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ХРАНАЦАРУВА, ЦАРУВА, 

РОБУВА...РОБУВА...

ТЕМА НА БРОЯ

40-ТЕ СА НОВИТЕ 30
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ЦИТАТ НА БРОЯ

МЕТАМОРФОЗА 
НЕ ОЗНАЧАВА, 
ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ 
ДА СЕ 
ПОЗНАЕТЕ, 
А ЧЕ НАЙ-СЕТНЕ 
ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ 
КАКВИ СТЕ 
НАИСТИНА.

НЕИЗВЕСТЕН 
АВТОР

“
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Кулинарна космогония

Храната е вездесъща. Около нейния вкус, цвят 
и аромат се върти целият свят. Тя е солта на 
живота, медът и маслото, по което ни върви, го-
лемият залък, който лапваме, за да не кажем го-
ляма дума, хлябът и ножът, които държим, за да 
демонстрираме сила и власт… 

Във властта на храната е да ни облагороди, 
ако я разбираме, почитаме и използваме като пъ-
туване и медитация. Но също и да ни принизи и 
унизи, ако се нахвърляме върху нея като прасе-
та. Храната не е за наяждане – когато ни пода-
де кутрето си, не бива да отхапваме ръката є. 
Истинската страст към храната не е мляскаща 
и лакома, а възпитана и елегантна. 

Храната е тялото Христово, любов от висш 
порядък. Тя събира и солидаризира. Тя може да ни 
накара да я споделяме и обичаме, да се споделяме 
и обичаме около нея и да ликуваме. 

„Ммм, колко вкусно!“ е мантра за маса, а пък 
готвенето – упражнение по осъзнаване (тук и 
сега съществува само този морков, който тряб-
ва да обеля, без да разлея чашата с мляко отля-
во) и самоусъвършенстване (тук и сега същест-
вува само този морков, който трябва да обеля 
перфектно).
Храната обаче е и двулична – може да ни заси-
ти, но може да ни отрови, може да е трюфел, но 
може да е кренвирш… Към нея трябва да се от-
насяме като към субстанцията (смисъла, вкуса, 
философията, религията) на съществуването – с 
любопитство, но и със сдържаност, приятелски, 
но и с респе кт. И да осъзнаем, че по-добре е да ос-
танем гладни, отколкото да ядем каквото и да е. 

Мариана ЯНЕВА,
главен редактор
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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

ЧЧеерреешшккаатта а нна а ддооммаа

Канононично и лично

В християнския храм олтарът е сакрално простран-

ство, в което могат да влизат само свещенослужите-

ли и където се извършва тайнството евхаристия. Ес-

тествено, съграждането на олтар (в каноничния смисъл 

на думата) у дома е немислимо. Хората обаче се нужда-

ят от особено място в сърцето на къщата, което им 

дава възможност да почувстват присъствието на сила, 

която ги превъзхожда, или на енергия, по-висша от тях-

ната. Често православните християни подреждат на 

едно място в дома си икони, купени от свети места или 

пък подарени от приятели. За католиците е характер-

но да имат на стена в дома си разпятие или пък върху 

камината да поставят фигура на Дева Мария. Някои бо-

гати и силно религиозни семейства дори строят малки 

параклиси в прилежащите към къщата им дворни места.

Еклектично и симпатично

Изтокът подкрепя индивидуалното начало в духов-

ното търсене. През последните години общество-

то ни се „отвори“ широко към източните философ-

ски системи на индуизма и будизма. Може би това е 

и причината да станем като че ли по-свободни в от-

ношението си към вярата, да добавим към нея лич-

но разбиране, необременено от императивите на ка-

нона. В тази своя свобода стигнахме дотам, да съ-

четаваме несъчетаемото. В някои домове например 

могат да бъдат забелязани християнски икони редом 

до статуйки на Буда. Не се безпокойте, ако вашето 

„свещено“ място е в този смисъл еклектично. Това 

означава, че сте попаднали под обаянието на източ-

ните философии, но в същото време не се отказва-

те от християнството. Не е грешно, симпатично е.

Икони, статуетки на божества, сувенири, снимки на любими хора... 

Вещите, които имат дълбок личен смисъл за нас, събрани на едно място, могат да се превърнат 

в своеобразен домашен олтар. Ако все още нямате, създайте си свое светилище през юни. 

Използвайте го като отправна точка за добро настроение или като енергиен център за молитви, медитация 

или обикновен вътрешен диалог. В зависимост от характера и стила на вашето домашно светилище 

преценете сами къде да го разположите. Може да изберете най-видимото място в къщата си, например 

гостната, а може и най-скритото – там, където допускате само най-скъпите си гости.
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We are the champions

Някои домашни светилища са 

„издигнати“ от награди, дипло-

ми, медали и пр. Защо пък не?! 

Кой не иска да бъде пръв? Не е 

нужно да сте петкратен евро-

пейски шампион. Постижения-

та на хората са различни и не 

е необходимо да притежавате 

истински златен медал. Все-

ки предметен спомен за пожъ-

нат успех носи увереност. Кол-

кото по-често виждате подоб-

ни предмети, толкова по-до-

бре. Вариация на „олтарите“ с 

купи, медали и дипломи са 

тези, съставени от лов-

ни трофеи, колекцио-

нерски сбирки и други 

вещи, свързани с ва-

шите хобита.

Зодията ми замириса

Някои астролози потвърждават 

връзката между растенията и зо-

диакалните знаци. Стайните рас-

тения могат да подпомогнат енер-

гийно живота ви. Ако решите да 

свирите на тази струна, всеки 

цветарник може да стане вашият 

домашен олтар. На почетно място 

обаче сложете растение, което съ-

ответства на зодиакалния ви знак.

Една българска роза

Сувенирите са кич, субкултура, чалга есен-

цията от всяко пътуване. Но въпреки това 

могат да бъдат видени в домовете на вся-

какви хора. Под формата на магнитчета, 

чаши, фигурки и пр. чуждестранни еквива-

ленти на мускалче с една българска розова 

есенция. Ние изобщо, ама изобщо няма да се 

учудим, ако вече има хора, които сменят хла-

дилника си с по-голям, защото вратата на 

стария не побира всички магнитчета, които 

се борят за място на „студената“ витрина 

на спомените. Този стил при домашните ол-

тари е също много симпатичен. Макар и не 

толкова висококултурен, той е жизнеутвър-

ждаващ и... пътешествоутвърждаващ.

шите хобита.
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МОДЕРНОТОМОДЕРНОТО

НА ЦВ ТЯ
Комбинирани с нежна дантела, 
флоралните мотиви имат водещо място 
в летния гардероб

РАЗЛЮЛЕНИ ОТ ВЯТЪРА РОЗИ

Свободна туника с копчета отпред, 

щампирана с розови едри цветя.

С МНОГО ТАЛАНТИ

Еластичният топ без презрамки на цветя може 

да се носи като бандо (по-широко горнище на 

бански костюм), бюстие и даже като минипола.

ПЛАЖЕН РОМАНС

„Цъфналият“ бял панталон се 

съчетава идеално с проветрива 

кенарена кремавобяла блуза с 

рязана бродерия.

БЕЛА/юли/184/20136



ДАНТЕЛА С ПРИТЕГАТЕЛНА СИЛА

Романтично – благодарение на цветя-

та, секси – благодарение на белия топ, 

очертаващ тялото. Рязаната дантела и 

„вграденият“ сутиен правят корсажа още 

по-предизвикателен.

ЕДИН КОКТЕЙЛ НА ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ

Тази максирокля е перфектна за обли-

чане след дълъг ден, прекаран на пла-

жа. Допълва се идеално от чаша леден 

коктейл. Оплетката на деколтето до-

стойно замества бижуто на шията.

ЛЯТНА ГРАДИНА

В тази пъстра копринена блу-

за ще ви бъде по-прохладно 

в жегите и по-топло, когато 

вечерта задуха лек ветрец.

БЕЛА/юли/184/2013 7
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ИСТОРИЯ НА РОКА 

– 1 ЧАСТ

Съчетание на бяло с 

бяло – дълга жилетка 

на дупки върху лежер-

на рокля, украсена с 

бели бродирани цветя 

по края. Това не ви ли 

напомня за 60-те го-

дини на миналия век?

ДВЕ В ЕДНО

Изглежда като рокля, 

но е костю м – топът 

и полата можете да 

облечете и поотдел-

но. И двете части на 

костюма са подпла-

тени, за да не про-

зира цялото ви тяло 

през лазерно изряза-

ната бродерия.

ИСТОРИЯ НА РОКА 

– 2 ЧАСТ

Обличате я и сте го-

тови за лятно парти! 

Тази рокля без ръка-

ви в стил 50-те годи-

ни на миналия век е с 

високо кръгло декол-

те, втъкани цветя и 

тънък колан през та-

лията, който леко я 

набира.

Хавайски нощи

Шорти на хибискуси

Розова пъпка

Сутиен с подплънки – тип „балкон“ 

с бродирани цветя и тюл

Като лилия или като ванилия

Приятно обгръщащ тялото корсет, 

гарниран с  нежна дантела на цветя

О, кабаре!

Сет бельо от еластична 

дантела и сатен

Пъстър букет

Бикини в стил 60-те години 

на миналия век

БЕЛА/юли/184/20138





ло ж а  Б Е Л А

„Крафт фуудс“ – компанията, производи-

тел на най-обичаните марки закуски и 

напитки в света (Milka, „Своге“, Suchard, 
Toblerone, Oreo, „Морени“, BelVita, Tuc, Barni, 
Jacobs, „Нова Бразилия“), е с ново име 

„Монделийз интернешънъл“. Глобалната 

промяна засегна и България. 

„Промяната в името и организацията на 

компанията ще ни помогне да бъдем фо-

кусирани върху създаването на повече мо-

менти, изпълнени с радост, за нашите по-

требители. Тя няма да засегне начина ни 

на работа с местните партньори, както 

и марките, които представяме на пазара. Ние ще продължим да доставяме на кли-

ентите си техните любими марки шоколади, бисквити и напитки“ – каза г-н Ивайло 

Найденов, изпълнителен директор на „Монделийз България“.

Глобално похапване

Ивайло Найденов, изпълнителен директор 
на „Монделийз – България“

Милувка за кожата 
от Nivea

Лятото е тук! Наслажда-

вайте се на топлината и 

светлината му, но не забравяй-

те, че за да е красива и сияйна, 

кожата трябва да е защитена.

Водоустойчивата фор-

мула с ментол на 

охлаждащия спрей 

Sun Protect & Refresh 

я освежава и є оси-

гурява незабав-

на защита, като 

я предпазва от 

преждевременно 

стареене. NIVEA 
Sun Protect & 
Refresh се пред-

лага на пазара 

в три степе-

ни на защита 

– SPF 20, SPF 
30 и SPF 50, 
подходящи за 

съответния 

тип кожа.

Free Move – суперютията на Tefal

Тайната є се крие в нейната ергономична поставка. Все-

ки път, когато използвате Free Move, получавате безу-

пречни резултати, а докато премествате гладената дреха, 

ютията се зарежда отново само за 4 сек на поставката. 

За да тестват предимствата є, журналисти се включиха 

в състезание по гладене в The Mall. Асистентките на воде-

щия на състезанието – Александър Кадиев, засичаха време-

то на състезателките с хронометър. А самите участнич-

ки в съревнованието дадоха всичко от себе си, за да изгла-

дят дрехите най-бързо и най-качествено. Битката беше из-

ключително оспорвана, а най-бързите и сръчните си тръг-

наха със страхотни подаръци – ютии Tefal Free Move, Tefal 
Ultimate Autoclean и Tefal Aquaspeed. Наградите връчи Мария Методиева, маркетинг мениджър на Tefal за България.

Tefal FreeMove е безкабелната ютия, която ще ви донесе истинско удоволствие от гладенето и съвършен краен резултат!

BRAUN награди 10-те финалистки 

В ОНЛАЙН КОНКУРСА „PIMP YOUR JEANS С BRAUN 

ТОВА ЛЯТО“

В началото на май BRAUN Silk-Epil насърчи всички българ-

ски момичета да подготвят своите дънки и крака за ля-

тото, като участват в конкурса „Pimp your jeans с BRAUN 

това лято“. Условието беше да качат снимки на www.tialoto.

bg/braun на моден стайлинг, направен от тях, включвайки и 

любимите си стари дънки, които да бъдат преобразени от 

най-екстравагантната дизайнерка у нас – Мира Бъчварова.

На награждаването тя представи преобразените от нея в 

къси панталонки дълги дънки, като ги стилизира пред пуб-

ликата в типичeн за нея провокативен стил. Водещ на съ-

битието бе чаровният Део, който връчи на всяка от фи-

налистките голямата награда – епилатор BRAUN Silk-Epil 
5 Young. 

С него всяка жена може да има кожата, за която винаги е 

мечтала. Епилаторът нежно премахва от корена и най-къ-

сите косъмчета и е изключително лесен за употреба дори 

и в банята. 

Мира Бъчварова пред 
10-те чифта дънки, 
преобразени лично от нея 
за победителките
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е пътуваща изложба, открита от „Европеана“ (Европейският дигитален музей и 

библиотека – www.europeana.eu) и основният му партньор в България – регионална 

библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна. Официалното є откриване бе през юни, в 

книжарница „Хеликон“ в присъствието на г-жа Аксения Бонева, главен експерт на 

дирекция „Културна политика“ в Министерство на културата; г-жа Елинор Кени, 

мениджър европейски проекти към „Европеана“; г-жа Емилия Милкова, директор на 

регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна и писателя Георги Господинов. 

Изложбата ще бъде представена в регионалните библиотеки в 8 български града 

(Бургас, Стара Загора, София, Русе, Хасково, Пловдив, Добрич и Варна), както и в 

книжарниците „Хеликон“, през периода юни – септември 2013 г. 

Чрез нея „Европеана“ разкрива част от своето огромно културно богатство на 

българската публика и доказва, че времето и пространството са лесно преодолими в света на съвременните технологии. 

Повече информация за изложбата можете да намерите на сайта на „Европеана“ – www.europeana.eu. 

„Близки във времето и пространството“

Писателят Георги Господинов на 
откриването на „Европеана“ в книжарница 

„Хеликон“ – София

ТОВА НЕ Е ОБИКНОВЕНА ОПТИКА, А ZEISS

Първата в България високотехнологична оптика Zeiss Experience 
Center отвори врати на в Paradise Center. Тя разполага с един-

ствения в страната уред i.Profiler® plus от ZEISS, който 

анализира зрението в неговата пълна индивидуалност. Специа-

лен гост на официалното откриване беше г-н Борис Дейонкеере 

(Boris Dejonckheere) – търговски директор на Carl Zeiss за Цен-

трална и Източна Европа. На ревю, подготвено за официално-

то откриване, Zeiss Experience Center представи най-доброто и 

ексклузивно от световните марки слънчеви очила и диоптрич-

ни рамки.

Тъй като све-

жестта е 

необходимо ус-

ловие за добро-

то ни настро-

ение през деня, 
Discreet създа-

де новите еже-

дневни превръзки 
Discreet Irresistible с 

чувствен аромат на жасмин. Те ще ви дадат уве-

реност и ще ви помогнат да се справите без про-

блеми с предизвикателствата, които ни предла-

га ежедневието. Смята се, че чувственият аро-

мат на жасмин оказва релаксиращ ефект върху 

цялото тяло и стимулира креативността и уве-

реността.

С АРОМАТ НА ЖАСМИН

След лимона – грейпфрут + лимон

След бирата с вкус на 

лимон, която доказа, че 

е най-успешният от би-

рените мискове на па-

зара, марката „Ариана“ 

прибави още един нов 

продукт към успешно-

то си портфолио, кой-

то е без аналог в стра-

ната заради тройната 

комбинация между бира, 

сок от лимон и сок от 

грейпфрут. „Ариана 

Радлер“ с вкус на грейп-

фрут е микс от 40% 

бира „Ариана“ и 60% сок 

от лимон и грейпфрут. 

Новата бира е с ниско 

алкохолно съдържание 

от 1,8%, произведена е 

от натурални състав-

ки и е без добавени кон-

серванти. Може да бъде открита в търговската мрежа в 3 опаков-

ки – стъклена бутилка от 0,5 л (на цена 1,00 лв.), кен от 0,5 л (на 

цена от 1,25 лв.) и PET бутилка от 1 л (на цена 1,79 лв.).

БЕЛА/юли/184/2013 11



Учениците от II „б“ клас на ОУ „Стоян Михайловски“ – Пловдив спечелиха го-

лямата награда в конкурса за комикси на тема „Как победих бандата на ми-

кробите?“, който е част от дългосрочна образователна кампания за повишаване 

хигиенните навици на децата, организирана от „Юниливър“ и Министерство на 

образованието, младежта и науката. ОУ „Стоян Михайловски“ получи почиства-

щи продукти на „Юниливър“ за цялата следваща учебна година, а всички ученици 

от II „б“ клас бяха наградени с MP4 плейъри и със специално парти. „Юниливър“ – 

България раздаде поощрителни награди и на децата от останалите три класа 

финалисти – USB устройства.

Второкласници от Пловдив победиха банда микроби

Умно хидратиране в 3 стъпки

Младата и талантлива актриса Виолета 

Марковска разкри своите тайни за красива 

коса и скалп в три стъпки с новата серия на 

head & shoulders – Moisturizing Scalp Care

„Истината е, че всичко зависи от добрата 

хидратация. Това важи дори за кожата на гла-

вата“ – обясни Вили.

Трите продукта на Moisturizing Scalp Care 

(шампоан, балсам и интензивна маска) предпазват косата от изсушаване и я правят 

по-податлива на стилизиране. 

Ambi Pur Freshelle

НЕ ПРОСТО ПРИКРИВА, 
А ЕЛИМИНИРА НАПЪЛНО 
НЕПРИЯТНИТЕ МИРИЗМИ

Някой е пушил в стаята ви? Съ-

пругът ви е пържил риба? Има 

неприятни миризми в банята 

или тоалетната ви? Ambi Pur 
не просто ще прикрие, а напъл-

но ще „изтрие“ тези миризми от 

дома ви.

За да докажат, че това е исти-

на, от Ambi Pur организираха за-

бавен експеримент в „Сердика 

център“ през юни – доброволци 

бяха вкарвани в будката на Ambi 
Pur със завързани очи, за да оп-

ределят на какво им мирише въ-

тре. След свалянето на пре-

връзката те бяха учудени от не-

съответствието между свежия 

аромат, който бяха доловили, и реалната обстановка (развалени продукти, пълни пе-

пелници и прочее източници на неприятни миризми).

Ambi Pur предлага разнообразие от средства за борба с лошите миризми: аерозоли, 

електрически ароматизатори, ароматизатори за коли. Аерозолите можете да използ-

вате в кухнята или тоалетната. Електрическите ароматизатори са специално на-

правени, за да носят свеж продължителен аромат и невероятна атмосфера във все-

кидневната. 

А ароматизаторът за кола ще „запуши“ носа ви за ароматите на боя, застоял въздух 

и дори на… куче в автомобила ви. 

Зелената кампания 
на AVON

СЪБРА НАД 2 МЛН. ДОЛАРА 
ПРЕЗ 2012 г.

Козметичният гигант обя-

ви, че програмата Hello Green 
Tomorrow за набиране на сред-

ства с екологична цел успя да 

събере повече от 5,5 млн. щат-

ски долара от старта на про-

екта през 2010 г. досега. Коз-

метичната компания дари 

средствата на The Nature 
Conservancy (TNC) и World 
Wildlife Fund (WWF), които це-

лят да сложат край на изси-

чането на горите в Бразилия 

и Индонезия – двете най-кри-

тични точки на обезлесяване в 

света. Ако купите благотвори-

телен продукт от представи-

тел на AVON, ще станете част 

от т.нар. „зелена армия“, която 

се набира от над 50 държави по 

света (включително и Бълга-

рия) и се бори срещу изсичане-

то на горите.
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ
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СТЕГНАТ КОНТУР НА 
ЛИЦЕТО, РАВНОМЕРЕН 
ТЕН И ГЛАДКА КОЖА… 
ВСЯКА ЖЕНА СИ ЗАДАВА 
ВЪПРОСА КАК ДА ЗАПАЗИ 
ТЕЗИ „ЧУДЕСА“ НА 
МЛАДОСТТА ПО-ДЪЛГО 
ВРЕМЕ? ЗА ЩАСТИЕ, 
КОЗМЕТОЛОЗИТЕ 
ПРОДЪЛЖАВАТ ДА 
РАЗРАБОТВАТ ВСЕ НОВИ 
И НОВИ СТРАТЕГИИ 
ЗА ОТДАЛЕЧАВАНЕ НА 
СТАРОСТТА ПО ВСИЧКИ 
ПРАВИЛА НА НАУКАТА.

с научна степен
Т С ОДАЛМ

П
арадоксално, но точно уче-
ните твърдят, че естест-
вените ресурси на човеш-
кия организъм да обновява 

нормално клетките си, са предвиде-
ни да бъдат изчерпани едва след 250–
300 години. Защо тогава остаряваме 
по-рано? На този въпрос умните гла-
ви не дават еднозначен отговор, но 
си имат няколко емпирично потвър-
дени теории в „торбата“ с научни 
обяснения.

„Стареенето е генетично програми-
ран процес – твърди Екатерина Ту-
рубара, медицински експерт в лабора-
ториите на „Виши“. – Но скоростта 
му може съществено да бъде забаве-
на с цял комплекс подмладяващи мер-
ки, като правилно хранене, оптимал-
но физическо натоварване, спазване на 
дневен режим, съответстващ на би-
ологичния ни часовник. И, естестве-
но, с козметични грижи (салонни и 
домашни) – пилинг процедури, инже-
кционни и апаратни методи и т.н., 
които значително отсрочват поява-
та на признаците на старостта.“ 

ТЕОРИЯТА ЗА ФОТОСТАРЕЕНЕТО

Защо кожата старее неравномер-
но? Едно от обясненията е – зара-

ди неравномерните дози ултравиоле-
тови лъчи, въздействащи на различни 
нейни участъци. Не е случайност, че 
хората, които са изложени на слън-
це през цялата година, губят мно-
го по-бързо младежкия си вид. Най-
опасни за кожата са UV лъчите от 
В спектъра. Те проникват доста на-
дълбоко и разрушават колагеновата 
„подпорна“ мрежа, която държи ко-
жата стегната. Колагенът всъщност 
е отговорен и за тургора.

Google каза

КАКВО Е ТУРГОР

Тургорът е палпаторно усещане за 

сочността и еластичността на ко-

жата. Дали е жизнена, можете да про-

верите чрез захващане на кожна гън-

ка (най-често в коремната област, по 

разгъвната повърхност на предмиш-

ницата или по вътрешната страна на 

бедрото) между палеца и показалеца 

на едната ръка. При нормален тургор 

кожната гънка при пускане се връща 

много бързо в предишното си положе-

ние. А ако кожата не е толкова жизне-

на, се изпъва по-бавно. Намален тур-

гор се наблюдава при дехидратация и 

гладуване. 

Дерматолозите твърдят, че фо-
тостареенето невинаги се развива 
паралелно с естествения процес на 
остаряване. След продължително из-
лагане на слънце дори кожата на съв-
сем млади момичета е застрашена 
от отпускане, неравномерна пигмен-
тация и хиперкератоза (прекомерно 
вроговяване на епидермиса, при кое-
то той се уплътнява неестествено, 
образува се по-голямо количество ро-
гово вещество в отделни части на 
тялото, напр. длани, ходила и др.) – 
все признаци, характерни за дамите 
в по-зряла възраст. 

Забелязали ли сте подобни симпто-
ми и върху вашата кожа? Най-лесни-
ят начин да „поправите“ щетите, е 
да използвате възстановяваща козме-
тика със серамиди и полиненаситени 
мастни киселини.

ТЕОРИЯТА ЗА 
СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ

Нестабилните молекули на кисло-
рода с висока активност, наричани 
още свободни радикали, активизират 
в тъканите верига от окислител-
ни реакции. В резултат се стига до 
увреждания на клетките и наруше-
ния на естествената възстановител-
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на (регенеративна) способност на ко-
жата. Ако това се случва редовно, 
оксидантният стрес провокира нео-
братими промени в структурата на 
колагеновите влакна. Те се отпускат, 
което на свой ред води до образуване 
на бръчки и загуба на тонус. Симп-
томите – повишена реактивност, 
видимо влошен тен, неравномерен ре-
леф и пигментации – се поддават на 
корекции с козметични методи само 
при условие, че реагирате адекватно 
и навременно на SOS сигналите, кои-
то ви „изпраща“ вашата кожа.

Nota bene!

КОЯ Е „ПОЛЕЗНАТА“ ДУМА

В английския език оксиг(ж)ениране-

то (насищането на тъканите с кис-

лород) и оксидирането, т.е. окисле-

нието (процес, при който различни 

вещества взаимодействат с кисло-

рода), се обозначават с една дума – 

oxygenation, което поражда леко обър-

кване. Оксиг(ж)енирането всъщност 

благоприятства доброто състояние 

на кожата, а оксидирането (окисле-

нието) точно обратното – виновно е 

за преждевременното стареене. 

Свободните радикали са продукти 
на естествени окислителни проце-
си. Но има и външни фактори, кои-
то увеличават тяхното количество 
и активност (неблагоприятна еколо-
гична обстановка, понижен имунитет 
на кожата, нарушение на клетъчното 
дишане заради „повреда“ в естестве-
ните биоритми).

ТЕОРИЯТА ЗА ГЛИКАЦИЯТА

Колагенът и еластинът поддържат 
кожата в буквалния смисъл и є при-
дават младежка опънатост, чиято 
загуба води до: птоза (леко падане 
надолу (отпускане) на горния клепач 
над роговицата), образуване на дъл-
боки бръчки и кожни гънки. Докато 
колагеновите влакна пазят естест-
вената си форма, всичко е наред. 
Но щом влязат в реакция с моноза-
харидите и се слепят едно с друго, 
подкожният матрикс се деформира. 
Този процес е получил названието 
„гликация“.

Сред причините за гликацията са 
прекаляването с консумацията на 
храни, съдържащи прости въглехидра-

ти, и нарушения в процесите на об-
мяна на веществата. Освен това по 
принцип гликацията протича паралел-
но с фотостареенето и със старе-
енето вследствие на окислителните 
процеси, като ускорява тяхното про-
тичане.

ТЕОРИЯТА ЗА ЧАСОВНИКОВИЯ 
МЕХАНИЗЪМ

С времето клетките губят способ-
ността си да се самовъзпроизвеж-
дат. Много учени смятат, че оп-
ределяща роля в процеса на старее-
не играе т.нар. биологичен часовник. 
Той отчита времето, което трябва 
преживее един организъм в зависи-
мост от своята видова принадлеж-
ност. При изтичане на тоз срок на 
клетъчно ниво стартира генетично 

заложен механизъм за саморазруше-
ние, който включва стареене и най-
накрая – смърт. Да не забравяме, че 
клетката е в състояние да се дели 
определен брой пъти. Този брой за-
виси от нейния тип, вид и от въз-
растта на организма, към който тя 
принадлежи, „Угасването“ ни се дъл-
жи и на постоянното натрупване на 
грешки в генетичната програма, коя-
то определя строежа и функциите 
на клетките. Те променят своята 
структура, като постепенно дегра-
дират и отмират. Освен това има 
гени, отговорни за регенерацията 
(самовъзстановяването) на клетки-
те, но има и техни антиподи – та-
кива, които променят структурата 
на белтъчините и включват меха-
низма на саморазрушение на клетъч-
но ниво. Резултатът е натрупване 
на токсини в тъканите и прежде-
временно износване на всички систе-
ми в организма, в това число и на 
кожата. Именно тук козметиците 
ни съветват да се обърнем за по-
мощ към т.нар. козметични веще-
ства с ДНК действие. Доколко е 
оправдано такова гръмко название 
обаче? Според мнението на извест-
ния козметолог Тийна Орасмяе-Ме-
дери – автор на методи за бор-
ба със стареенето, експерт по коз-
метична безопасност към съответ-
ната комисия в Европарламента и 
лауреат на професионалната награда 
Nouvellis – кремовете, модифициращи 
ДНК, са чиста фантастика. Затова 
пък средствата, променящи характе-
ристиките на кожата на клетъчно 
ниво, са вече реалност. Биопептиди-
те, бактериалните филтрати и дру-
ги високотехнологични съставки ус-
пешно коригират външните признаци 
на остаряването на генерално ново 
ниво на ефективност.

