под който е скрито всичко, които става меж-
ду хората. Талантът ни да оцеляваме или да установя-
ваме близки отношения с други хора, нашата предста-
ва за смисъла на живота и верността ни към различни 
идеали – всичко това в голяма степен зависи от начи-
на, по който общуваме. Общуването може да бъде раз-
гледано като особен измервателен прибор, с чиято по-
мощ хората определят колко са си ценни един на друг. 
И понеже то е много важно за нас, ние се отнасяме към 
него много внимателно, опитвайки се да разберем как да 
се държим по-добре, на кого какво да говорим, кога да 
премълчаваме и кога да настояваме на своето. Но чес-
то нашата представа за нас самите не е толкова обек-
тивна. Например „на мен ми е трудно да общувам“ и „с 

мен трудно се общува“ не е едно и също. Някои хора 
само си представят, че с тях е лесно и приятно да се 
говори, но всъщност е точно обратното. Околните се 
измъчват, ако трябва да водят разговор с тях, защото 
тези хора не ги чуват и не ги виждат, просто си об-
щуват сами със себе си. Именно затова е важно да се 
вглеждаме детайлно във всичко, което се случва около 
нас – ако в отношенията с някого бавно и постепенно е 
настъпило хронично мълчание, си заслужава да потърсим 
причините за това. Особено ако държим на този някого. 

ПРЕДПОЧИТАНИЕТО КЪМ МОНОЛОЗИТЕ
Общуването не винаги е диалог. Понякога просто ис-

каме да се изприказваме и в такива случаи не е изклю-
чено да си говорим сами със себе си (като лудите). Но 
само диалогът дава възможност за разбирателство меж-
ду двама души, за установяване на по-дълбоки отноше-
ния. Разговаряйки, ние не само обменяме информация, а 
се стремим да наложим възгледите си, да представим 
мнението си за меродавно. Ако постоянно искаме по-
следната дума да е наша обаче, тогава единствената 
цел на нашите дискусии е да бетонираме убедеността 
в собствената си правота. Сигурно точно за този слу-
чай философът Артур Шопенхауер е предложил негови-
те „тридесет и осем начина да бъдем винаги прави“. 

Откъде толкова 
(НЕ)РАЗБИРАТЕЛСТВО?!
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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.



ДЕЦАДЕЦА

РАЗЛИЧНО
ОБИЧАМ ГИ

КАКВО НЕ СМЕЕМ ДА ПРИЗНАЕМ 
ДОРИ ПРЕД СЕБЕ СИ

Мисълта, че обичаме децата си различно, ни кара да 

се чувстваме много, ама много виновни. Но какво да 

направим, като наистина сме привързани по-силно 

към едното дете, отколкото към другото?!

©
 K

AR
EL

 N
OP

PE
 / 

W
W

W
.1

23
RF

.C
OM

КОГА Е НУЖНА ПОМОЩ
Добре е да се консултирате с психолог 

или психотерапевт, ако у вас се е заг-
нездило усещането, че отношението към 
двете ви деца са „застинали“, тоест 
едни и същи са години наред. Например 
смятате, че по големият ви син е умен 
и надарен (във всичко!) млад човек, кой-
то има пред себе си страхотни перс-
пективи за бъдеще. А малкият е като 
Иванушка Глупака, никога (и в нищо!) не 
е бил и продължава да не е талантлив. 

Имате повод за притеснение само ако 

представите за децата ви са константни, 

не се променят във времето, независимо 

че децата ви порастват и се променят.

В такива случаи е добре да се обърне-
те към специалист, за да разберете как-
во пречи да общувате пълноценно (става 
дума за пълноценно емоционално общува-
не) и с двете си деца.

ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ ЖИТЕЙСКИ ПЕРИОДИ
 „Имам син и дъщеря. По-голяма е дъщерята, която се роди точно ко-

гато завърших университет и още не бях наясно с какво ще се занима-
вам в бъдеще. Идея нямах как се гледа бебе, което си беше нещо нор-
мално. Сега със сигурност мога да кажа, че в момента, в който тя се 
роди, майчинският ми инстинкт изобщо не заработи… Синът ми се 
появи на бял свят в момент, в който кариерата ми вървеше стреми-
телно нагоре. Имах много кратък отпуск по майчинство, буквално 10 
месеца. Смея да твърдя, че се наслаждавах на всяка минута от това 
свое кратко майчинство, но трябваше бързо да се върна на работа. 
Не исках да проваля колегите си, на които бях обещала да помогна се-
риозно в един проект, нито да разочаровам шефовете си, които въз-
лагаха на мен големи надежди. Та затова, макар и с болка на сърце, се 
върнах на работа…

Мина време, децата ми пораснаха и в някакъв момент аз ясно ос-
ъзнах, че се отнасям към тях по различен начин. С дъщеря ми – вина-
ги по-строго. Карах є се за щяло и нещяло, но особено за това, че не 
се грижи добре за външния си вид. (Самата аз съм много взискателна 
към своя.) Когато се роди по-малкият є брат и аз започнах да му да-
вам цялото си внимание, дъщеря ми, естествено, започна да ревнува. 
Постоянно ми повтаряше, че не я обичам. Може ли това да е исти-
на?! Макар че, честно казано, синът ми наистина събужда у мен други 
емоции, не такива, каквито изпитвах към нея. Сигурно и затова пове-
че го глезя, по-мека съм с него. Но с времето упреците на дъщеря ми, 
че не я обичам, започнаха все повече да ме тревожат…“

Мариана, 34 г.
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Често жените, майки на две и повече деца, са притесняват, 
че по сила привързаността им към различните им рожби е раз-
лична. Към едно от децата си те подозират, че изпитват по-
голяма симпатия и благоразположение, а на друго не обръща 
такова голямо внимание и то се чувства необичано. Понякога 
и самите деца се оплакват и отправят директни обвинения: 
„Мамо, ти малкия Васко го обичаш повече от мен!“.
Подобни изказвания са като 

ПУСКОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ЧУВСТВОТО ЗА ВИНА 
Родителят започва да се съмнява дали това наистина не е 

така? И силно да се тревожи, че обичайки едното си дете 
повече от другото, може да навреди на пренебрегнатото. Но 
любовта е трудно уловимо и трудно за дефиниране чувство. 

В случая не бива да говорим за любов, а по-скоро за различна 
по сила и начин на изразяване привързаност към различните деца, 

което е напълно нормално.

Майката ражда децата си в различни периоди от живота си. 
Възможно е след раждането на първото си дете тя да е била 
по-увлечена от майчинство, отколкото след раждането на вто-
рото. Това не означава, че другото дете, което се е родило в 
момент, когато тя е мислела повече за кариерата си, получава 
по-малък дял от любовта є. Тя му дава 

СЪЩАТА ЛЮБОВ, САМО ЧЕ ПОД ДРУГА ФОРМА 
Родителят влагат част от себе си в децата си. Една жена 

обаче носи у себе си едновременно и пасивното, и активното 
начало; и женска, и мъжка идентичност; и силен майчински ин-
стинкт, но и силно желание за израстване в кариерата. 
И гледа на децата си през призмата на тези свои различни 

идентичности. А начинът, по който изразява своята привър-
заност към тях, зависи до голяма степен от начина, по кой-
то тя самата се отнася към своите различни същности. На-
пример в отношенията между майка и дъщеря обикновено пре-
обладава женското начало. Но ако майката не е в хармония с 
женското начало у себе си, е твърде възможно да е по-строга 
към дъщеря си, водена от тревогата, че ако и тя не се държи 
женствено, в бъдеще няма да е щастлива в отношенията си 
с мъжете. Такава майка би нервничила и би се чувствала под-
съзнателно виновна пред дъщеря си, че я е родила от женски 
пол. Тогава нейната любов към нейното момиче ще е „украсе-
на“ от тревога и вина.
Ако има и син обаче, тази майка 

ЩЕ ПРОЕКТИРА В НЕГО 
МЪЖКАТА СИ ИДЕНТИЧНОСТ 

която у себе си тя смята за нещо привлекателно. Защото ми-
сли, че да си момче, по принцип е по-перспективно в живота. 
Различните форми на привързаност в този случай не означават 
различни по сила привързаности. 
Ще окаже ли това влияние върху характера на децата? Раз-

бира се. Ще промени ли безвъзвратно съдбата им? Едва ли. В 
бъдеще са твърде възможни и други обрати в тези майчинско-
детски отношения.

Отношенията между майка и дъщеря са 

доста по-сложно устроени от тези меж-

ду майка и син. Пораствайки (превръщайки се 

от момиче в девойка, а после – в жена и май-

ка), детето от женски пол кара и майка си да 

се движи по „стълбата на женската еволю-

ция“, правейки я последователно майка на зря-

ла жена, а след това и баба. Това е естест-

веният ход на историята и едновременно с 

това живот, пълен както с радостни съби-

тия, така и с жестока конкуренция. 

 Отношенията между родители и деца при-

личат на айсберг. Видимата му страна е 

всичко съзнателно, а невидимата – всичко не-

съзнателно. При отношенията между майка 

и дъщеря подводната част е доста по-слож-

на и противоречива, отколкото тази над во-

дата. 

 В отношенията майка – син съотношение-

то между частите на айсберга е друго. Май-

ките по принцип съзнателно се притесняват, 

че ще изпитват трудности да разбират си-

новете си, да споделят техните интереси и 

хобита. А подводната част на айсберга може 

да е украсена от възторжени любовни и даже 

в някакъв смисъл еротични чувства.

МНЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТА

(Продължава в следващия брой. )

ПОЛОВА „ДИСКРИМИНАЦИЯ“
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„П
росто престанах да 
харесвам работата 
си! Естествено, не 
стана изведнъж, но за 

няколко дни си дадох сметка, че жи-
вотът ми през последните 12 години 
буквално е минал без следа. Всичко из-
глеждаше интересно преди това – на-
учни експедиции, лекции, общуване с 
млади хора... Но сякаш не го бях жи-
вяла, сякаш го бях гледала във филм за 
друг човек.“ 

Елеонора Д. (42 г.), 
бивш преподавател в университет

ВЪПРОСЪТ

какво е работата за нас е вълнувал 
силно обществата в различни епохи, 
а отговорът непрекъснато се е про-
менял. Източник на доходи, люби-
мо занимание, начин да реализираме 

своите способности и таланти… 
Векове наред трудът е бил възпри-
еман като наказание за първородния 
грях, неприятно задължение, с кое-
то всеки се е стремял да се раз-
дели по-бързо, а после да се отдаде 
на забрава в църквата или в... кръч-
мата. Още Аристотел твърдял, че 
е невъзможно човек да бъде щаст-
лив, ако е принуден всеки ден да за-
работва прехраната си. Освен това 
нуждата от свобода не се съчета-
ва с идеята за принуда. Радикални-
те промени в отношението към въ-
проса обаче започнали в епохата на 
Просвещението. Философите на 18. 
век били първите, които се обеди-
нили около твърдението, че човек 
може да бъде по-щастлив с работа-
та си, ако благодарение на нея се 
разкрива като личност. 
В съвременното общество са се 

съхранили две на практика проти-
воположни представи за работата. 
Едната – че работата е средство 
за прехрана – ни е завещана от ра-
ботническата класа. Другата пред-
става е наследена от средната кла-
са, според която работата е висша 
цел, възможност за реализация на 
способностите, едно от необходи-
мите условия за щастие. 

ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА 
натежава първата представа за ра-
ботата. Радваме се, че изобщо има-
ме някаква работа. В по-спокойни 
времена работата е един от ос-
новните начини да увеличим броя 
и качеството на личните си по-
стижения. 
Някъде между всички представи, 

които сме наследили, и онова, кое-
то ни диктува новото време, се 
крие нашето собствено мнение по 
въпроса. Повечето хора се стараят 
да намират нещо интересно в ра-
ботата си. В общия случай търсим 
практическо приложение на основ-
ни свои качества и в същото вре-
ме заработваме пари, за да живеем.
Да си спомним притчата за три-

мата зидари, които били попита-
ни какво работят. Единият отго-
ворил, че реди тухли, другият, че 
зида стена, а третият, че строи 
храм. Веднага бихте възкликнали, 
че само третият обича истински 
своята работа. Но удовлетворе-
ние може да изпитват и трима-
та. Първият просто не търси реа-
лизация в своята работа, вторият 
се реализира като майстор зидар, 
третият – удовлетворява своите 
духовни потребности. Както и да 
теоретизираме (и притчовизираме) 
отношението си към работата, на 
теория всичко е по-просто. Но в 
действителност? 

КАРИЕРАКАРИЕРА

ARBEIT MACHT FREI* ЛИ?!ARBEIT MACHT FREI* ЛИ?!

*  В превод от немски език – „Работата ни прави свободни“ или „Трудът осво-
бождава“.

Arbeit macht frei е заглавие на романа на 

немския писател националист Лоренц Ди-

фенбах, издаден във Виена през 1872 г. 

Книгата е разказ за живота на комарджии 

и измамници, които преоткриват пътя 

към добродетелта чрез труд. С течение 

на времето заглавният израз станал по-

пулярен в националистическите кръгове. 

Фразата е също и своеобразна пародия на средновековния израз „Градският 

въздух освобождава“, който означавал, че крепостен селянин, който успявал 

да преживее достатъчно дълго време в града, ставал свободен. Възможно е 

Arbeit macht frei да е парафраза на евангелския цитат „Истината ще ви на-

прави свободни“ (Евангелие от Йоан). 