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

ЗАЩО РЪЦЕТЕ 
СТАРЕЯТ ПО-БЪРЗО

Причините за стареенето могат ус-

ловно да се разделят на външни и въ-

трешни (те действат съвкупно, вза-

имно усилвайки негативното си влия-

ние). Към външните фактори се отна-

сят вредното ултравиолетово излъч-

ване, химическото и радиационно за-

мърсяване на средата, електромаг-

нитните вълни, всекидневното из-

ползване на козметика и синтетични 

миещи средства, инфекциите и въз-

палителните процеси. За това, колко 

силно е влиянието на външната среда 

върху кожата ни, свидетелства един 

прост факт: сравнете кожата на ли-

цето и други открити участъци по 

тялото с кожата на гърба, корема или 

седалището. Когато сте млади, раз-

ликата практически е незабележима, 

кожата на закритите участъци по 

тялото на възрастни хора изглежда 

по-гладка и по-опъната.
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Еликсирът на вечната младост, за съжаление, още не е разработен, но има 

жени, които и след 40-, 50- и даже след 60-годишна възраст умеят да изглеждат 

привлекателно и секси. Ще ви представим осем знаменити дами, които ще ви 

вдъхновят да не се боите от остаряването. 

ДДеми Мур                                                                

Много млади красавици могат да є завидят – винаги стегната и поддържана, 

Деми съвсем не изглежда като връстничките си. Тайната на дългата є мла-

дост е бурният є и живописен личен живот. Деми винаги се е интересувала повече 

от мъже, отколкото от диети. И нищо, че бракът є с младока Аштън Къчър завър-

ши с пълен крах и, според слухове, Деми Мур и до днес не е дошла на себе си заради 

това, може да се каже, че точно интензивните сърдечни преживявания помагат на 

актрисата да остане млада не само по душа, но и по… тяло.

В едно интервю Деми споделя: „Отдавна не пазя диети, за да не давам лош пример 

на дъщерите си. Имам три дъщери и само малката е с тънки кости и по-слаба фи-

гура. Уча ги да ценят своята красота и да не подражават на никого, с когото нямат 

нищо общо. Опитвам се да им внуша, че да си слаб, не означава да си щастлив. Най-

интересното е, че когато престанах да изтезавам своето тяло с упражнения и ди-

ети, фигурата ми стана такава, за каквато отдавна мечтаех“. 

С други думи, вземете пример от Деми Мури – наслаждавайте се на живота!

ККим Катрал                                                             

Тя е ярък и вдъхновяващ пример, че жените могат да изглеждат секси и след 50-го-

дишна възраст. Животът є много прилича на живота на героинята є Саманта 

от култовия сериал „Сексът и градът“ – тя е разкошна жена в зряла възраст, която 

не си позволява да се отпусне. Да запази фигурата си, є помагат „добрите стари 

приятели“ – йога и пилатес. За разлика от много звезди, които твърдят, че тайна-

та на тяхната младост е в наследствеността и доброто настроение, Ким Катрал 

честно си признава, че постоянно спортува и пази диети, за да е във форма.

„Цял живот съм на диета, защото имам зверски апетит – споделя актрисата. – Все-

кидневни тренировки и всекидневните задължителни осем чаши вода – това про-

дължава и сега. Все по-тежко ми става с годините. Някои части на тялото ми ся-

каш започват да протестират срещу диетите, но в същото време благодарение на 

техните „протести“ аз се събуждам рано сутрин и се принуждавам да тренирам.“ 

Дали и вие можете да се похвалите с такава силна воля?!

ЗвездиЗвезди без възрастбез възраст

          Възраст: 56 г.

           Възраст: 50 г.
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ММоника Белучи                                                      
Годините летят, а Моника Белучи си е както преди еталон за женска красота за 

повечето мъже. Мъжът є Венсан Касел не си представя живота си без нея. Дол-

че и Габана пък не си представят рекламните си кампании без очарователното є 

и магнетично присъствие. Актрисата никога не е криела, че смята красотата си 

за оръжие, което може и дори е задължително да използва. Иначе, ще е грях спрямо 

щедрата природа!

„Има много начини да поддържаш красотата на тялото си, в това число – прекрас-

на козметика и упражнения. Но ако една жена просто я мързи да се грижи за себе си, 

тогава нямам коментар“ – споделила Белучи в интервю за списание „OK!“. На пръв по-

глед може да ви се стори, че Моника е много строга към себе си, но всъщност тя не 

споделя философията на ограничения за сметка на житейските радости.

„Познавам тялото си и знам, че пицата например стопроцентово ми се лепи на хан-

ша. Но как си представяте, че ще спра да ям пица? Та аз съм италианка?! – заявява 

актрисата в същото интервю. – Е, ако работата ми изисква, съм готова да изклю-

ча нещо временно от менюто си, но да живея така цял живот… Абсурд! Да се от-

кажа от вечерите с мъжа си и с приятелите си, означава да живея като жертва на 

модата. А това ми се струва такава глупост!“

ДДжейн Фонда                                                              
Може ли да ви се обърне езикът и да наречете „баба“ тази жизнена жена, която 

през декември ще „чукне“ 76 години?! През живота си Джейн Фонда е направила 

много за жените по света. Тя е не само талантлива актриса, но и адепт на здраво-

словния начин на живот (автор е на комплекс от упражнения по аеробика и на 6 кни-

ги за това как да поддържаме форма). Джейн Фонда има право да дава съвети, защо-

то и на нейната солидна възраст може да засенчи много млади жени с излъчването 

си. Самата тя признава, че възрастта я задължава да се отнася още по-внимател-

но към здравето и външността си. „Това, което може да си позволиш на 25 години, 

не бива да го правиш на 40… Аз много обичам мартини и от време на време изяждам 

и по един голяяям чийзбургер. Но колкото повече остарявам, толкова по-трудно ми е 

да се справя с последиците от прегрешенията си. Затова се старая да съм дисцип-

линирана!“ – отбелязва актрисата в едно свое интервю.

Тази нейна дисциплинираност є помага не само изглежда забележително, но и да по-

беди рака (преди три години Фонда преживя тежка болест). Едва що успяла да се 

изпише от болницата след операцията, Джейн Фонда заявява на журналистите, че 

веднага ще се заеме с разработка на нова фитнес програма на DVD, а за рака пове-

че нищо не искала да чува!

ССофия Вергара                                                             

Колумбийската актриса и модел се слави не само със своите красиви очи, но и с 

идеалната си фигура, на която може да завиди всяка девойка дори с 20 години 

по-млада. Отдавна известната в Латинска Америка София се прослави в САЩ и Ев-

ропа с участието си в реклама на „Пепси“, в която се снима с Дейвид Бекъм. Днес 

Вергара е една от най-високоплатените персони на американския телевизионен не-

босклон. Красавицата не крие, че за своя успех като тв водеща в много отношения е 

задължена на външността си. „Нека бъдем откровени – гърдите ми отвориха за мен 

много врати“ – заяви веднъж звездата. Впрочем освен красота, Софи Вергара има и 

чудесно чувство за хумор, което демонстрира с чар: „Много скоро ще си направя опе-

рация за повдигане на бюста, а в бъдеще, когато либидото ми съвсем изчезне, прос-

то ще намаля обема му, за да не ми пречи абсолютно нищо“. 

София има 21-годишен син – Маноло. Когато излиза под прожекторите с него, чес-

то ги взимат за любовна двойка. В действителност обаче Вергара не обича мъже-

те да са много по-млади от нея. От своето предишно гадже Ник Лоуб тя е по-ста-

ра само с 3 години.

          Възраст: 48 г.

           Възраст: 75 г.

          Възраст: 40 г.
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ГГуинет Полтроу                                                        

Тя е от онзи рядък тип жени, които се разхубавяват с възрастта. Вярно е, че в 

случая с Полтроу става дума и за всекидневна работа върху себе си, а не само 

за маски от краставици или благодатна наследственост. Гуинет ежедневно спор-

тува под вещото ръководства на личната си треньорка Трейси Андерсън, напълно 

е изключила от менюто си „вкусното и вредното“ и всяка седмица посещава козме-

тик. Е, имала е и досадни поражения – например от ботокса твърди, че е остана-

ла недоволна. 

Гуинет Полтроу веднъж разказала колко труд є струва да се поддържа във форма: 

„Първо ридая и крещя, а след това просто са заставям да тренирам. Мога да под-

държам килограмите си единствено и само с тренировки. Когато постигнах пър-

вите си резултати, започнах да изпълнявам всичко, което моята треньорка ми пре-

поръчваше. Доверих є се изцяло и тя успя да промени фигурата ми. Безумно съм є 

благодарна“.

Една слабост обаче има „желязната лейди“ (става дума за коремната є преса, а не 

за характера є) – Гуинет Полтроу пуши по 1 цигара всяка събота!

ССофия Лорен                                                            

Легендата на италианското кино София Лорен и днес може да си позволи да носи 

тясна вечерна рокля с дълбоко деколте. Впрочем когато е на 72 години, тя при-

ема участие в еротична фотосесия за „мъжки“ календар. Девойките от десетиле-

тия се възползват от рецептите за красота на Лорен, които тя споделя охотно и 

в своите книги.

„Всичко, което имам в живота, го дължа на спагетите“ е известна нейна крилата 

фраза. Звездата наистина обожава спагети и като една истинска италианка ги 

готви отлично. Но не си мислете, че като яде спагети, си позволява също бонбони 

и хляб. В никакъв случай.

За това, че актрисата си ляга вечер в 21.00 ч., а сутрин става рано, за да прави уп-

ражнения, знаят мнозина. Но това не е единствената тайна, на която се дължи от-

личната є външност. Не бива да забравяте, че младостта на София е била бурна! 

Така че да съхрани красотата си в зряла възраст, є помагат не само диетите и уп-

ражненията, а и наситеният є и интересен личен живот. Все пак най-важното ус-

ловие една жена да изглежда красива, е да се чувства щастлива! 

ХХоли Бери                                                                

Тя е със зашеметяваща фигура и идеална кожа. Пробвайте да є откриете някоя 

бръчка! За своите 46 години звездата не само изглежда прекрасно, но и не се бои 

да ражда деца – неотдавна Холи разбра, че е бременна за втори път. Но даже и с по-

раснал корем Бери си позволява откровено тесни дрехи за светски изяви.

Малцина знаят, че през 1989 г. Холи е диагностицирана с диабет! Оттогава актри-

сата се научава не просто да живее с това, но и да превърне болестта си в благо 

за красотата си.

„Моята болест ме научи да пазя здравето си и ми даде шанс да запазя фигурата си – 

разказва тя. – Да бъдеш стройна, е лесно, ако зачеркнеш сладките и тестени храни, 

захарта, солта и алкохола от живота си. На мен това не ми се удаде с лекота даже 

и когато разбрах, че става дума не за фигурата ми, а за здравето ми.“ 

Холи изцяло се е отказала от сладкото и от вредните навици. Тренира активно си-

лова гимнастика. Любимите и ястия са: риба, салати и зеленчукови супи. Резулта-

тът е налице – и кожата, и фигурата є не са „мръднали“ от години.

           Възраст: 40 г.

          Възраст: 78 г.

         Възраст: 46 г.

БЕЛА/юли/184/201318





Ако не в началото, то поне в края на май 

почти всяка втора жена се сеща, че трябва 

да си купи крем за отслабване. Каквото 

и да означава това определение, то със 

сигурност съдържа в себе си обещание да 

сътвори чудо с тялото ни, да ни „снабди“ 

със силуета, подходящ за плажа. Защо 

вярваме на тези обещания ли? Ето защо…

П
о-често такъв крем купуваме, когато сме пре-
карали часове под зоркия и обикновено недруже-
любен поглед на огледалото в пробната. Позна-
та ситуация: решаваме да обновим гардероба си 

за лятото с някой по-изрязан бански, къса пола на 
цветя или сладки къси дънкови панталонки и след 
уморително мерене падаме духом, защото май нищо 
не ни става или не ни стои така, както бихме 
желали. Една разголена вталена рокля, на която 
сме хвърлили око обаче, може 
да породи у нас непрео-
долимо желание незабавно 
да се запишем на масаж 
или да тръгнем на фитнес 
още от днес. А също така и да 
си купим антицелулитен крем, което 
всъщност е по-лесно изпълнимо от пре-
дишните две. И нека гласът на разума 
да ни убеждава, че ефектът от подоб-
ни кремове е минимален, защото всич-
ко това е само рекламен трик, и да 
ни напомня тихичко че миналогодишния 
подобен продукт го използвахме само 
до половината, при това без никакъв ре-
зултат… В този глас ние и тази година 
няма да се вслушаме. Още повече, че на 
фона на разходите за пола и бански по-
купката на крем за отслабване изглежда 
направо нищожна. Затова пък тази по-
купка силно ни обнадеждава и сякаш обя-
вява сезона на любовта, морето, слънцето 
и голотата за открит.

Науката за чудесата

От една страна, производителите на кремове за от-
слабване подчертават, че тези продукти не могат да 
заменят балансираното хранене и спортуването. А от 
друга страна, същите тези производители ни уверяват, 
че дамите, които доброволно са участвали в тестване-
то на съответния крем, не са се ограничавали в хране-
нето и не са полагали никакви други усилия, за да ста-
нат стройни. А стройни те задължително са станали 
(тук задължително се цитира с колко точно сантиме-
тра са намалили обиколките на ханша, бедрата и ръце-
те си!). Противоречието е очевидно, но пък точните 
цифри на карат да „забравим“ за него. 

Живо ни интересува най-вече колко сантиметра ще за-
губим след използването на крема, в коя именно част на 

тялото си и за колко точно дни. Друго нищо 
не чуваме! А тези неща в тв рекламите 
обикновено ни ги обяснява някой експерт 
– със специални научни термини, които 
ни обнадеждават още повече. Няма начин 
професионалист, който толкова сериоз-
но се отнася към нашия стремеж да от-
слабнем без труд, да ни лъже! Пък и защо 

ни е да се отказваме от сладкишите и 
да се мъчим с тренировки, когато 
са разработили специално за нас 
крем-чудо, който ще ни направи 

доволни, без да се потим из-
лишно?! Подхранена с та-
кива „солидни“ аргументи, 
наивната ни вяра в при-
казки взема своето от нас 

и… покупката е направена. А след 
нея събитията могат да се разви-
ят много различно. На някои дами 
търпението им стига да нанасят 
крема по два пъти на ден, с пра-
вилните масажни движения. Но 
на повечето ентусиазмът им се 
изпарява за около седмица, след 
което те обикновено започват 
да се обвиняват в отсъствието 
на дисциплина и респективно на 
добри резултати.

ИСТИНАТА ЗА

крема за отслабване
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Призиви за борба

Не е случаен фактът, че думите, с които рекламите 
ни увещават да си купим такъв продукт, гравитират 
около „бойната“ стилистика. Слушайки непрекъснато 
призиви за борба с мастните отлагания, излишните ки-
лограми и целулита, ние волю-неволю започваме да се 
чувстваме като бойци в освободителна война. Знаем, 
че успехът на бойните действия зависи много от ефек-
тивността на оръжията, които използваме. По тази 
причина в рекламите на кремове за отслабване, освен 
на бойните лозунги, се набляга и на описанието на със-
тавките на средството и по-скоро на тяхното разру-
шително действие. Ние не можем съвсем да си пред-
ставим как точно комплексът Х ще изтреби мазнини-
те ни, компонентът Y ще стимулира кръвообращение-
то ни, а веществото Z ще поведе в атака ензимите, 
способни да разградят омразните ни липиди, но всичко 
това ни звучи убедително, някак „научно“, и вселява у 
нас вярата, че точно този крем ще ни е надежден съ-
юзник в борбата за постигане на стройност. 

Да се превърнем в себе си

Блондинка ли ще е, или брюнетка – девойката на 
„антицелулитния“ постер винаги е стройна, женствена 
и секси. Тя олицетворява за нас онзи съвършен образ, 
който бихме постигнали, ако изгладим кожата на бе-
драта и се отървем от омразния „портокалов релеф“. 
В своите фантазии ние вече се виждаме точно тол-
кова стройни, след като сме използвали крема. Да го 
прилагаме, ни вдъхновява надеждата, че ще променим 
себе си и своя живот към по-добро. Защото в наши 
дни стройността се асоциира и с успех, и с опреде-
лен социален статус. (Вярва се, че онзи, който умее 
да контролира теглото си, може да контролира цяла-
та обкръжаващо го действителност.) Затова покуп-
ката на крем за отслабване в нашите мечти е начин 
да се „вземем в ръце“ и да направим крачка към едно 
ново, по-хубаво битие.

Действие без илюзии

Да се върнем към реалността. Всичко, което наистина 
могат средствата за отслабване, е: да усилят кръво-
обращението ни, да подобрят състоянието на кожата 
ни и да помогнат на мастните клетки да се разделят 
със своето съдържимо. Ако козметиката е качествена, 
тя много често изпълнява и трите обещания. Е, може 
би не толкова бързо, колкото на нас ни се иска, но ги 
изпълнява. Но не това е най-важното. 

По-важното е, че нашият организъм е така устроен, 
че ако това съдържимо не бъде изразходвано, то бла-
гополучно се връща на предишното си място. Сама по 
себе си мазнината не може да „изгори“ просто така. 
Нейната утилизация (повторно използване) е сложен 
процес, придружен от образуване на голямо количество 

енергия, която трябва да се изразходва. С други думи, 
за да отслабнем, трябва да се движим. И колкото по-
активно, толкова по-добре. За да постигнете оптима-
лен резултат, нанасяйте крема за отслабване преди и 
след физическо натоварване. Защото след тренировка 
нашите мускули продължават да изразходват калории в 
продължение на още цели два часа! А ако под влияние 
на активните вещества мазнините се изведат навън 
от мастните клетки, те няма как да не изгорят. Осо-
бено на местата, където сте нанесли крем, тъй като 
мускулите не обичат да чакат „доставки“ отдалече. 

Маркетолозите констатират, че най-добре се прода-
ват онези средства за стройност, чието въздействие 
се усеща отчетливо при нанасяне (топлина, хлад, по-
щипване). Това създава у нас увереност, че кремът ра-
боти. Макар в действителност по-важното е той са-
мият да радва нашите сетива – осезание, обоняние, зре-
ние. Много по-лесно е ежедневно да правим нещо, което 
ни доставя удоволствие, нали? Което означава и по-чес-
то да си „спомняме“ за себе си. В такива случаи кре-
мът за отслабване действа като посредник „запознава“ 
и помирява жената със собственото є тяло и събужда 
желанието є да се грижи за себе си. А това е доста 
по-ценно от „прехода“ от един размер дънки към друг. 

БЕЛА/юли/184/2013 21



 За най-нездравословен дерматоло-
зите смятат загара, придобит 
в близост до екватора, високо в 
планината или по време на сърф 
или каране на водни ски. Не е без-
обидно за здравето на кожата и 
продължителното пребиваване на 
палубата на яхта, а също и „зас-
пиването“ на плажа между 12.00 и 
15.00 ч. В тези случаи избирайте 
слънцезащитно средство със SPF 
50+. Чак след като организмът ви 
свикне със силното слънце (след 
5–6 дни), можете да намалите 
слънцезащитния фактор до 15–20.

 Корейски учени препоръчват из-
пиването на чаша обикновен зе-
лен чай с лимон преди всяка екс-
позиция на слънце. От зеления 
чай загарът става много по-ху-
бав. Освен това и лимонът, и зе-
леният чай съдържат голямо ко-
личество витамин С – мощен 
антиоксидант, който забавя про-
цеса на стареене на нашата кожа.

 Когато сте на плажа, не забра-
вяйте да защитавате от слънце-
то нежната кожа около очите, 
която е четири пъти по-тънка 
от кожата на лицето. Не се по-
явявайте под слънчевите лъчи без 
качествени слънчеви очила и без 
шапка – тези две средства ус-
пяват да „задържат“ повечето 
слънчеви лъчи от тип А и В.

 Колко дълго ще изтрае загарът 
ви и как ще се промени, след 
като се върнете от почивка, за-
виси не толкова от времето, кое-
то сте прекарали на слънце, а 
и от това, как сте се грижи-
ли за кожата си на сянка. Слън-
цето ни дарява с бронзов от-
тенък, но силно обезводнява ко-
жата ни, лишавайки клетките є 
от влага. Затова основните ви 
beauty оръжия трябва да са: ов-
лажняващи лосиони, гелове и кре-
мове за след слънце. Използвайте 
ги веднага след като се върнете 
от плажа, тъй като те не само 
успокояват, но и отлично овлаж-
няват кожата, за която загарът 
впрочем е много силен стрес.

 Ако не можете да се откажете 
от навика да се гримирате, поне 
се гримирайте умно, когато оти-
вате на плаж. Нанасяйте напри-
мер на скулите малко автоброн-
зант. Това средство достойно ще 
замени ружа – ще направи лице-
то ви релефно и изразително, без 
да се разтече, когато излезете 
от морето. От декоративната 
козметика се възползвайте само 
вечер: подчертавайте скулите с 
бронзираща пудра и слагайте мал-
ко спирала на миглите. Това е на-
пълно достатъчно по време на 
почивка.

 Да получите равен, красив и най-
важното, здравословен загар, мо-
жете, като преди отпуската (или 
поне няколко дни преди нея) при-
емате витамини или мултиви-
таминни препарати. Обикнове-
но тези средства съдържат екс-
тракт от морков, масло от пал-
мово дърво или бетакаротин. 
Дерматолозите препоръчват из-
ползването на тези продукти 
най-горещо на хората, които по-
лучават алергия от слънцето.

 Ако не ви харесва как изглежда 
косата ви след къпане в морето, 
старайте се да є осигурите до-
пълнително подхранване и овлаж-
няване. Носете на плажа защит-
но масло за коса и го нанасяйте 
по краищата є след всяко влиза-
не в морето.

 Ако имате широк нос, покривай-
те го с тънка ивица крем с ви-
сок слънцезащитен фактор. Тога-
ва тази част ще остане светла, 
което визуално ще направи носа 
по-тънък и ще му придаде „пра-
вилната“ форма.

 Никога не се печете с мокра кожа 
– капчиците вода, подобно на 
лещи, усилват въздействието на 
слънчевото излъчване, а вие много 
лесно можете да изгорите. 
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ЗА ПО-ЯК ЗАГАР
Искате ли да покафенеете приятно, без 

да навредите на здравето си? В арсенала 

на козметичните компании има много 

слънцезащитни средства за всеки вкус и 

портмоне. А нашите съвети ще ви помогнат 

по-дълго да задържите шоколадовия цвят 

върху кожата си.
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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

М
ного често издайник на въз-

растта на жената не е ней-

ното лице, а нейната шия. По 

нея като по старо дърво могат да се 

появят т.нар. „годишни кръгове“. Ще ви 

подскажем как да се грижите за шията 

си, за да не се случи това.

ПРАВИЛО 1

Каквото правите за кожата на лице-

то, правете го и за кожата на шията 

– измиване със специален тоник, мас-

ки, скраб, пилинг… Колкото по-рано 

започнете да се грижите за тази зона, 

толкова по-добре. Пожелаваме ви „гле-

зенето“ на шията да ви стане навик. 

ПРАВИЛО 2

Сигурно знаете как се нанася едно или 

друго козметично средство на лицето, 

но за онези, които са забравили, при-

помняме: продуктът се разпределя по 

масажните линии от центъра към пе-

риферията. С шията е точно обратно-

то. Запомнете го веднъж и завинаги: 

нанасяйте и разнасяйте крема там от 

долу нагоре, а в зоната на деколтето – 

ветрилообразно (от центъра встрани 

и леко надолу).

ПРАВИЛО 3

По-добре измивайте лицето и шията с 

хладка вода – това ще подобри кръво-

обращението, защото в хладката вода, 

за разлика от в горещата, частиците 

на хлора са много по-малко активни. 

Вземайки душ, задължително обливай-

те шията от всички страни със струя 

хладка вода. Това ще активизира кръво-

обращението в тъканите.

ПРАВИЛО 4

„Масаж на шията“ няма да срещнете в 

ценоразписа на нито един салон за кра-

сота. Не за друго, а защото да се пра-

ви масаж на това нежно място, е мно-

го трудно. Още повече, че на шията 

отпред е разположена и щитовидната 

жлеза, върху която не бива да се упраж-

нява силен натиск. Но пък никой не е за-

бранявал масажа на шията по принцип. 

Затова ви препоръчваме да го правите 

внимателно в домашни условия – леко 

потупвайте шията с възглавничките 

на пръстите си, а зоната под брадич-

ката масажирайте малко по-активно 

с бързи поглаждащи движения с длани-

те. Бъдете по-внимателни с масажа на 

центъра на шията – мястото, където 

се намира щитовидната жлеза. Защо-

то всяко по-силно натискане върху нея 

(дори и ако цели втриването на някакъв 

продукт по-ефективно) е възможно да 

провокира хиперфункция на този орган.

ПРАВИЛО 5

Прекалено високите възглавници са 

врагове на красивата шия – те могат 

да причинят образуването на бръчки по 

нея. Най-добрият вариант е да си купи-

те ортопедична възглавница, която е с 

идеална височина, а и облекчава пробле-

ми и болки в гръбначния стълб.

ПРАВИЛО 6

Не забравяйте за фитнеса на шията: 

наклонете глава назад, отворете уста 

и се опитайте да направите такова 

движения с долната челюст (устна), 

сякаш искате да докоснете с нея носа 

си. След това свийте устни на тръби-

чка. Изпълнявайте тези две упражнения 

всеки ден – колкото пъти се сетите. ©
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Л
ипсата на достатъчно 
движение и свеж въздух в 
ежедневието ни, дейност-
та на бактерии и виру-

си, както и излишъкът от токсини, 
причинен от замърсяването на окол-
ната среда, приема на медикаменти 
или стреса, претоварват лимфната 
ни система. Неприятните последици 
са: отоци, хронична умора, понижен 
имунитет, тежест в краката.

20% от работата по обезврежда-
не на токсините се пада на лимфна-
та система. Това не е никак малко, 
отчитайки, че организмът разполага 
с такива мощни „очистващи стан-
ции“, като бъбреци, черен дроб, бели 
дробове, далак и кожа. Лесните на-
чини, с които може да се „оживи“ 
протичането на лимфата, което по 
принцип е доста бавно, ни се стру-
ват толкова лесни, че започваме да 
се съмняваме в тяхната ефектив-
ност. Но съвършено неоснователно. 

„УМИВАНЕ“ ОТВЪТРЕ

За лимфата организмът не раз-
полага с такава мощна помпа, ка-
квато е сърцето за кръвта. Зато-
ва лимфата тече бавно – с око-
ло 4 мм в секунда. Циркулацията 
є зависи от налягането във веноз-
ната и лимфната система, което 
се създава от работата на наши-
те мускули, от движенията на ди-
афрагмата и на дробовете при ди-
шане, от ритмичното съкращаване-
то на гладкомускулните клетки, от 
които са изградени лимфните съдо-
ве, и от пулсациите на разположе-
ните в близост артерии. Лимфни-
те капиляри транспортират лимфа 
в лимфните съдове. А те я изпра-
щат към лимфните възли (особена 

система от клапи обезпечава нейно-
то движение само в едната посока), 
където тя се почиства от вредни 
вещества и бактерии и се обогатя-
ва с лимфоцити и антитела. 

В зависимост от условията на 
външната среда (например когато 
навън е много горещо) лимфата е 
в състояние да утрои своята дре-
нираща способност. В жегите кра-
ката, ръцете и лицето на някой 
хора силно отичат – ясен признак, 

че лимфната система е претоваре-
на. Лимфодренажът може да напра-
ви циркулацията на лимфата до де-
сет пъти по-активна, което позво-
лява да се въздейства благоприятно 
върху организма едновременно в три 
направления. 

ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ИМУНИТЕТА

Лимфата е част от имунната сис-
тема. Тя съдържа няколко вида осо-

зд р а в н а  к у л т у р а

(НЕ)ПОСИЛНАТА ЛЕКОТА 
НА ЛИМФОДРЕНАЖА
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бени клетки (лимфоцити). Едни от 
тях са способни да разпознават „аг-
ресорите“ (вируси или бактерии) и 
да ги маркират с помощта на анти-
тела. Други могат да неутрализират 
чуждите агенти, а трети – да уни-
щожават променените, т.е. мутира-
лите клетки в организма (например 
раковите). Лимфните възли филтри-
рат лимфата, отделят бактерии, 
вируси и други чужди вещества. Ко-
гато в лимфен възел попаднат бак-
терии, те се задържат в него. Ако 
някъде в тялото възникне „повреда“, 
клетките на имунната система бър-
зо намират това място. Някои от 
тях ограничават огнището на въз-
паление, като не дават на бактерии-
те да се разпространяват. Други за-
лавят причинителя и го „откарват“ 
в най-близкия лимфен възел, където 
лимфоцитите унищожават вредите-
ля и запаметяват всичко за него – 
за цял живот. 

Активизирайки циркулацията на 
лимфата, ние ускоряваме нейно-
то очистване и подобряваме всички 
тези имунни процеси. Тук можете 
да намерите обяснение на факта, 
защо лимфодренажът (и въобще ма-
сажът) е противопоказан при остри 
инфекции – за да не позволи той на 
причинителите на инфекцията да се 
разпространят, преди имунната сис-
тема да е предприела съответни-
те мерки.

НАДВИВАНЕ НА УМОРАТА

Хроничният стрес благоприятства 
образуването на токсини и в съ-
щото време блокира естествените 
функции на организма за тяхното 
обезвреждане. Когато към това се 
добави недостигът на свеж въздух и 
движение (обменните процеси, кои-
то се случват на ниво бели дробове, 
в този случай са много по-малко), 
токсините по-трудно се извеждат 
от тялото и естествено, в него се 
натрупва умора. 

Ръчният лимфодренаж не е дълбок 
дренаж – той „работи“ на нивото 
на кожата и на подкожните маст-
ни клетки. Чрез нежните монотон-
ни поглаждащи движения с ръце в 

съответните зони от тялото се 
постига двоен ефект – подобрява се 
циркулацията на лимфата и се по-
стига дълбока релаксация (отпуска-
не). Тоест умората изчезва. Веднага 
след сеанса се появяват и първите 
признаци на детоксикация: бъбреци-
те и пикочопроводната система за-
почват да работят по-интензивно, 
елиминирайки отпадните продукти 
от тялото. Подобрява се сънят и 
работата на стомаха.

ДА ИЗВЕДЕШ ИЗЛИШЪКА 
ОТ ТЕЧНОСТИ

Склонността към отоци, независи-
мо дали е генетично обусловена, или 
е следствие от начина ви на живот, 
се определя лесно: натиснете с па-
лец върху костта на коляното – ако, 
след натиска върху кожата остане 
бяла ямка, значи сте задържали теч-
ности. Някои се оплакват от ото-
ци по лицето и торбички под очи-
те сутрин, а други – от отичане и 
тежест в краката вечер. Лимфодре-
нажът помага ефективно и в два-
та случая. Той е чудесно средство и 
против целулит. Затворената инто-
ксикирана течност и натрупаните 
мазнини в тъканите се втвърдяват 
заради лошата циркулация на кръвта 
и лимфата. Лимфодренажният ма-
саж е задължителен етап във всички 
антицелулитни програми. Първо, за-
стоят на течност практически ви-
наги е съпътстван от излишно те-

Дълбоко дишане

Можете да активизирате дви-

жението на абдоминалната лим-

фа (в областта на корема), с по-

мощта на дихателна гимнасти-

ка (бодифлекс, пранаяма). За да 

вкарат в очистителния процес 

тази част от лимфната систе-

ма, специалистите по лимфодре-

наж предлагат да се направят 

няколко цикъла на пълно дишане в 

началото на сеанса. Най-просто-

то упражнение е дълбоко дишане 

с корема, придружено с движение 

на коремната стена: навътре при 

издишване, навън – при вдишване.

Кръгови движения

Най-големите лимфни възли са 

разположени в областта на ос-

новните стави: под коленете, 

под мишниците, около лакътни-

те сгъвки и тазобедрените кос-

ти. За лимфодренажна гимнасти-

ка се водят сгъването и разгъва-

нето на ръцете в лактите и на 

краката в коленете; въртеливи 

движения с раменете и предмиш-

ниците, както и известното на 

всички упражнение „Колело“. Тези 

движения са идеални за профилак-

тика на отоците. Те „раздвиж-

ват“ лимфата при тежест в кра-

ката вечер и намаляват отоците 

по лицето сутрин.

Пиене на повече вода

Нищо, че лекарите и до 

днес не са единодушни кол-

ко точно вода да се пие 

на ден, вие пийте пове-

че, отколкото пиете в мо-

мента. По възможност – 

със стайна температура 

и колкото може по-често. 

Задължително е да се из-

пива поне по 1 чаша вода 

след всеки лимфодренажен 

сеанс, а също и след посе-

щение на сауна или джаку-

зи, които също оказват де-

токсикиращо въздействие 

върху организма. 

3 начина 
за самопомощ
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гло и от целулит. Второ, ако в 
организма са започнали липолитични 
процеси (изгаряне на мазнините), ни 
е необходимо да забързаме циркула-
цията на лимфата, за да освободим 
тъканите от метаболитните про-
дукти (продуктите на разпада).

За лимфодренажа (с изключение на 
някои апаратни методи) практичес-
ки няма противопоказания. Може 
да се прилага дори върху бременни 
жени. Той облекчава състоянието на 
хора с хормонални разстройства и 
на бол ните от захарен диабет. Ква-

лификацията на масажиста обаче е 
много важна – при по-голяма интен-
зивност или неправилно изпълнение 
лимфодренажът може да се окаже 
„удар“ по самочувствието. Добре е, 
ако преди да легнете на кушетката, 
потърсите и съветите на лекар. 

РЪ ЧЕН ЛИМФОДРЕНАЖ 

„Хемолимфодренаж“ е оригиналното название на една от 

методиките за масажиране, разработена в института по 

мануална терапия Inmaster в Испания. Използват се разно-

образни масажни прийоми, активизиращи протичането на 

лимфата и връщането на венозната кръв, което подобрява 

обменните процеси, стимулира кръвотока, помага при за-

болявания на вените, способства за разсейването на ото-

ците, ликвидира застойните явления. Вълнообразните бав-

ни движения с ръцете имитират пулсацията на кръвонос-

ните съдовете и съкращаването на мускулите, с което 

въздействат благоприятно и на нервната система. 

Плюсове: облекчава стреса, понижава артериалното на-

лягане и за разлика от апаратните методи, практически 

няма противопоказания. 

Минуси: мека и деликатна процедура е, поради което много 

хора я определят като недостатъчно ефективна.

УДАРНО-ВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ (SHOCKWAVE THERAPY)

Този метод е основан на терапевтичното въздействие на 

дълбоко проникващи в тъканите акустични вълни. Използва 

се във възстановителната медицина – например в травма-

тологията. Подобрява циркулацията на течности, забър зва 

обмяната на веществата и възбужда процесите на регене-

рация на тъканите. 

Плюсове: въздейства на фибробластите (клетки на съе-

динителната тъкан, които синтезират колаген и имат ос-

новна роля при зарастване на рани) и стимулира производ-

ството на колагенови и еластинови влакна. Този метод е 

особено ефикасен за боба с целулита, изглаждане на кожа-

та и намаляване на дълбочината на стрии, белези и следи 

от липосукция. 

Минуси: има много противопоказания. 

ХИДРОМАСАЖ

Ръчният подводен масаж се прави в специална вана с на-

сочена струя вода под налягане. Краткият сеанс трае 10–

20 мин и е с идеален дренажен ефект – подобрява кръвооб-

ращението и обмяната на веществата и едновременно с 

това заякчава дълбоко разположените мускули. 

Плюсове: няма противопоказания, гарантирано облекчава 

стреса. 

Минуси: изисква да бъде прилаган от висококвалифицира-

ни специалисти и е непрепоръчителен при наличието на ня-

кои кожни проблеми. 

ПРЕСОТЕРАПИЯ

Това е добре известен метод, който разчита на създавано-

то с помощта на специални бандажи (стегнати превръзки) 

налягане – последователно, в различни участъци на тяло-

то. Понеже следва посоката на движение на лимфата, пре-

сотерапията стимулира лимфодренажа, активизира обмя-

ната на веществата в тъканите, подобрява подхранване-

то на тъканите и подпомага извеждането на токсините 

извън организма. 

Плюсове: за разлика от другите физиотерапевтич-

ни методи, подобрява състоянието на вените и е пока-

зан при склонност към венозна недостатъчност. Може да 

въздейства локално върху отделни части на тялото – на-

пример върху ръце или върху краката само до коленете. 

Минуси: противопоказан е при бременни и при хора с бъ-

бречна недостатъчност и тромбофлебит. 

ИЗБОР НА ТЕРАПИЯ

хидромасажна 

вана
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Р
азширените вени са най-раз-
пространеното съдово забо-
ляване, което се среща мно-
го по-често при жените и 

обикновено възниква по време на 
бременността. При мъжете разши-
рените вени се наблюдават по-ряд-
ко, но пък при тях се проявяват 
по-тежките форми на заболяването 
и по-големите усложнения. Една от 
немаловажните причини за това е 
фактът, че мъжете, като по-малко 
суетни, по-късно се обръщат за по-
мощ към лекаря. 

За превенцията и лечението на за-
боляването научаваме повече от д-р 
Милена ПАВЛОВА, ангиолог в Клини-
ка по кардиология и ангиология към 
ДКЦ „Сити клиник“ – София. 

Най-честата причина за появата 
на разширени вени е индивидуално 
обусловената вродена слабост на съ-
единителната тъкан. Хормонални-
ят дисбаланс, наднорменото тегло, 
упражняването на професии, изис-
кващи продължително стоене в из-
правено положение, са също предпос-
тавки за появата им. Разширените 

вени не са само козметичен проблем, 
те могат да предизвикат и непри-
ятни оплаквания.

ФУНКЦИЯТА НА ВЕНИТЕ 
В ОРГАНИЗМА 

Те притежават клапи, които при 
всички здрави хора гарантират нор-
мално връщане на кръвта към сър-
цето. Разширените вени са знак, 
че клапите във вените на долни-
те крайници са увредени и не се за-
тварят добре. Това води до вено-
зен застой и поява на тежест, бол-
ка, парене и нощни крампи на дол-
ните крайници. Постоянният оток 
на подкожието провокира нарушава-
не на храненето на кожата с пос-
ледващо развитие на кожно възпа-
ление или образуване на трудно за-
растващи рани. 

ОСНОВЕН МЕТОД 
ЗА ДИАГНОСТИКА 

на разширените вени си остава ехо-
доплеровото изследване. Чрез допле-
ровата сонография се изследва раз-
положението, големината, формата 
на вените, както и посоката на 
кръвния ток в тях. Определя се и 
състоянието на венозните клапи и 
се изключва евентуалното наличие 
на тромби. Изследването е неинва-
зивно и безболезнено. Поставянето 
на точната диагноза е от същест-
вено значение за правилното лечение.
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РАЗШИРЕНИТЕ

ВЕНИ
Д-р Милена 

Павлова

СКЛЕРОТЕРАПИЯТА И ДРУГИ МЕТОДИ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

Работещи венозни 

клапи, които спират 

обратното движение 

на венозната кръв

Увредени клапи, 

които пропускат 

венозната кръв, 

която застоява
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ЛЕЧЕНИЕТО 
на разширените вени се определя в 
зависимост от стадия на заболява-
нето, възрастта на пациента, съ-
пътстващите заболявания и начина 
му на живот. В началните стадии 
се препоръчва консервативна тера-
пия, изразяваща се главно в проме-
ни в качеството на живот, което 
включва: 

  Повишаване на двигателната актив-
ност – ходене, плуване, колоездене. 
Съкращаването на мускулите под-
помага адекватното изтласкване на 
венозната кръв към сърцето (т.нар 
„ефект на мускулната помпа“).

  Редукция на телесното тегло. 

  Носене на подходящи обувки. Съвет 
към дамите: нека токовете да не са 
по-високи от 3–4 см – височина, коя-
то се смята за безопасна за здраве-
то на долните крайници. 

  Носене на ластични компреси. 

  Прилагане на медикаментозна тера-
пия (с венотонични препарати).

Според вида на разширените вени 
съществуват 

НЯКОЛКО МЕТОДА 
НА ЛЕЧЕНИЕ

СКЛЕРОТЕРАПИЯ Популярен метод 
за лечение на малокалибрени вени на 
кожата и подкожието, метличковид-
ни, мрежовидни, както и разклоне-
ния на главните вени. Във вената 
на пациента се инжектира специален 
разтвор, наречен склерозант, който 
предизвиква слепването на стени-
те на третираната вена и нейното 
изключване от кръвообращението. 
Склерозантът може да бъде теч-
ност или пяна като консистенция. 
Течен разтвор се използва за тре-
тиране на малки съдове, а пяна – за 
склерозиране на по-големите. Пяна-
та се приготвя непосредствено пре-
ди инжектирането, като се смесват 
различни количества течност и газ. 
След интервенцията при по-голяма 
част от пациентите разширените 
вени изчезват напълно или изглеж-
дат много по-добре. В много ред-

ки случаи състоянието на пациента 
може да се влоши след прилагането 
на тази процедура. При правилно из-
вършена склеротерапия не се наблю-
дават тежки усложнения. Синините 
на мястото на инжектирането, за-
червяването на кожата, чувството 
за напрежение и сърбежът по хода 
на вената са нормални оплаквания и 
по принцип отзвучават изцяло за ня-
колко дни.

ЛАЗЕРНА АБЛАЦИЯ Въздейства се 
върху венозната стена посредством 
лазерна енергия с определена дължи-
на на вълната. 

РАДИОФРЕКВЕНТНА АБЛАЦИЯ Въз -
действие върху вената с радиофре-
квентни излъчвания.

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ (КЛАСИЧЕ-

СКИ СТРИПИНГ НА ГОЛЯМАТА ПО-

ДКОЖНА ВЕНА) Към този метод 
на лечение се прибягва в по-напред-
налите стадии на заболяването. 

Д-р Милена ПАВЛОВА, 
ангиолог в Клиника по кардиология и 
ангиология към ДКЦ „Сити клиник“

Венозни клапи

Клапата е отворена,

кръвта се движи

към сърцето

Ефект 

на мускулна 

помпа

Ефект 

на мускулна 

помпа

Венозни клапи

РЕЗУЛТАТИ ОТ СКЛЕРОТЕРАПИЯ 
НА РАЗШИРЕНИ КАПИЛЯРИ

Телеангиектазиите (разширените капиляри)

са най-честият козметичен дефект на долните крайници, а за да остане само 

такъв, е необходимо пациентите да се обърнат навреме към съдов специалист. 

Склеротерапията е удобен, бърз, минимално инвазивен, неболезнен метод за 

справяне и с телеангиектазии и малокалибрена варикоза.

ПРЕДИ СЛЕД
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В папирус от времето на фа-раона Аменхотеп III (близо 
1500 г. пр. Хр.) се споменава, 
че ако лекар допре с пръст 

шията, главата, китките, предмиш-
ниците или краката на някой бо-
лен, навсякъде ще „намери“ сърце-
то му, което „не само указва пътя 
към всеки отделен орган, но и зву-
чи в него“. 

И това наистина е вярно. Удари-
те на сърцето карат артериите да 
пулсират и този ритъм може да се 
напипа във всяка точка на тялото. 
А по отклоненията от нормалния 
пулс може да бъде поставена безпо-
грешна диагноза.

В РИТЪМА НА ЖИВОТА

Учените са изчислили, че ако кръв-
та тече с нормална скорост 2 км/ч, 
от бедрата до стъпалата тя стига 
за 2 сек; от едната китка до дру-

гата – за 13 сек, от ръката до ези-
ка – за 15 сек. Впрочем последните 
два примера са доста абстрактни, 
тъй като от краищата на пръсти-
те кръвта никога не тече към пръ-
стите на другата длан или към ези-
ка. Просто устройството на кръ-
воносната система е такова, че не 
допуска подобни волности.

Според Аристотел сърцето първо за-

почва да живее и последно умира. И 

тъй като в него е заключена душа-

та, то съвсем естествено излиза от 

ритъм и се разболява, ако душата е 

болна и страда. Платон пък твърди, 

че мисленето e свързано с мозъка, а 

чувствата произлизат от „горещо-

то“ сърце. Сигурно затова сърцето 

на жената, която се смята за по-емо-

ционалния пол, бие по-бързо от това 

на мъжа (средната сърдечна често-

та при мъжете е около 70 удара в ми-

нута, докато при жените е около 78 

удара в минута).  Сърдечният мускул 

е много чувствителен към емоциите, 

които изпитваме, и защото е снабден 

с нещо като собствена нервна сис-

тема, задаваща ритъма на сърдечни-

те съкращения. 

За нормален се смята ритъмът 

от 60–80 удара в минута. 

Този своеобразен вътрешен метро-

ном обаче често си прави шеги с нас: 

при някои минава на забавен ритъм 

(брадикардия), при други започва да 

удря като барабанна палка (тахикар-

дия), а при трети сърцето започва да 

„прескача“, т.е. да тупти с извънред-

ни удари (екстрасистоли). За всички 

тези изключения ви информира ваши-

ят пулс. 

ПРАВИЛНОТО МУ 
ОПРЕДЕЛЯНЕ

Пулсът обикновено се определя на 
радиалната (лъчевата) артерия на 

ДИАГНОЗА ПО ПУЛСА
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китката, а при спазми на перифер-
ните кръвоносни съдове – на ши-
ята (на сънната артерия). Освен 
това може да се измери на слепо-
очната артерия (temporalis), на бра-
хиалната артерия (a. brachialis), над 
пъпа (на единствената аорта – a. 
abdominalis), на феморалната арте-
рия, разположена в ингвиналните 
гънки (a. femoralis), на задколенната 
гънка (a. poplitea) и отгоре на ходи-
лото (a. dorsalis pedis).  Най-достъп-
ното и удобно място за напипване-
то му обаче си остава лъчевата ар-
терия (a. radialis), която се напипва 
малко под основата на палеца откъм 
долната страна на китката. 

Всеки човек е добре да знае поне 
три начина за напипването му, тъй 
като пулсът е своеобразна биоло-
гична морзова азбука, с помощта на 
която сърцето ежесекундно ни док-
ладва за собственото си състояние. 

Три основни правила трябва да запом-

ните, когато мерите пулса си:

1. Измерва се с два или с три пръ-

ста (показалец и среден или с пока-

залец, среден и безименен), но никога 

с палец, защото самият палец пулси-

ра силно.

2. Продължителността на измерва-

нето е само 1 минута – нито повече, 

нито по-малко.

3. Силата на натиска на пръстите 

върху кожата трябва да е такъв, че 

да усетите пулсовата вълна, но не и 

да прекъснете кръвния поток.

КАЧЕСТВЕНИ И 
КОЛИЧЕСТВЕНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пулсът не е постоянна величина. 
Той зависи от сърдечната дейност, 
количеството кръв в кръвоносните 
съдове, еластичността на артериал-
ните кръвоносни съдове, от физи-
ческото и психическото напрежение 
в определен момент, от употреба-
та на лекарствени средства. След 
хранене, затопляне или изстудяване 
той се променя. 

За да измерите температурата си, 
не ви трябва термометър – прове-

рете пулса си! Когато температу-
рата се повиши с 1 градус, пулсът 
се увеличава с 10 удара. Установете  
го с пипане. 

И така, пулсът ни може да бъде 
наречен с различни епитети според: 
честотата (броя на пулсовите въл-
ни за 1 минута); ритъма (последова-
телността, в която следват пулсо-
вите вълни, начина им на редуване); 
напрежението (зависи от еластич-
ността на артериалните кръвонос-
ни съдове и от обема на циркулира-
щата кръв) и напълнеността (зависи 
от количеството кръв в кръвонос-
ните съдове и сърдечната дейност).

Твърдият напрегнат пулс, ха-
рактеризиращ се с високо напъл-

ване, се усеща така, сякаш под пръ-
стите ви трепти опънато въже. 
Кръвта „напъва“ лъчевата артерия 
отвътре, което означава, че кръвно-
то ви налягане е повишено. 

Мекият пулс, характеризиращ се 
с понижено напълване, се долавя 

много трудно, тъй като лъчевата 
артерия е много мека и не се напип-
ва лесно. Този пулс говори, че кръв-
ното ви налягане е по-ниско от нор-
малното (хипотония)!

Нишковидният се усеща като 
трептене на тънка нишка, която 

още малко – и ще се скъса. Такъв е 
пулсът преди припадък и при загу-
ба на съзнание, съпроводен от рязко 
падане на кръвното налягане (съдов 
колапс), а също и при шок и сърдеч-
на недостатъчност. 

Забавен е пулсът под 60 удара 
в минута. Такъв той най-често 

става при дефицит на йод в орга-
низма и хипофункция на щитовидна-
та жлеза. 

Учестен е този над 100 удара 
в минута. Той се наблюдава при 

силна възбуда, повишена температу-
ра, сърдечносъдови и ендокринни за-
болявания. 

Висок пулс (тип „воден чук“, с 
голяма амплитуда на пулсовата 

вълна – бързо изкачване и бързо по-
нижаване) е характерен за пациен-
тите с порок на сърцето или аорт-
на недостатъчност. 

Нисък пулс (с ниска амплитуда 
на пулсовата вълна) – „говори“ за 

силна кръвозагуба, спазми на кръво-
носните съдова, колапс или припа-
дък. 

Парадоксалният  (с намаляване 
на напълването при вдишване) е 

характерен при свиване на големи-
те кръвоносни съдове, което може 
да е провокирано от атеросклероза. 
По време на вдишване той  може 
да изчезне или значително да утихне 
при палпиране (напипване). 

Неритмичен (неправилен) – с 
нееднакви по времетраене момен-

ти между ударите. Среща се при 
пациенти със сърдечна аритмия. 

БИОЛОГИЧНАТА 
ВЪЗРАСТ СПОРЕД 

ПУЛСА

Възраст Пулс 

 (уд./мин)

Първи месец от живота 100–190

1 година 125

2 години 105

3 години 100

4 години 97

5–10 години 92

10–15 години 78

15–50 години 70

50–60 години 74

60–80 години 79

ЗАЩО ТИБЕТЦИТЕ 
ГО МЕРЯТ СУТРИН 

Впрочем древните тибетци са смя-

тали, че в човешкото тяло има 

три много тънки енергийни кана-

ла (рома, чжанма и умма), върху кои-

то енергиите на Слънцето, Луната 

и Вселената оказват много силно 

влияние. Затова през нощта пулсът 

е бавен и хладен, а денем – по-учес-

тен и топъл. Тибетските специа-

листи по пулсова диагностика нес-

лучайно мерят пулса на разсъмване, 

когато рисунъкът на дланта е ясно 

различим и болният е отпуснат в 

постелята си. Това е моментът, ко-

гато топлина на канала рома и сту-

денината на канала чжанма са в 

равновесие.
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 „Щ
е отслабнете бър-
зо, без да усеща-
те глад“ – съблаз-
нява ви д-р Дюкан. 

Но вътрешният ви глас се обажда: 
„90% от диетите ти са обрече-
ни на неуспех, не помниш ли?!“. Вие 
обаче продължавате да се надявате, 
че тази диета попада в останалите 
10%, и упорито я спазвате…

Месо и морски дарове на корем – 
сутрин, през деня и вечер… Увлече-
нието по диетата на Пиер Дюкан 
е вече с мащаб на епидемия. Оче-
видно стремежът към стройна фи-
гура може да ни накара да си изгу-
бим ума.

Своя „гениален“ хранителен режим, 
основан на неограничена консума-
ция на белтъчни храни, Дюкан раз-
работва още в началото на 1970 г. 
През последвалите десетилетия оба-
че много от неговите „пациенти“, 
спазвали диетата му, „благополучно“ 
си връщат изгубеното тегло. Тога-
ва защо този метод продължава да 
е така популярен и в нашите дни? 

Добре забравено старо?! 

Фактите са красноречиви: книгата 
на Дюкан е преведена на 24 езика и 
заема първите места в рейтингите 
на продажбите. Само в родината на 
доктора, Франция, са похарчени по-
вече от 2 млн. екземпляра. Милиони 
интернет потребители се записват 
в неговата платена онлайн коучинг 
програма. Дюкан има и блог в Туит-
ър и приложение за айфон… 

ЧУДОТО КАТО МЕТОД

Да, Пиер Дюкан предлага не диета, 
а метод, и това е една от причи-
ните за успеха му. Думата „диета“ 
я свързваме с жесток глад, с прину-
дата да жертваме любимите си на-
вици в храненето и безпощадно да 
се ограничаваме в избора на проду-
кти и тяхното количество. „Ме-
тод“ е дума, която ни вдъхва вяра, 
че ние най-накрая сме намерили пра-
вилния път, който, както обеща-
ва докторът, ще ни спаси от „пле-
на на мазнините“. Освен това (кое-
то е много измамно!), започвайки 

от първата фаза на режима (общо 
са четири: атака, круиз (или), (ре-
дуване), консолидиране, стабилизира-
не), човек започва веднага да топи 
килограми, при това без да изпит-
ва чувство на глад, защото проте-
ините осигуряват приятно усеща-
не за ситост. Това е всичко, което 
съвременният човек иска – светка-
вичен резултат. На всичкото от-
горе наистина получаваме удоволст-
вие от храната, тъй като ястия-
та, приготвени по рецептите, при-
ложени към режима на Дюкан, никак 
не са лоши на вкус. Да не говорим, 
че спорт не се препоръчва към дие-
тата. Само леки разходки и повече 
домакинска работа, което звучи не-
сериозно, но пък примамливо.

И не на последно място – да спо-
менем за чувството на екзалтация, 
за което разказват последователи-
те на Дюкан. Пораждат го кетоно-
вите (ацетоновите) тела, производ-
ни на разпадащите се мастни кисе-
лини. Всичко това лесно ни убеж-
дава, че сме намерили нашия чуде-

„Евангелие“

на Дюкан
Или защо диетите са набедени за ефективни

хр а н е н е
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Основната, но не единствена опасност, която крият протеиновите диети, е, 

че могат да нарушат равновесието в организма и да създават трудности 

при различаване на чувството за глад и ситост. Ендокринолозите предупрежда-

ват и за възможни смущения в хормоналния статус. Нивата на прогестерон и ес-

троген при жените рязко спадат, което създава предпоставки за нарушения на 

менструалния цикъл и дори може да доведе до неговото спиране. Не е изключено 

да пострада и щитовидната жлеза: падането на нивото на активния тиреоиден 

хормон Т3 провокира хипотиреоза. Освен това белтъчините от животински про-

изход притежават силно окисляващо действие и ако консумирате само тях, те 

могат да разклатят киселинно-основния баланс в организма. А повтарянето на 

фазата „Атака“ увеличава риска от остеопороза. 

сен метод за спасение от излишни-
те килограми. 

ЖАЖДА ЗА КОНТРОЛ

Научните данни обаче са безжа-
лостни – дори при спазване и на 
най-балансираната диета само на 
5% от хората се удава да загубят 
5% от своето тегло и да задър-
жат получения резултат в продъл-
жение на 5 години. Състоянието на 
мастните запаси в организма зависи 
пряко от централната нервна сис-
тема. При децата загубата на те-
гло включва веднага режима на нат-
рупване като защитна реакция. Но 
даже и ако адептите на Дюкан при-
знаят на глас, че на десет души де-
вет си възвръщат предишното те-
гло, щом спрат диетата, всеки от 
тях дълбоко в душата си се надя-
ва, че може да се окаже точно този 
десети. Да се опирате на диети, е 
като да ходите по врачки. Хора-
та редовно се убеждават, че пред-
сказанията на врачките не се сбъд-
ват, но въпреки това продължават 
да се надяват, че някоя предсказа-
телка най-накрая ще им даде ключа, 
с който да отключат щастието в 
живота си. 