През 1928 г. правителството на Ваймарската република го използва като ло-

зунг, анонсиращ голяма благоустройствена програма, чиято цел била прео-

доляване на безработицата. 

В качеството си на лозунг фразата е била поставяна и на входовете на 

много от нацистките концентрационни лагери. Тълкува се или иронично, или 

като символ на последна, макар и фалшива надежда. Надписът е бил използ-

ван и върху входовете на различни учреждения в Германия.
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Ситуациите, пораждащи вътреш-
ни конфликти, са достатъчно мно-
го. Все по-сложно е да намерим 
равновесие между работата и лич-
ния живот. Ако работата ни е 
интересна, но пък сме принудени 
да я вършим в дискомфортни за 
психиката и физиката ни условия, 
неудовлетворението ни е гаранти-
рано. Ех, поне да знаехме, че 

ПРАВИМ НЕЩО ВАЖНО 
или че променяме нечий живот към 
по-добро… Вероятността да се 
усещаме щастливи би била по-го-
ляма тогава. Ерата на индустриа-
лизацията обаче не ни оставя мно-
го възможности да разберем полез-
на ли е нашата работа за другите. 
За разлика от пекарите в старите 
хлебарници например, които позна-
вали всеки човек, който купува и 
яде от хляба им, днешните произ-
водители на най-необходимите хра-
ни не виждат лицето на нито един 
от тези, които лакомо поглъщат 
произведеното от тях. 
И все пак има възможности за 

установяване на лични контакти, 
независимо каква е професията ви 
и независимо от факта, че я уп-
ражнявате точно в днешни време-
на. Опитвайте се да установявате 
лични контакти. Разберете за кого 
работите. „Изпитвам удоволствие 
от това, че успявам да обслужа 
бързо и качествено своите клиен-
ти“, сподели с нас банков служител. 
Виждате ли – този човек извърш-
ва еднообразни операции всеки ден, 
но в същото време вижда резулта-
тите от труда си и изпитва ра-
дост от това. 
Ако обаче не намирате нито един 

повод за радост в дейността, коя-
то ви носи парите за месеца, ако 
постоянно чувствате неудовлетво-
реност, анализирайте ситуацията. 
И помнете – 

ТЕЖАТ НИ НЕ ОБЕКТИВНИТЕ 
ОБСТОЯТЕЛСТВА 

а нашата представа за тях. Ако е 
необходимо, потърсете помощта на 
психотерапевт, за да установите 
кое точно във вашата лична исто-

рия ви кара да търпите или пък да 
отхвърляте работа, която остана-
лите хора възприемат по различен 
начин. Ако установите дълбоките 
причини, поради които упражнявате 
дадена професия (семейни правила 
или пък ниска самооценка), ще при-
добиете важно знание, което може 
да ви помогне да промените ситу-
ацията.
Помислете какво ви е нужно – 

точно разчетен график за деня, ра-
бота в екип или пък по-творче-
ски подход? Какви са предимства-
та и недостатъците на сегашната 
ви работа? Големите отговорности 
или ниската заплатата? Помислете 
защо обръщате сериозно внимание 
на дреболиите, които не ви харес-
ват (неудобно работно място, драз-
нещ колега). Понякога, за да подо-
брите цялостното си усещане от 
пребиваването си в офиса, е доста-
тъчно да промените нещо съвсем 
дребно. Да внесете ред и уют в 
работното си кътче или пък да се 
договорите с шефа на отдела си, 
че в определен ден от седмицата 
ще работите от вкъщи. 
Ако осъзнаете, че сте избрали ра-

бота, движени по-скоро от външ-
ни фактори, а не от вътрешна по-
требност, опитайте се да възвъ-

рнете чувството си за независи-
мост. Формулирайте собствените 
си желания, дори и най-безумните. 
Това веднага ще ви дари с прилив 
на енергия. Ако направите списък 
със своите знания и умения, това 
пък ще бъде първата крачка към 
превръщането на мечтите и най-
шантавите ви идеи в реалистич-
ни цели. Ако усещате, че е необ-
ходимо да смените професията си, 
не се страхувайте да го направи-
те. Гледайте на промяната като на 
стъпка към емоционалното ви удо-
влетворение. 
И не на последно място, помнете, 

че е изключително важно да „пос-
тавите работата на мястото є“. 
Не преувеличавайте значението є в 
собствения си живот. Добре е да 
осъзнаете, че няма идеална работа 
и че професионалният живот не е 
всичко. В друго време и на друго 
място бихте могли да си позволи-
те онова, което не ви достига в 
настоящата ви работата. 
Не забравяйте и онази мисъл на 

древния философ, заради която все-
ки работещ човек днес иска да бъде 
конфуцианец: „Правете това, което 
обичате, и в живота ви няма да 
има нито един работен ден“. Кон-
фуций. ©
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К
ато малка бях известна с 
това, че всяко лято купувах 
малки пиленца с парите от за-
куските си. Отглеждах ги в 

малко кашонче в малкия ни апарта-
мент, а през нощта спях с тях. 
Майка ми и сестра ми не можеха да 
излязат на глава с мен. 
Човекът, с когото ще ви запозная, 

дава любов, грижи и внимание на свои-
те птици по един „пораснал“ и разли-
чен начин. Кръстьо ДЪБОВ е 47-го-
дишен собственик на единствената в 
България ферма за пауни, която е и 
една от трите подобни в цяла Европа. 
Пътят до фермата му край Бургас 

минава през разкошна прасковено-кай-
сиева градина, в чийто въздух витаят 
спокойствие, любов и топлина. 

Що за човек сте вие? И защо 
решихте да отглеждате и раз-
въждате пауни?

– Биолог съм. Вече 20 години се за-
нимавам с търговия, а през послед-
ните 8 години отглеждам селскосто-
пански трайни насаждения. Фермата, 
която имам сега, се издържа трудно, 
защото продуктът є е... красотата. 
Всичко започна като хоби, но за да 
се развиваме, с хората, с които ра-
ботя превърнахме мястото в турис-
тическа атракция. 

Разбирам, че не сте използвали 
държавни субсидии за дейност-
та си?

– Дълги години дори се чудех защо 
зоопарковете са на държавна дота-
ция? Тази година го разбрах. Цени-
те на количествата фураж, които 
трябваше да купуваме, както и раз-
ходите за поддръжката са непосилни, 
ако човек не развива и други дейнос-
ти, с които да се издържа. 
Обичам да се простирам според чер-

гата си. Това, което съм планирал 
да направя в близките 10–15 години, 
може да се получи и за година-две, ако 
има подкрепящи програми от страна 
на държавата, но у нас няма такива 
възможности. Нещо повече – ферма-
та ни е член на Международната асо-
циация на пауновъдите със седалище 
в Ню Йорк. В България ми трябваха 
2 години, за да получа регистрация за 
обикновен животновъден обект. 

Друга част от дейността ви е 
продажбата на птици с добър 
ген...

– Да, разполагаме с добър генофонд. 
Птиците са подбрани от различни 
континенти, половината от тях са 
от Северна Америка, където селекци-
ята е на изключително високо ниво, 
а дейността във фермите е разви-

та отлично. Работя предимно с коле-
ги от организацията. В тази асоциа-
ция са регистрирани 225 разновидно-
сти на пауни, които са селектирани 
от хора. Най-големите ферми в САЩ 
имат по 70 разновидности, за срав-
нение ние имаме вече 25. Според аме-
риканските стандарти ние сме сред-
но голяма ферма. 

Какви са видовете пауни?
– В природата съществуват два 

основни вида – обикновен индийски 
паун и зелен (мутикус). Индия и окол-
ностите є са родината на пауните. 

С какво се хранят?
– В природата се хранят със зърна, 

семена, треви – като всички коко-
ши птици, към които принадлежат. 
Пауните могат да бъдат хранени и 
като обикновени кокошки, но тогава 
перата им биха изгубили красотата 
си. Всяка година в края на лятото 
те опадват и до месец май следва-
щата година дължината на опашката 
им се възстановява. Ето защо им е 
необходима разнообразна храна, каква-
то им даваме тук. 

Колко са всъщност птиците, 
живеещи тук?

– Около новогодишните празници 
бяха общо 260. От тях разплодните 
двойки са около 100–120, а потом-

Фабрика Фабрика заза красота красота
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ството им – около 140–160. За вся-
ка птица порционът е 200 г храна 
на ден. Ако направите една проста 
сметка, ще разберете за какво голя-
мо количество храна става въпрос. 
Основната ни идея не е разплод на 

птици. Не желаем да ги произвежда-
ме серийно, на конвейер. Така бихме 
стигнали до 1000–2000 броя. Всички-
те ни пауни са със сертификат за 
произход, отговарят на всички ка-
чествени показатели. 

Осигурявате ли лекарски грижи 
на птиците?

– За да не се стига до боледува-
не, профилактиката е задължителна. 
Обръщаме силно внимание на хигиена-
та, хранителните норми, както и на 
всичките медикаменти, нужни за раз-
витието и стимулирането на имун-
ната им система, които иначе те си 
набавят сами в природата. 

Колко души се грижат за тях?
– Двама души ежедневно се грижат 

за тяхната хигиена и храна. Аз по-
скоро давам насоки.

Когато с приятеля ми видяхме 
по пътя си табелката „Ферма 
за пауни“, възкликнах възмуте-
но: „И пауни ли започнахме да 
ядем вече?!“. Вегетарианец ли 
сте?

– Не. 
А бихте ли яли паунско месо?

– Само ако не знам, че е такова. 
(Смее се.)

Възприемате ли пауните като 
хора?

– По-скоро ги възприемам като при-
ятели, въпреки, че се стараем да 
имам колкото може по-малък кон-
такт с тях. По подобие на тези, 
които взимат птици от природата, 
за да ги излекуват, а после ги пус-
кат. Искам хората да ги виждат та-
кива, каквито са в естествената си 
среда. Има хора, които си купуват 
паунчета и ги опитомяват, галят ги 
по главата и т.н. Аз не искам това. 

На пауните интересно ли им е, 
когато идват хора?

– Да! Няколко от тях свикнаха с 

туристите – перят се, когато имат 
зрители, залепват се за оградата, 
шарят по мрежата с клюн.

С какво се отличава паунът от 
останалите птици?

– Пуйка, кокошка или паун – няма 
голяма разлика. Но паунът се отли-
чава със силната си мускулатура и 
добрите си защитни реакции. В съ-
щото време е прекалено чувствите-
лен и уязвим на стрес.

Защо окраската на мъжкия е 
по-красива?

– В природата почти винаги мъж-
ките са по-красиви. Женската про-
дължава рода и нейните цветове са 
по-семпли, за да не бъде забелязвана 
лесно от хищниците. Има теория, 
че мъжкият впечатлява женската с 
оперението си, но тук бих казал, че 
цветовете не играят такава роля, 
колкото други природни дадености.

Какъв символ е пауновото 
перо?

– Никакъв символ не е. Просто е 
красота и магия от природата. По-
гледнато на слънчева светлина, то 
отразява най-богатата палитра от 
цветове. А когато няма слънчева 
светлина, цветовете му изглеждат 
други. 

А кога си разтваря опашката 
(наричам я опашка, но всъщ-

ност това са гръбни пера, кои-

то се намират над опашката 

на пауна)?
– Понякога го правят без видима 

причина, за мен това е своеобразно 
демонстриране на егото. Перчат се, 
за да се покажат на някого. При са-
мозащита – също. Когато е с разпе-
рена опашка, птицата добива огромни 
размери. 30–40 см са дълги най-късите 
пера, най-дългите стигат до 180 см.
Мъжкият разперва опашка най-чес-

то при самозащита или когато жен-
ската е готова за съвокупление. То-
гава паунът започва да обикаля око-
ло женската и да движи крилата си. 
Прилича на танц и трае около 3–4 
сек. Няколко пъти съм се опитвал 
да снимам този „танц“, но не съм 

успявал. 
Моногамни ли са?

– Не, но привикват, привързват се, 
движат се заедно с партньора си. 

Вашите птици са щастливи 
птици...

– Ами да...
А вие щастлив човек ли сте? 

– Винаги съм щастлив, когато съм 
сред пауните. Някои от посетите-
лите, които идват тук, остават за 
по 15 мин., други стоят по 2 часа, 
гледат, снимат... А аз всеки божи 
ден съм тук и винаги откривам нещо 
ново. При това не ги наблюдавам 
като обикновен посетител. Опитвам 
се да забележа всяка промяна в пове-
дението им и да я анализирам.
Може да се каже, че аз вече ги по-

знавам по физиономии. Знам кой как 
се е чувствал вчера – дали е бил ве-
сел, или пък не е бил. 

Познават ли характера на 
тези птици хората, които ги 
вземат?

– Първо, беседваме с потенциални-
те клиенти. Обикновено ги вземат 
хора, които действително искат да 
полагат грижи за тях. Но има и 
такива, които не осъзнават колко 
е отговорно отглеждането на един 
паун. Понякога ги разубеждаваме да 
не купуват.

***
Аз се гордея с „човека с пауните“ 

(така си го кръстих), който въпре-
ки държавата, въпреки трудности-
те твори красота. Тръгнах си из-
ключително доволна от това райско 
кътче, създадено от него. Кръстьо 
ми подари пауново перо, а аз успях 
да снимам как един красавец ухаж-
ва своята любима. Представих си, че 
това беше тяхното представление 
за мен. Впоследствие се сетих, че в 
родината на пауните, духовна Индия, 
няма нито една картина или рисун-
ка без присъствието на паун в нея. 
Явно, освен красота, има и нещо дру-
го в тях, за което ние все още ня-
маме очи...