Днес „да контролираш теглото си“ 
за мнозина означава и „да управля-
ваш живота си“. Затова стреме-
жът да отслабнете и да победите 
своя апетит, своите желания лесно 
се превръща в натрапчива идея. И 
дори да претърпите неуспех с ди-
етата, едва ли ще ви мине през 
ума, че виновна за това може да 
бъде самата диета. Не, вие по-скоро 
ще изпитате убийствено чувство за 
вина, че нямате никаква воля!

ЯДЕНЕ БЕЗ ГРАНИЦИ

Привържениците на диетата на 
Дюкан са убедени, че не се подла-
гат на никакви ограничения, дока-
то я спазват. И това е съществена 
прийом за привличане на нови после-
дователи. „Яжте месо, колкото ис-
кате – бодро приканва Пиер Дюкан. 
– И за количеството на храната не 
се безпокойте: ако следвате моя ме-
тод, после ще ви е трудно да ядете 
друго.“ Вярно, все нещо, което оби-
чате, се налага да замените с дру-
го, но това е дреболия в представи-
те ви, нали? 

А не се ли крие точно в това 
„ядене без граници“ подводният ка-
мък на тази диета? Както и всички 
други рестриктивни диетични сис-
теми методът на Дюкан е пълен с 
компулсивни (натрапливи) пристрас-
тия към храната. Цялата диета е 
един вид хранителна мания, която 
води до загуба на най-важните усе-
щания – за глад и за ситост. А след 
това на хората дълго им се налага 
да осъзнават последствията, които 
се изсипват от този „рог на изо-
билието“. Като например депресия-
та, която става техен неизменен 
спътник, когато си върнат предиш-
ното тегло. 

Към метода на Дюкан, както и към 
всяка диета въобще, диетолозите се 
отнасят скептично. Според тях, 
ако искате да се стопите излишни-
те килограми, не бива да се упова-
вате за нищо на света на чудодей-
ни методи, даже и ако методът е 
„най-научно обосновяният“ и „ най-
правилният“. Много по-умно ще по-

стъпите, ако се опитате да разбе-
рете потребностите си; да оцени-
те вкуса и свойствата на различ-
ните продукти и да ги готвите с 
удоволствие; по-често да споделяте 
трапезата с приятели, близки и въ-
обще с приятни хора и никога да 
не гълтате храната набързо или да 
я използвате като „заглушител“ на 
вашите неприятни емоции или недо-
изказани чувства. Само такова едно 
отношение към храненето може да 
ви донесе радост и хармония и да 
ви позволи навреме да станете от 
масата – с лекота и в тялото, но 
и в душата.

Разделни

Яде се до насита при едно условие 

– не се смесват глуциди и липиди на 

едно хранене и тогава не се стига 

до натрупването на мазнини. Най-из-

вестни в този раздел са диетата на 

Монтиняк и тази на Аткинс, която за-

бранява да се ядат продукти, съдър-

жащи захар. Можете да консумирате 

без ограничения месо, риба, яйца, рас-

тително и краве масло – чак до полу-

чаването на… инфаркт. 

Нискокалорични

Те се основават на проста аритме-

тика: колкото по-малко калории прие-

мате, толкова по-малко килограми на-

трупвате. Ако консумирате от 1000 

до 1200 кал на ден, ще изгубите тегло 

толкова бързо, колкото и тонус. Ако 

гладуването ви привлича със своята 

радикалност, моля, диетата „Скарс-

дейл“ проповядват пълен отказ от ка-

лории. След две седмици не само ще 

сте смъкнали килограми, а е много ве-

роятно и да сте изчезнали. 

Протеинови

Белтъчините благоприятстват от-

слабването, съхраняват еластич-

ността на кожата, създават чувство 

за ситост… Вие няма да сте гладни, 

но недостигът на хранителни елемен-

ти и минерали бързо ще ви принуди да 

си върнете зеленчуците и зърнените 

храни в чинията. 

„Вълшебни“

Те са просто чудесни и необикновени, 

но не се знае на какво е основан меха-

низмът на действието им! Той е голя-

ма тайна. В този раздел попада дие-

тата според кръвната група. 

ДИЕТИ – 
ПРАВИЛА И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

ОПАСНОСТИТЕ НА 
ПРОТЕИНОВИЯ РЕЖИМ
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Ч
есто се дивим, когато четем 
за холивудски знаменитости, 
решили да родят първото си 
дете след 40-годишна въз-

раст. Тези „звездни“ истории ни съз-
дават илюзия за вечна младост. Но 
годините не минават безследно за 
организма, в това число и за репро-
дуктивната система. 

След навършването на 40 години 

шансът да заченете по естествен 
път и да износите дете без про-
блеми значително намалява. Въпреки 
това с всяка изминала година броят 
на тези, които са убедени, че тях 
това не ги засяга, расте. 

„Напълно здрава съм, грижа се за 
себе си, спортувам, изглеждам като 
жена, способна да зачене всеки мо-
мент.“ Много са жените, които раз-

съждават по този начин. 

Специалистите, които се занима-
ват с проблемите на репродукция-
та, са категорични, че с възрастта 
става все по-трудно да се зачене. 
Особено ако се отчете лошата еко-
логия, в която живеем, и начина на 
живот, който водим. 

МАГИЯТА ИНВИТРО
Не са малко известните жени 

като Марая Кери и Кели Престън 
(жената на Джон Траволта, която 
неотдавна роди дете на 48-годишна 
възраст), които раждат в момент, 
когато е по-естествено да станат 
баби. В подобни истории никога не 
се споменава за това през какво 
са минали тези жени, за да родят 
дете. У нас остава впечатление, че 
жената може с лекота да забреме-
нее на всякаква възраст. 

От друга страна, впечатляват и 
сензационните заявления на учените, 
които откриват нови и нови въз-
можности да помагат на жените, 
желаещи да забременеят. Новината 
за пациентка, която трудно е пре-
борила рака (и още не е ясно дали го 
е преборила окончателно), но е ста-
нала щастлива майка, е направо уми-
лителна. Или за дама на около 60-го-
дишна възраст, която се радва на 
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ОБЯСНЕТЕ ГО НА ОБЯСНЕТЕ ГО НА 
ЯЙЧНИЦИТЕ СИ!ЯЙЧНИЦИТЕ СИ!

 40-те са новите 30

Да изглеждаш млад, 

не е толкова трудно 

в наши дни. Но е трудно 

да излъжеш женския 

организъм.
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САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!

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

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

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

НОВОНОВО

първото си отроче…. Само че това 
са единични случаи.

Впрочем и най-прогресивните ме-
тоди за забременяване не са в със-
тояние да върнат времето назад и 
да спрат процеса на стареене. На 
28 години шансовете на жената да 
забременее с помощта на инвитро 
процедури са 50%, а на 38 години 
цифрата намалява до 25%. Тоест 
за 10 години шансовете намаляват 
почти двойно.

ИЛЮЗИЯ ЗА МЛАДОСТ
Жените са свикнали да съдят за 

своето здраве по външността си. 
Щом кожата им е хубава, ноктите 
– здрави, а косата – блестяща, те 
смятат, че с организма им всичко 
е наред и могат да заченат, когато 
си пожелаят. Йоана е била в плен 
на подобна илюзия до момента, кога-
то на 36 години не решава да роди: 
„Дотогава в кариерата си бях по-
стигнала всичко, което бях поискала. 
Имах щастлив брак с любящ и раз-
биращ ме съпруг. Решихме, че е на-
стъпил идеалният момент да заче-
на и да отгледаме дете, когато на-
върших 36 години. Изглеждах на 30 
и ми се струваше, че няма да имам 
никакви проблеми. След двегодишни 
безуспешни опити да забременея, се 
обърнах за помощ към инвитро спе-
циалисти. Оттогава минаха още две 
години, през които ние направихме 
три процедури. Сега се готвим за 
четвърта. Тази история се превърна 
за мен в истински кошмар. И си раз-
бирам грешката – бях съдила за със-
тоянието на организма си по своята 
външност. Не е важно, че в женски-
те списания пишат, че 40-те са но-
вите 30. Опитайте се да обясните 
това на своите яйчници!“.

ПЪРВО – КАРИЕРАТА, 
ПОСЛЕ – ДЕЦАТА

Друг проблем е, че до 30-годишна-
та си възраст много жени мечта-
ят да срещнат своята половинка, 
да създадат семейство и деца. Но 
не сега, а по-късно – децата могат 
да почакат!

„На тридесет години – разказва 

42-годишната Елеонора – забременях 
от мъжа, с когото бях живяла три 
години. Бях във възторг, но той 
прие доста хладно новината. Въпре-
ки това решихме, че ще отгледаме 
детето заедно и ще създадем семей-
ство. За съжаление пометнах и след 
няколко месеца се разделихме. След 
две години аз отново силно се влю-
бих, но новият ми приятел живееше 
в чужбина. Отношенията ни продъл-
жиха почти шест години – ходехме 
си на гости, прелитайки над поло-
вината земно кълбо, засипвахме се 
с писма. Бях щастлива. Да създам 
дете в тази ситуация обаче, беше 
невъзможно. Когато навърших 38 го-
дини, приятелят ми се върна и ми 
предложи да сключим брак и да си 
направим деца. Вече бях суперщаст-
лива. Всичко се подреждаше идеал-
но. Сключихме брак и започнахме да 
правим опити за дете... Работим 
по този въпрос и до днес, но без-
успешно.“

ДА УСПЕЕШ 
НА ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА

Много умни и образовани жени 
предполагат, че предупрежденията 
на лекарите не се отнасят за тях. 
Затова новината, че на 40 години 
те едва ли ще могат да заченат, се 
превръща за тях в неприятен сюр-
приз. Ако сравните работата на ор-
ганизма със светофар, то от 18- до 
31-годишна възраст вие сте в своя 
„зелен“ отрязък от живота и шан-
совете да забременеете са най-го-
леми. Между 31- и 41-годишна въз-
раст се включва „жълтата“ зона, а 
след като станат на 41 години, по-
вечето жени попадат в „червената“. 
Пикът на фертилността е между 
20- и 24-годишна възраст, а от 35-
ата до 39-ата година възможности-
те да заченете намаляват минимум 
с една четвърт. 

Преди десет години в Ню Йорк 
една социална реклама предизвика 
скандал. Визията на рекламата изо-
бразяваше детска бутилка във фор-
мата на пясъчен часовник, в който 
тънката струйка на пясъка бе почти 
изтекла в долната му част. Тези пла-



кати бяха приети от феминистките 
на нож. Много от тях се възмутиха, 
че жените са принуждавани да раж-
дат по-рано. И че авторите на тази 
идея не са помислили за онези, които 
вече са навършили 30 години, но още 
не са открили мъжа на живота си. 
Как тези самотни, не по своя воля, 
жени да гледат на подобна реклама?!

СЛОЖЕН ИЗБОР
Повечето от Евите, които на 

35-годишна възраст още нямат деца, 
не отлагат преднамерено забременя-
ването си. Те просто не са намери-

ли онзи мъж, с когото им се иска 
да имат деца. Нерядко и икономиче-
ската обстановка принуждава жени-
те да работят усилено (понякога не 
само да обезпечат себе си а и свои-
те съпрузи и възрастните си роди-
тели). А на много от тях не им 
се иска да оставят детето си на 
гледачка веднага след раждането. И 
се получава така, че жената отлага 
забременяването си. И в резултат 
се изправя пред нелесния избор: скъ-
па болезнена процедура инвитро или 
труден процес на осиновяване.

В подобна ситуация се оказва 

Гергана: „Когато станах на 41 го-
дини, лекарите еднозначно ми дадоха 
да разбера, че е невъзможно да заче-
на по естествен начин. Със съпруга 
ми няколко месеца обсъждахме вари-
анти и накрая решихме да осиновим 
бебе. Сега съм на 44 и си имаме чу-
десна двегодишна дъщеря. Да, био-
логически тя не е моя дъщеря, но 
аз вярвам, че не бих могла да оби-
чам дете по-силно, даже и ако сама 
го бях родила. Това слънчево моми-
че пълни с радост всеки мой ден. И 
когато порасне, ще направя всичко, 
тя да не повтори моята грешка.“

Звездни деца от епруветка
Даже богатите знаменитости се сблъскват с трудности при зачеване. 

И са доста откровени.

Ема Томпсън роди първо-
то си дете на 40-годиш-

на възраст с помощта 
на метода инвитро. Но 
всички последващи про-

цедури се оказаха не-
успешни и през 2003 г. 
тя осинови 16-годишно 

момче от Руанда.

Кортни Кокс чест-
но разказа за труд-
ностите със зачати-
ето на детето си. 
След няколко помя-
тания на нея все пак 
и се удава да износи 
дете, заченато след 
многобройни инвитро 
процедури.

Сара Джесика Паркър 
била принудена да при-

бегне до помощта на су-
рогатна майка на 44-го-
дишна възраст заради 

проблеми с репродуктив-
ната система.

Никол Кидман признава, 
че е минала през всич-
ки възможни процедури, 
за да забременее втори 
път. След дълги перипе-
тии нейната втора дъ-
щеря се роди с помощта 

на сурогатна майка.

Марша Крос роди близ-
наци на 45-годишна въз-
раст (инвитро с донор-
ска яйцеклетка). По вре-
ме на бременността тя 
страдала от повишено 
кръвно налягане и при-
знала, че 40 години не е 
възраст, когато трябва 

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

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

„Изпитвам ужас, когато тряб-
ва да отида на гости у прияте-
ли с моя съпруг. Ако е в добро на-
строение, мога да му давам тай-
ни знаци да се държи прилично, но 
ако не е – грубите му, просташки 
подмятания ме карат да потъна 
в земята от срам. Дали съм раз-
говаряла с него за това?! Много 
пъти. И той винаги обещава, че 
ще спазва нормите на приличие 
на публични места. Само че нищо 
не се получава. Просто забравя… 
Вкъщи не прави никакви опити да 
промени навиците си. Определя 
ме като жалка снобка, когато му 
правя забележки. Това продължа-
ва близо двадесет години. Разби-
рате ли?!“

В. К.

Д
обре разбирам. В този слу-
чай чувството за срам не се 
свързва по никакъв начин един-
ствено и само с наши неу-

местни постъпки. Когато се появя-
ваме като двойка в обществото, си 
даваме сметка, че една част от на-
шия социален образ е свързан с чо-
века до нас. Ако не можем да при-
емем поведението му, неизбежно ще 

се появи и 

ЧУВСТВОТО, ЧЕ СМЕ ПРЕДАДЕНИ

В двойката съществува особена 
взаимозависимост – всеки едновре-
менно разкрива другия и се открива 
пред него. Това дава усещането, че 
чувството помежду ни е живо, поз-
волява ни да идентифицираме и за-
щитаваме нашите ценности, да се 
браним взаимно от външни уязвява-
ния. На публични места някои двой-
ки използват правила, които оста-
ват скрити за чужди погледи. Ако 
партньорът наруши тези правила, 
ако предаде гласуваното му доверие, 
неизбежно се чувстваме предадени.

Животът на двойката не може да 
бъде пълноценен, ако не се усещаме 

ГОРДИ ОТ НАПРАВЕНИЯ 
ЛЮБОВЕН ИЗБОР 

Ако той е толкова лош, че не мо-
жем да го покажем пред приятели, 

би било добре да се замислим защо 
сме избрали точно този партньор. 
Много често става въпрос за несъз-
нателен бунт към средата, в която 
сме израснали. Това е нашият начин 
да оправим сметките си с близките, 
да се противопоставим на техните 
свръхизисквания и претенции. 

Ако разминаването между двама-
та е толкова голямо, най-добре е да 
потърсим помощ от специалист – 
може да се окаже, че има липса на 
връзка между идеите, които изповя-
даме, и нашата истинска същност. 
А това винаги е източник на стра-
дания. Не на последно място, е за-
дължително да си отговорим и на 
въпроса: „Защо сме толкова чувст-
вителни към чуждите погледи?“. До 
каква степен полученото възпитание 
не ни позволява да се отдадем на 
истинското си желание.

Райна АНГЕЛОВА, психолог©
 W

AV
EB

RE
AK

 M
ED

IA
 L

TD
 / 

W
W

W
.1

23
RF

.C
OM

СРАМУВАМ СЕ ОТ

ПАРТНЬОРА СИ

БЕЛА/юли/184/2013 37



ТЕМА НА БРОЯТЕМА НА БРОЯ

ХРАНА ЦАРУВА, ХРАНА РОБУВА, ХРАНА ЦАРУВА, ХРАНА РОБУВА, 
ХРАНА ПАТКИ ПАСЕХРАНА ПАТКИ ПАСЕ

ХРАНА ЦАРУВА

„Започнах да се храня здравослов-

но, когато започнах да готвя. Готвене-

то заздрави много връзката ми с храна-

та. Първите ми опити да направя нещо 

сама в кухнята не бяха особено успеш-

ни, но после вникнах в тънкостите на 

кулинарията и вече не се страхувам да 

експериментирам. С течение на времето 

готвенето стана моят начин да си по-

чивам, превърна се в своеобразна меди-

тация за мен. То ми помага да се „изклю-

ча“ от останалите си задължения, да ми-

сля единствено за последователността 

и процеса на приготвянето на храната. 

Харесва ми да правя ястия, които имат 

история. Последното ми такова беше 

т.нар. овчарски пай, познат и като ко-

тидж пай (Cottage pie) – старо английско 

ястие, което приятелите ми веднага оп-

риличиха на българската мусака. Храна-

та отключва интересни разговори с близ-

ките хора, които събирам около масата. 

Обсъждаме вкуса, съставките и начина 

є на приготвяне или, както е в случая – 

сравняваме я с вече познати ни храни.“ 
Ирена, 35 г., София

ХРАНА РОБУВА

Повечето хора са добре запознати 
с принципите на здравословното хра-

нене и съставят внимателно менюто 
си. Грижат се за качеството на про-
дуктите, мислят за здравето си. При-
ятно е да се види, че производители-
те на храни също мислят за хората, 
които искат да бъдат здрави и/или да 
намалят килограмите си, и им предла-
гат например храни и напитки без за-
хар. Топлите витрини в супермаркети-
те, в които се продава храна за вкъ-
щи, изобилстват и от постни ястия, 
при това не само по време на пос-
ти! Очевидно с мисъл за хората, кои-
то завинаги са се отказали от месо-
то. Потребителите са доволни и от 
факта, че един и същ продукт може 
да бъде намерен на най-различни цени. 
От премиум клас в разкошна опаковка 
и на висока цена през среден вариант 
с по-непретенциозна опаковка и/или в 
по-малка разфасовка. 

Многообразието на предлаганото из-
остри вниманието ни към продукти-
те – абсолютно логично действие, без 
което щяхме да се ориентираме труд-
но. Първо обръщаме внимание на сро-
ка на годност на продукта, а после 
– и на съставките му: съдържание-
то на мазнини, калорийната му стой-
ност, наличието на хранителни до-
бавки, консерванти, оцветители и 
ароматизатори.

Много клиенти обаче негодуват, за-
щото според тях информацията вър-
ху опаковките е неясна и сякаш не е 
направена в услуга на клиента. Да не 
говорим, че етикетите често са с 
шрифт, абсолютно невъзможен за че-
тене. Затова все повече хора у нас 
говорят за необходимостта от зако-
нодателни норми, които в детайли да 
уточняват изискванията към съдържа-
нието и вида на етикетите.

ХРАНА ПАТКИ ПАСЕ

Е? Замислихте ли се вече? Какви 
емоции извиква у вас този „прост“ 
ритуал – приемът на храна? А от 
какви процеси е предшестван? Ако за 
вас отговорът на въпроса „Какво ми 
се яде?“ е достатъчен, за да седнете 
на масата, то вероятно не сте от 
хората, които се хранят здравослов-
но. Здравословното хранене е твърде 
многозначно и относително понятие 
и не означава само да броите калории 
или да се съобразявате със съставки-
те на това, което консумирате. Или 
пък да имате положително отноше-
ние към храната – в смисъл, че ядете 
почти непрекъснато и по много. Здра-
вословното хранене включва и отгово-
рите на въпросите как е приготвена 
храната, какво знаете за нея, с кого 
ще я споделите и пр. 

ИЛИ КЪДЕ Е УМЪТ В ПРОЦЕСА НА ХРАНЕНЕ
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WWW.PORTOELEA.COM ЗА КОНТАКТИ: +30 6984 62 55 87, +359 898 888 101, PORTOELEA@GMAIL.COM
В района на 

търговските обекти
на
ти

Древ -

ните ма-

слинови горички на по-

луостров Ситония водят към 

дълбокото синьо Егейско море. Едно от най-

романтичните места тук е  – Зали-

вът на маслините. Днес  Къмпинг 

и Бунгала ви посреща освежен и преобразен и ви 

гарантира спокойствие и уют по време на вашата 

почивка.

КЪМПИНГ
Къмпингът предлага на своите посетители различни 

по големина места за каравани и палатки. Всяко място 

разполага със собствено електрическо захранване. По целия 

терен на  са разположени чешми с питейна вода. 

Къмпингът разполага с две модерни бани и тоалетни, приго-

дени за инвалиди. За вашето удобство са осигурени перални, 

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

за паркиране на личните автомобили.

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

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

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

лагат с кухненски бокс и баня с тоалетна. Обзаведени 

са със спално оборудване, кухненски прибори, климатик, 

телевизор и градинско оборудване. 

Мобилните къщи са тристайни и четиристайни и 

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

души. Всяка мобилна къща разполага и с напълно 

оборудвана кухня, отворена към холните поме-

щения; с баня, тоалетна, климатик, телевизор 

и градинско оборудване.

ТАВЕРНА
Таверната предлага разнообразно 

меню с традиционна гръцка кухня.

МЕТОХЪТ
Метохът е по-

строен през XVIII век и в 

него са живели монасите от 

Зографския манастир. Днес старата сграда 

е обновена съобразно традиционната архи-

тектура на полуостров Атон. Сега Метохът 

е уютен хотел, а ние с удоволствие каним нашите 

гости да се насладят на уникалната атмосфера 

в сградата.

МИНИМАРКЕТ
Минимаркетът е отворен през целия ден и предлага всич-

ко необходимо за гостите на .

БАРОВЕ НА ПЛАЖА
В  са разположени два бара, всеки на 

отделен залив със собствен плаж. Баровете пред-

лагат и шезлонги, и чадъри и работят през целия 

ден. Там можете да се наслаждавате на разхла-

дителни напитки и коктейли през горещите 

летни дни, свежи салати и леки храни. За 

търсачите на по-силни и шумни усеща-

ния е плажен бар Баия (BAHIA BEACH). 

Освен през деня той работи и 

до късно вечер. Предлага и 

тематични парти ве-

чери.



– Сандра, как се „свърза“ с 

кулинарията? 

– Имах уникалния късмет да съм 
дъщеря на... една от най-близките ми 
приятелки. Тя е създател на „1001 
рецепти“ и е в сърцевината на този 
проект. За съжаление, майка ми почи-
на преди три години и щом това се 
случи, със сестра ми решихме да про-
дължим започнатото от нея. Така се 
роди идеята за онлайн формата на 
бранда, който майка ми преди това 
градеше като кулинарно печатно из-
дание. В желанието ми да продължа 
проекта на майка си и да постигна 
мечтите є, се научих да готвя и да 
го правя с ентусиазъм и обич. Днес 
имам свой кулинарен подход и съм 
свързана с това изкуство завинаги. 

– А какво е образованието ти?

– Завършила съм „Връзки с общест-
веността“ и съм щастлива, че обра-
зованието ми е пряко свързано с ра-
ботата ми – „1001 рецепти“ не изис-
ква само готвене, необходими са уме-
ния в маркетинга, пиара и умел под-
ход към клиентите и партньорите. 

– Какво имаше, когато 

стартира сайта, и с какво раз-

полагаш сега? 

– Стартирах сайта с доза неуве-
реност и малко на брой сготвени 
и снимани рецепти. Днес те са над 
2200 и всичките са приготвени, за-
снети и изядени у дома. Всеки ме-
сец приготвям по 40 нови. А да знам, 
че над 170 000 души на страница-
та ми във Фейсбук чакат моите 
чисто нови вкусни предложения, кои-
то трябва да са на ниво, е голямо 
предизвикателство, което ме прави 
щастлива. Това е едно многогодишно 
занимание, което прерасна от кули-
нарна страст в мащабно реализирана 
идея. Сега съм щастливо виновна за 

съществуването и развитието на на-
шия бранд и съм почти същият чо-
век, който бях преди няколко години 
– само с няколко килограма в пове-
че и солидно количество нови чинии 
в кухнята ми. 

– Защо според теб хората оби-

чат да четат готварски бло-

гове и сайтове, дори и да не 

обичат да готвят? С какво е 

привлекателна храната като 

тема?

– Храната, като източник на енер-
гия, действа дори и само на визуално 
ниво. Тонусът на човек може се по-
виши и само от снимката на ястие-
то, още преди да го е опитал. Освен 
това храната ни е нужна всеки ден, 
а хората вечно търсят нови вкусове 
и всяка нова рецепта буди интерес. 

– Увеличиха ли се кулинарните 

способности на хората, откак-

то храната толкова силно при-

съства онлайн?

– Да, защото вкусните идеи са все 
по-близо до начинаещите в кухнята, 
а това им вдъхва увереност и ги 
стимулира да се развиват в тази по-
сока. Кулинарията е наркотик – оп-
иташ ли я веднъж и „хване“ ли те, 
няма връщане назад. 

– В сила ли е твърдението, че 

баба готви най-вкусно?

– Да. И не защото бабите ни са 
чак толкова добри в кухнята, а за-
ради щастливите спомени от дет-
ството, които и най-добрият гот-
вач не може да повтори със същото 
съвършенство.

– С какво си обясняваш факта, 

че една от най-посещавани-

те рецепти в твоя сайт е с... 

кренвирши?

– Това е една от мистериите на 

С КУЛИНАРНАТА 
ОБЩЕСТВЕНОСТ

10011001ВРЪЗКИ

Тя живее много по-

динамичен и смислен от 

обикновения софийски 

живот. Не е „опушена“, 

„осолена“ и „вакуумирана в 

собствената си опаковка“. 

Напротив – свежа, 

усмихната, умна и открита 

е. Представям ви Сандра 

АЛЕКСИЕВА в качеството 

є на собственик на сайта 

„1001 рецепти“. Самата 

є природа я подкрепя за 

целта, която си е поставила 

– хората да асоциират 

името и логото є с думите 

„уют“, „грижа“, „домашно 

приготвена храна“, „вкус“, 

„обич“, „семейство“, 

„детство“. Сандра много 

прилича на онова ароматно 

немирно духче, което 

изскача, когато открехнем 

фурната или вдигнем 

капака на тенджерата, 

бързо обикаля къщата и 

приканва всички да седнат 

на масата. 

От нея научих, че човек 

може да бъде нещо много 

повече от това, което яде. 

Например да бъде това, 

което съхранява и развива.
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сайта. И аз не знам как може точ-
но тази рецепта да трупа подобен 
трафик, но явно хората често купу-
ват кренвирши и тази рецепта им 
се е видяла интересна. Представлява 
нарязани, подредени в тавичка и за-
лети с разбити яйца кренвирши, кои-
то се запичат, поръсени с кашкавал. 
Апетитна е, но не е нито най-инте-
ресната, нито най-полезната. Веро-
ятно обаче е една от най-евтините 
и това до голяма степен е допринес-
ло за интереса към нея. Мъчно ми е, 
че живеем във време, в което добра-
та храна е лукс. 

– Какво никога не купуваш от 

супермаркети?

– Ако трябва да бъда откровена, 
от супермаркетите пазарувам из-
ключително малко неща. Там е пъл-
но с пакетирани продукти с почти 
безкраен срок на годност, които са 
всичко друго, но не и храни. Редовен 
клиент съм на магазините за плодо-
ве, зеленчуци, месо и риба. 

– Хм, а коя е любимата ти ре-

цепта, символа на собствена-

та ти зодия – Риби?

– Като дете никак не обичах риба. 
Може би защото съм била твърде 
малка, за да разбирам красотата на 
кулинарното изкуство. Сега обожа-
вам риба и една от любимите ми е 
сьомга. Но не пушена или вакууми-
рана, а прясна. Имам една любима и 
много лесна рецепта, в която сьомга-
та се маринова в малко зехтин, мед 
и балсамов оцет. Шпикова се с пре-
сен розмарин и се пече във фурната. 
Става вълшебна. 

– Кои са любимите ти три под-

правки?

– Пресният босилек, чиито връх-
чета често украсяват ястията ми 
за снимка. Неговия аромат, напом-
нящ на тесните улички в Италия, не 
мога да заменя с нищо друго. Друга-
та ми любима подправка е пресният 
розмарин. Идеален е за месо, има спе-
цифичен мирис и дори сушен е въл-
шебна подправка. И на трето място 
в списъка поставям канелата, която 
задължително слагам в сос „Болоне-
зе“. Канелата е онази кулинарна тай-
на, която кара каймата да има аро-
мат на италианска приказка.

– Какво разбираш под „кулинар-

но приключение“?

– Пътуване извън страната, което 
включва опознаване на традициите и 
методите на приготвяне на храна-
та от съответната национална кух-
ня. Имала съм две незабравими гурме 
приключения – във Франция и в Ита-
лия. Спомените за тях са запечатани 
в кулинарното ми съзнание завинаги.

– Какво би сготвила, ако по 

стечение на обстоятелства-

та попаднеш на диво място, но 

все пак имаш кибрит у себе си, 

за да си запалиш огън? 

– Надявам се на това диво място 
да се озова с един симпатичен рибар, 
който да ни снабди с прясна риба, 
която да изпека на огъня...

– Интересува ли те развитие-

то на кулинарията? Какво ми-

слиш например за т.нар. моле-

кулярна кухня и приготвянето 

на храна във вакуумна среда? 

– Кулинарията е нестихващо в раз-
витието си изкуство и всяка нова 
нишка от обогатяването є ме въл-
нува. За съжаление, у нас е мно-
го трудно да се развиваш в тази 
посока, защото нямаме нужните 
специализирани образователни заведе-
ния. След време бих се посветила и 
на кулинарията от по-високо ниво – 
молекулярната кухня, близка до хи-
мията като наука. Но имам да изям 
доста хляб още, докато стигна нуж-
ното ниво, за да се захвана с това.

– Колко кулинарни книги има в 

твоята домашна библиотека? 

– Над 200. Всички те са събирани 
от мен и близките ми в продълже-
ние на години. Нещо като колекцио-
нер на „вкусни“ книги съм. Не съм 
успяла да прочета всички, но всяка 
свободна минута посвещавам на раз-
листване на апетитни идеи. 

– Можеш ли да кажеш коя е най-

специалната от тях за теб и 

защо?

– Две са. Едната е чисто кулинар-
на – „Да сготвим за цялото семей-
ство“, и сред близките ми е по-из-
вестна като „лилавата библия“. Пре-
поръчаха ми я едни приятели и съм 
сготвила всичките 365 рецепти от 

страниците є с брилянтен резултат. 
Харесвам я заради качественото съ-
държание, красивия дизайн, снимки-
те и личното отношение, вложено в 
нейното създаване. 

Другата книга е художествена ли-
тература с непрестанни кулинарни 
препратки. Казва се „Афродита – 
приказки, рецепти и други афродизи-
аци“ и е на Исабел Алиенде. Книгата 
е написана с несравнимо чувство за 
хумор и в основата є са храната и 
сексът като висши и взаимно свър-
зани ценности.

– Кое е най-хубавото твърде-

ние за храната, което споде-

ляш и ти? 

– Най-простичкото, но съдържател-
но твърдение с кулинарна темати-
ка, което подкрепям, е на Мечо Пух: 
„По-забавно е да говориш с хора, 
които не използват дълги и труд-
ни думи, а по-скоро кратки и лесни, 
като например „Какво ще кажеш да 
хапнем?“.

Разговора води 
Мирослава ИВАНОВА
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Ц
ветомир и Радостина 

БОРИСОВИ са ми прия-
тели – от онези, от кои-
то можеш да попиеш ис-

тински живот, а не само да ядеш и 
пиеш с тях на маса. От онези, кои-
то те увличат да правиш нещата, 
които наистина харесваш. Направо 
ги извличат от теб като есенция 
и после ти казват: „Ето, това си 
ти, лесно е, използвай се и се раз-
давай капка по капка“. В къщата 
им в Пловдив мирише на семейство 
(на голямо семейство, защото имат 
три деца). И на творчески хаос. 
След голямата промяна (раждането 
на третото им дете Матьо преди 
година и половина и преместването 
им от София в града под тепета-
та) те правят и един завой в про-
фесионален план. Светът започва да 
им мирише на етерични масла и да 
ги вдъхновява за кулинарни етерични 

„подвизи“. За тях докосването до 
етеричното е нещо като дежа вю 
за прекрасни мисли, прекрасни хора, 
места и преживявания, останали в 
миналото, но със сигурност пред-
стоящи им в бъдеще.

„Когато си тръгнахме от София, мно-
го от „приятелите“ ни бяха потресе-
ни. Но животът е за това – да се учуд-
ваш, да учиш нови неща и да вървиш 
напред. Ние продължихме на друго мяс-
то. Е, с по-малко хора около себе си и с 
много повече време за важните за нас 
неща. Домът, семейството, децата ни 
и... още нещо, което търсехме. И наме-
рихме.“ 

– Надълбоко ли сте се гмурна-

ли в света на етеричните аро-

мати и какво ви донесе това 

гмуркане? 

– Изразът „надълбоко сме се гмур-
нали“ ще го променим на „дълбоко 

вярваме“. Дълбоко вярваме, че това, 
което ни прави по-добри и по-успеш-
ни, е възможно най-близо до естест-
вения ритъм на живота. Билките, 
растенията и тяхното влияние вър-
ху нас не е открито днес или вчера. 
Ние сега просто го преоткриваме и 
го споделяме с другите. Във века на 
изкуствените овкусители, тръгваме 
като Диоген, само че с биоетеричен 
ароматен фенер, да търсим биочо-
века – човека, който иска не само 
здраво тяло, а и храна за душата 
си. Търсим човека, който иска да се 
докосне до етеричното.

– А какво е мястото на ете-

ричното в кулинарията?

– Да разполагаш с етерични мас-
ла в кухненския шкаф, е като да 
имаш билкова градина на една ръка 
разстояние и да се възползваш от 
даровете є, без да си садил и ко-
пал. Да готвиш с две капки етерич-

5 КАПКИ ХЪС И 
3 КАПКИ БЕРГАМОТ
ЕТЕРИЧНАТА ДОЗА ЗА УЧУДВАНЕ И УЧЕНЕ НА НОВИ НЕЩА
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но масло, е по-практично от това 
да купуваш постоянно китки копър 
и магданоз – спестяваш и време, и 
пари. Да не говорим, че гозбата ви 
ще е с уникален аромат. А арома-
тът е отговорен за определянето 
на около 90% от нашия вкус. 

– Българинът не е ли по-скло-

нен да поръси доматите си с 

пресен босилек, отколкото да 

ги полива с някакви си етерич-

ни масла от шишенца? 

– Да, навиците са си навици и 
трудно се прeобръщат. Българинът 
свързва анасона с лекарство против 
бебешки колики и с анасонлийката. 
Затова се „дърпа“, когато чуе за 
анасонова питка или за рибена чорба 
с анасон. И трудно би се съгласил да 
овкуси доматите за салата с биое-
терично масло от мента вместо с 
познатия му босилек. Ние му предла-
гаме възможност да опита и да ха-
реса новото си преживяване. Иначе 
ние сме фенове и на зелените под-
правки и си ги отглеждаме с любов 
в градината.

– А от кои големи предимства 

на етеричните подправки сте 

впечатлени?

– Ароматът им е по-наситен. Су-
шените билки губят до 90% от 
лечебните си хранителни вещества 
и кислородни молекули, докато ете-
ричните масла – не. Те са 50 пъти 
по-концентрирани от растението, 
от което са получени. Ценово рен-
табилни са – по-евтино ви излиза 
да капнете няколко капки етерич-
но масло от лимон, отколкото да 
купите килограм лимони. С по-дълъг 
срок на годност са – при правил-
но съхранение могат да се използ-
ват поне 3 години. И не на послед-
но място – етеричните масла благо-
приятстват храносмилането и оказ-
ват ефект върху психиката ни чрез 
аромата си.

– А за какво трябва да внима-

ваме, когато готвим с тях?

– За дозата, защото са много 
силни. Лесно можете да изгребете 
от манджата погрешно изсипана-
та шепа мащерка, но предозирано-

то етерично масло трудно ще вър-
нете обратно в шишенцето. Имай-
те предвид, че за подобряването на 
вкуса на пържени зеленчуци например 
е необходима само 1 капка етерич-
но масло от босилек или бергамот.

– Предлагате ли тези продук-

ти на елитните ресторанти 

в България и каква е реакция-

та на главните готвачи?

– Да, предлагаме ги. Има готвачи, 
които са готови да експериментират, 
а други се отказват след първия не-
сполучлив, според тях, опит. В мо-
мента професионалната гилдия е за-
интересувана, но не смее да започне 
да налага в практиката тези продук-
ти. Затова ние правим работилници, 
участваме в различни форуми... 

– Споделете любимата си ре-

цепта, приготвена с тези 

масла.

– При готвенето винаги се водим 
от принципа: прясно, бързо вкусно 
и... всички от семейството да го 
изядат! Не ни остава много време 
да измисляме нещо „завъртяно“, ос-
вен за пред гости. Но си облизваме 
често пръстите с...

...Лавандулово пиле с 
ментов грах

Продукти:  500 г пилешки жулиени 

 500 г консервиран грах  60 мл ли-

монов сок  зехтин  1 капка етерич-

но масло от лавандула на „Таоазис“  1 

капка етерично масло от  мента  на 

„Таоазис“  каперси  сол  черен пи-

пер  домат  репички

Приготвяне: 

1. Осолете и напиперете пилешките 

флейки. 

2. Загрейте оребрен тиган на котло-

на и сложете 1 с. л. зехтин вътре. 

3. Запържете пилешките флейки от 

двете страни за не повече от 2–3 

мин. Отстранете ги от огъня. 

4. В отделна купичка смесете 50 мл 

зехтин и етеричното масло от лаван-

дула за готвене (1 капка). Разбъркай-

те и с четка намажете жулиените.

5. В дълбока купа изсипете консерви-

рания грах, прибавете сол и черен пи-

пер. 

6. В 50 мл зехтин разбъркайте ете-

ричното масло от мента за готве-

не (не повече от 1 капка). Прибавете 

към граха 1–2 с. л. от овкусения зех-

тин и пасирайте до еднородна смес. 

Ако сместа ви се струва суха, може-

те да прибавите допълнително не-

овкусен зехтин. 

7. Добавете лимоновия сок и каперси-

те и разбъркайте на ръка. 

8. Сервирайте в чиния жулиените, 

грахово пюре и украсете с домат и 

репички или зеленчуци по желание. 

Всяка една наша рецепта е изпи-
тана и направена с фантазия, след 
много опити да се постигне точна-
та дозировка. Всъщност рецептите, 
които харесваме, са много. Част от 
тях можете да намерите в профила 
ни в социалната мрежа или на сайта 
ни www.ekokpoint.com.

– Имате три деца. Споделете 

как те възприемат ястията, 

приготвени от вас с биоете-

ричните масла за  кулинария?

– Когато получихме първата прат-
ка с етерични масла, по-малката ни 
дъщеря взе пакета и започна да го 
души. Първите є думи бяха: „Това 
са билки, нали? За нас са!“. Погледна 
ни сияеща, че вече знае нещо, което 
ние не. Сякаш ароматът я накара 
да се усмихне още по-широко. А ко-
гато им разказахме какво е етерич-
но масло и за какво се употребява, 
те почти в един глас попитаха: „А 
как другите хора ще разберат колко 
добре е за тях да го използват?“.
Вярваме, че ние и децата ни трябва 
да сме по-близо до природата. Оп-
итваме се да ги научим, че „еко“ и 
„био“, не са само модерни думи, а са 
истинският, възможният и необхо-
дим начин на живот.

Разговора води Мариана ЯНЕВА

Пиле с лавандула
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Д
умата supperfood стана попу-
лярна в англоезичните стра-
ни още в края на 90-те го-
дини на миналия век. Основ-

но обаче тя звучеше в рекламни кам-
пании, в пресата и най-често в под-
крепа на някоя поредна сензация. От 
това не особено добросъвестно из-
ползване тя леко се компромети-
ра. Затова в страните от ЕС от 
2007 г. се забрани етикетиране на 
храни с надпис „суперпродукти“, ако 
такова наименование не е доказано 
със сериозни научни изследвания. За 
какво става дума? Знаем, че 

„ОБИКНОВЕНИТЕ“ 
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

са полезни за здравето. Но някои от 
тях са особено полезни – предпазват 

ни ефективно от сърдечносъдови и 
онкологични болести, от диабет… 
Всички продукти с растителен про-
изход са наситени с ценни хранител-
ни вещества – витамини, минерали, 
антиоксиданти, целулоза, която като 
гъба попива токсините и ги извежда 
от организма. Освен това растител-
ните влакна са храна за „добрите“ 
бактерии, които живеят в чревния 
тракт и от които до 70% зависи 
нашият имунитет. 

Отличителен белег на суперпро-
дуктите е високото им съдържание 
на биофлавоноиди. Зад това название 
стоят няколкостотин вещества (ка-
техини, полифеноли, изофлавоноиди и 
мн. др.) с различни свойства, но обе-
динени от едно много голямо – всич-
ки те се антиоксиданти, който по-
магат на организма ни да се бори 
с клетъчните мутации и съответно 
с преждевременното стареене вслед-
ствие на оксидантния стрес. Колко-
то по-наситен е цветът на плода, 
толкова повече боифлавоноиди има в 
него. 

Годжибери, гуарана, асаи бери, аце-
рола – тези екзотични названия ни 
объркват, но ни звучат наистина 
мистично. Което ни кара да вярва-
ме в чудесата, които би сътворил 
за здравето и красотата ни плод, 
дошъл 

ОТ ДРУГИЯ КРАЙ НА СВЕТА 
Това, разбира се, не се случва. 

Диетолозите са на мнение, че няма 
особени основания да се уповаваме 
на екзотичните плодове с нови име-

на или на хранителните добавки, съз-
дадени на тяхна основа. Годжи бе-
рито и асаито са наистина полез-
ни – съдържат много витамини и 
антиоксиданти. Но добре познатата 
ни червена боровинка с нищо не е 
по-лоша от тях. Да не забравяме, че 
пресният сезонен плод безусловно е 
по-полезен, отколкото изсушения или 
произведения промишлено екстракт 
от него. 

Концентрацията на полезни веще-
ства винаги е по-висока в продукти-
те, които растат и са отгледани не 
по-далеч от 100 км от мястото, на 
което се каним да ги изядем. Обясне-
нието е, че витамините и биофлаво-
ноидите в плодовете и зеленчуците 
лесно се разрушават при транспор-
тиране, сушене и преработка. Зато-
ва вместо изсушено бразилско асаи, 
е по-добре да изядете шепа боро-
винки, две ябълки или порция сезон-
ни зеленчуци. И наистина спанакът, 
чушките, цвеклото, френското гроз-
де, чесънът и всички други плодове 
и зеленчуци, които прекрасно си рас-
тат по нашите географски ширини, 
са най-полезни за нас. Но дори и най-
полезните от тях 

НЕ СА ПАНАЦЕЯ 
Консумацията на такива продукти 

трябва да се превърне в част от 
системно здравословно хранене. Ако 
веднъж си подправим стека с кур-
кума, ние ще имаме едно вкусно яс-
тие. Но тази подправка би се пре-
върнала в суперпродукт за нас само 
ако я използваме всекидневно. Освен 
това положителен ефект не могат 
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 Куркума, броколи, червена боровинка, годжи бери, асаи бери… Списъкът 

с продукти с особени качества се продължава всяка година... Дали 

наистина определяните като „супер“ продукти ни гарантират 

дълголетие и суперздраве, или става дума за маркетингов трик?

Цветен прашец

Годжи бери

Черна боровинка

Спирулина

Морски зърнастец

Шафран
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да очакват онези, чието меню не е 
балансирано или имат редица вред-
ни навици. Зеленият чай действител-
но ни помага да намалим теглото си, 

но ако го пием винаги в компанията 
на парче торта или сладолед, едва ли 
ще ни направи по-стройни. Не тряб-
ва и да очаквате от промяната в 

начина на хранене мигновен ефект – 
той се натрупва постепенно. Трайни 
резултати очаквайте не по рано от 
3–4 месеца. 

Билетите за 
култовото рокшоу 
THE WALL 
можете да 
закупите на: 

  Касата на „Тикетп-
ро“ в Билетен център 
– НДК.
  Касата на зала „Аре-
на армеец“ – София.
  Онлайн, на адрес www.
ticketpro.bg.   
  Касите на „Тикетпро“ 
– България и неговите 
партньори

„СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЪРПРАЙСИС“
представя шедьовъра на РОДЖЪР УОТЪРС 

THE WALL

За повече информация посетете www.sme.bg или www.ticketpro.bg.

Роджър Уотърс 
преобразува култо-
вия The Wall в… шоу за 
стадион – за да даде 
шанс на феновете да 
се докоснат до спекта-
къла, независимо къде 
седят. Стената от 
декора на сцената е 
двойно по-дълга в срав-
нение с тази, строе-
на в обикновените кон-
церти. 

Тя всъщност е и най-
голямата прожекционна 
повърхност, използвана 
за концерти на живо. 
Върху нея по време на 
шоуто ще се проекти-
ра видеото на Роджър 
и музикантите.

30 АВГУСТ, 

20:00 ч., 

СТАДИОН 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

АСАИ, ГОДЖИ И ДРУГИ

Срещаме имената им върху опаковките на биодобавки и плодови млека. 
В същото време диетолозите напомнят, че всички плодове са полезни там, където са брани.

Асаи

В страните на Амазония този 

богат на антиоксиданти 

и калций плод се смята за 

подмладяващо средство. На-

ричат го и „виаграта на Ама-

зонските гори“, защото се 

смята, че повишава мъжко-

то либидо. 

Мака 

Това е многогодишно расте-

ние, виреещо високо в планин-

ските гори на Перу. Известно 

е с това, че подпомага пос-

тигането на така жадувания 

оргазъм при жените (особено 

в периода на менопаузата). 

Съдържащите се в него алка-

лоиди балансират нивата на 

хормоните в женския органи-

зъм. Тези алкалоиди обаче по-

магат само ако растението 

е минало през топлинна обра-

ботка (същото е положение-

то и с полезните свойства 

на картофите). Ако мака е 

съставка на биодобавка, не 

може да се прецени дали е из-

ползван във варено или в суро-

во състояние. 

Нони

Сокът от този растящ на 

Таити плод притежава много 

лечебни свойства – подсилва 

имунитета, повишава про-

изводството на хормоните 

серотонин и мелатонин и по 

този начин регулира резките 

смени на настроението и ци-

къла на заспиване и събужда-

не. Освен това е с антиде-

пресивен ефект. Предпазва 

от високо кръвно налягане. 

Ацерола 

Черешоподобен плод, който 

сдържа около 30 пъти пове-

че витамин С, отколкото 

портокалите. Благодарение 

на това успешно се бори с 

умората и стреса, като при 

това тонизира, без да нато-

варва нервната система.

Гуарана

Богато на кофеин южноафри-

канско растение. Дава бод-

рост, ускорява преработка-

та на липиди в организма… 

но може да доведе до учест-

ено сърцебиене.

Годжи бери

На този дребен червен ази-

атски плод (познат от древ-

ността в Китай, Индия и Не-

пал) му се приписват всевъз-

можни достойнства. Плодът 

е богат на антиоксиданти, 

подобрява дейността на сър-

цето, мозъка, черния дроб, 

половите органи. Тонизира 

и укрепва имунитета... Но 

всичко това с нищо не е до-

казано. 

Най-грандиозният 
спектакъл в 
историята 
на рокмузиката – 
за първи път 
в България!

Пълен капацитет: 

50 000 души.

Достъпни цени: 

от 65 до 180 лв.

ФАКТИ И ЦИФРИ
Шоуто разполага с 41 видеопрожектора (за разлика от 19-те, използвани на стан-

дартните концерти). Покривът за концертите на открито е широк 54 м, висок –   
24,5 м и покрива площ от 1164 кв. м. За построяването му са нужни 2 крана, всеки 
вдигащ по 60 тона. Покривът се крепи на 14 подпори, всяка от която тежи по 3 тона. 
Състои се от 138 укрепващи съоръжения, най-лекото от които е 100 кг. Издигането 
на покрива изисква екип от 20 души и 40 платформи, 4 дни за построяването и 2 дни 
за разглобяването му.



П
онякога, когато са обикнове-
ни клиенти, хората си ми-
слят, че са принцове и прин-
цеси. Стават капризни – едно 

им боде, друго ги гложди, трето им 
стяга. Макар и да не се превръщат в 
истински принцове и принцеси, кога-
то прекрачат прага на заведение, по-
вечето клиенти имат основание, ко-
гато недоволстват от едно или дру-
го. Предлагам ви част от моя спи-
сък с основания, които могат да ме 
накарат да не се върна втори път в 
някое заведение. 

НОЖОВЕТЕ
Случвало ли ви се е огромно пар-

че пица да изхвърчи върху покривка-
та или пък на земята след многоми-
нутно натискане, дърпане и прочее 
трудни движения с вилицата и ножа? 
В повечето заведения калориите от 
поетата храна се стопяват на мину-
тата, защото енергията, която сме 
изхабили да я нарежем, е огромна и, 
както се казва на фитнес жаргон – 
хвърлили сме кило пот. 

ТОАЛЕТНАТА
Не е необходимо да е толкова го-

ляма, че да има и кът за прeповива-
не на бебета. Достатъчно е и да не 
е толкова малка, че когато влезеш в 
нея, тялото ти да опира в стените. 
Често пъти с дамска чанта в тоа-
летната съм се чудила защо цените 
в съответното заведение са толкова 
високи, при положение че в тоалет-

ната няма една закачалка. Разбирате 
ли? Според клиента всичко участва в 
образуването на цената. Не може ве-
черята да струва колкото карта за 
цялата Софийска градска мрежа, а да 
се налага да закачаш чантата си вър-
ху дръжката на вратата, когато я 
прекъснеш по физиологични причини. 
Т.е. тоалетната не трябва да при-
лича на превозно средство от град-
ския транспорт, където единствени-
те удобства са място за сядане или 
място за… стоене прав. 

ГРАДИНАТА
Някои заведения са прекрасни, но 

външните им маси са буквално на 
улицата. Грешна стратегия. Кой кли-
ент ще седне да обядва спокойно, из-
правен пред риска случаен минувач да 
му грабне кюфтето, циганка да му 
бръкне в чантата или луд да му се 
развика. 

ГРАМАЖ
Едно е да ти сервират гъши дроб с 

големина, три пъти по-малка от ди-
аметъра на чинията. Друго е да ти 
сервират обикновена шопска салата 
в същите пропорции спрямо съда, в 
която са ти я поднесли. Щом съм 
предпочела да вечерям в заведение, 
очевидно е, че съм го направила и за-
щото съм решила да не ям напра-
во от най-голямата тава вкъщи. Но 
моля ви се! Не ни сервирайте най-
обикновена шопска салата в грамажа 
и на цената на порция гъши дроб. 

КОЛИЧКИ
Не съм запозната с наредбите, но 

съм убедена, че категоризацията на 
заведенията би трябвало да урежда и 
удобствата за хора в инвалидни ко-
лички. Ако масите са толкова нагъс-
то разположени, че между тях може 
да минава само сервитьорка, която 
се лекува от анорексия, значи в съ-
ответното заведения няма удобства 
и за хората в неравностойно положе-
ние. Обичам да хапвам в един ресто-
рант, от чийто мутробароков инте-
риор понякога ми се повръща. Но се 
отбивам там, защото собственици-
те му намалиха ширината на стълби-
щето и... направиха платформа за ин-
валидни колички. С жеста да похар-
ча парите си точно там, изразявам 
своето одобрение към решението на 
собствениците. 

КОТКИТЕ
Някои хора не понасят котки! Да! 

Има такива. Ако четирикрако от 
този вид се мотае в градината, ба-
рът да не разчита на много поръч-
ки. Хората, които не понасят кот-
ки, ще изядат бързо пицата и няма 
да поръчат втора бира. С риск ня-
коя организация за защита на живот-
ните да ме вземе на мушка, издигам 
лозунга „Всяка улична котка да си 
знае гьола“! И да не бърка заведени-
ята с гьол...

Мирен СЛАВОВА  
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ИНТИМНОИНТИМНО

М
ъжки дрехи, мъжки професии, 
мъжки отговорности, мъжки 
норми на поведение в обще-
ството – в много отноше-

ния жените са заприличали на мъже-
те. В това число и по отношение на 
секса. Какво ръководи представител-
ките на нежния пол, когато избират 
секс за една нощ?

За мъжкото и женското отношение 
към секса обикновено мислим сте-
реотипно: мъжете винаги са „гото-
ви“ и либидото им се управлява от 
„спортния“ интерес, докато жените 
са по-чувствени и не отделят сек-
са от любовта. И ако случайно лег-
нат с първия срещнат, то това не 
би им доставило удоволствие. Всъщ-
ност истината е, че и сред Евите 
има крехки създания, които могат 
и дори искат да „прелъстят и изо-
ставят“. Те не търсят прекрасния 
принц, който търпеливо да ги сваля 
до сватбата. Тези жени се хвърлят 
без увъртане в авантюра, уверени, че 
ще стигнат до края и ще изпитат 
върховна наслада. 

Това смело поведение не е неосно-
вателно. Какви са мотивите на да-
мите, които избират еднократния 
секс? 

СВОБОДА ОТ ОТГОВОРНОСТ

На много жени им харесва просто 
да получават удоволствие, без да ми-
слят за това, какво да приготвят за 
закуска или как да съобразят свобод-
ното си време с някого другиго. Не 
се притеснявайте, че това ще проз-
вучи цинично: „Да, аз живея в твор-
чески безпорядък, в хладилника ми 
има паяжини, не искам да слушам ис-
ториите за злобния ти шеф… По-
добре двамата да правим нещо по-

приятно“. Това в крайна сметка е 
по-честно – и двете страни предва-
рително са наясно какво ще се случи 
на сутринта.

САМОУТВЪРЖДАВАНЕ

Понякога женската сексуалност се 
явява начин за самоутвърждаване. 
Като не говорим за трамплин за рас-
теж в кариерата, а за неудържимо 
желание от страна на жената да се 
чувства способна да съблазни всеки 
мъж. За някои жени лекият флирт е 
достатъчен, за да се уверят в собст-
вената си привлекателност. На други 
им е необходимо да покорят мъжко-
то сърце, като стигнат докрай.

ОТМЪЩЕНИЕ  
Много жени след раздяла с любимия 

се хвърлят в сексуална връзка без за-
дължения, като компенсация за нане-
сените им душевни рани. Този метод 
за лечение на разбити сърца има кол-
кото привърженици, толкова и про-
тивници. Възможно е на сутринта 
след „горещата“ нощ да ви стане 
„по-студено“ отпреди. Но е възмож-
но и да си върнете баланса. Ясно е 
обаче, че след приключване на връз-
ка рядко сме способни да се хвърлим 
в нова. Затова търсим секса за една 
нощ като възможен заместител на 
чувствата и емоциите.

ЛЮБОПИТСТВО

Разбира се, не всяка жена търси нов 
мъж, само за да разбере какво е да 
правиш секс с партньор, различен от 
предишния. Но има и такива, които 

не могат да устоят на изкушението 
да опитат секс с мъж, различен от 
досегашните им партньори. 

ОСВОБОЖДАВАНЕ 
НА НАПРЕЖЕНИЕТО

Всички изпитваме физиологична по-
требност от секс. След тежка ра-
ботна седмица можем да се отпус-
нем по различни начини. Едни оти-
ват на клуб или дискотека, други ся-
дат вкъщи пред телевизора, а някои 
се затварят в спалнята с любимия 
човек. Какво обаче да правят тези, 
които още не са се „обзавели“ с лю-
бим, а никой от останалите начини 
за отърсване от умората и напреже-
нието не им е по вкуса? Сексът в 
този случай е начин за освобождава-
не от напрежението, той дава физи-
чески и емоционален заряд без задъл-
жения и усложнения.