Интервю на Албена ДЖИМОВА
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БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

К
омарите! Заради тях си удря-
ме шамари навсякъде по тя-
лото през деня и, колкото 
и да сме уморени, не можем 

да затворим очи през нощта. Драз-
нещото им жужене и следите от 
техните „престъпления“ по телата 
ни наистина могат да ни изнервят. 
Колкото и маловажен да изглежда 
за някои проблемът, един от основ-
ните „летни“ въпроси, които си за-
даваме, е 

КАК ДА СЕ ЗАЩИТИМ 
ОТ КОМАРИТЕ

Комарите самци се хранят само с 

растителни сокове и цветен прашец, 
техните „зелени пасбища“ са реките, 
басейните и храстите. Когато чо-
вешкият крак наруши идилията им, 
рояци от тях започват да кръжат 
наоколо. Те обаче няма да ви навре-
дят, освен с това, че ви принужда-
ват да слушате жуженето им. 
Женските предпочитат друго. Ко-

марите самки през целия си живот 
са на своеобразна „кръвна“ диета и 
редовно си приготвят „коктейли“ от 
човешката кръв. Ето защо женски-
те имат славата на истински кръ-
вожадни чудовища! Те могат да „из-
пият“ толкова много кръв наведнъж, 

че да увеличат четири пъти собст-
веното си тегло (за сведение, те-
глото им е около 2 мг). При ухапва-
не насекомото „инжектира“ в кръв-
та ни антикоагулантно вещество, 
което възпрепятства съсирването є 
на мястото на ухапване. По този 
начин комарът има възможност да 
смуче кръв. Именно антикоагулираща-
та слюнка на насекомото предизвик-
ва сърбеж и парене на кожата, а по-
някога дори алергии и инфекции. Ко-
гато ни хапят обаче, комарите 

ПРЕСЛЕДВАТ 
БЛАГОРОДНА ЦЕЛ – 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РОДА 
Моля ви се! С вашата кръв! Ако 

самката не получи необходимата 
доза кръв, тя няма да бъде доста-
тъчно плодовита. Това означава, че 
вместо 200 яйца, няма да може да 
снесе повече от десетина. 
Обяснението се крие във факта, 
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С НЕЖНИ 
ИМЕНАВАМПИРИВАМПИРИ

Какво е лятото? Речни и морски бани, нощувки 

на палатка, песни край огъня или работа в градината? 

Независимо къде сте и независимо какви занимания сте 

предвидили за летните месеци – бъдете готови за досадни 

спътници! Те няма да ви изпият бирата, нито да ви вземат 

гаджето, нито пък ще искат да опитат от рибената ви чорба. 

Интересува ги само едно – кръвта ви.
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че, попаднали в организма на кома-
ра, липидните съставки на човеш-
ката кръв се преработват в желя-
зо и протеини, които оказват ог-
ромно влияние върху плодовитост-
та. Женските комари снасят на 
всеки 2–3 дни средно по 150 яйца, 
от които за около 7 денонощия се 
развиват възрастни индивиди. Ето 
защо през летния период често 
срещаме цели ята комари и жадни 
за кръв самки. 
Още един интересен факт от жи-

вота на тези досадни насекоми е, 
че 

ЖЕНСКИТЕ ЖИВЕЯТ МНОГО 
ПО-ДЪЛГО ОТ МЪЖКИТЕ

Продължителността на живота 
на женските е около 43 дни, дока-
то мъжете „вегетарианци“ живеят 
само 19 дни. 
Ако ви интересува, източникът на 

противното тънко жужене, с кое-
то комарите известяват своето 
присъствие, са крилата на насеко-
мите. За 1 секунда комарът осъ-
ществява около 600 маха с крилата 
си. Средната скорост на движение-
то му при полет е около 3,2 км/ч. 
Жертвите си комарите определят 
от почти 50 м разстояние. Да се 
скрием от тях, е почти невъзмож-
но. Дори ако сме добре екипирани, 
комарите винаги ще намерят неза-
щитено място по тялото ни, от 
което да пият кръв. Защото са 
„оборудвани“ с топлинни локатори, 
с които отдалече усещат топлина-
та (термолокатор е установен при 
комарите, кърлежите, дървениците 
и бълхите – бел. ред.). Кръвопийките 
избират за своя „площадка за каца-
не“ топлите участъци от човешко-
то тяло. Основно това е кожата в 
близост до вени и артерии. 
Комарите, оказва се, са гурмани и 

не закачат всички. 

ТЕ ОБОЖАВАТ 
„ЛОШАТА“ КРЪВ 

Т.е. избират болни хора – със сър-
дечни заболявания, артрит, варико-
за, страдащи от болки в кръста и 
ставите, хора с повишена телес-
на температура и пр. Комарите се 
стараят да „ядат“ от засегнатия 

участък на тялото. Привличат ги 
човешки екземпляри с високо съдър-
жание на холестерол и стероиди в 
кръвта. Към целевата група на ко-
марите спадат и човешките инди-
види, които по някаква причина ми-
ришат на лекарство; малките деца, 
които излъчват топлина по-силно 
от възрастните; темпераментните 
мъже, които имат повишено коли-
чество на тестостерон в кръвта. 
Любими на комарите са и бременни-
те жени, както и жените в овула-
ция. Съблазнителни за тях се оказ-
ват и ароматите на спиртни на-
питки. Пияните хора са лесна пляч-
ка на комарите. От „анестезията“ 
на алкохола те дори не усещат кац-
налото върху кожата им насекомо. 

ПЛЯСКАНЕ, РАЗМАХВАНЕ 
НА РЪЦЕ, ПОЧЕСВАНЕ

Подобни действия имат върху ко-
марите ефект, подобен на този, 
който има върху бика червеният 
плащ. Те привличат вниманието не 
на един комар, а на цялото ято. 
Комарите реагират моментално и 
на светлина, топлина, отделяне на 
въглероден двуокис при дишане, как-
то и на миризма на пот. 
Ако вече се питате на кого не 

обръщат внимание, ето го и отго-
ворът – на вегетарианците и суро-
воядците. Вероятно причината за 
това е ароматът на телата им 
или съставът на кръвта им. 

КАПАНИ ЗА КОМАРИ
Интересни са методите, които 

нашите предци са използвали за за-
щита от комари. За да не влиза в 
дома им тази напаст, те закача-
ли по стените букетчета лаванду-
ла или пък поставяли върху перва-
за на прозореца запарка от лукови 
люспи. Събирали и цветове и листа 
от лайка, изсушавали ги и ги оста-
вяли на различни места в дома. Из-
вън къщата хората едно време са 
се предпазвали от комари, като ма-
жели кожата си с отвара от пелин. 
Приготвяли я по следния начин: за-
ливали корени от растението с по-
ловин литър вода и оставяли да ки-
пне. За защита от комарите слу-

жел и най-разпространеният бурен 
– метлица, от който също пригот-
вяли отвара. 
Животрептящият, или по-скоро 

живосърбящият въпрос, обаче е – 
какво да правим с комарите днес? 
Днес ние като че ли не можем да 
се справим с тези малки летящи 
„вертолети“, без да използваме хи-
мия. Какво се продава и между как-
во можем да избираме?

  Аерозоли – ефективно, но много 

токсично средство.

  Специални, пълни с течност 

пластини, които се поставят 

в електрически контакт. 

  Ултразвукови устройства, кои-

то са безвредни и които също 

се захранват от електричест-

во или пък са на батерии.

  Различни репеленти, с които 

се обработват отделни учас-

тъци от тялото или участъци 

от дома.

Ако искате да водите „естест-
вена“ борба с комарите, използвай-
те аромалампа и етерично масло 
от карамфил, евкалипт или чаено 
дърво – все непоносими за комари-
те миризми.
Не забравяйте и да снабдите вра-

тите и прозорците с комарници. 
Ако пък почивате сред природата, 

хвърлете в огъня борови шишарки 
– комарите бягат от боровия аро-
матен дим. 
Ако нищо от това не ви е помог-

нало и вече сте нашарени от кома-
ри, намажете ухапванията със сода 
за хляб, разтвор от калиев пер-
манганат, сок от лук или амонячен 
спирт. Също популярно е да се из-
ползват отвари от листа от жи-
ловляк, мента или череша. ©

 N
AT

UR
SP

OR
TS

 / 
W

W
W

.1
23

RF
.C

OM

Репелент срещу 

насекоми
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вк у х н я т а

ЗА 2 КЮФТЕТА:
 1 тиквичка  1/2 глава чер-

вен лук (ситно нарязана)  4 

см корен от джинджифил (по-

чистен и настърган на едро) 

 1 зелена люта чушка (почис-

тена от семките и наряза-

на на дребно)  1 с. л. зърнес-

та горчица  1 яйце  50 г га-

лета  1 връзка пресен кориан-

дър (нарязан)  2 с. л. олио  2 

кръгли хлебчета за сандвичи 

 сол и черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Настържете тиквичката на 

едро ренде, оставете я да пос-

тои настъргана, за да се от-

дели течността от нея. От-

цедете я добре.  2. Към отце-

дената част прибавете яйце-

то, горчицата, джинджифила, 

кориандъра, лука и галетата. 

Подправете със сол и черен пи-

пер на вкус и разбъркайте. От 

сместа оформете две големи 

кюфтета и ги изпържете в ол-

иото (по 5 мин от всяка стра-

на). 3. Затоплете питките, 

разполовете ги и освен зелен-

чуковото кюфте, сложете във 

всяка и по 1 кръгче домат и 1 

с. л. майонеза. 

Бургери с пуешко месоБургери с пуешко месо

Сандвич със Сандвич със 
зеленчуково 
кюфтекюфте

МАЛКО СЛЪНЦЕ МАЛКО СЛЪНЦЕ 
В ЧИНИЯТАВ ЧИНИЯТА
На терасата, в двора или на пикник сред природата 
– няма нищо необичайно в това да си спретнете 
здравословен обяд на открито в хубав юнски ден.

ЗА 8 САНДВИЧА:
 1 кг смляно пуешко месо  1/2 глава червен лук (нарязана на ситно) 

 4 см корен от джинджифил (почистен и нарязан)  1 люта чушка 

(почистена от семките и накълцана)  1 с. л. зърнеста горчица  1 

яйце  50 г галета  2 ч. л. пресен кориандър (нарязан)  2 с. л. олио 

 8 хлебчета за бургери  2 домата  листа от зелена салата

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. В дълбока купа смесете каймата, лука, лютата чушка, джинджифи-

ла, горчицата, яйцето и кориандъра. Получената кайма разделете на 

8 части, като всяка част оформите като шницел и оваляте в галета. 

2. Загрейте фурната до 200 градуса. Запържете за кратко шницели-

те от двете страни, след което ги подредете в тава и ги допечете 

до готовност. 

3. Хлебчетата затоплете леко във фурната, разполовете ги и между 

тях подредете по 1 листо салата, кръгче домат и бургера отгоре.
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Цветна кремсупа от 
цвекло и целинацвекло и целина

Зелена салата с грейпфрут и Зелена салата с грейпфрут и 
запечени зеленчуцизапечени зеленчуци

Сандвич със 
зеленчуково 
кюфте

ЗА 8 ПОРЦИИ:
За салатата:  2 грейпфрута  2 с. л. зехтин  200 

г репички  150 г салата кресон

За запечените зеленчуци:  300 г моркови  300 г 

тиквички  600 г пресни картофи  1 глава кромид лук 

 няколко стъбла мащерка  сокът от 1 лимон  3 с. 

л. зехтин  1 с. л. зърнеста горчица  1 с. л. бял винен 

оцет  2 ч. л. течен мед

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Обелете и разделете грейпфрута на резени с по-

мощта на остър нож. Изцедете 1 с. л. сок от плода и 

я смесете със зехтина. Пригответе салатата в дъл-

бока купа, за да можете добре да смесите съставки-

те: листата кресон, нарязаните на кръгчета репич-

ки и парчетата грейпфрут. Залейте я с приготвения 

дресинг от зехтин и грейпфрут. 2. Загрейте фурната 

до 220 градуса. Подредете целите моркови, картофи и 

нарязания лук. Полейте ги със смес от лимонов сок и 2 

с. л. зехтин. Добавете мащерката, посолете и печете 

30–35 мин. 3. От останалия зехтин, горчицата, меда и 

винения оцет пригответе дресинг, с който да овкуси-

те запечените зеленчуци при поднасяне. 

ЗА 8 ПОРЦИИ:
 600 г цвекло  1 голяма глава лук  2 стръка 

селъри   1 л пилешки бульон (може и разтворен 

от кубче)  400 г пресен или замразен зелен грах 

 3 скилидки чесън  1 връзка магданоз, нарязан 

на едро

НАЧИН НА ПРИГОВЯНЕ:
1. Загрейте фурната до 200 градуса. Цвеклото 

(без да го белите), главата лук (разполовена) и 

скилидките чесън увийте в алуминиево фолио и 

ги изпечете за около 1 час. 2. Почистете цвек-

лото, нарежете го на едро и го сложете в купа-

та на блендера заедно с половинката глава лук, 1 

стръкче селъри и 2 скилидки чесън. Налейте 600 

мл бульон и пасирайте. 3. Бланширайте граха в 

кипяща вода (2 мин, ако е замразен, и 10, ако е су-

ров). 4. Сварения грах пасирайте в блендера за-

едно с другата половинка лук, остатъка от че-

съна, селърито о бульона. Това е зелената част 

от супата! 5. Затоплете двете смеси преди сер-

виране и ги разлейте по чиниите – червената в 

едната половина, а зелената – в другата (по сре-

дата трябва да се смесят). Поръсете с прясно 

смлян черен пипер и декорирайте с магданоз.

СЪВЕТ За да постигнете по-плътен вкус, може-

те да добавите в зелената супа малко сметана.
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Пирог със сьомгаПирог със сьомга
ЗА 6 ПОРЦИИ:

 500 г маслено многолистно тесто  500 г филе от 

сьомга (нарязано на парченца)  1/2 глава фенел (див ко-

пър)  1 с. л. олио  25 г краве масло  сокът и настър-

ганата кора от 1 лимон  3 с. л. нарязани на дребно маг-

даноз и копър  1 яйце (разбито)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Загрейте фурната до 200 градуса. Покрийте дъно-

то на тава за печене с пергаментова хартия и поръсе-

те малко брашно отгоре. Разстелете половината от го-

товото тесто, набодете го с вилица на много места и 

го изпечете до готовност. 2. Фенела нарежете на тън-

ки ивици и запържете в олио за 2–3 мин. 3. Парченцата 

риба подредете върху изпеченото тесто. Смесете мас-

лото с кората от лимон и зелените подправки и намаже-

те рибата с тази смес. Отгоре разпределете запърже-

ния фенел. 4. Покрийте с другата половина от тестото. 

Повърхността на пирога намажете с разбито яйце (най-

лесно става с четка). Печете пирога 25–30 мин. 5. При-

гответе  сос от кисело мляко, майонеза и горчица (гор-

чицата да е най-малко), който да поднесете с рибния 

специалитет.
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В
ера Орешарова (по- известна в мрежата като 

Vera Ore) непрекъснато търси пролука в ежедне-

вието и битовизмите, през която да надникне и 

да види нещо красиво. След това го насища с емоцията 

си и го показва на хората във вид на уникални бижута 

от полимерна глина – възможно най-благодарния според 

нея материал, от който може да бъде направено всич-

ко. Стига само да искаш да създаваш неща, в които да 

оставяш частица от себе си. Всичките є бижута са 

родени и „израсли“ като нейни свидни рожби и носят 

частички от нейните вълнения, когато ги е правила.

Първият є проект 
„Градът и неговите обитатели“ е вдъхновен от тех-

ника на руската школа по полимерна глина. Той е сил-

но градски, посветен на инициативата „София диша“.

„Отраснала съм сред тропота на трамваите и глъчта 
на тълпите. Градът за мен не е просто среда за обита-
ване, а е утроба и плацента, без която не мога да съ-
ществувам. А пък и той, градът, не може да бъде себе 
си без нас, неговите обитатели“ – споделя Вера и она-

гледява мислите си с тематичните бижута. 

Емоциите, породени 
от контакта є с природата 

вдъхват живот на още ярки и запомнящи се бижута. 
„Не мога да си представя живота красив без онази сен-
зитивност към ближния или към Великото творение“ – 

добавя тя. 

Друга вълнуваща за Вера тема е тази за „тъканите, 
материите, старите и очукани от времето предме-
ти, свалени от тавана, за да ни дарят спокойствието и 
опората на миналото и да ни направят будни и тръпне-
щи да усетим настоящето“. Всичко започва със 

спомена за бродериите на баба є 

и с нейната кутия за копчета – извор на най-чудесните 

съкровища за Вера в детството.

В момента Вера Орешарова разработва серия етно-

бижута, искрящи с цветовете на пролетта и лято-

то, вдъхновени от модните колекции на Роберто Ка-

вали и екзотичните цветя от джунглата на Амазон-

ка. Можете да ги видите на нейната фейсбук стра-

ница Vera.ArtOre. Всякакви идеи и коментари от ваша 

страна са добре дошли на електронната є поща 

vera.artore@gmail.com.

Бижута за носене и съпреживяване

Сияние 

пред буря

Не се страхувай, 

скочи в дълбокото

Огнени 

температури

Къде отиде 

слънцето 

ГРАДЪТ И КОТКИТЕ. „Всичките обици са различни, както сме ние разнолики, но 

всичките са сходни, защото сме част от едно голямо пулсиращо urban тяло.“
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ВЪПРОС

ПАРКЕТ, КЕРАМИЧНИ, 
ГРАНИТОГРЕСНИ, МРАМОРНИ 
ПЛОЧКИ, БАЛАТУМ, МОКЕТ И 
МНОГО ДРУГИ – КАК ДА СЕ 

ОРИЕНТИРАМЕ В РАЗНООБРАЗИЕТО 
ОТ ПОДОВИ НАСТИЛКИ, КОИТО СЕ 

ПРЕДЛАГАТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР?

„ХАУСМАЙСТЕР“ ОТГОВАРЯ

Преди да вземете решение, трябва 
да имате предвид особеностите на 
помещението, в което ще полагате 
подовата настилка.
 В зависимост от влажността За 
помещения, в които има много влага, 

Ремонт с немска Ремонт с немска 
прецизностпрецизност

Фирмата развива и направление 
„Фасилити мениджмънт“ – можете изцяло 
да разчитате на цялостното поддържане 

на сградата (почистване, техническа 
поддръжка, охрана и сигурност).

Ако се доверите на „Хаусмайстер“ ООД, можете на-

пълно да обновите и освежите дома си, без да хаби-

те време и нерви. „Хаусмайстер“ съществува в Германия 

като професионално сдружение на майстори и домоупра-

вители от над 100 години. 

РЕМОНТ „ОТ“ – „ДО“
„Хаусмайстер“ ООД поема целия ремонт – от огледа, ди-

зайнерския проект, доставката на материалите, извърш-

ване на самия ремонт до почистването. 

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, завър-

шили строителство и фасилити мениджмънт в Германия, 

с богат професионален опит както в България, така и в 

Германия. 

ха у с м а й с т е р  с ъ в е т в а

„ХАУСМАЙСТЕР“ МОЖЕ 
ДА ВИ ОСИГУРИ ФИНАНСИРАНЕ.

„ХАУСМАЙСТЕР“ ВИ ПРЕДЛАГА 
ЗАСТРАХОВКА НА РЕМОНТА.

АКО НЯМАТЕ ПАРИ ЗА РЕМОНТ

АКО ИСКАТЕ СИГУРНОСТ

КАК ДА ИЗБЕРЕМ 
ПОДОВАТА НАСТИЛКА

Независимо дали обзавеждате ново жилище, или ремонтирате ста-
ро, неизбежно трябва да обърнете внимание на пода. Той е начало-
то на стиловото оформление във всяко помещение и може да пре-

върне студената и неугледна стая в уютно и приятно място за живеене.

Ремонтът е трудна дейност, с която неизбежно се сблъскваме. Най-често през лятото. За да 

облекчат живота ни в сезона на отпуските, експертите на „Хаусмайстер“ „откриха“ рубрика-

та „Хаусмайстер съветва“, която стартира от този брой на сп. „Бела“. Специалисти от фир-

мата ще съветват нашите читатели как домът им да стане по-красив и по-удобен. 
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най-подходящи са различните видове 
плочки, поради непромокаемостта им. 
За помещения с умерена влажност са 
подходящи плочките, балатумът и ла-
минираният паркет, поради ниската 
им склонност да абсорбират влага. За 
помещения с ниска влажност са подхо-
дящи както изброените по-горе, така 
и мокетът, масивният паркет и ес-
тественият трислоен паркет. 
 Според натоварването (дали ста-

ва дума за пода в офиса или в мага-
зина, където минават много хора, 
или за пода вкъщи?) От голяма важ-
ност е степента на натовареност, 
която трябва да поеме подовата на-
стилка. За помещения с ниско нато-
варване, като домашния ви хол, са 
подходящи всички настилки, но за по-
мещения с голямо натоварване тряб-
ва да изберете плочки или ламиниран 
паркет. По-нискокачествените (по-ев-
тини) плочки могат да се напукат или 
изтъркат, балатумът се изтърква и 
накъсва, мокетът се смачква и захабя-

ва, а естественият паркет се нуждае 
от много сериозна и трудоемка под-
дръжка и относително често освежа-
ване (циклене и лакиране).
 Ламинираният паркет – едно из-

ключително добро решение Ос-
новните му предимства са: лесен и 
бърз начин за монтаж; възможност 
за приспособяване към почти всякакви 
подове; възможност за лесна поддръж-
ка и за поставяне в помещения с уме-
рена влажност; възможност за поста-
вяне в помещения с висока натоваре-
ност и възможност за избор на раз-
нообразни цветове на повърхността.

Почистването на ламинирания пар-
кет става с леко влажен парцал при 
стайна температура и естествена 
влажност. Може да използвате и ня-
кой почистващи препарати, които не 
съдържат абразивни съставки.

Може да задавате всякакви 
въпроси, свързани с ремонт, 
вътрешен дизайн, организация 
на дейностите по поддръжка 
на сградата и ще получите 
компетентен отговор. 
Пишете на имейл: 
office@hausmeister.bg.
С помощта на калкулатора на 
страницата на „Хаусмайстер“ 
www.hausmeister.bg можете да 
се ориентирате за цените за 
поставяне на ламиниран паркет, 
които включват и стойността 
на материала. (Изчисленията са 
направени за български паркет.)

 Новият паркет създава 

съвсем нов облик 

на жилището

Ламинираният паркет е подходящ и за стълби 



4 съвета
вг р а д и н а т а

1.  Подхранване със зеленчуков 
бульон

Ако сте варили зеленчуци за салата или за 

друго ястие, не изхвърляйте водата от варе-

нето. Тя съдържа полезни вещества, дейст-

ващи благотворно на растенията във ваша-

та градина. 

Например водата, в която сте варили кар-

тофи, съдържа нишесте, активизиращо рас-

тежа на почвените организми. Много е поле-

зен и бульонът от броколи, моркови и цветно 

зеле. Охладете го до стайна температура и 

смело полейте растенията с него. 

2. Конецът за зъби 
е идеално средство за връзване на растения, 

защото не поврежда стъблата им, не омеква 

и не гние под въздействието на дъжда и вя-

търа, а и няма да ви трябват ножици, за да 

си отрежете от него толкова, колкото ви е 

необходимо! По-добре използвайте конец, кой-

то не е напоен с ментол обаче.  

3.  Нов живот за старата 
саксия 

Напълнете я с пясък, добавете малко олио и 

разбъркайте добре. През лятото в този микс 

е много удобно да съхранявате градинските 

инструменти. Така те няма да хванат ръж-

да и винаги ще ви бъдат под ръка. След при-

ключване на градинската работа е доста-

тъчно да забиете лопатката и греблото в 

пясъка, за да престоят там до следващото 

използване. 

4. Удобство за розите
Калият, който се съдържа в банановите 

обелки, е отличен тор за розите, който ще 

им помогне да се защитят от набезите на 

болести и вредители. Закопайте обелките 

под розовия храст на дълбочина 2–3 см. Кали-

ят е особено необходим за красивите цветя 

през периода на цъфтеж и напъпване.  

1

2

3

4
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Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак
за ЮНИза ЮНИ

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 ЮНИЮНИ

ОВЕНОВЕН

Авантюри, промени, пътуванияАвантюри, промени, пътувания

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Печалби и нови възможностиПечалби и нови възможности

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Това е вашият месец!Това е вашият месец!

РАКРАК

Амбиция, късмет, ентусиазъмАмбиция, късмет, ентусиазъм

ЛЪВЛЪВ

„Стопявате“ страхове и съмнения„Стопявате“ страхове и съмнения

ДЕВАДЕВА

Намирате половинката си!Намирате половинката си!

ВЕЗНИВЕЗНИ

Добри новини за кариерата виДобри новини за кариерата ви

СКОРПИОНСКОРПИОН

Освобождение от зависимостите!Освобождение от зависимостите!

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Пазете се от финансови загубиПазете се от финансови загуби

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Търпение и трудТърпение и труд

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Прозорливи и вдъхновени стеПрозорливи и вдъхновени сте

РИБИРИБИ

Обърнете внимание на децатаОбърнете внимание на децата
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Ако имате въпроси 
или искате да 

споделите мнението 
си за астропрогнозите, 
можете да се свържете 

с Михайлина Никлева-
МИШЕЛ на имейл адрес 

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



Прогноза за юни 2013 г.

 ПРИЯТЕН И ДИНАМИЧЕН ПЕРИ-

ОД ви предстои, пълен с пътувания, 

създаване на нови връзки и приятел-

ства, както и с нови възможности за 

изява. Всичко това чудесно ще пас-

не на динамичната ви природа от 1 
до 20 юни. 

 АВАНТЮРИ, ПРОМЕНИ И ПЪТУВА-

НИЯ „отключва“ в живота ви новолу-
нието в Близнаци на 8 юни. За Овни-

те, които се занимават с бизнес, пе-
риодът от 8 до 20 юни е отличен за 

нови начинания. Можете да помисли-

те за разширение и преместване на 

бизнеса си (не само в друг град, но и 

в друга държава). 

 НАПРЕЖЕНИЕ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ 

е вероятно да изпитате от 3 до 27 

юни, когато Венера навлиза в зна-

ка Рак. Тази нейна позиция предпола-

га бурно изясняване на отношения и 

дисхармонично общуване, особено с 

хората, с които живеете. 