ПРОСТО ОТ ЛЮБОВ КЪМ СЕКСА

Саманта от сериала „Сексът и гра-
да“ е типичен пример за жена, която 
обича секса силно и страстно. Такива 
жени не са способни да се откажат 
от удоволствието да правят секс с 
различни мъже, по различен начин, на 
различни места. Не си представят 
живата без силните обятия, дългите 
целувки и всичко онова, което прави 
секса страхотен. Винаги са готови да 
опознават новото с различни парт-
ньори, без страх от обвинение в леко 
поведение. На тях не им пука, те се 
наслаждават, без да се съобразяват с 
осъждащите ги погледи. 

ЗАЩО ИМ Е НА 
ЖЕНИТЕ СЕКС 
БЕЗ ЛЮБОВ?

СВИКНАЛИ СМЕ ДА ПРИЕМАМЕ ЛЮБОВТА 
ЗА ЕДНА НОЩ КАТО МЪЖКА ПРИВИЛЕГИЯ. 

НО ПРЕДСТАВИТЕЛКИТЕ НА НЕЖНИЯ ПОЛ ПО 
СЪЩИЯ НАЧИН ИСКАТ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ, ДА 
СЕ ПОЧУВСТВАТ РАЗКРЕПОСТЕНО, РАДВАЙКИ 

СЕ НА ИЗКУСТВОТО ДА СЪБЛАЗНЯВАТ.
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Дните са по-светли, нощите – по топли. 
Стресът намалява, либидото се усилва. 
Сексуалното ни желание следва естествените 
биологични ритми на природата. 
Защо и как да се възползваме от тези факти?

Ваканционната атмосфера ни отпуска, а това е 

прекрасно, защото хубавият секс не търпи нито стрес, 

нито суета. 

Отпускът е най-подходящото време, за да съживите 

интимния живот във връзката си или... да разберете, че 

нещо не е както трябва там.

Н
ай-накрая лято! Толкова дълго го очаквахме. 
Жадно сме мечтали за отпуска и разбира се, за 
това, колко страстно ще я преживеем. Целувки 
на разсъмване, прегръдки в морето, бурна фиес-

та на плажа... Това е то лятото! Чакаме го, за да про-
буди желанията ни и страстта ни. И най-горещият се-
зон наистина идва всяка година, за да пусне тялото ни 
на воля, подобно на звяр от тясна клетка. 

„Всеки път, когато сме на почивка със съпруга ми, правим 
секс по няколко пъти на ден (и нощ). Преживяваме нещо по-
добно на това, което изпитвахме в началото на връзката 
си преди 15 години. През цялата останала част от година-
та не правим секс много често.“ Данаила, 42 г. 

Да не би сексуалното влечение да се увеличава заед-
но с температурата на въздуха? – вероятно се пита-
те вие. На „топло“ сте от отговора. Ние сме хора и 
оставаме част от природата. Подчиняваме се на об-
щите биологични цикли дори и като жители на мега-
полиси. Продължителността на светлата част на деня 
влияе върху човешките индивиди и на практика пови-
шава активността и качеството на повечето от жиз-
нените им функции, включително и на сексуалната. Ос-
вен това през лятото прекарваме повече време на чист 
въздух, движим се, усещаме множество аромати, на-
слаждаваме се на „зелени“ гледки. Всичките ни сетива 
се активизират, а това възражда и сексуалността ни. 
През слънчевите дни ние сваляме от себе си няколко 
пласта дрехи. Жените разголват крака, ръце рамене и 
шия. Почти нищо не ни тежи. Свободни сме. 

СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА
Хората, както и животните, са чувствителни към 

промените в светлината и топлината. Недостигът на 
слънчева светлина понижава нивото на серотонин, от 
което възникват или сезонни депресии, или поне понижа-
ване на либидото. Така че отсъствието на либидо през 
зимата не означава непременно, че сме изгубили интерес 
към сексуалния си партньор, а че проявяваме нормално 
„сезонно“ животинско поведение. Добре е да си даваме 
сметка за това, вместо да вземаме прибързани решения 
и да мислим за край на връзката. „Не губете надежда – 
съветват психолозите – защото настроенията и желани-
ята ви ще се променят заедно със смяната на сезона.“ 

БЕЗДЕЛИЕТО – ЕСТЕСТВЕН АФРОДИЗИАК
Сексуалният ни живот страда не само от смяната 

на сезоните, но и от суматохата на градския живот 
и изтощаващото работно ежедневие. В състояние на 
стрес желанието ни за секс се притъпява и може дори 
напълно да изчезне. Ние разсъждаваме така: „Сексът не 
е важен за оцеляването ни“. Казано с други думи, няма 
да умрем без секс, нито пък ще се провалим в кариера-
та си. Когато съсипваме организма си от работа, по-
требността от секс намалява, просто защото цялата 
ни енергия отива за други процеси. За да се появи сек-
суално желание, трябва да си върнем силите. 
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„Благодаря много. Много е хубав!“ – 

това се чух да казвам с... чисто 

нов вибратор в ръце. Получих този по-

дарък от мъжа на моя приятелка. Какво 

да ви кажа? Животът е много интере-

сен и някак си „помни“ всичко, което каз-

ваме, дори без да искаме. Наистина, ама 

наистина съм забравила кога, как и защо 

се „разбрахме“ с този човек да ми пода-

ри вибратор. 

Ужас! Ами сега!? Какво да правя? За какво 

ми е? Мога да разчитам на истински секс 

и го предпочитам дори и да не е с мъжа на 

мечтите ми! Не ми трябва вибратор. Не 

е за мен това! Не обичам нещата, които 

не са истински, натурални, био и пр. До-

сега не ми се е случвало да консумирам 

секс с нитрати – разбирайте мъжът да 

използва виагра, а аз да се напивам, за да 

се отпусна или пък предварително и два-

мата да се тъпчем с храни афродизиаци. 

Не. Без такива работи! Аз да не съм като 

една моя позната, която се фукаше на 

всички, че е „пила“ кафе с Джордж Клуни 

в Музея на мадам Тюсо. Не. Имам вибра-

тор, но няма да го ползвам и няма да каз-

вам на никого! Дори мога да го изхвърля и 

да лъжа, че го използвам, ако човекът, кой-

то ми го подари, случайно попита как я ка-

раме ние двамата – аз и вибраторът. Все 

някога всичко ще бъде забравено и дори 

няма да се налага да давам отчети. Или 

пък не. Първо, наистина ще го използвам, 

но само веднъж – и пак ще излъжа, че го 

използвам редовно. Да. Реших, че така е 

най-добре. Подходих отговорно. Епилирах 

се внимателно, смених си чаршафите, бях 

с любимия си парфюм и застанах в най-

секси бельото, което имам пред... кути-

ята с вибратора. Не исках да ме вижда 

гола веднага. Нещо повече. Предстоеше 

ми секс с непознат – до леглото си бях 

поставила и пълна кутийка с презерва-

тиви. И тъй. Отворих кутията. Отличен 

размер, розов цвят, две батерии и... той 

беше готов. Готов да не свършва изобщо. 

След около две седмици...

– Здрасти, Ирка! Ооо, много си се разху-

бавила! И си отслабнала! Сууупер си! Бра-

во! Ново гадже ли си имаш? – възкликна 

въпросително мой приятел. Наистина 

много ми се зарадва, направо беше въз-

хитен от начина, по който изглеждах.

– Не. Имам вибратор! – доволна, усмихна-

та и дори горда обясних аз. 

Понякога истинските ни радости са на 

батерии. Но повярвайте – много е хуба-

во. Не знам дали е био, но е секси. Сега 

винаги, когато изпращам много поздра-

ви на мъжа на моята приятелка, добавям: 

„И му кажи, че съм му много благодарна 

за подаръка!“.

Разбирате ли колко е важно да се вслуш-

ваме във вибрациите на живота вместо 

в собствените си? Или във вибрациите 

на мъжете на приятелките си... 

Ира СЛАВОВА

В този смисъл отпускът (дори зимният) и безделие-
то, което се подразбира от него, много често са от-
лични афродизиаци. Забравяме за безкрайните съвещания, 
страха от закъснението с отчета, както и за обясне-
нията пред началниците. Спомняме си, че на света съ-
ществуват и море, и планина, и прекрасни слънчеви гра-
дини, които само чакат да им се „предадем“. Прият-
ната умора след плуване или разходка на свеж въздух е 
добър „пролог“ към любовна игра. 

Нищонеправенето по време на отпуска обаче не е само 
директна предпоставка за секс, то е и повод за бли-
зост. Честа причина за сексуални проблеми или пък за 
липса на либидо дори през летния сезон е фактът, че 
партньорите прекарват малко време един с друг и на 
практика почти не се познават. Отпускът ни дава и 
тази възможност – да бъдем заедно! Звучи прекрасно, 
нали?! На никого от двамата не се налага да изхвърча 
за заседание по средата на семейната закуска или пък 
да се прибира посред нощ от задължителната вечеря с 
новите бизнес партньори. Погледнете на отпуска си и 
като на точно такъв шанс – да обърнете внимание на 
себе си, но и на партньора си. Използвайте свободното 
време, за да се съсредоточите върху положителните ка-
чества на половинката си, да проявите нежност и гри-
жа, да „съчините“ комплименти, да направите приятни 
изненади и заедно да се любувате на хубавите моменти. 

Ако по време на отпуска партньорите отново възро-

дят интереса си един към друг, сексът става просто 
неизбежен. А това води до положително развитие на 
любовните отношения. Т.е. своеобразният микс от по-
вече витамини и повишен имунитет през лятото под-
държат и отношенията ни в здравословна кондиция и 
създават предпоставки те да останат здрави и пълно-
ценни и през… зимата. 

Ваканцията обаче може да бъде и онзи лакмус, кой-
то безпощадно ясно ви показва, че между вас и парт-
ньора ви всичко 

ЛЕКА-ПОЛЕКА ВЪРВИ КЪМ РАЗДЯЛА 
Ако на партньорите не им се удаде да се наслаждават 

на своите отношения, независимо от благоприятните ус-
ловия на отпуска, може би трябва да помислят дали пък 
отсъствието на близост между тях не е резултат от 
по-дълбоки, „извънсезонни“ причини. Препятствията, през 
които двама души преминават във всекидневния си жи-
вот (много задължения, стрес на работата), могат да 
се окажат извинения, че любовта си е отишла. Затова 
внимавайте какви знаци ви дава лятото. 

И помнете, че не е необходимо да се стремите да 
„отработвате“ отпуска. Няма задължителни норми и 
правила, които „трябва“ да спазвате, докато трае лят-
ната ви ваканция. Но призивът да се отдадете на на-
слади, който много често можете да чуете в разгара 
на настоящия сезон, е достоен за следване. 
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

В
торачена в чинията си, тя 
забожда на вилицата парче 
зелена салата. Той пък вни-
мателно изучава столчето 

на чашата си за вино. Крадешком 
поглежда към часовника си. Време-
то сякаш е застинало. Вместо да се 
наслаждават на миговете, прекарани 
заедно на вечеря в ресторант в съ-
бота вечер, тези двама души скуча-
ят. Зверски.

Всеки от нас сигурно е виждал та-
кива двойки, изглеждащи сякаш при-
тиснати от невидима тежест. И 

се е питал дали такава скука въоб-
ще е реална? Как може двама да из-
питват онова, което е прието да се 
смята за монопол на самотниците?

ЧОВЕЩИНКА!
Скуката е чувство, което от вре-

ме на време изпитва всеки човек. 
Но едновременната скука на двама 
души, които са се обичали, е непри-
ятна и много болезнена. В такива 
моменти натискът на времето ста-
ва непоносим, всяка секунда ви се 
струва цяла вечност. Това усещане 
няма нищо общо с нищонеправенето 

или с безцелното зяпане през прозо-
реца в дъждовен ден. Истинската 
скука проверява здравината на наши-
те отношения със света. 

Философът Владимир Янкелевич на-
рича това състояние „увисване“. Ся-
каш не можем да помръднем, сковани 
от очакване другият да каже нещо 
интересно, и приклещени в чувство-
то за собствената си безполезност 
и безинтересност. Вкусът ни към 
живота изчезва, а ние нищо не мо-
жем да направим, за да си го върнем. 
Скуката провокира усещане за умора 

СКУЧНО!СКУЧНО!
ДАЛИ ЛЮБОВТА СВЪРШИ?!
„НЕ, ЗА НИЩО НА СВЕТА НЯМА ДА СТАНЕМ КАТО ТЕЗИ ДВАМАТА ОТ СНИМКАТА, КОИТО 
СЕДЯТ НА ЕДНА МАСА, НО НЯМА КАКВО ДА СИ КАЖАТ“ – МИСЛИМ СИ ЧЕСТО. ПОНЯКОГА 
ОБАЧЕ СЕ СЛУЧВА И НЕМИСЛИМОТО… СКУКАТА СЕ НАСТАНЯВА И МЕЖДУ НАС. КАКВО Е 
ТОВА – ВРЕМЕННО БЕЗВЕТРИЕ ИЛИ ЗНАК, ЧЕ ВРЪЗКАТА НИ Е КЪМ КРАЯ СИ?
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и неудовлетвореност от отношения-
та като цяло. Тя е погребалната пе-
сен на любовта: ние толкова добре 
познаваме другия, че няма какво да 
му кажем. „Аз скучая“ означава „Аз 
повече не те обичам“, или „Аз пре-
калено добре те познавам“, или „Ти 
не ме интересуваш повече“… 

Не! Ако мислите така, това е 
грешка. Невъзможно е да познаваме 
когото и да е докрай. Както и да 
познаваме себе си до дъно. 

Когато усетим, че скучаем, ведна-
га трябва да си спомним, че неудо-
влетвореността е част от всяка 
човешка природа. Скуката ни обик-
новено не е свързана нито с нашето 
собствено неумение да живеем ин-
тересно, нито с несъвършенствата 
на другия човек, в чиято компания 
скучаем. Затова за своята скука не 
бива да обвиняваме никого, а един-
ствено себе си и своята 

НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ НАС 
И ОТ ЖИВОТА 

В западното общество продължи-
телната моногамна връзка се въз-
приема като олицетворение на ру-
тината, баналността и инерцията. 
И именно тези асоциации ни тежат. 
Но длъжни ли сме да живеем по „За-
кона на безкрайното умножаване“ на 
всичко около нас – на нашите парт-
ньори, на заниманията ни, на инте-
ресите и постиженията ни…

Ако всеки ден ходим на една и 
съща работа, а вечер правим любов 
с един и същ човек, значи ли това, 
че животът ни е безличен? Таки-
ва въпроси си задава съвременният 
човек. Днес все повече партньори 
обясняват раздялата си с факта, че 
са си омръзнали и между тях се е 
настанила скуката. Но дали това е 
наистина така? 

ЛЮБОВТА Е ОЩЕ ЖИВА

Истинската скука прилича на сил-
на и разрушителна умора от би-
тието. Тя наистина е непоносима. 
„Но докато думите на единия парт-
ньор отекват у другия, любовта е 
още жива – обяснява психоналити-
кът Патрик Ламбуле. – Да, скуката 
е завладяла живота на двойката, но 
това не значи, че любовта задължи-

телно си е отишла. Онова, което 
усещаме като загуба на чувства към 
другия, по-скоро ни подсказва, че са 
ни нужни нови източници на енер-
гия, че трябва да променим нещо в 
живота си.“. 

От това състояние има един изход 
– да разговаряте един с друг. Двама-
та трябва да търсите език, който 
ви обединява. Заедно да се любувате 
на картина или да гледате филм, въ-
обще – да преживявате нов съвмес-
тен опит с партньора: чрез общо 
хоби, чрез игри вечер, чрез занимания 
с домакинство… А защо не и чрез 
съвместно участие в някаква об-
ществена акция. Това може качест-
вено до подобри отношенията ви.

В ОТСЪСТВИЕ НА ЧУВСТВАТА

Но ако нито общите, нито лич-
ните дела и хобита не вдъхновят 
партньорите за общуване, ако вкъ-
щи всеки се връща с неволна въз-
дишка и двамата се потапят в не-
поносимо усещане за космическа пус-
тота, тогава скуката е признак, че 
чувства няма, че страстта е из-
стинала. „Да разбереш и да усетиш, 
че повече няма да изпитваш пре-
дишното първоначално сливане с лю-
бимия, е пронизително, много болез-
нено преживяване – твърди психо-
аналитикът Жан-Жак Московиц. – 
Това е като откъсване, като излиза-
не от живота на най-близкия човек 
– вътре в теб на мига възниква ос-
тро усещане за самота. Появява се 
разбирането, че няма какво да чакаш 
повече. Усещаш нелюбов. Сякаш си 
направил крачка над пропаст.“

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ

„На него/на нея є е скучно…“ Тако-
ва откритие може да подкоси всеки-
го. Но ако няма какво повече да ка-
жем на някого и не ни е интересно 
да го слушаме, не се ли дължи на фа-
кта, че сами себе си сме престанали 
да слушаме? Тук трябва да се запи-
таме задължително: „Откъде се по-
явява скуката?“. Защо всичко онова, 
което сме преживели заедно с другия, 
всички наши планове и желания днес 
ни се струват съвсем безполезни? 

Скуката е полезна обаче, защото 
ни дава ясен сигнал, че нещо в от-

ношенията ни безвъзвратно се е 
променило и вече не можем да гле-
даме на света така, както преди. 
Но как тогава да гледаме?! Да тър-
си и намира отговор на този въ-
прос, е по силите на всекиго – го-
тови рецепти няма. „Никога не пи-
тайте за пътя онзи, който го знае“ 
– се казва в една китайска послови-
ца. Иначе няма да можете да наме-
рите себе си, когато се заблудите 
следващия път.

Трябва внимателно да се отнасяме 

към тези особености на нашите 

отношения, които сериозно увелича-

ват риска от появата на криза в двой-

ката, смятат психолозите. 

Прекалени очаквания. Влюбвайки 

се, ние неволно идеализираме парт-

ньора, приписваме му качества, кои-

то той не притежава, а той, от своя 

страна, се държи така, че да изглежда 

по-добре пред нас. Когато романтич-

ната влюбеност отмине, ние виждаме 

реално човека, идеалният му образ за-

почва да се руши. Възниква разочаро-

вание и неудовлетвореност.

Добри намерения. По-важно е да се 

посветя на децата или на къщата, а 

не да губя време за развитие на отно-

шенията“ – тези мисли задължително 

подкопават близостта.. 

Сдържани емоции. Стремежът да 

изглаждаме ъглите, да потискаме гне-

ва си, да се контролираме постоянно, 

за да избягваме скандалите с партньо-

ра, може да доведе до установяване на 

скучни и повърхностни отношения.

Цялото внимание – на другите! 

Непропорционално голямата въвлече-

ност на един от партньорите в други 

отношения (професионални, приятел-

ски, родствени) обезсилва отношени-

ята в самата двойка. 

Лични особености. Едни от нас са 

по-склонни да скучаят и дори тези 

техни състояния често прерастват 

в депресии. Ако на човек му е скучно 

със самия себе си, ако нито работа-

та, нито хобитата му го вдъхновяват, 

то и на друг човек ще му е трудно да 

предложи нещо интересно. 

КОЙ РАЖДА 
СКУКАТА
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ДЕЦАДЕЦА

Всеки от нас е съвкупност от различни самоличности. Можем 
да носим в себе си както бунтаря, така и конформиста. Въпро-
сът е как възприемаме и оценяваме тези различни наши същно-
сти. Коя от тях смятаме за по-ярка, по-представителна. И коя 
от тях обичаме повече. Тази, която обичаме повече, обикновено 

ЗАЛЕПВАМЕ КАТО ЕТИКЕТ НА ДЕТЕТО 
което смятаме, че я е „наследило“. Ако харесваме своя бунтар-

ски дух например, ще проявяваме повече симпатии към наследни-
ка ни, който се държи като бунтар. А на другото дете, кое-
то е по-конформистки настроено, ще повтаряме постоянно, че 
трябва да се промени. 

Понякога обаче към детето, което олицетворява качеството, 
което не харесваме у себе си, ние можем да изпитваме 

ДОРИ ПО-ГОЛЯМА ПРИВЪРЗАНОСТ 
Пак зависи от начина, по който се отнасяме към същото ка-

чество у себе си. Ако постоянно се упрекваме, че го проявява-
ме, и с детето си ще се държим укорително. Но ако сме се оп-
итали да се приемем дори и с неприемливото за нас качество 
на характера ни, тогава и поведението ни към детето, което 
смятаме, че го проявява, ще е покровителствено. Ще се опит-
ваме да го защитаваме и закриляме. 

Отново се сблъскваме не с любов и омраза, а просто с различни 
проявления на любовта – първо, към самите себе си и второ, към 
проекциите, които ние правим върху своите деца.

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?!
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(Продължение от миналия бр ой)

ГОЛЕМИЯТ – БУНТАР, 
МАЛКИЯТ – ПОСЛУШКО

„Имам двама синове. По-големият е ре-
шителен, действен, емоционален. Има из-
бухлив характер, но общо взето е слънче-
во момче – всеобщ любимец! Напомня ми за 
мен самата, когато бях млада. А по-малки-
ят е тих, лесно се нагажда към обстоятел-
ствата, вслушва се в мнението на другите. 
Може да бъде „воден за носа“. Дипломати-
чен е. Стои настрана от всякакви конфли-
кти. Но имам съмнения, че завижда на ха-
ризмата на брат си.

Напористият характер на по-големия на 
мен лично ми е по-симпатичен. Пък и пър-
вородният ми е по-талантлив – пише сти-
хове и кратки смешни разкази. А на по-мал-
кия все му повтарям да взема пример от 
брат си. Смятам, че ако бъде по-решите-
лен и експресивен, ще има повече приятели, 
а съучениците му ще започнат да се отна-
сят по друг начин с него. 

Разбира се, много ме смущава това, че из-
питвам полюсни чувства към двамата си 
синове, но нищо не мога да направя.“ 

Татяна, 40 г.

Мнението на експерта
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Проблемът произтича от това, че жизненият опит на майката 
се поляризира в две крайности. Едната – нейната представа за 
самата себе като за успешна бизнес дама. В тази роля тя е уве-
рена и наистина се обича. И другата нейна същност – страда-
щата, уязвимата, наранената и сърдитата на целия свят жена.

В описаната ситуация се е случило т.нар. отцепване. Мама ся-
каш е 

„ИМПЛАНТИРАЛА“ 
НЕПРИЕМЛИВАТА СИ СЪЩНОСТ 

във втория близнак. В този случай майката е добре да прибег-
не да помощта на психотерапевт. Ако с негова помощ успее 
да приеме и преживее болезнения опит, тя ще може да се сдо-
бри със себе си, а това ще помогне и на синовете є де се раз-
виват по-свободно. Ако отношенията между майка и синове се 
освободят от излишните проекции, може да се окаже, че в ре-
алността момчетата съвсем не са така еднозначни и се разли-
чават много от 

ОБРАЗИТЕ, НАТРАПЕНИ ИМ ОТ ТЯХНАТА МАЙКА 
Тогава този от братята, който е бил за нея изключителен но-

сител на положителни качества, може да получи свободата да 
бъде различен, и агресивен в това число. А другият син, който е 
въплъщавал всичко отрицателно, да получи шанс да прояви свое-
то обаяние и топлота. 

СМЯНА НА ОБРАЗИТЕ

Няма нищо лошо в това, че ние виждаме децата си през призмата на собствени-

те си проекции. Важното е тези образи, в които ние ги виждаме, да се променят с 

времето. Това гарантира, че виждаме и разбираме различни страни на своите ро-

жби. Например по големият син „израства“ пубертета и престава да бъде бунтар. 

А средният влиза в този житейски период и става бунтар. Трябва да отчетем, че 

сега вторият е носител на този ярък и скъп за нас образ. Така „бунтарската“ про-

екция може да се предава от по-голямото на средното дете, а на най-голямото се 

предлага възможност да разкрие други черти на характера си. Тогава отношени-

ята между родители и деца могат да се освободят от изблици на тревога, вина, 

възхищение, правейки място на голям спектър от най-различни чувства. Как да ви-

дите детето си с други очи? Опитайте се да намерите в средното училище та-

къв учител, на когото имате доверие, и го попитайте как той вижда детето ви. 

Това ще ви помогне да „огледате“ сина или дъщеря си непредубедено.

РАЗЛИЧНИТЕ БЛИЗНАЦИ
„Първата половина от живота 

си посветих на кариерата си. По-
лучих признание в професията, но 
личният ми живот беше пълен с 
разочарования и предателства. 
Тогава реших, че е време да се реа-
лизирам като майка и след 9 месе-
ца родих близнаци.

Момчетата буквално от първия 
ден на живота си проявиха раз-
личен характер. Единият – весел, 
енергичен, общителен. Другият – 
агресивен, затворен, сърдит на це-
лия свят. Струва ми се, че втори-
ят има много комплекси. С никого 
не общува, има малко приятели. С 
него и на мен ми е трудно да об-
щувам. Подозирам, че завижда на 
брат си заради вниманието, с кое-
то хората го удостояват. Просто 
не знам как да му помогна.“ 

Лидия, 47 г.

Мнението на експерта

ДЪЛГООЧАКВАНОТО ДЕТЕ

Децата, заченати ин витро, обикновено се появяват на бял свят след редица пре-

пятствия и напрежения, които родителите трябва да преодолеят, за да се сдоби-

ят с тях (в това число медицински процедури, психически дискомфорт и прочее). 

Ако жената не се чувства достатъчно ценна, тя ще контролира и наставлява де-

тето си така, че то да не я разочарова. Ако обаче тя има завидно самочувствие, 

отношението към детето є ще бъде изпълнено с възхищение. Та нали тя е произ-

вела за света нещо изключително! 

Понякога майките, които раждат ин витро, изпитват чувство на вина и срам, че 

са „дефектни“, че носят в себе си някакъв „недъг“, който могат да предадат на 

дъщерите си. Понякога такива майки през целия си живот после правят опити да 

„компенсират“ евентуалните „щети“ и „пропуснати ползи“, които са нанесли на 

детето си. Което е нездравословно за отношенията. 
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В животинския свят е лесно да се ориентираш. Малките жи-
вотни се сдобиват със ста-
тут на възрастни индивиди 

в момента, в който започнат сами 
да ловуват или да си подсигуряват 
храната по някакъв начин. Но кога 
разбираме, че човекът се е научил да 
живее? Отговорът е близък до ума 
– когато усвои 

УМЕНИЕТО 
ДА РЕШАВА ВСИЧКИ 
ЖИТЕЙСКИ ЗАДАЧИ

Всяко обикновено действие в жи-
вота може да бъде сметнато за ре-
шение на определена такава задача. 
А самата задача може да се отна-
ся до взаимодействие на човека със 
самия себе си – например да се на-
карате да правите гимнастика су-
трин, да спрете цигарите, да реши-
те за кого да се омъжите, да из-
влечете полезен опит от предишни 
свои грешки и т.н. Задачата може 
да е насочена и към взаимодействие 
с други хора – да кажем, да се нау-
чите да казвате „не“, когато това 
се налага, да се сдобиете с талан-
та да подчинявате другите (да ги 
мотивирате да свършат нещо) или 
обратното – да се подчинявате. 

Всяка житейска задача има своите 
три компонента: 

УСЛОВИЯ, 
НЕОБХОДИМА ЦЕЛ И 

НАЧИН ЗА ПОСТИГАНЕТО Є
Необходимата цел е онова, към 

което човек се стреми във всеки 
отделен момент от живота си. Ус-
ловията на житейската задача са 
онези обстоятелствата, при които 
се налага да постигнем желаното. 
Ходът (алгоритъмът) за решаване-
то є включва онези действия/стъп-
ки, които трябва да извършим/из-
вървим, за да получим желания от 
нас резултат. Т.е. за да постигнем 
конкретната си цел. 

Съответно детето отрано е ва-
жно да бъде научено да разбира как-
во иска. Да може трезво да оценява 
реалността и разбира се, да прилага 

КАКВО КАКВО 
ЗНАЧИ ЗНАЧИ 
ДА СИДА СИ

ДОБЪР РОДИТЕЛДОБЪР РОДИТЕЛ
Ние, а значи и нашите деца, 

се учим да живеем още в 

детството си – от първата 

до четиринадесетата си 

година. Тогава е възможно да 

усвоим не просто алгоритъма 

на правилното живеене, а да 

започнем да живеем щастливо.
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всички необходими усилия за реализи-
ране на желанията си. 

Има и още нещо, на което е ва-
жно да научим децата си – да извли-
чат основните принципи за решава-
не на житейски задачи от собстве-
ния си опит и от собствените си 
представи за реалността. Например 
както при паркирането на автомо-
бил, така и при създаване на близки 
отношения е необходимо да се спаз-
ва едно и също просто нещо – меж-
ду двата автомобила (респективно 
двамата души) трябва да се спазва 
необходимата безопасна дистанция. 
Навярно вие ще откриете и дру-
ги житейски задачи, които изискват 
спазването на същия принцип. 

Струва ви се, че това понякога не 
е по силите дори на възрастен чо-
век, та какво остава за малко не-
връстно дете?! Но всъщност имен-
но тези умения детето усвоява в 
извънредно важен период от своя 
живот – от първата до четирина-
десетата си година. Разбира се, не е 
никак лесно, но съгласете се, щаст-
ливият живот го заслужава!

И сега можем да отговорим и на 
основния въпрос. Какво означава да 
си добър родител? Отговорът от-
ново се оказва лесен. За да бъдете 
добър родител на детето си, тряб-
ва да му създадете необходимите 
условия да овладее 

ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ 
ЖИТЕЙСКИ УМЕНИЯ

Лесно е да се каже, но как да се 
направи? Но и тук нещата не са 
чак толкова сложни. 

 За да се научи детето да разбира 
какво иска, родителите трябва да 
му осигурят три елементарни ус-
ловия. Първото – жизненото прос-
транство на наследника им трябва 
да бъде изпълнено (но съвсем не пре-
пълнено) с различни предмети, пре-

живявания и впечатления. Иначе как 
би могъл малкият човек да открие 
онова, което си струва да бъде по-
искано? Второто условие – да по-
ощряват интереса на детето към 
околния свят (даже и когато въпрос-
ният свят не е съвсем удобен, при-
ятен и разбираем за родителите). 
Иначе как в бъдеще ще се появи 
у него желанието да бъде открива-
тел и изследовател на реалността, 
в която то да намира онова, което 
желае. Третото условие е потребно-
стите на детето да се разбират и 
да се удовлетворяват от родители-
те. Иначе как детето ще се научи 
да прави разлика между различните 
състояния на неудовлетвореност?

 За да овладее умението да оценя-
ва реално действителността и да оп-
ределя правилата и ограниченията в 
нея, е нужно да спазите само две 
условия.

Първото, всичко, което го заоби-
каля, трябва да бъде разбираемо и 
дефинирано. Ако нещо „не тряб-
ва“, значи винаги в подобни ситуации 
трябва да е „не трябва“. Ако е не-
обходимо – значи винаги е необходи-
мо. Второ, добре е ясно да се очер-
таят границите в живота на дете-
то – между неговите чувства, жела-
ния, мисли и чувствата, желанията и 
мислите на родителите; между мина-
лото и настоящето; между реалнос-
тта и фантазията… Иначе как ре-
алността може да стане определена 
– та нали думата „определеност“ оз-

начава „обозначаване на граница“. 

 Да култивирате у детето си уме-
ние да решава житейски задачи, е още 
по-лесно. Първо, във всяка ситуация 
трябва да му гарантирате възмож-
ност за избор и да му внушите, че 
този избор си има неизбежна цена 
(цена, а не наказание!). Така дете-
то ще разбере, че за всичко в жи-
вота се „плаща“ – с усилия, откази 
и последици. Второ, помощ детето 
трябва да получава само по негова 
молба и то строго дозирано. За да 
повярва и да се научи, че може само 
да сбъдва собствените си желания. 

 Умението да разбира най-общите 
закони на мирозданието, детето ус-
воява само ако и неговите родите-
ли са ги усвоили. Тоест първо ро-
дителите трябва да се научат на 
това. Искате детето ви да е са-
мостоятелно, когато взема реше-
ния? Тогава самите вие бъдете не-
зависими от мненията на околните 
и демонстрирайте собствен почерк 
и собствено мислене. Искате дете-
то ви да е талантлив стратег при 
вземане на житейски решения? Ста-
нете такъв за собствения си жи-
вот. И забравете за ужасния ре-
френ: „Нека децата ни да бъдат по-
щастливи от нас!“. Когато вашето 
пожелание към децата прозвучи ето 
така: „Нека децата ни са толкова 
щастливи, колкото сме ние!“, това 
ще означава, че вие сте добър роди-
тел на бъдещ щастлив човек. 

„НЕКА НАШИТЕ ДЕЦА СА ТОЛКОВА 
ЩАСТЛИВИ, КОЛКОТО СМЕ НИЕ“ – 

ТОВА ТРЯБВА ДА ПОЖЕЛАВАТ 
РОДИТЕЛИТЕ НА РОЖДЕНИТЕ ДНИ 
НА СВОИТЕ НАСЛЕДНИЦИ. А НЕ 

УЖАСНОТО: „НЕКА ДЕЦАТА НИ ДА СА 
ПО-ЩАСТЛИВИ ОТ НАС!“
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БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

 Ако вярвате в психологията на 

цветовете, то зеленият е цве-

тът на възраждането и надежда-

та, покоя и безопасността. Той 

е най-разпространеният отте-

нък, който ние асоциираме с при-

родата. 

 Смята се, че за човешкото око 

зеленият спектър е по-разли-

чим от другите, затова можем 

да възприемаме огромно количе-

ство зелени тонове. Например 

свежо светлозелено, драматично 

яркозелено, борово тъмнозелено, 

хладно синьозелено и топло жъл-

тозелено. 

 Зеленото се смята за най-спо-

койният цвят, особено негови-

те по-светли нюанси, които съз-

дават у нас усещане за покой. Те 

могат да са нещо като проти-

воотрова в моментите, когато 

сме нервни. 

 Дизайнерите обръщат внима-

ние на зеления цвят, защото смя-

тат, че той помага на човека да 

живее в хармония с околния свят 

и със самия себе си. Тогава защо 

не направите зелен акцент поне 

в едно помещение в своя дом?!

ИНТЕРИОРЪТ, 
КОЙТО УСПОКОЯВА
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ВЪПРОС

„ПЛОЧКИТЕ В БАНЯТА МИ СА 

ПОСТАВЕНИ ПРЕДИ 5 ГОДИНИ И 

ФУГИТЕ НА МЕСТА СА ПОЧЕРНЕЛИ, 

ОСОБЕНО ПОД ДУША. КАКВО ДА 

НАПРАВЯ, МОГА ЛИ ДА ФУГИРАМ 

ОТНОВО? АКО МОГА – С КАКВО? И 

ЩЕ ИМА ЛИ ЕФЕКТ?“ 

В. Д. ОТ СОФИЯ

„ХАУСМАЙСТЕР“ ОТГОВАРЯ

Префугирането е възможно, без да 
сменяте плочките. И банята ви ще 
е като нова! Съвременните фугира-
щи смеси имат в състава си ес-

тествени минерали и полимерни 
добавки, които не позволяват на 
водата да проникне навътре. Кап-
ките остават на повърхността и 
след това се изпаряват, без да на-
насят поражения на фугата. Пред-
полагаме, че преди 5 години фугира-
щите смеси са били други. А тези 
от ново поколение съдържат и спе-
циални добавки срещу развитието 
на микроорганизми. За да се справи-
те с плесента и мухъла, изберете
аквастатични и водоотблъскващи 
фугиращи смеси, които са обогате-
ни със специални формули за борба 
с микроорганизми. А в критичните 
места – по ъглите и около сани-
тарното оборудване – поставете 
задължително санитарен силикон.

КАК ДА ФУГИРАТЕ?
Фугиращата смес се разбърква с 

чиста вода. Ако искате цветна 
фуга, трябва много добре да раз-
бъркате сместа до получаването 
на еднакъв, хомогенен цвят. Преди 
нанасянето почистете добре фу-
гите, навлажнете ги и поставете 
сместа с гумирана маламашка (за 
по-равномерно разпределение). Оф-
ормете с гъбирана маламашка, а 
сухия слой отстранете с мек пар-
цал.

ха у с м а й с т е р  с ъ в е т в а

ВАЖЕН ЕТАП ОТ 
ПОЛАГАНЕТО НА ПЛОЧКИ

Ремонтът е трудна дейност, 
с която неизбежно се сблъск-
ваме. Най-често през лятото. 

За да ни облекчат живота в се-
зона на отпуските, експертите на 
„Хаусмайстер“ „откриха“ рубриката 
„Хайсмайстер съветва“, където спе-
циалисти от фирмата дават съве-
ти на читателите как домът им да 
стане по-красив и по-удобен.

От вида на фугата зависи 

и вида на банята. Изберете 

такава, която ще ви гарантира 

чиста и хигиенична баня 

Може да задавате всякакви въпроси, 

свързани с ремонт, вътрешен 

дизайн и организация на дейностите 

по поддръжка на сградата на имейл 

office@hausmeister.bg.

ФУГИРАНЕТО
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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. 

„ХАУСМАЙСТЕР“ МОЖЕ 
ДА ВИ ОСИГУРИ ФИНАНСИРАНЕ.

„ХАУСМАЙСТЕР“ ВИ ПРЕДЛАГА 
ЗАСТРАХОВКА НА РЕМОНТА.

АКО НЯМАТЕ ПАРИ ЗА РЕМОНТ

АКО ИСКАТЕ СИГУРНОСТ
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ЗА ДОСТОЙНСТВОТО 
НА ЕДИН БОБ Културно-

информационна 
емисия

К
олко световни брандо-

ве могат да се похва-

лят със собствен му-

зей? Всъщност много. Но Му-

зеят на боба в село Смилян 

е уникален дори и само зара-

ди своята маркетингова по-

литика с почти нулев бюджет 

(това го предполагаме) и ог-

ромен капитал от селско въ-

одушевление (в това сме си-

гурни). Създаването на му-

зея е финансирано преди де-

сетина години от програма 

„Живо наследство“ на фон-

дация „Работилница за граж-

дански инициативи“, но екс-

понатите в него са дело на 

местни ентусиасти. Музеят 

на боба се помещава в сгра-

дата на Смилянското чита-

лище и си съжителства мир-

но с етнографска експозиция 

на родопски терлици. Тук мо-

жете да видите колко много 

неща могат да бъдат напра-

вени от боб, както и да раз-

листите голямата книга с бо-

бени рецепти. Всеки посети-

тел на музея може да отнесе 

със себе си специално бобено 

късметче.

В някои култури бобът се асоциира със задгробния живот. Например египтяните суеверно 

наплашени от „траурнитe“ черни окраски на някои видове боб, избягвали да се хранят с тези 

сортове. Смятали, че черният фасул отслабва връзката между тялото и душата и може да 

стане причина за преждевременно преселение в отвъдното царство. Римляните пък вярва-

ли, че бобът има магическа способност да предсказва бъдещето и да приема човешките 

грехове. 

В Древна Гърция, а също и в родовете на някои африкански племена, именно с боб провежда-

ли хвърлянето на жребий в особено важни случаи.

КАКВОТО БОБЪТ ПОКАЖЕ
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В книгата си „Афродита. Приказки, рецепти и други афродизиаци“ Исабел 

Алиенде споменава боба като афродизиак, но с.. отминала слава. През 17. 

век бобената чорба имала такава еротична репутация, че била забранена в 

един от девическите манастири, основани от свети Йероним. Днес бобът 

отдавна е загубил славата си на афродизиак и ако поканите някого на ро-

мантична вечеря с боб, това би се възприело като проява на лош вкус и по-

скоро би унищожило либидото ви, отколкото да възпламени страстта ви.

АФРОДИЗИАК С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ

Питагорейците, известни още като крайни вегетарианци, отказвали да употребяват тази 

култура в храненето си. Според техния учител, философа мистик Питагор, бобът има спо-

собност да мисли и диша, следователно трябва да се възприема като животно, а не като 

растение. Колкото и странно да ви се струва от една страна това твърдение, от друга, то 

не е лишено от смисъл. По съдържание на белтъчини (от 24 до 35%) именно бобовите кул-

тури са най-близо до животинската храна в сравнение с всички останали растения и могат 

да служат като адекватен заместител на месото. Точно това обяснява популярността на 

боба в „бедната“ кухня на много народи, включително и на българския. Бобът е много по-дос-

тъпен от месото, а дори и от яйцата и млякото. Ако погледнем от по-съвременен ъгъл на 

тези факти – бобеното достойнството се крие в това, че бобът може да бъде много пита-

телна и в същото време диетична храна.

Каквато и рецепта да сте 

решили да приготвите с 

него, не забравяйте пре-

ди това да залеете боба с 

хладка вода и да го остави-

те няколко часа, за да на-

бъбне. 

Тайните на пълноценно-

то бобено ястие са – слаб 

огън и варене без сол. Сло-

жете солта в последния 

момент. Ако го направите 

в началото, колкото и дъл-

го да го готвите, фасулът 

така и няма да омекне до-

бре. Ако пък го приготвяте 

на силен огън, ще унищожи-

те полезните белтъчини, а 

вкусът няма да е пълноце-

нен. 

БЕЗ МЕСО ВИНОВЕН

ПОД КАПАК

Мирен СЛАВОВА
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Портокалов микс

Изцеденият сок от 1 портокал се смес-

ва с равно на него по обем количество 

кисело мляко. Овкусява се със сол, черен 

пипер и захар и се разбива в миксер.

С аромат на розмарин

Една скилидка чесън се пасира и се смес-

ва с 10 листенца розмарин, 2 с. л. лимо-

нов сок и 125 мл зеленчуков бульон. Под-

правя се на вкус със сол и черен пипер. 

Доматена хитринка

Един домат и една малка глава лук се на-

рязват на малки кубчета. Прибавят се 1 

с. л. зехтин, 3 с. л. бяло вино и всичко се 

разбърква.  

Пикантен 

2 ч. л. зърнеста горчица се смесват със 

125 мл зеленчуков бульон. Подправя се 

със зехтин, балсамов оцет, сол и черен 

пипер. 

Крем с копър

100 г нискомаслено кисело мляко, 1 с. л. 

ябълков оцет и 1 връзка ситно нарязан 

копър се пасират в блендер. Сместа се 

подправя със сол, черен пипер и захар. 

За любителите на зеленото

125 мл зехтин се смесват със сока на 1 

лимон. Добавят се ситно нарязани зелен 

лук и  босилек. Разбърква се внимателно. 

Тайната е в дресинга
Всички на масата, 
салатата е сервирана! С

алатата украсява трапезата по всякакъв повод. За да 

не я превръщате в калорийна бомба, заменете мазните 

сметанови и майонезени сосове с плодови сокове, зелен-

чуков бульон или нискомаслено кисело мляко. Салатата ви, освен 

че ще стане по-диетична, ще е и гарантирано вкусна. 
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МЛАДИТЕ КЪЛНОВЕ – ИЗВЪН КОНКУРЕНЦИЯ

Максимални ползи

Вместо ядки, добавете в са-

латата кълнове от соя или 

пшеница, които са изключи-

телно богати на витамини и 

микроелементи. 

Лесно е да ги отгледате сами

Пшеничните зърна се поставят между 

2 слоя марля. Марлята се напоява с вода 

и се оставя на перваза на прозореца. 

След 3–4 дни ще се появят кълновете. 

Преди да се добавят в салатата, вни-

мателно се измиват със студена вода.

ВНИМАНИЕ! ДОМАШНО ПРИГОТВЕНИТЕ 
СОСОВЕ СА НЕТРАЙНИ, ЗАЩОТО НЯМАТ 

СТАБИЛИЗАТОРИ И КОНСЕРВИРАНИ. ЗАТОВА 
ГИ ПРИГОТВЯЙТЕ В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ 

И ОВКУСЯВАЙТЕ САЛАТАТА С ТЯХ 
НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ СЕРВИРАНЕ.
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Експертен 
анализ на вкуса

Този кекс е неповторим не 

само заради лъскавата си шо-

коладова глазура, но и зара-

ди мекотата, с която се 

топи в устата. 

На тази страница оттук насетне в къщата на БЕЛА  ще гастролира с апетитни снимки и 

рецепти кулинарният сайтwww.1001recepti.com .  Понякога дори не е нужно да готвите или 

ядете, за да преглътнете блажено. Една наситена с вкус, аромат, цвят и обич фотография е 

достатъчен стимул! А после, ако искате, зарадвайте някого наяве с моите лесни и прецизно 

описани предложения. 

Сандра

Сандра е слъчевият 

виновник за създаването 

на www.1001recepti.com

Шококекс с орехи
КАК ДА ГО ПРИГОТВИТЕ

Яйцата, захарта и маслото се разбиват с миксер в дълбока купа. 

Добавят се 1/4 от твърдия шоколад,  настърган на ситното ренде, и квасената сметана. Сместа се разбива много добре.

Накрая се добавят предварително смесените и пресети брашно, какао и сода. Когато се получи гъсто кексово тесто, се 

прибавят натрошените орехи. Сместа се разбърква  добре и се изсипва в предварително намаслена и поръсена с браш-

но тава. 

Кексът се пече 40 мин на силна фурна и щом стане готов, се полива с останалата част от шоколада, която се разтопя-

ва с малко прясно мляко или масло в тенджерка на котлона. 

Десертът се оставя да се охлади и се реже на парчета.

Т
ова шоколадово бижу се оказа много трудно за заснемане. Толкова е ароматен този де-

серт, че едва успях да го опазя от близките ми за една бърза снимка, преди да са го 

омели до последната троха. 

Прави се лесно. По принцип аз обичам точно такива рецепти, които не отнемат твър-

де много време, средства и умения, а резултатът винаги е задоволителен – щастливите 

лица на моето семейство и приятели, когато опитват създаденото от мен. Преглътнете  

този шококекс с орехи, в който какаото не е спестено, а ядките са натрошени на едро, за 

да се усещат в устата и да напомнят… щастливо детство. 

 300 г брашно

 1 ч. ч. захар

 50 г краве масло

 2 яйца

 200 г квасена сметана

 200 г твърд шоколад

 100 г орехи

 2 с. л. какао

 2 ч. л. сода

КАКВО ВИ 

ТРЯБВА:
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З
амисляли ли сте се каква 
вода използвате в ежедневие-
то си? Какво пиете? С какво 
се миете? С какво перете? 

Грижата за качеството на водата 
е изключително важна, ако в семей-
ството има малко дете. Твърдост-
та на водата е един от параметри-
те, на които непременно трябва да 
обърнете внимание. 

Твърдата вода е с високо съдържа-
ние на минерали (обикновено съдър-
жа калциеви и магнезиеви йони). Из-
точник на тези минерали е самата 
природа – подпочвените води отми-
ват и разтварят минералните ве-
щества. Така че твърда може да 
се окаже както водата във водо-
проводната мрежа на големия град, 
така и водата на вилата. И тази 
вода крие опасности. 

Опасност № 1 
ВАШАТА КРАСОТА

Ако от крана в дома ви тече 
твърда вода, вие бързо ще забеле-
жите промяна в състоянието на ко-
жата и косата си. Кожата става 
по-суха, по повърхността є се по-
явяват ситни бръчици и зачервени, 
раздразнени участъци. Косата става 

„непослушна“ и суха и лесно се къса.

Опасност № 2 
ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Постоянната употреба на твърда 
вода може да се отрази негативно на 
самочувствието ви. Твърдата вода 
повишава риска от образуване на ка-
мъни в бъбреците, провокира появата 
на болки в ставите и алергии. 

Опасност № 3 
ВАШАТА БИТОВА ТЕХНИКА
Производителите предупреждават 

за вредите, които твърдата вода 
нанася на битовата техника. Тя 
води до образуване на отлагания по 
повърхностите на съдовете, в кои-
то се налива. И ако налепите на дъ-
ното чайника или ютията могат да 
се видят, то с пералните машини е 
по-сложно. Отлагания се образуват 
и във вътрешните повърхности (в 
групата на риска са нагревателни-
те елементи, барабанът и помпа-
та). Което означава, че машината 
ви скоро може да излезе от строя. 

Защо става така? По време на пра-
нето йоните на калция и магнезия 
взаимодействат с вещества, които 
се съдържат в перилните препарати 

и образуват неразтворими съедине-
ния. Те се отлагат по повърхности-
те на пералната машина и постепен-
но образуват плътен слой. На пър-
во място, това е опасно за нагрева-
телните елементи, защото металът, 
покрит с отлагания, бързо прегрява. 
Отлаганията водят до увреждане и 
на гумените уплътнения.
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С КАКВО Е ОПАСНА

ТВЪРДАТА
ВОДА?

Ако искате да запазите здрава 
и красива битовата техника, 
погрижете се за качеството 
на водата в дома си.

КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ 
ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА 

 Обърнете внимание на битовата 

техника в дома си. Ако забележи-

те отлагания по повърхността на 

ютията или бели налепи по крано-

вете на чешмите и душа, то при-

чината е във варовитата вода. Бя-

лата утайка остава видима и върху 

цветни и прозрачни съдове за хра-

нене, колкото и прилежно да сте ги 

мили.

Направете си малък експеримент в 

домашни условия: сапунисайте ръце-

те си с обикновен сапун и след това 

ги изплакнете. Сапунът и миещите 

препарати трудно образуват пяна и 

лесно се отмиват, когато са смесе-

ни с твърда вода. 

 Ако не искате да се ограничавате с 

бабини методи, купете си тест за 

определяне твърдостта на водата. 

По принцип такива тестове се про-

дават за проверка на водата в ак-

вариуми (в зоомагазините).

 Разбира се, за получаване на точен 

резултат водата трябва да се под-

ложи на лабораторен анализ. Имай-

те предвид, че твърдостта є може 

да се мени през различните годиш-

ни сезони. Концентрацията на соли 

се увеличава през лятото, когато 

водата активно се изпарява, и на-

малява по време на топенето на 

снеговете . 
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Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак
за ЮЛИза ЮЛИ

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, 
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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 ЮЛИЮЛИ

ОВЕНОВЕН

Любовни препятствияЛюбовни препятствия

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Ревизия на дела и намеренияРевизия на дела и намерения

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Усилен труд кипиУсилен труд кипи

РАКРАК

В много силен период сте!В много силен период сте!

ЛЪВЛЪВ

Обърнете си специално вниманиеОбърнете си специално внимание

ДЕВАДЕВА

Много нови приятелиМного нови приятели

ВЕЗНИВЕЗНИ

Промени в работатаПромени в работата

СКОРПИОНСКОРПИОН

Чужбина ви зове!Чужбина ви зове!

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Справяте се с финансовата кризаСправяте се с финансовата криза

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Проверка на партньорстватаПроверка на партньорствата

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Търпение и трудТърпение и труд

РИБИРИБИ

Творчество и вдъхновение Творчество и вдъхновение 
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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 юли 2013 г.

 НАПРЕГНАТ МЕСЕЦ, особено пър-

вата му половина. Ще се наложи да 

се ангажирате с много семейни дела. 

И без друго за нови инициативи, свър-

зани с професията ви, юли не е осо-

бено благоприятен. 

 СПРАВЯТЕ СЕ С КРИЗИСНИ СИТУ-

АЦИИ на 1 и 2 юли. Проблемите ще 

са провокирани от авторитарни лич-

ности в работата ви. Ще трябва да 

балансирате между семейни и профе-

сионални интереси. 

 НАЗРЯВАТ ТРУДНОСТИ В ЛЮБОВ-

ТА И СЕМЕЙСТВОТО – постарай-

те се да не смесвате личните с фи-

нансовите отношения. Трудни реше-

ния, свързани с дома и семейството, 

ще вземате на 4 юли. Ретроградни-

ят Меркурий в Рак до 20 юли няма 

да ви остави на спокойствие, дока-

то не се справите с всичките си за-

дължения, засягащи дома, семейство-

то, роднините и имотите. След като 

се справите обаче, ще почувствате 

голяма лекота. За изпълнението на 

тази „задача“ ще ви помогне новолу-

нието на 8 юли, когато ще бъдете 

по-мотивирани и в по-енергични. 

 НЕ СЕ НАТОВАРВАЙТЕ С МНОГО 

РАБОТА на 7, 8 и 9 юли. Ще ви липс-

ват сили. 

 ДАТИТЕ, НА КОИТО СЕ СПРАВЯТЕ 

ЧУДЕСНО СЪС ЗАСТОЯЛАТА РАБОТА, 

са от 17 до 22 юли, като на 22 юли 

можете да привлечете придобивки и 

комфорт в живота и дома си. 

 ПО-СПРИХАВИ И ИЗБУХЛИВИ СТЕ 

ОТ ОБИКНОВЕНО. След 13 юли ва-

шата лична планета Марс навлиза в 

конфликтния за вас знак Рак. До края 

на месеца трябва да обуздавате нер-

вите си, особено пред близките си. 

Домашните дейности (ремонт на ви-

лата например) ще ви подействат 

успокояващо. Най-изнервени ще бъде-

те на 27 и 28 юли – ако сте се сдър-

жали досега, внимавайте да не избух-

нете като бомба със закъснител. 

 ШАНС ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ СВОЯ 

ГОЛЯМА МЕЧТА ви се дава на 22 юли, 

когато е пълнолунието във Водо-

лей. То ще ви „покаже“ докъде сте 

стигнали в приятелските си отно-

шения или в съвместните проекти с 

приятели или съмишленици. 

 В ПО-ПРОДУКТИВЕН И ОПТИМИС-

ТИЧЕН ПЕРИОД СТЕ от 22 до 31 юли. 

Повечето грижи и ангажименти са 

зад гърба ви. Подхождате ентусиази-

рано и творчески към новите начина-

ния и проекти. Общувате по-активно 

с приятелите. Започвате да мисли-

те за почивка и развлечения – позво-

лете си ги. 

 РЕВИЗИЯ НЕ ЖЕЛАНИЯТА И НА-

МЕРЕНИЯТА СИ ще направите до 20 
юли, когато Меркурий стане рет-
рограден. Ще имате нужда от най-

силното си качество – търпението. 

Всичко в този момент може да се 

окаже нестабилно и сбъркано – дори 

и онова, което смятате, че вече е 

идеално. Не бързайте да се ядосва-

те и отчайвате, ако на моменти ви 

се стори, че стоите на едно място. 

Това е само илюзия, внушена ви от 

Меркурий. Бъдете предпазливи, ако 

развивате бизнес с чужденци, как-

то и ако пътувате в чужбина на 1 и 2 

юли – проверявайте по няколко пъти 

билетите и документите си, за да 

не се окаже, че в последния момент 

нещо ви липсва. От 1 до 20 юли е до-

бре да направите проверка и на всич-

ките си начинания.

 ПРОБЛЕМЕН ДЕН ЗА ВРЪЗКИ-

ТЕ И ПЪТУВАНИЯТА В ЧУЖБИНА е 4 

юли. Пазете се и от сплетни и скри-

ти врагове, които могат да се поя-

вят в гръб. 

 ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ СТАРИ ПРИ-

ЯТЕЛСТВА И ДЕЛОВИ ВРЪЗКИ след 

новолунието на 8 юли. Не е изклю-

чено да подновите и стари договори. 

На 9 юли проявете максимум актив-

ност в общуването – ще се появят 

добри възможности и ще получите 

важна за вас информация. 

 ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ПРЕОДОЛЯ-

ВАТЕ БЮРОКРАТИЧНИ СПЪНКИ от 1 

до 20 юли (а някои Телци – и до края 

на месеца). Добрата новина е, че ще 

успеете да го направите, особено на 

9, 17, 19 и 22 юли. 

 БЪДЕТЕ ИЗРЯДНИ ВЪВ ВСИЧКО, 

особено в работата, на 22 юли, кога-

то е пълнолунието във Водолей. На-

чалници и работодатели ви наблюда-

ват, конкуренцията – също. Ако пока-

жете най-доброто, на което сте спо-

собни, ще получите нови назначения и 

придобивки. 

 БЕЗ ЕНЕРГИЯ СТЕ от 22 до 31 

юли и трудно ще се концентрирате в 

работата си. Обърнете повече вни-

мание на дома и близките си. По въз-

можност си почивайте. 