 ОБУЗДАЙТЕ РЕВНОСТТА И МНИ-

ТЕЛНОСТТА СИ на 11 и 12 юни. Не 

си изпускайте нервите и не късайте 

прибързано интимни отношения. Ако 

овладеете гнева си, има шанс да пре-

живеете много хармонични мигове с 

половинката си – да пътувате някъде 

заедно, да предприемете съвместни 

инициативи. Хармонични дни в това 

отношение са 7 и 21 юни. 

 СЕМЕЙНИТЕ ПРОБЛЕМИ ще са 

фокусът на периода след 21 юни, ко-

гато и Слънцето навлиза в Рак и об-

ръща вниманието ви върху належащи-

те текущи задачи. 

 ОТТЕГЛЯНЕТО ЗА КРАТКО ОТ РА-

БОТАТА Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО от 21 

до 30 юни. Добре е да обърнете по-

специално внимание на дома и се-

мейството си. Почивайте си повече 

и по-често се уединявайте. Така ще 

съберете по-бързо сили и ще успее-

те да свършите след това най-нале-

жащото. 

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 

през периода от 26 юни до 20 юли, 

когато Меркурий е ретрограден. 

Всички стартирани сега дейности 

има риск да се окажат неуспешни. 

Концентрирайте се повече върху от-

хвърлянето на отложената работа и 

върху довършването на реализация-

та на стари ваши идеи. В дните от 

23 до 25 юни ще бъдете зависими от 

началници, работодатели или от по-

възрастни роднини. Вслушайте се в 

съветите и предложенията им. Обър-

нете внимание и на дребните и нале-

жащи ремонти вкъщи през тези дни. 

Подновете интереса си към имотни 

въпроси, които отдавна стоят нере-

шени.

 ИДЕАЛЕН ЗА РЕШАВАНЕ НА МА-

ТЕРИАЛНИ ПРОБЛЕМИ е целият ме-

сец юни. Стабилизирате се както в 

работата/обучението, така и в лич-

ните отношения. 

 ДОВЪРШЕТЕ ЗАПОЧНАТОТО ОТ 

ПРЕДНИЯ МЕСЕЦ от 1 до 7 юни. 

Най-силните ви дни през този пери-

од са 3 и 4 юни. Тогава не отлагайте 

нищо, което изисква да бъде доведе-

но докрай, независимо колко време и 

усилия ще ви коства. 

 НАПРЕГНАТ И ПРОТИВОРЕЧИВ 

ДЕН е 7 юни. Тогава внимавайте с 

инвестиции, подписване на догово-

ри, плащания и пътувания, както и с 

отношенията с партньори от чужби-

на. Много неща могат да се объркат, 

тъй като ще се изплъзнат от кон-

трола ви. 

 ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ, БИЗНЕСМЕ-

НИТЕ И ШЕФОВЕТЕ ТЕЛЦИ могат да 

започнат нови инициативи след но-

волунието на 8 юни, което ще повли-

яе благотворно печалбите в бъдеще. 

На всички останали Телци това ново-

луние също ще донесе добри възмож-

ности за повишаване на доходите, 

подобряване на самочувствието и ук-

репване на здравето. 

 НЕ СЕ СТЕСНЯВАЙТЕ ДА ПОИСКА-

ТЕ ПО-ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ и по-до-

бри условия на труд от 8 до 20 юни. 

17 и 19 юни са отлични дни за пече-

лене на пари, укрепване на здравето, 

активни действия и търсене на нови 

възможности. 

 СТАВАТЕ ПО-АКТИВНИ В ОБЩУ-

ВАНЕТО с навлизането на Слънце-
то в Рак на 21 юни. Разчитайте на 

помощта на приятели и отколешни 

ваши колеги и познати за решаване-

то на ваши сериозни проблеми. 

 ВЗЕМЕТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ под 

„диктовката“ на пълнолунието в 

хармоничния ви знак Козирог на 23 

юни. Някои от вас ще решат да про-

дължат образованието си или да се 

запишат на курсове, семинари или 

тренинги. Търсете нови изяви, особе-

но зад граница. 

 УСВОЯВАТЕ НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕ-

НИЯ С ЛЕКОТА след 26 юни, когато 

Юпитер навлиза в Рак. В рамките на 

една година планетата на късмета 

ще ви помага да осъществявате по-

лезни контакти и да трупате полез-

на информация. 

 НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ НОВИ ИНИ-

ЦИАТИВИ от 26 до 30 юни, когато 

Меркурий е ретрограден. Приключе-

те стари договори, спазете стари 

обещания и довършете започнатото. 

Може да възстановите стари прия-

телства и връзки.

О в е н  ( 2 1 . 0 3 – 2 0 . 0 4 )

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

 ТОВА Е НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ МЕСЕЦ 

през годината – Слънцето е в Близ-

наци от 1 до 20 юни и ви дава от 

своята сила и мощ, за да можете да 

направите важни нововъведения в 

живота си. 

 НАПРАВЕТЕ АНАЛИЗ НА НОВОПО-

ЯВИЛИТЕ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИ от 1 до 
7 юни включително, както и на пре-

дишни отложени проекти, които сега 

можете да стартирате успешно от-

ново. 1 и 2 юни са дни за „реконструк-

ции“. Тогава планетата на озарение-

то и промените Уран ще ви зареди с 

необходимото вдъхновение за тях. 

 ШАНС ДА ПОДРЕДИТЕ ЛИЧНИЯ 

СИ ЖИВОТ се появява на 1 и на 2 
юни, когато Венера все още е в Близ-

наци и ви помага да изразите чув-

ствата си. 

 ОПАСНОСТ ОТ НЕДОРАЗУМЕНИЯ 

С НАЧАЛНИЦИ има на 7 юни – бъде-

те по-бдителни. Днес не вземайте 

важни решения! Възможно е да се за-

блудите за нещо. 

 ПО-МОТИВИРАНИ И ПО-ХАРМО-

НИЧНО ще се чувствате след ново-
лунието в Близнаци на 8 юни. Сега 

е моментът да задействате най-но-

вите си проекти. След тази дата в 

живота ви могат да се появят нови 

хора, които да подпомогнат вашия 

растеж в кариерата и развитието 

ви въобще. 

 МНОГО ВАЖЕН ЗА ВАС Е ПЕРИ-

ОДЪТ от 1 до 25 юни включител-
но, защото това са последните дни, 

в които планетата на успеха и къс-

мета Юпитер се намира все още във 

вашия знак. Възползвайте се макси-

мално от силата є. 19 юни например, 

когато Слънцето и Юпитер се „сре-

щат“ в Близнаци, е много силен енер-

гиен момент за вас - спокойно може-

те да стартирате новите си ини-

циативи и планове и да тръгнете по 

пътя, който сте си начертали. 

 ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ДОХО-

ДИТЕ СИ след 21 юни. На 23 юни ще 

трябва да се справяте със спешни 

финансови въпроси. Не е изключено да 

разгадаете нечия финансова „тайна“, 

от което ще се почувствате по-сил-

ни, особено ако имате частен бизнес 

или управлявате средствата на фир-

мата си или на вашия партньор. 

 ОТЛОЖЕТЕ АКТИВНИТЕ И СЕРИ-

ОЗНИ ДЕЙСТВИЯ за след периода 

на ретрограден Меркурий, който на-

стъпва на 26 юни. Сега е време да 

спрете вниманието си само върху 

онова, което трябва да довършите. 

Възможно е от 26 до 30 юни в живо-

та ви да се върнат теми и хора от 

близкото минало. Дава ви се шанс да 

„поправите“ онова, което не ви ха-

ресва.

 НЕ СЕ НАПРЯГАЙТЕ от 1 до 20 

юни с нови инициативи и отговорно-

сти. Изчакайте до след 26 юни, кога-

то късметът ще бъде с вас – до края 

на тази и през цялата следваща го-

дина! Сега по-скоро се постарайте 

да съберете сили за големия „щурм“, 

обмисляйте и правете смели планове, 

но не ги споделяйте с никого, дори и с 

най-близките си, защото ще изгуби-

те силите си по този начин. 

 ИНТУИЦИЯТА ВИ Е МНОГО СИЛНА 

на 1 и 2 юни. Ще имате верни про-

зрения. От 1 до 6 юни ще се справи-

те с много от належащите задачи, 

които ви тежат. Успешно приключва-

те важна работа! 

 ПОТАПЯТЕ СЕ В СПОМЕНИ И АНА-

ЛИЗИ на 8 юни, когато настъпва 

новолунието за този месец. Това е 

по-специален ден за вас – прозира-

те доста истини и разбулвате тай-

ни. Не предприемайте важни стъп-

ки и не се натоварвайте с много ан-

гажименти на 8 и 9 юни. Определете 

тези два дни за анализ на ситуация-

та. Хубавата новина е, че успявате 

да преборите свои силни страхове и 

съмнения. 

 ТРУДНИ И НЕПРЕДВИДИМИ ДНИ 

са 7, 8, 11 и 12 юни. Внимавайте как-

то в личните, така и в служебните 

отношения и в никакъв случай не си 

изпускайте нервите! На 17 и 19 юни 

разчитайте на помощ и закрила – 

твърде е възможно в живота ви да се 

появят благодетели, за които не сте 

и подозирали. Очаквайте и добри но-

вини и помощ от хора зад граница. 

 АМБИЦИЯТА, КЪСМЕТЪТ И ЕН-

ТУСИАЗМЪТ ви се завръщат след 21 

юни, когато Слънцето навлиза във 

вашия знак. Пригответе се за добри 

новини на 26 юни, когато планета-

та на късмета, успеха, просперите-

та, развитието и добруването Юпи-

тер се установява във вашия знак и 

ще пребивава там цяла една година! 

Това събитие се повтаря на всеки 12 

години. Когато Юпитер посети някой 

зодиакален знак, там той дава си-

лен импулс за развитие и предоставя 

много нови възможности! Отново на 

26 юни Меркурий, който също е в Рак, 

става ретрограден (чак до 20 юли!) 

и ви дава шанс да наваксате про-

пуснатото, да поправите сгрешено-

то в миналото и да възкресите ста-

ри свои идеи, които ще успеете да 

реализирате успешно през следваща-

та година с подкрепата на Юпитер.

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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 ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ по-

лучавате на 2 май. Екипната работа 

ще ви спори, особено ако работите 

с приятели. Периодът от 2 до 6 юни 

е много силен за Лъвовете, но пове-

че подхожда за довършване на онова, 

което вече сте стартирали по-рано. 

За новите начинания е добре да изча-

кате след новолунието в Близнаци 

на 8 юни, когато ще се активират 

по-благоприятни обстоятелства за 

вас. 

 БЪДЕТЕ ГОТОВИ ЗА ПРОМЕНИ, 

УСЛОЖНЕНИЯ И КОНФЛИКТИ с прия-

тели и колеги на 7, 8 и 11 юни. 

 АКТИВНИ И ПРОДУКТИВНИ ста-

вате след 12 юни. Особено силни дни 

за вас са от 19 до 21 юни. Това, за 

което дълго сте мечтали  и към кое-

то сте се стремяли, най-сетне е в 

ръцете ви!

 ГУБИТЕ ИНТЕРЕС И МОТИВАЦИЯ 

ЗА РАБОТА с навлизането на Слънце-

то в Рак на 21 юни. Инстинктивно 

усещате, че трябва да се оттегли-

те за кратко и да се концентрирате 

върху анализ на изминалата астроло-

гична година. Наближава рожденият 

ви ден и традиционно преди това гу-

бите тонус. Моментът е подходящ 

за усамотение и равносметка. Избяг-

вайте големите натоварвания. 

 ОБМИСЛЯТЕ БЛИЗКИ И ПО-ДА-

ЛЕЧНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ в края на ме-

сеца и през целия следващ. Желание-

то ви да „избягате“ от суетата ще 

е доста силно. Потърсете спокой-

ствие и уют на тихи и красиви мес-

та.  Но преди това –  на 23 и 24 юни 

– свършете повечко работа. Ще ви 

натоварят с доста ангажименти и 

отговорности, които не бива да пре-

небрегвате. Но пък ще се почувства-

те удовлетворени от свършеното и 

дори ще поемете нови отговорности. 

 „СТОПЯВАТЕ“ СТРАХОВЕ И СЪМ-

НЕНИЯ. На 26 юни стават две важни 

астрологични събития – Юпитер на-

влиза в Рак, а Меркурий, който също 

е в Рак, става ретрограден. И двете 

ще се отразят пречистващо и об-

лекчаващо на душата ви. От 26 до 

30 юни Меркурий ще ви помогне да 

се справите с много ваши вътрешни 

съмнения, колебания и затормозяващи 

преживявания. Не започвайте нищо 

ново сега. В рамките на една година 

напред Юпитер ще е ваш ангел хра-

нител. Ще имате успех в научната 

работа, психологията, лечението и 

творчеството. Много Лъвове ще от-

крият късмета си в чужбина!

 ДИНАМИКА, ЕНТУСИАЗЪМ И ЖЕ-

ЛАНИЕ ЗА ПРОМЕНИ и напредък – 

това са характеристиките на пери-
ода 1–20 юни. Обстоятелствата ще 

се подредят така, че няма да ви ос-

тавят равнодушни. Дръжте желани-

ята си „под прицел“. На първо място 

ще са темите за професионалната 

ви реализация и подобряването на са-

мочувствието ви. 

 АМБИЦИОЗНИ И ПРОДУКТИВНИ 

СТЕ от 1 до 6 юни. Бързо ще заразя-

вате околните с идеите си. 

 НЕ СЕ ДРАЗНЕТЕ на онези, които 

не могат да влязат в темпото ви на 

работа от 7 до 12 юни. Бъдете пред-

пазливи и на тема финанси – може 

да се окаже, че някой ви манипулира 

и експлоатира под маската на прия-

телството. 

 НОВОЛУНИЕТО В БЛИЗНАЦИ на 8 

юни „стартира“ нов, по-успешен пе-

риод в работата и въобще в живота 

ви. Не е изключен висок скок в карие-

рата. Ако имате частен бизнес, оч-

аквайте успешни сделки от 8 до 26 

юни. След това временно отложете 

новите начинания. 

 НАМИРАТЕ ПОЛОВИНКАТА СИ! От 

8 до 20 юни жените Деви, които при-

емат мъжа до себе си като шанс за 

повишаване на социалния статус, 

най-сетне ще намерят своя желан 

и авторитетен интимен партньор. 

Другите пък ще успеят да задълбо-

чат връзката си с настоящия от 8 

до 20 юни. Венера се намира в хармо-

ничния за Девите знак Рак от 3 до 27 

юни и ви помага да привлечете нова 

любов или да „освежите“ приятел-

ствата и създадените вече любовни 

връзки. В дните около пълнолуние-

то в Козирог на 23 юни ще привли-

чате околните като с магнит – тол-

кова чаровни ще бъдете! Периодът 

от 3 до 27 юни е подходящ също и за 

творчество. 

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 

след 26 юни, когато вашата управля-

ваща планета Меркурий започва да 

се движи в „обратна посока“ (Мер-

курий е ретрограден чак до 20 юли). 

През това време е добре да отхвър-

лите натрупалата се работа. Полу-

чавате шанс да „реставрирате“ свои 

стари идеи и приятелства. 

 ПРИВЛИЧАТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ, 

ДАВАТЕ ХОД НА ИДЕИТЕ СИ. Пак на 

26 юни планетата на късмета Юпи-

тер навлиза в хармоничния ви знак 

Рак и ще стои там една година. Ще 

осъществявате идеите си с голяма 

лекота и ще намирате нужните хора 

за съвместна работа. Вдъхновение-

то ще е ваш неотменен спътник.

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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 НОВИ ХОРИЗОНТИ И БЛАГОПРИ-

ЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ за обучение, 

духовно израстване и пътуване в 

чужбина се откриват пред вас този 

месец. Особено след новолуние-

то, което настъпва в Близнаци на 

8 юни. Още на 2 юни обаче ще усе-

тите силен прилив на енергия. Съби-

тията ще се развиват много бързо 

и ще ви носят ненадейни промени за 

добро. От вас се иска само да не се 

страхувате и да не се колебаете. В 

повечето случаи тези промени ще бъ-

дат свързани със стартиране на нов 

бизнес, повишаване на образование-

то и квалификацията ви и пътувания 

в други градове и държави. 

 СЪБИРАЙТЕ НЕОБХОДИМАТА ВИ 

ИНФОРМАЦИЯ и се подготвяйте мо-

рално и психически за промените от 

1 до 6 юни. Постарайте се да от-

хвърляте текуща работа. 

 ВРЕМЕННА СУМАТОХА може да 

настъпи на 7 юни, когато в главата 

ви ще цари объркване. Това е послед-

ният ден преди новолунието и няма-

те никаква енергия. Оставете съби-

тията на собствения им ход. 

 ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА НЕ ВЛИЗАТЕ 

В КОНФЛИКТИ на 8 юни. На този ден 

също все още ще ви липсват нуж-

ните информация и енергия, за да 

стартирате новостите в живота 

си. Не вземайте прибързани решения 

за кариерата си! 

 НАПРЕЖЕНИЯ В ПАРТНЬОРСТВА-

ТА И В РАБОТАТА се очертават на 11 

и 12 юни. След това влизате в много 

по-стабилен период, когато вече мо-

жете да започнете новите си начи-

нания. Самите събития ще ви водят 

и ще ви показват как да постъпвате. 

Особено силни дни са 17 и 19 юни, ко-

гато привличате спонсори, инвести-

ции и поддръжници. Има шанс да уре-

дите обучението си в чужбина. Мо-

жете дори да си намерите и добра 

работа там. Пътувайте дори да е в 

страната – така ще можете да съз-

дадете повече връзки и контакти. 

 ДОБРИ НОВИНИ ЗА КАРИЕРАТА 

ВИ ще има на 21 и 26 юни. На 26 юни 

Юпитер се премества в знака Рак, 

откъдето ще ви амбицира да повиши-

те стандарта си на живот и да по-

добрите професионалното си ниво. 

На същия ден Меркурий пък става 

ретрограден. Затова  от 26 до 30 

юни не е препоръчително да започ-

вате нови дейности. Ще трябва да 

се справяте с огромните количества 

работа и лични ангажименти, които 

ще ви „засипят“ през тези дни.

 ПРОЗОРЛИВИ И МОБИЛИЗИРА-

НИ СТЕ от 1 до 7 юни. Отървете от 

всичко, което ви пречи и ограничава. 

Не е изключено да преодолеете една 

силна зависимост. Силните ви дни за 

това са 3, 4 и 7 юни. Въпреки че на 7 

юни има и един труден аспект, кой-

то ще ви принуди да се съобразява-

те с обстоятелствата и да вземете 

важно решение, засягащо или връз-

ките ви в чужбина, или бъдещото ви 

образование. 

 ИМПУЛС ЗА ПРОМЕНИ получавате 

от новолунието в Близнаци на 8 юни. 

Повече няма да търпите никаква за-

висимост – нито емоционална, нито 

сексуална, нито финансова! Ще стане-

те много по-амбициозни. На някои от 

вас може да им хрумне да започнат 

частен бизнес, независимо че имат 

финансови дългове. Това новолуние в 

Близнаци ще обнови и подобри сексу-

алния ви живот (не е изключено да се 

появят и нови сексуални партньори!). 

 ПОДХОДЯЩ ЗА ЗАЧАТИЕ ПЕРИОД 

– от 8 до 20 юни. Сега можете да по-

вишите доходите си и да направите 

успешни инвестиции. Но ще преживе-

ете и три конфликтни дни: 8, 11 и 12 

юни. На 12 юни има голяма опасност 

да прогоните любим човек от живо-

та си, ако не успеете да овладеете 

гнева и ревността си. На като цяло 

в емоционалния си живот ще имате 

комфорт от 3 до 27 юни, защото Ве-

нера ще е в хармоничния за вас знак 

Рак. Необвързаните Скорпиони могат 

да намерят надежден и авторитетен 

човек за добра връзка на 26 юни. 

 НАВЛИЗАТЕ В КОМФОРТЕН ПЕРИ-

ОД след 21 юни Слънцето се наста-

нява в хармоничния ви знак Рак. Нама-

ляват процентно ситуациите, които 

до този момент ви принуждаваха да 

се „борите“ за нещо. 

 ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ПЪТУВА-

НИЯ, ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ И 

НОВИ НАЧИНАНИЯ след 26 юни, за-

щото Меркурий става ретрограден. 

След 26 юни планетата на късмета 

Юпитер се премества в хармоничния 

ви знак Рак и ще ви създава благопри-

ятни възможности за година напред. 

Ставате по-смели и по-ентусиазира-

ни към промените. Късметът ви се 

крие в чужбина през следващата го-

дина! Потърсете го също в интелек-

туалната и творческа работа и сфе-

рата на образованието. Започнете 

да учите чужди езици – скоро ще ви 

потрябват!

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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 ПОЗИТИВНИ СЪБИТИЯ И ПЕРС-

ПЕКТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на 2 юни 

ще ви стимулират да стартирате 

нови съвместни проекти, които мо-

жете да реализирате успешно след 

новолунието на 8 юни. Тогава е въз-

можно да създадете нови интимни 

връзки и делови партньорства или да 

поставите на нова основа същест-

вуващите връзки и съдружия. Не про-

пускайте нищо – сега е вашият шанс 

да направите „пробив“. 

 БЪДЕТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНИ от 1 до 

20 юни все пак. Съобразявайте се с 

другите, иначе бързо ще загубите си-

лите си и ще настроите хора и ситу-

ации срещу себе си. Недоразумения с 

партньори и близки хора (най-вероят-

но заради имотен спор) са възможни 

на 7 юни. Това е денят преди новолу-

нието и няма да имате достатъчно 

енергия да водите словесни двубои. 

 ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ФИНАНСОВИ ЗА-

ГУБИ на 6, 11 и 12 юни, особено ако 

имате частен бизнес и работите 

със съдружници, или ако имате неиз-

платени кредити.

 МНОГО СИЛНИ ДНИ ЗА БИЗНЕСА 

ви са 17 и 19 юни. Получавате мно-

го изгодни оферти (а може и любовни 

предложения!) Привличате късмета 

чрез вашите партньори. Добро вре-

ме за сключване на сделки или съдеб-

ни споразумения.  

 МНОГО ДОБРА НОВИНА ЗА СТРЕ-

ЛЦИТЕ! На 26 юни вашата лична уп-

равляваща планета Юпитер, която 

символизира късмета, просперитета 

и откриването на нови хоризонти, ще 

се премести от Близнаци, където не 

беше поставена особено хармонично 

спрямо вашия знак, в Рак. В рамките 

на една година Юпитер ще ви помага 

да увеличавате доходите си, да ста-

нете енергийно по-силни, независи-

ми и по-предприемчиви. Юпитер в Рак 

обаче ще ви постави и в някои ситуа-

ции на „изпитание“, когато ще тряб-

ва да полагате усилия, за да заслужи-

те успехите си. Ще се справите оба-

че по-добре от миналата година с 

тези „изпити“. 

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО от 

26 до 30 юни, защото на 26 юни и 

Меркурий става ретрограден. Съдба-

та може да ви сюрпризира приятно, 

като върне в живота ви стари лю-

бовни връзки и делови партньори. Но 

може да ви напомни и за… неизпла-

тени задължения. Периодът е подхо-

дящ да се отървете от стари зави-

симости.

 ТЪРПЕНИЕ И ТРУД – тези две ка-

чества ще ви помогнат да постиг-

нете желаното през този месец. 

Концентрирайте си върху работа-

та си! Дава ви се възможност много 

да напреднете и дори да си позволи-

те лукса да се занимавате след това 

само с дейностите, които са ви по 

сърце. Но преди да стигнете до тази 

фаза, от 1 до 7 юни се налага да по-

ложите усилия и да отхвърлите пове-

че задължения и ангажименти както 

в службата, така и вкъщи. 

 ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В РА-

БОТАТА очаквайте на 2 юни. На 3 и 4 

юни можете да разчитате на помо-

щта на своите партньори. 

 ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ВЛОШИТЕ 

ОТНОШЕНИЯТА СИ С НЯКОГО на 7, 8, 
11 и 12 юни. 

 НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ в профе-

сионалната сфера и в отношенията 

с колегите се задават след 8 юни. 
 НОВА РАБОТА не е изключено да 

си намерите от 9 до 20 юни. Но вие 

трябва да проявите инициативата. 

През този период е добре да се по-

грижите за здравето си и за здраве-

то на ваши близки хора. 

 ПОСТИЖЕНИЯ В РАБОТАТА ще 

имате на 17 и 19 юни. Уловете вся-

ка една възможност, която ви се пре-

доставя. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПАРТ-

НЬОРСТВАТА след 21 юни, когато 

слънцето навлиза в Рак – знака, раз-

положен точно срещу вашия. Слън-

чевата енергия трудно ще стига до 

вас и затова трябва да щадите сили-

те си и да не се борите с несъщест-

вуващи проблеми. Точно на 21 юни 

можете да осъзнаете предимства-

та на това да се вслушвате и в съ-

ветите на другите. На Козирозите 

това им е трудно, но в случая ще ви е 

от полза.

 ПЪЛНОЛУНИЕТО В КОЗИРОГ на 23 
юни ще ви помогне да се изявите в 

най-добрата си светлина. Постига-

те популярност, създавате нови кон-

такти. 

 МНОГО ОТ ВАС ЩЕ НАМЕРЯТ 

СВОЯ БРАЧЕН ПАРТНЬОР след 26 
юни, когато планетата на късмета 

и успеха Юпитер минава в знака Рак 

и ще се задържи там през следваща-

та една година. Юпитер покровител-

ства трайните съюзи, независимо 

дали става дума за интимни или де-

лови партньори. Успешни ще бъдат и 

съдебните дела (ако водите такива). 

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 

от 26 до 30 юни – периода на рет-
роградния Меркурий. В този време-

ви интервал в живота ви могат да 

се завърнат стари делови партньори. 

Ще е за добро. 

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 юни 2013 г.

 ЧУДЕСЕН МЕСЕЦ се очертава за 

вас. Ще бъдете целеустремени, маг-

нетични и вдъхновени за творчество. 

През юни се справяте с лекота с мно-

го задачи. Лесно приключвате всичко, 

с което се захванете от 1 до 7 юни. 

 ПРОЗОРЛИВИ И ВДЪХНОВЕНИ 

сте на 2 юни. Обърнете внимание на 

идеите, които ще ви хрумнат тога-

ва. Днес Слънцето е в хармоничен ас-

пект с вашата управляваща плане-

та Уран, което ви дава силен начален 

тласък за бъдещото ви развитие. Во-

долеите с творчески професии мо-

гат да се възползват от този силен 

импулса на 2, 3 и 4 юни, за да завър-

шат проектите си. 

 „БУРИ“ НА РАБОТНОТО МЯСТО са 

възможни на 8, 11 и 12 юни. Отноше-

нията с близки роднини, за които се 

грижите, също могат да се влошат. 

Вероятни са и проблеми и с домашни-

те любимци. Наблюдавайте ги. 

 НАЙ-ГОЛЯМ ТВОРЧЕСКИ ПОРИВ 

ще имате след 8 юни, когато е ново-

лунието в Близнаци. Мнозина от вас 

откриват нова любов или зачеват в 

интервала от 8 до 20 юни. През този 

период е добре да обърнете по-голя-

мо внимание на приятелите и децата 

си (ако имате такива). Самите вие е 

добре да се държите спонтанно като 

деца на 17 и 19 юни и да не криете 

своите желания от другите. 

 БЪДЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРАНИ И 

ПРИЛЕЖНИ в работата след  на-

влизането на Слънцето в Рак на 21 

юни. Вършете всичко в срок.  На 21 и 

26 юни атмосферата на работното 

място ще е предразполагаща, а от-

ношенията ви с колеги и началници – 

перфектни. Дайте градивни идеи за 

работния процес – ще бъдат оценени 

много високо. 

 ШАНС ЗА НАМИРАНЕ НА НОВА 

РАБОТА получавате след 26 юни, ко-

гато планетата на късмета Юпитер 

навлиза в Рак за срок от една година. 

Това ще ви носи много успехи в рабо-

тата и подобрение на здравето през 

следващата  година. След 26 юни 

Меркурий обаче започва своето рет-

роградно движение, което ще отложи 

новите ви начинания с около 3 седми-

ци. Някои идеи и намерения могат да 

се отложат и забавят през този пе-

риод. 

 ЗАТРУПВА ВИ МНОГО РАБОТА от 

26 до 30 юни. Можете успешно да до-

вършите започнати вече проекти и 

да въведете ред на работното си 

място.

 ОБЪРНЕТЕ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ 

НА ДОМА, СЕМЕЙСТВОТО И РОДИ-

ТЕЛИТЕ СИ, както и на своя вътре-

шен свят от 1 до 20 юни включи-

телно, докато Слънцето се намира в 

Близнаци. Ако сте много амбициозни 

и кариеристично настроени, перио-

дът от 1 до 20 юни ще бъде период 

на усилена работа. Има шанс да раз-

ширите бизнеса си или да включите 

допълнителни партньори в него.

 НЕОСНОВАТЕЛНИ ТРЕВОГИ е въз-

можно да изпитате от 1 до 7 юни. В 

душата ви ще бушуват „измислени“ 

противоречия, които ще ви притес-

няват. 

 ДОБРИ НОВИНИ И ХУБАВИ СЪБИ-

ТИЯ ВКЪЩИ очаквайте на 2 юни. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕ-

ЦАТА си на 3, 4 и 7 юни. Възможни 

са кризи и усложнения в отношения-

та с тях, както и в тези с приятели-

те ви на 9, 11 и 12 юни. На тези дати 

всички ще се нуждаят от грижите 

ви. Добре е да вникнете в потреб-

ностите на околните и да спечели-

те окончателно доверието им, като 

им помогнете да ги задоволят. След 

21 юни темата за децата отново ще 

стане актуална. Бъдете по-доброна-

мерени и великодушни с тях! 

 НОВОСТИ В ДОМА ВИ носи ново-

лунието на 8 юни. От 8 до 20 юни 

са много вероятни ремонти, покупко-

продажби на недвижимости, сключва-

не на договори за наем и експлоата-

ция на земи. Можете да получите до-

бри средства от недвижими имоти. 

Особено на 17 и 19 юни, когато при-

вличате благополучие и нови придо-

бивки у дома. 

 ТВОРЧЕСТВО, ЛЮБОВ И НОВИ 

ПРИЯТЕЛСТВА характеризират пери-

ода след 21 юни. Ставате много ча-

ровни от 21 до 30 юни. 

 ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД се очер-

тава след 26 юни, когато планета-

та Юпитер, която се явява и вто-

ри управител на вашия знак (първи-

ят е Нептун), навлиза в хармоничния 

за вас Рак за една година напред. От 

нея получавате силен творчески им-

пулс, много нови приятелства, нова 

любов, а някои Риби – лесно зачатие. 

Ставате по-уверени и амбициозни. 

 ЗАТОРМОЗЯВАНЕТО В ДЕЛОВАТА 

РАБОТА от 26 до 30 юни ще се дъл-

жи на планетата на комуникациите 

Меркурий, която става ретроградна. 

Не е изключено да възкресите ста-

ри творчески идеи и проекти. В жи-

вота ви се връщат стари приятели и 

ситуации, които можете да „поправи-

те“ или довършите.

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

Р и б и  ( 2 0 . 0 2 – 2 0 . 0 3 )

БЕЛА/юни/183/2013 71



лу н а т а  с ъ в е т в а

КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

9–22 юни 
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:12, 13, 14 (до 19.27 ч.), 21 (след 11.32 ч.) и 22 юни.

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

най-добре на: 14 (след 19.27 ч.), 15 и 16 юни.

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

на: 9 (до 19.17 ч.), 17 и 18 юни.

  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на: 9 (след 

19.17 ч.), 10, 11, 19, 20 и 21 (до 11.32 ч.) юни.

23 юни, 14.33 ч., 
Луната е в КОЗИРОГ 

ПЪЛНОЛУНИЕ 

  На днешния ден се усвояват добре солите. Лошото е, че може да ви се прияждат повече со-

лени храни, а това ще доведе до задържане на излишни течности в организма, което създа-

ва дискомфорт при пълнолуние. Затова избягвайте прекалено солените храни! 

  Не натоварвайте костната система – днес тя е много уязвима. Ако не сте на строга 

диета, което е препоръчително (особено ако искате да отслабнете), хапвайте обезсоле-

но сирене и извара, както и кисело мляко. Така ще заздравите костите. 

  Традиционно днес се забраняват месото, алкохолът, мазните и пържени храни и сек-

сът. Ако не спазвате тези препоръки, може да се станете много нервни, потиснати и без 

енергия. Изберете сами.

1–7, както и 
24–30 юни 

НАМАЛЯВАЩА ЛУНА

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

   Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 2, 3, 4 (до 18.55 ч.), 29 (след 16.08 ч.) 

и 30 юни са препоръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 

4 (след 18.55 ч.), 5, 6, 24 и 25 (до 10.28 ч.) юни са датите за скулптиране и оформяне на 

различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 1, 27 (след 

11.33 ч.), 28 и 29 (до 16.08 ч.) юни се препоръчват: сауна, плуване, танци, водна аероби-

ка, акваспининг, или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помог-

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

то води до изглаждане на целулита. 7, 25 (след 10.28 ч.), 26 и 27 (до 11.33 ч.) юни са дни-

те на дихателни упражнения, разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и ае-

робиката.

8 юни, 18.57 ч., 
Луната е в Близнаци 

НОВОЛУНИЕ

  Това е най-подходящият период за спазване на диети и разтоварване на организма. Ако мо-

жете да издържите – гладувайте. Пийте само течности. Ако не можете, хапвайте само 

свежи салати, обилно поляти с 1 с. л. зехтин (или масло от ленено семе или гроздови сем-

ки). Мазнините, които не са минали през топлинна обработка, днес са особено полезни 

за организма и за жлезите с вътрешна секреция. 

  Не натоварвайте ръцете и раменния пояс, не пушете и не стойте в непроветрени по-

мещения. Походете пеша поне 30 мин под открито небе. 

  За вашата лунна магия по новолуние в БЛИЗНАЦИ. Време е да активирате тези ваши 

проекти, които са свързани с обучение, осъществяване на нови контакти, усвояване на 

нова информация и пътуване. Планирайте повече спортни активности в седмичния си гра-

фик. Вземете решение най-сетне да се справите с излишната нервност, нерешител-

ност и повърхностно поведение. 

  Моментът е подходящ за стартиране на лечение на белите дробове, сенна хрема, болести 

на нервната система, ръцете, китките и раменете.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ

ПОДСТРИГВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

За трайна прическа: 5, 6, 24, 25 ( до 10.00 ч.) юни

За бърз растеж на косата: 12–18 юни
1, 9 (след 19.17 ч.), 10, 11, 19, 20, 21 (до 11.30 ч.) юни

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: 4, 5, 6, 12, 15, 18, 26, 29 или 30 юни, ще привлечете към себе си 

здраве, щастие, дълголетие, красота и благополучие! 

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

КЪДРЕНЕ И БОЯДИСВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27 юни 1, 9 (след 19.17 ч.), 10, 11, 19, 20, 21 (до 11.30 ч.) юни

КОСА

ПОСЕЩЕНИЯ В КОЗМЕТИЧЕН САЛОН, ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО

Процедури за подхранване и овлажняване на кожата, anti-age терапии, подхранващи маски: 
9–23 юни

Процедури за почистване на кожата, парна баня, пилинг маски, отстраняване на кожни дефекти: 
1–8, както и 24–30 юни

ЕПИЛАЦИЯ НА ТЯЛО, ОФОРМЯНЕ НА ВЕЖДИ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

2–8, както и 24, 25, 26 юни 1, 9 (след 19.17 ч.), 10, 11, 19, 20, 21 (до 11.30 ч.) юни

КОЖА

МАНИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 юни 1, 9 (след 19.17 ч.), 10, 11, 19, 20, 21 (до 11.30 ч.)

ПЕДИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

5, 6, 24, 25 юни 1, 9 (след 19.17 ч.), 10, 11, 19, 20, 21 (до 11.30 ч.) юни

НОКТИ

МАСАЖИ

За антицелулитни и дрениращи масажи: 1–8, както и 24–30 юни

За релаксиращи масажи с лечебни кремове и етерични масла: 9–23 юни

САУНА

1, 5, 6, 19, 20, 21, 27, 28, 29 юни

СПА ПРОЦЕДУРИ

БЕЛА/юни/183/2013 73



ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ през ЮНИ

ДАТИ
НЕ ПЛАНИРАЙТЕ 

ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на
ПРЕПОРЪЧВА СЕ 

ПРОФИЛАКТИКА на

2, 3, 4, 30
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 

брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

5, 6
Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, 

матка, пикочни канали

7, 8, 9 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце
Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта

10, 11
Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

12, 13, 14 Сърце, слезка (далак)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани 

с нарушения на кръвното налягане

15, 16

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 

задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 

вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, 

лимфна система

17, 18
Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

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

брадичка, устна кухина, зъби

19, 20, 

21 (до 11.32 ч.)

Яйчници, външни полови органи, матка, 

пикочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

21 (след 11.32 ч.), 

22, 23 (до 11.00 ч.)

Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

23 (след 11.00 ч.), 

24, 25 (до 10.30 ч.)

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

25 (след 10.30 ч.), 

26, 27 (до 11.30 ч.)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани с нарушения 

на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

1, 

27 (след 11.30 ч.), 

28, 29 (до 16.00 ч.)

Стъпала, ставите на пищяла, 

лимфна система

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 

задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 

вегетативната нервна система

Забележка  Най-успешно протичат операциите, проведени при намаляваща Луна! 

През този месец Луната е намаляваща от 1 до 8, както и от 24 до 30 юни.

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 8 юни (новолуние), когато няма доста-

тъчно лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 23 юни (пълнолуние), защото тогава може да 

се очаква по-голяма кръвозагуба.

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

ХИПОКРАТ

„
“

БЕЛА/юни/183/201374



СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

1.06 (от 1.47 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.

2.06 (от 6.16 ч.) – 

24-ти ЛД
Активен, творчески ден. Зареден е с преобразуваща 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 

стартирани точно днес.

3.06 (от 2.45 ч.) – 

25-и ЛД
Всичко днес става с лекота, с вътрешен порив. Но не бързайте! Препоръчително е да действате по-

внимателно и да мислите по-задълбочено. Усамотете се поне за няколко часа, ако можете. Не бъдете 

суетни. Избягвайте случайните контакти. Следете какви знаци ви дава съдбата!

4.06 (от 3.15 ч.) – 

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

действия, покупки и общуване. Постете. Днес хората се суетят, говорят излишно и сплетничат. Вни-

мателно избирайте тези, с които общувате.

5.06 (от 3.47 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.

6.06 (от 4.22 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.

7.06 (от 5.00 ч.) – 
29-и ЛД

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

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

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

8.06 (от 5.43 ч.) – 
30-и ЛД

Ден на хармония, любов, покаяние и прошка. Завършете всичко, което сте започнали през този месец, 

и направете равносметка. Не започвайте нищо ново! Не правете и планове. Изчакайте до първия лунен 

ден. Избягвайте суетата, освободете се от всичко ненужно!

8.06 (от 18.57 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.

9.06 (от 6.31 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. 

10.06 (от 7.22 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.

11.06 (от 8.17 ч.) – 
4-ти ЛД

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

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

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

миналото. 

12.06 (от 9.13 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.

13.06 (от 10.12 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. 

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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14.06 (от 11.1 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!

15.06 (от 12.12 ч.) – 
8-и ЛД

Добре е да гладувате, за да прочистите 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. 

16.06 (от 13.14 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. 

17.06 (от 14.18 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. 

18.06 (от 15.25 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 до края му. Внимателно с режещите инстру-

менти! Дори хляба е добре да чупите с ръце. Денят е подходящ за молитви!

19.06 (от 16.34 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. 

20.06 (от 17.45 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.

21.06 (от 18.56 ч.) – 
14-и ЛД

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

физическо натоварване. Прочистете организма си. Обръщайте внимание на всички знаци на съдбата. 

Възможно е да получите предупреждение за нещо. Денят е добър за промени, свързани с работата. 

22.06 (от 20.02 ч.) – 
15-и ЛД

Критичен ден преди пълнолунието. Сега се активизират тъмните сили и хората са 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. 

23.06 (от 21.02 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. Днес е възможно да вземете кардинални решения в живо-

та си.

24.06 (от 21.53 ч.) – 
17-и ЛД

Най-ярката характеристика на този ден е любовта. Подходящ е за удоволствия, общуване и физиче-

ски натоварвания. Ден за веселие и разкрепоставяне.  Благоприятен е за изясняване на съпружески 

отношения.  И за брак по любов. Денят няма да донесе успех на самотните, скучните и затворените 

в себе си хора. 

25.06 (от 22.37 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.

26.06 (от 23.15 ч.),– 
19-и ЛД

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

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

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

се окаже илюзия. 

27.06 (от 23.48 ч.), 
както и 28.06 
(през целия ден) – 
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 и горделиви!

29.06 (от 0.19 ч.) – 
21-ви ЛД

Много активен творчески ден. Отличен е за започване на нова работа, спортуване и пътешествия. 

Хората стават по-уверени, смели и решителни. Подходящ е за пътувания, групови занимания и тър-

говска дейност.

30.06 (от 0.49 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.
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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: 1–8, както и 24–30 юни.

  Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 1, 9 (след 19.17 ч.), 10, 11, 19, 20 и 21 

(до 11.30 ч.) юни. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

  Неподходящи дати за миене на прозорци: 7, 8, 9 (до 19.17 ч.), 17, 18, 25 (след 10.30 ч.), 26 и 27 (до 11.33 ч.) юни. 

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 съо-

бразени с „настроението“ на Луната за ЮНИ.

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

метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 1, 5, 6 ,12, 13, 

14 (до 19.30 ч.), 17, 18, 27 (след 11.30 ч.), 28 и 29 (до 16.00 ч.) 

юни.

  Недвижими имоти, мебели: 5, 6, 10, 11, 23 и 24 юни.

  Автомобил, мотор или колело: 7, 8 и 9 юни. 

  Текстилни изделия, предмети за бита: 10 и 11 юни. 

  Метални изделия и режещи инструменти:  2, 3, 4 (до 18.55 ч.) 

и 30 юни.

  Канцеларски материали и книги: 7, 8, 9, 15 и 16 юни.

  Спортни стоки: 2, 3 и 4 (до 18.55 ч.) юни.

  Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апара-

ти: 25, 26 и 27 (до 11.33 ч.) юни.

  Обувки и дрехи: 5, 6, 17, 18, 23 и 24 юни.

  Бижута, злато, луксозни вещи: 12, 13 и 14 юни.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много 

чувствителни към лунните ритми. Те 

успяват да усвоят водата най-добре само 

в определени дни от месеца, когато Луна-

та минава през водните знаци. Ако ги полее-

те в неподходящо време, само ще им навре-

дите. А и хранителните вещества няма да 

стигнат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 9 

(след 19.17 ч.), 10, 11, 19, 20 и 21 (до 11.30 

ч.) юни.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 7, 

8, 9 (до 19.17 ч.), 17, 18, 25 (след 10.30 ч.), 

26 и 27 (до 11.33 ч.) юни. На тези дни с по-

ливането има опасност да провокирате поя-

вата на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 1, 

27 (след 11.30 ч.), 28 и 29 (до 16.00 ч.) юни.

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 на 1 и 7 юни, както и от 25 (след 10.30 ч.) до 29 (до 16.00 ч.) юни.

  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 и 7, както и периодът от 25 (след 10.30 ч.) до 29 

(до 16.00 ч.) юни.

  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 ви да ги приеме без съпротива. 

През този месец подходящите дати за тези манипулации са: 9–22 юни.

НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ХОДИТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР от 2 до 6; от 24 до 25 (до 10.30 ч.) юни, както и на 29 

(след 16.00 ч.) и на 30 юни, защото тогава зъбите са много чувствителни и ще ви боли повече. На тези дати Луна-

та минава през Овен, Телец и Козирог – знаците, които отговорят за зоните на главата, горната и долната челюсти 

и костите и костните образувания.  

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ (ОСВЕН В СПЕШЕН!) НЕ ХОДЕТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 8 юни (новолуние), защото съпротиви-

телните ви сили са слаби и организмът е по-уязвим, както и на 23 юни (пълнолуние), защото кръвозагубата и болки-

те ще са по-силни от обикновено.

БЕЛА/юни/183/2013 77



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 задълбочена 
и бурна любов. 

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 мод-
ни стилове. Използвайте всички цве-
тове на дъгата и ги съчетавайте във 
весели и закачливи комбинации. Об-
личайте се по-младежки! Спортните 
дрехи са много подходящи за този пе-
риод. Костюмът в „колежански“ стил 
е добро решение, както и полите и 
блузите с много волани и къдри. Грив-
ните са най-подходящите бижута за 
този период, тъй като Близнаците са 
знак, който управлява ръцете като 
част от тялото. Ахат, изумруд и 
турмалин – това са минералите за 
носене при Венера в Близнаци.

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 ЮНИ 2013 Г. ТЯ МИНАВА ПРЕЗ ЗНАЦИТЕ БЛИЗНАЦИ, РАК И ЛЪВ. 
ГОЛЯМО ИЗКЛЮЧЕНИЕ Е ПЛАНЕТАТА ДА ПРЕМИНЕ ПРЕЗ ТРИ ЗНАКА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ. 

КАКВО ВЕЩАЕ ТОВА ЗА СЪРЦЕТО И ЗА ДЖОБА НИ?

ОТ 1 ДО 2 ЮНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО) ВЕНЕРА Е В БЛИЗНАЦИ 

да р о в е т е  н а  В е н е р а

ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 

Отношенията стават чувствени, 
деликатни и романтични. Много се 
цени предаността и верността – не 

си позволявайте изневери и необмис-
лени флиртове. Създават се здрави 
връзки, които завършват с брак или 
съвместно съжителство. Много чес-
то за романтичните срещи се пред-

почита домашният уют, тихата му-
зика и приглушената светлина. До-
бро решение е и посещението в рес-
торант, където приготвят вкусна 
храна и свири жива музика. Ракът 

ЛЮБОВ, СЕКС, 
МОДА И ПАРИ ВЕНЕРА ПРЕЗ ЮНИ

ОТ 3 ДО 27 ЮНИ ВЕНЕРА Е В РАК 

Само за ЖЕНИ
Какво искат мъжете през периода на 
Луна в Близнаци? Как да се държите, 
за да ги изкушите и прелъстите? 
За да го впечатлите, не ви трябват 

бляскави тоалети и грим, а гъвкав ум, 

много нови и оригинални знания, не-

принудена общителност и веселост. 

Не залагайте толкова на сексапила 

си, а на интелекта си. Това е тайна-

та. Демонстрирайте оптимизъм и чув-

ство за хумор – на тях няма да устои 

със сигурност. Пръстени, гривни и кра-

сив маникюр – това са подробностите 

от външния вид, на които мъжете сега 

обръщат внимание. А, и червени 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 впе-

чатления и нови подаръци, разбира се. 

Ако искате да я впечатлите, заведете 

я на романтично пътешествие. Бъде-

те забавни и весели, демонстрирайте 

разностранни знания, умения и инте-

реси, за да можете да я привлечете 

както духовно, така и физически. Ако 

успеете да я разсмеете и да я изнена-

дате със знанията и ценза си, да знае-

те, че е „ваша“.
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Любовта е главната тема за почти 

всички възрасти сега. Назряват нови 
връзки, страстни „развръзки“ и завла-
дяващи флиртове. Ключовите думи 
са „страст“, „романтика“ и „драма“. 
В тези дни всичко се пречупва през 

призмата на любовта. 

ПАРИ 
Най-лесно ще печелите пари, ако ра-

ботите в сферата на изкуството, 
шоубизнеса или търговията със скъ-
пи и изящни стоки. Доходите ви ще 
се увеличат, ако подходите творче-

ски към работата си. Бъдете по-сме-
ли и уверени. 

МОДА

Дрехите ви трябва да са в ярки 
цветове и в атрактивни кройки. 
Сега дори и най-скромните и непре-
тенциозни жени биха желали да на-
правят впечатление с нещо по-екс-
травагантно.

ОТ 27 ЮНИ ДО 30 ЮНИ ВЕНЕРА Е В ЛЪВ

 ПОДХОДЯЩИТЕ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦА: 
4, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25 и 29 юни.

 НЕПОДХОДЯЩИТЕ ДНИ ПРЕЗ 
МЕСЕЦА: 2, 11, 12, 13 и 18 юни.

СРЕЩИ, 
ФЛИРТ, СЕКС

БЛАГОПРИЯТНИТЕ: 4, 7, 10, 15, 16, 

20,21, 25 и 29 юни.

КРИТИЧНИТЕ: 2, 11, 12, 13 и 18 юни.

ДНИТЕ 
НА ПАРИТЕ

(Повече информация за 
Венера в Лъв очаквайте в 
юлския брой на Бела. През 
юли планетата ще пребивава 
по-дълго в този знак.)

обича както любовната, така и „ку-
линарната“ романтика. 

ПАРИ 
Повечето спечелени през тези дни 

пари ще отидат или за дома и близ-

ките, или ще бъдат запазени и спес-
тени за „черни“ дни. Ракът е извес-
тен със своята потребност да тру-
па пари и да се подсигурява. Добрата 
новина е, че парите, поне този път, 
няма да „излитат“ от ръцете ви.

МОДА

Обличайте удобни и широки дрехи 
в семпли пастелни тонове. Гримът 
трябва да е естествен и непретен-
циозен. Етно мотивите и естестве-
ните материи са актуални сега. Къд-
рите и воланите наподобяват разли-
ваща се вода – стихията на Рака. 
Като воден знак Ракът обича да се 
чувства защитен, затова шаловете 
(те обгръщат тялото и приличат 
на „брони“) са особено предпочита-
ни през този период. Носете сво-
бодни блузи, пуловери и рокли, които 
само загатват красотата ви и раз-
палват мъжкото въображение. Перле-
ните цветове и всички оттенъци на 
синьото са чудесни за този интер-
вал от време. Подходящите бижута 
са с камъните селенит, лунен камък, 
котешко око и аметист. 

Само за ЖЕНИ
Какво искат мъжете през периода 
на Луна в Лъв.? Как да се държите, 
за да ги изкушите и прелъстите? 
Трябва да бъдете самоуверена като 

кралица. Проявете артистичност. 

Бъдете ярка и атрактивна в грима, 

облеклото и поведението си.

Само за МЪЖЕ
А, какво искат жените през този пе-
риод? Как да им угодите?! 
Ще стигнете бързо до тяхното сър-

це, ако умело боравите с комплимен-

ти и хвалебствени слова. Накарайте 

я да се почувства като кралица и бъ-

дете щедри във всичко!

Само за ЖЕНИ
Какво искат мъжете през периода на Луна в 
Рак? Как да се държите, за да ги изкушите и 
прелъстите? 
Ако започвате нова връзка с мъж, бъдете сигур-

ни, че той има сериозни намерения и си търси 

съпруга. Впечатление ще му направи само тази 

жена, която излъчва майчинска топлота и добро-

та и дава признаци, ще бъде добра съпруга и май-

ка. Не се правете на фатална изкусителка! Вни-

манието на мъжете сега привличат романтич-

ните, раними, чувствителни жени с домакински и 

кулинарни умения, които обичат семейния уют. А, 

ако успеете да „заприличате“ по нещо на майка 

му, да знаете, че сватбата ще е много скоро!

Само за МЪЖЕ
А, какво искат жените 
през този период? Как да 
им угодите?! 
Бъдете много внимателни 

и деликатни с тях, защото 

сега те са много уязвими. 

Правете им изискани ком-

плименти, давайте им по-

стоянни доказателства за 

вашата любов. За да ги спе-

челите, им докажете, че мо-

жете да ги защитавате, да 

се грижите за тях и най-ва-

жното – да сте им верни.
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ARBEIT MACHT FREI ЛИ?!ARBEIT MACHT FREI ЛИ?!

ЖЕНАТАЖЕНАТА
ПРЕД КАСАТАПРЕД КАСАТА
ТЕМА НА БРОЯ

КАКВИТО 
ЕМОЦИИТЕ – 
ТАКИВА И 
БРЪЧКИТЕ

КАКВО „ЖЪНЕМ“ ОТКАКВО „ЖЪНЕМ“ ОТ

НЕРВНАТА ПОЧВАНЕРВНАТА ПОЧВА

СЛАДОСТТА НА 
СОЛЕНАТА ВОДА

ОБИЧАМ 
РАЗЛИЧНО 
ДЕЦАТА СИ

И ЛУНЕН КАЛЕНДАР И ЛУНЕН КААЛЕНДААРИ ЛЛУНЕЕН ККААЛЕНДААР
АСТРОНАВИГАТОРАСТРОНАВИГАТОР

З А  М Е С Е Ц  Ю Н ИЗ А  М Е С Е Ц  Ю Н И

ДЪНКОВО
 ЛЯТО

ДЪНКОВО
 ЛЯТО
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