 ШАНС ДА УКРЕПИТЕ ПРИЯТЕЛ-

СКИ И ЛЮБОВНИ ВРЪЗКИ получава-

те след 22 юли, когато вашата лич-

на планета Венера навлиза в хармо-

ничния за вас знак Дева и ви носи 

приятни преживявания и изненади. 

От 22 до 31 юли мислете повече за 

творчество, любов, почивка и развле-

чения, отколкото за работа. 

 ЩАСТЛИВИТЕ ВИ ДНИ СА от 28 

до 30 юли – печелите пари, любов, по-

пулярност и творчески проекти.

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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 ДОСТА ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОТ-

РУДИТЕ през юли, за да затвърдите 

своите позиции както в личния, така 

и в професионалния живот. Всич-

ко ще ви се струва трудно, бавно и 

ограничаващо от 1 до 20 юли, особе-

но ако решите да се съпротивлява-

те на събитията. Сега управляваща 

ви планета Меркурий е много близко 

до Земята и се движи ретроградно. 

Това означава, че ще ви се струпа 

много работа на главата, и то със 

задна дата. Събитията ще се разви-

ват бавно, а други ще се отложат. 

Има и хубава страна: можете спокой-

но да промените онова, което не ви е 

харесвало, да смените посоката и да 

приключите отношения с хора, които 

ви изнервят. Гледайте на този пери-

од до 20 юли като на голяма ревизия. 

Не е зле да обърнете внимание на фи-

нансите и на здравето си. Не допус-

кайте текучество на пари и на жиз-

нената ви енергия.

 ПРОБЛЕМИ В ОБЩУВАНЕТО НА 

РАБОТНОТО МЯСТО можете да има-

те на 1 юли. Вероятни са и финансо-

ви неразбории. Постарайте се да си 

платите дълговете и в никакъв слу-

чай не вземайте нови от 1 до 20 юли 

– връщането им ще е бавно и продъл-

жително. Близнаците, които имат 

частен бизнес и съдружници, да вни-

мават в дните от 1 до 4 юли. Не се 

доверявайте, особено на тема пари и 

инвестиции. 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ 

НА ПАРИ получавате след новолу-

нието на 8 юли. Има шанс да получи-

те и средства, които сте заработи-

ли, но които сте прежалили като не-

платени.

 МНОГО ПО-ДОБРЕ ЩЕ СЕ ПОЧУВ-

СТВАТЕ след 22 юли. Предстоят ви 

пътувания, активно общуване и под-

писване на перспективни договори. 

Заздравявате връзките си в чужбина. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БРАК, ЧАСТЕН 

БИЗНЕС ИЛИ ОБУЧЕНИЕ ЗАД ГРАНИ-

ЦА е възможно да получите от 22 до 

31 юли. Трябва и самите вие да поло-

жите усиля в тази посока – не стой-

те безучастни. Това е и идеалният 

период за пътешествия и почивка за 

вас. Досегът с други религии и кул-

тури и/или изучаването на чужд език 

ще ви стимулират и въведат в много 

по-приятни сфери на развитие. 

 ДОБРИ ВЕСТИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО 

И РОДНИНИТЕ, както и придобивки 

за дома очаквайте на 26, 28 и 30 юли.

 В МНОГО СИЛЕН ПЕРИОД СТЕ и 

трябва да впрегнете всички сили, 

за да се възползвате максимално от 

него. От 1 до 22 юли Слънцето е в 

Рак и щедро ви огрява с лъчите си, 

дарявайки ви жизненост, сили и же-

лание за обновление. Само дето пър-

во ще трябва да довършите вече 

започнатото, да приключите със 

старите периоди в живота си. 

 УНИКАЛЕН ШАНС ОТ СЪДБАТА е 

пребиваването на Меркурий от 1 до 

20 юли във вашия знак. Освен това 

той се движи ретроградно – пома-

га ви да се върнете символично мал-

ко назад, да довършите всичко, свър-

зано с вашето самоутвърждаване, да 

наваксате пропуснатото и да попра-

вите сгрешеното. Както се досеща-

те, тези трансформации няма да ми-

нат без сътресения. Ще има и напре-

жение  от 1 до 4 юли включително. 

С нещо ще се наложи да се раздели-

те, да се откажете от старите гу-

бещи сценарии, да промените начи-

на си на мислене. Ако поне малко про-

явите смелост и преодолеете огра-

ничителните си мисли, веднага ще ви 

провърви! 

 ГОДИНАТА Е СУПЕРКЪСМЕТЛИЙ-

СКА ЗА РАЦИТЕ! Юпитер – планета-

та на късмета и новите възможнос-

ти, вече е в Рак от 26 юни 2013 г. до 

16 юли 2014 г., което за вас означава 

гарантиран напредък: нови възмож-

ности, разширяване на хоризонтите, 

намиране на нова работа, нова лю-

бов, раждане на дете и осъществява-

не на най-смелите ви мечти. 

 ЕДИН ОТ НАЙ-СИЛНИТЕ МОМЕН-

ТИ ПРЕЗ МЕСЕЦА настъпва на 8 юли, 

когато е новолунието в Рак. Ново-

лунието винаги поставя началото 

на нещо ново, но понеже в момента 

Меркурий е ретрограден, може да се 

окаже, че ще възкресите и обновите 

стари идеи и шансове. На 8 и 9 юли 

ще осъзнаете важни неща за себе си. 

Съветвам ви обаче да стартирате 

всичко ново едва след 20 юли, а най-

добре – на 22 юли, когато е пълно-

лунието във Водолей – знакът, сим-

волизиращ свободата, оригиналната, 

творческа мисъл и бъдещето. 

 ВРЕМЕ Е ЗА ПРОДУКТИВНА РА-

БОТА от 22 до 31 юли. Дори да сте 

на почивка, поддържайте важните 

за вас контакти, правете планове и 

търсете нови възможности. Само на 

26 и 27 юли се пазете да не ви изва-

дят от равновесие и да ви разколеба-

ят, че вървите по правилния път. 

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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 ПОСВЕТЕТЕ СЕ НА СЕБЕ СИ И 

НА СВОИТЕ БЛИЗКИ през по-голяма-

та част от месеца. От 1 до 20 юли 

се оттеглете от светската суета 

и проведете една истинска лечебна 

профилактика на тялото и душата. 

Този период съвпада с ретроградна-

та фаза на Меркурий, който ще ви 

стимулира да дефинирате какво точ-

но искате от живота. Същевремен-

но е добре да направите анализ и на 

цялата изминала година. Всъщност 

от 1 до 22 юли вечерта ще бъдете 

в нещо като процес на приключва-

не. Обърнете специално внимание на 

онова, което чувствате. 

 ХАРМОНИЯ В ЛЮБОВТА очаквай-

те от 1 до 22 юли, когато Венера се 

намира в Лъв. В емоционалната сфе-

ра събитията ще се сменят доста 

бързо сега. Е, от 1 до 4 юли не са из-

ключени също любовни разочарова-

ния и приключване на връзки, особе-

но ако имате вземане-даване с няко-

го зад граница. На 1 юли ще ви бъде 

най-трудно – може да се почувства-

те доста самотни и обидени. Но за 

сметка но това съдбата ви е пред-

видила и приятни изненади. На 8  и 

9 юли – нови приятелства и запоз-

нанства, възстановяване и подновя-

ване на стари връзки с нова сила, в 

това число и с партньори от чужби-

на. Не забравяйте, че докато Вене-

ра е в Лъв, ще бъдете много чаровни 

и с лекота ще завладявате сърцата 

на другите. Обърнете внимание на 

външния си вид – диети, нови дрехи, 

нова прическа… Непременно направе-

те някакво обновление. 

 ОСТАВАТЕ БЕЗ СИЛИ на и след но-

волунието на 8 юли. Обърнете вни-

мание на здравето си. Днес е въз-

можно в дълбочина да осъзнаете свой 

проблем и да направите важно от-

критие за живота си.  

 ПРОЯВЯВАЙТЕ ПОВЕЧЕ АКТИВ-

НОСТ В ПАРТНЬОРСКИТЕ ОТНОШЕ-

НИЯ след 22 юли вечерта, когато 

Слънцето навлиза в Лъв и ви вдъхно-

вява за действие. Точно на този ден 

е и пълнолунието във Водолей, кое-

то ще ви принуди да положите уси-

лия, за да укрепите съществуващи-

те партньорства – както деловите, 

така и интимните. 

 РЕШАВАТЕ СЕМЕЙНИ КОНФЛИК-

ТИ на 28 юли. Не се изолирайте – ре-

шете споровете в рода си и не поз-

волявайте да охладите отношенията 

с роднините си.

 НАПРАВЕТЕ РЕВИЗИЯ НА ПРИ-

ЯТЕЛСКИТЕ СИ ВРЪЗКИ от 1 до 
20 юли, когато вашата управля-
ваща планета Меркурий става 
ретроградна и ви принуждава да 

анализирате нещата в детайли. Ако 

до този момент нещо сте били про-

пуснали или пък недооценили, сега 

ставате много прозорливи.

 ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ РАЗОЧАРО-

ВАТЕ ОТ ДОСЕГАШНОТО СИ ОБКРЪ-

ЖЕНИЕ през периода от 1 до 5 юли. 

Или пък от членовете на партии, ор-

ганизации и асоциации, в които чле-

нувате или на които симпатизира-

те. Отказвате се от някои свои цели 

и мечти, освобождавате се от огра-

ничаващи ви обстоятелства в при-

ятелските ви кръгове. На 1 и 4 юли 
може да се стигне до по-силни съ-

тресения, които околните може и да 

не забележат, но вие ще преживеете 

много дълбоко. 

 ПОДНОВЯВАТЕ СТАРИ ПРИЯТЕЛ-

СКИ ВРЪЗКИ с помощта на новолу-

нието на 8 юли. И завързвате нови. 

Възкресявате ваши любими идеи и 

желания от близкото минало. Получа-

вате шанс да възстановите и доско-

рошни финансови и сексуални контак-

ти. Ще имате невидима и ненатрап-

чива подкрепа за това от 8 до 10, 

както и от 17 до 22 юли. 

 ПОНЕ ЕДНА ДОБРА НОВИНА ПО-

ЛУЧАВАТЕ на 22 юли, пълнолуние. 

Възможно е да се зарадвате от по-

стижение на свои колеги или подчине-

ни в работата или на подобрението 

на здравето на ваш близък. Впрочем 

възможно е да установите, че този 

близък се е излекувал напълно. Сега е 

моментът профилактично да се по-

грижите и за своето здраве с нетра-

диционни методи.

 МАЛКО ЗАБАВЯТЕ ТЕМПОТО след 

22 юли, когато няма да ви се работи. 

Добре е да ограничите деловите си 

контакти и да се фокусирате върху 

вътрешния си свят. Това „оттегляне  

в себе си“ ще ви е много необходимо. 

То ще ви помогне да прекъснете поне 

за малко забързания си, стресиращ 

начин на живот. 

 НАСТРОЕНИ СТЕ ЗА ЛЮБОВ И 

ТВОРЧЕСТВО от 22 до 31 юли, кога-

то Венера навлиза във вашия знак и 

ви подтиква към любовни приключе-

ния и създаване на още приятелства. 

Това е период на творчески подем – 

можете да се замислите за нови про-

фесионални и творчески изяви, но е 

добре да ги стартирате едва в края 

на август. 

 ДНИ НА РАДОСТ и удовлетворе-

ние са 28 и 30 юли.

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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 ПОДРЕЖДАТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ 

СИ по отношение на професионал-

ната ви реализация от 1 до 20 юли. 

Сега Меркурий – планетата на инте-

лекта и общуването, се намира на-

прегнатия за вас знак Рак и ви изне-

надва с трудни обстоятелства. Осо-

бено на 1 и 4 юли, когато, от една 

страна, ще трябва да се съобразя-

вате със своите партньори в личния 

живот и бизнеса, а от друга – с роди-

тели, роднини и установени стерео-

типи на мислене. 

 ПРОМЕНИ В РАБОТАТА очаквай-

те от 1 до 20 юли. Не е изключено 

дори да се върнете на старо работ-

но място, което сега ще ви изглежда 

по-примамливо. Везните, които имат 

частен бизнес, може да заработят 

наново със стари свои делови парт-

ньори или пък да подновят стари до-

говори.

 СПЪНКИ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ НА 

РАБОТНОТО МЯСТО може да има от 
1 до 9 юли. Бъдете концентрирани, не 

допускайте вашата разсеяност да 

разруши авторитета ви.

 ПОНЕ ЕДНА ЖИТЕЙСКА НОВОСТ 

ви носи новолунието в Рак на 8 юли. 

Сещате се за позабравени свои на-

мерения и желания. 

 ЩЕ БЪДЕТЕ „ПОДТИКНАТИ“ ДА 

ДАДЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ СИ 

от 13 до 31 юли, когато планетата 

на волята, агресията и конкуренция-

та – Марс ще е в знака Рак. Става-

те по-амбициозни. И конкуренцията 

обаче се активизира – трябва да сте 

на ниво. 

 СЪС СВЕЖА ЕНЕРГИЯ И ЕНТУСИ-

АЗЪМ ВИ ЗАРЕЖДА пълнолунието 

във Водолей на 22 юли. Ако искате 

да започнете нещо съвършено ново, 

изчакайте тази дата. Някои Везни 

ще открият любовта или ще създа-

дат нови приятелства. След 22 юли 

ви очаква творчески устрем. Това е 

силен ден – постарайте се да го из-

ползвате максимално, за да внесете 

оживление в живота си. Не се плаше-

те да предприемете амбициозни са-

мостоятелни изяви днес. 

 СТАБИЛНИ И РЕШИТЕЛНИ сте 

от 22 до 31 юли. Силни сте в екипна-

та работа Само не се плашете от 

трудностите на 27 юли, когато ще 

трябва да избирате между семей-

ството и кариерата, както и между 

бъдещето и миналото. Както винаги 

ще успеете да балансирате отлично 

и ще се измъкнете по-силни от тази 

ситуация. 

 ХАРЧЕТЕ ПО-РАЗУМНО на 28 юли. 
Бъдете особено внимателни със 

средствата, отпуснати ви за реали-

зиране на проекти или обществени 

дейности. 

 ПОСТОЯННО ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРО-

МЯНА, СВОБОДА И ПЪТЕШЕСТВИЯ 

ще изпитвате през юли. Ретроград-

ният Меркурий в Рак от 1 до 20 юли 

ви дава наистина шанс да се осво-

бодите от работа, мисли, хора и об-

стоятелства, които ви тежат, и на-

сочва вниманието ви към пътува-

ния зад граница, обучение и търсе-

не на работа в чужбина. Този път ще 

действате много целенасочено. 

 БЪДЕТЕ ПО-СЪСРЕДОТОЧЕНИ 

ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

И ДОГОВОРИ от 1 до 4 юли, както и 

на 27 юли. По-добре отложете това 

за след 20 юли, когато Меркурий 

стане директен. Внимавайте също и 

при пътувания на близки или далечни 

разстояния (проверявайте пари, биле-

ти и багаж!). 

 ТЕМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, НОВИ НА-

ЧИНАНИЯ И ЗАВЛАДЯВАНЕ НА НОВИ 

ТЕРИТОРИИ ви вълнуват особено 

след новолунието в Рак на 8 юли. 

Може да откриете у себе си нови 

таланти, които да се окажат ис-

тинското ви призвание. Силни дни за 

осъ знаване и за справяне с лекота с 

всичко са 9, 17, 19, 20 и 22 юли. Въз-

можно е тогава да възкресите свои 

стари планове и желания. Открий-

те извора на творчество у себе си и 

осъществете идеите си с негова по-

мощ след това новолуние. 

 ИНТИМНИЯТ ПАРТНЬОР ЩЕ ВИ 

СЪЗДАВА ПРОБЛЕМИ на 1 юли. Не 

избързвайте да го провокирате. От 

1 до 22 юли бъдете по-умерени в емо-

циите и любовта, защото Венера е в 

Лъв – знак, който ви създава пробле-

ми. Ще трябва да полагате повече 

усилия да избягвате конфликтите. 

 ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ ОТ ЛЮБИМ 

ЧОВЕК получавате на 8 юли. Възмож-

ни са приятни изненади и в работата! 

 ВЕСТИ, ПРИДОБИВКИ И ГОСТИ 

ВКЪЩИ ви носи пълнолунието на 22 

юли. От 22 до 31 юли е време да за-

силите професионалните си изяви. 

Дори да сте в отпуска, не се отпус-

кайте, а следете какво прави конку-

ренцията. Особено на 27 и 28 юли, 

нищо че дните са почивни. 

 УТЕХА В ПРИЯТЕЛСКИТЕ И ЛЮ-

БОВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ получавате 

от 22 до 31 юли. 

 ЧУДЕСНИ ДНИ ЗА ФЛИРТ, ЛЮБОВ 

И ТВОРЧЕСТВО СА 26, 28 и 30 юли. 

Но на 26 юли бъдете по-внимателни, 

защото тогава може да попаднете 

в двойствени ситуации. Не приемай-

те всичко за чиста монета. Дръж те 

се като истински Скорпиони – мни-

телно. 

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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 ВАЖЕН МЕСЕЦ В ПРОФЕСИОНА-

ЛЕН И ФИНАНСОВ ПЛАН – трябва да 

сте сдържани и да запазите спокой-

ствие, защото сега се стартират 

големите промени, които ще се раз-

вият с пълна сила през късната есен. 

От 1 до 20 юли повдигате воала на 

илюзиите и си изяснявате много 

неща, които дълго време са създава-

ли дискомфорт в интимните ви връз-

ки и в бизнеса (особено във финансо-

вата му част!). Набирате опит в ра-

ботата и разчиствате стари анга-

жименти от 1 до 4 юли, както и на 9 
и 20 юли. 

 ФИНАНСОВАТА ТЕМА ЩЕ Е МНО-

ГО АКТУАЛНА от 1 до 20 юли, дока-

то трае ретроградната фаза на 

Меркурий. Дава ви се шанс да си 

върнете дълговете към приятели и 

да погасите кредитите си към банки. 

Ако имате бизнес с чужбина или друг 

вид отношения зад граница – на 1 

юли те могат да пострадат от вре-

менни трудности. Очаквайте охлаж-

дане и в любовните отношения. Осо-

бено ако поддържате връзка с парт-

ньор зад граница. 

 НЕ ХАРЧЕТЕ ГОЛЕМИ СУМИ ПАРИ 

от 1 до 5 юли включително. Не пра-

вете инвестиции и не вземайте за-

еми. Изчакайте до новолунието в 

Рак на 8 юли, което ще ви помогне 

да решите повечето си финансови и 

интимни проблеми. След тази дата 

овладявате финансовата криза, как-

то и кризата в любовта и бизнеса. 

 В ДОБРА ФОРМА СТЕ от 17 до 20 

юли включително. Загърбвате не-

приятности от миналото. Миналото 

престава да ви тормози. 

 НАВЛИЗАТЕ В ХУБАВ ПЕРИОД на 

22 юли, когато Слънцето се наста-

ни в знака Лъв. Точно на този ден е 

и пълнолунието във Водолей, което 

ви дава чудесен импулс и желание за 

повече движение, контакти и усвоя-

ване на знания. Отново ставате оп-

тимисти, каквито сте си по прин-

цип. Само на любовния фронт ще се 

справяте по-трудно от 22 до 31 юли, 

защото Венера навлиза в Дева и ви 

прави мнителни, сковани и обидчиви. 

 РАЗОЧАРОВАНИЯ И ЗАБЛУДИ в 

личните и приятелските отношения 

предстоят на 26 юли. Ще се справи-

те по-лесно с ниското самочувствие 

и временната липса на любов и хуба-

ви моменти, ако се потопите изцяло 

в работата си. 

 БЛАГОПРИЯТНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ 

НА МНОГО РАБОТА са дните от 28 

до 31 юли, когато всичко ще ви върви 

като по вода. Ще работите със за-

видна лекота. 

 ИЗГЛАЖДАТЕ ТРУДНОСТИ В ЛИЧ-

НИТЕ И ДЕЛОВИ ОТНОШЕНИЯ от 1 
до 20 юли. Разгадавате и усвоявате 

тънкостите на партнирането с дру-

гите. Постарайте се сега да не за-

почвате нови връзки, нито бизнес 

партньорства. Също така не бива да 

подписвате договори и да вдигате 

сватба. Дава ви се шанс да възста-

новите връзките си с хора от близко-

то ви минало, да възобновите прего-

вори или съвместен бизнес.  Вгледай-

те се по-внимателно в себе си, за да 

разберете откъде идват трудности-

те ви в комуникирането с околните. 

Най-трудни дни за партньорските 

отношения ще са от 1 до 4 юли 
включително, както и 8 и 9 юли. 
Щастлив момент за партньорства-

та ви е новолунието в Рак на 8 юли, 

когато има вероятност пък да въз-

родите договори и преговори, които 

сте задържали или дори сте отказа-

ли в близкото минало. 

 ПОМОЩ ОТ ЮПИТЕР, който е в 

знака Рак (от 26 юни), получавате, за 

да разширите контактите си и да 

намерите положителни допирни точ-

ки с околните през периода от 17 до 

22 юли.

 ОТ ВАС ЩЕ СЕ ИЗИСКВАТ БЪРЗИ 

РЕАКЦИИ след 13 юли, когато плане-

тата на действието, амбицията и 

конкуренцията – Марс навлиза в Рак. 

Ставате по-решителни и общува-

те по-активно до края на месеца под 

влияние на Марс. Особено силно ще 

почувствате това на 20 и 22 юли. 

Запомнете, че започнете ли да се съ-

противлявате, тази активност бър-

зо ще прерасне в конфликтност. 

 ДОБРИ НОВИНИ ЗА ФИНАНСИ-

ТЕ И ЗДРАВЕТО ВИ очаквайте на 22 

юли, пълнолуние. Направете всичко 

възможно да увеличите своите дохо-

ди – усилията ви ще дадат бърз ре-

зултат. 

 НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ПЪТУВАНЕ 

на 26 юли, особено в чужбина. Попъл-

вайте внимателно документи и вни-

мавайте под какво точно се подпис-

вате. Не се доверявайте на хора зад 

граница, които само си мислите, че 

познавате добре. 

 ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА НА ВАШИ-

ТЕ ПАРТНЬОРСТВА предстои на 27 

юли. Трудно ще понесете манипула-

тивността и строгия тон на околни-

те – вероятни са конфликти. 

 ЩЕ ВИ ВЪРВИ В БИЗНЕСА И ЛЮ-

БОВТА от 28 до 31 юли. Можете да 

започнете реализация на свои нови 

идеи за пътуване, образование или 

любовни контакти с чужденци. За-

вършвате юли в добро настроение. 

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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 ПРЕДСТОИ ВИ МНОГО РАБО-

ТА – направо сте увлечени от про-

фесионалните и семейните си ан-

гажименти. На работното място 

ще бъдете много дисциплинирани и 

организирани. Периодът е много ва-

жен за вас, защото отхвърляте то-

нове залежала работа и усвоявате 

знанията и уменията, към които про-

явявате интерес. От 1 до 20 юли мо-

тото ви ще бъде „Търпение и труд!“. 

Добрата новина е, че ще си заслужа-

ва и ще бъдете възнаградени за усър-

дието си в края на месеца. 

 ОТНОШЕНИЯТА С НАЧАЛНИЦИ И 

ПОДЧИНЕНИ СТАВАТ МНОГО ВАЖНИ 

през периода от 1 до 22 юли. Бъде-

те готови за напълно нелогични ре-

акции от страна на колеги, шефове 

и подчинени. От тези, които очак-

вате да ви подкрепят, можете да се 

разочаровате и обратно. 

 КОНФЛИКТЕН ПЕРИОД и вкъщи, 

и в работата ви предстои от 1 до 4 

юли. Ще чувствате силно напреже-

ние. 

 В ОБКРЪЖЕНИЕТО ВИ СЕ ВРЪ-

ЩАТ ХОРА, С КОИТО СТЕ РАБОТИЛИ 

ПРЕДИ. Очаквайте това да се случи 

на 8 и 9 юли. Впрочем този процес ще 

продължи до 20 юли. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-

ВЕТО СИ от 1 до 22 юли, докато 

Слънцето е в Рак и активира зоната 

на култивирането на полезни навици. 

През периода на ретроградност на 

Меркурий от 1 до 20 юли е възмож-

но да се появят стари здравословни 

проблеми или хронични болки. Ведна-

га трябва да реагирате. На 8 и 9 юли 

има шанс за подобряване на здраво-

словното ви състояние. Няма да ви 

липса мотивация да водите здраво-

словен начин на живот. В работата, 

както и във всекидневните грижи за 

близки хора, които полагате, ще има-

те добри новини и постижения на 8 и 

9 юли, както и от 17 до 22 юли. 

 МНОГО ХУБАВ ДЕН ЗА ВАС е де-

нят на пълнолуние – 22 юли. Разгръ-

щате способностите си, създавате 

нови контакти, успявате да презен-

тирате идеите си по възможно най-

добрия начин. Участието ви в конкур-

си завършва с добри резултати. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЪС-

ТОЯНИЕТО НА ПАРТНЬОРСТВАТА СИ 

от 22 до 31 юли. На 28 юли ви съвет-

вам да балансирате между личните и 

служебните отношения. 

 ДОБРИ ФИНАНСОВИ НОВИНИ по-

лучавате от 28 до 31 юли. Привлича-

те и нови сексуални партньори. Уве-

личава се вероятността от зачатия.

 ВИЕ СТЕ В НАЙ-ТВОРЧЕСКАТА И 

ВДЪХНОВЕНА ФАЗА на ретроград-
ния Меркурий в Рак от 1 до 20 юли. 

Интуицията ви е на висота. Мнозина 

от вас ще са във вихъра на любовта 

и на други позитивни емоции, като 

радост, привързаност към деца или 

творчески устрем. С всичко ще се 

справяте максимално бързо и лесно, 

защото ще знаете интуитивно от-

говорите и начините за действие. 

 ИЗЯСНЯВАТЕ ОТНОШЕНИЯТА СИ 

С ЛЮБИМИ ХОРА от 1 до 5 юли. Най-

вече с приятелите и децата. Ново-

лунието в Рак на 8 юли раздвижи ви-

димо събитията около вас. Малка ве-

роятност има да се появят нови хора 

в обкръжението ви до 20 юли, но за 

сметка на това в живота ви ще се 

завърнат хора от близкото минало. 

От 8 до 22 юли възстановявате връз-

ки и приятелства, които ще играят 

важна роля за вас в бъдеще. Възмож-

но е да реабилитирате и ваши ста-

ри творчески идеи и да стартирате 

нови творчески проекти. Време е да 

„завършите“ замислите си! Не го от-

лагайте повече. Още повече че и пла-

нетата на късмета и успеха Юпитер 

е в Рак ще ви помага да подхождате 

творчески към живота. 

СИЛНИТЕ ВИ ДНИ СА: 8, 9, 17, 19,20 

и 22 юли.

 В МНОГО ДОБРА ФОРМА СТЕ 

след 10 юли. Почти цялото ви внима-

ние ще е погълнато от темите за 

любовта и приятелствата, независи-

мо на каква възраст сте. 

 ТАЙНИ И ЗАГАДКИ разбулва пред 

вас пълнолунието на 22 юли. Изясня-

вате пред себе си кои са истинските 

ви копнежи и желания (някои от тях 

сте затъпквали дълбоко в душата 

си!). Успявате да преодолеете стра-

хове и задръжки. 

 ЗА ПО-УПОРИТА И ДИСЦИПЛИНИ-

РАНА РАБОТА настъпва време след 

толкова емоции и творчески подход 

към живота. От 22 до 31 юли перио-

дът е подходящ точно за усилен 

труд. 

 ВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ В ЛЮБО-

ВТА ви създава на 22 юли Венера, коя-

то навлиза в знака Дева. Възможни 

са заблуди около 26 юли. Самочувст-

вието ви спада, ставате прекалено 

самокритични. 

 РАЗОЧАРОВАТЕ СЕ ОТ ПРИЯ-

ТЕЛ ИЛИ ЛЮБИМ ЧОВЕК на 27 юли. 

Не ставайте прекалено критични и 

взискателни. 

 МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА 

СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ от 28 до 31 

юли. Те ще ви окажат навременна по-

мощ и закрила.

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

Р и б и  ( 2 0 . 0 2 – 2 0 . 0 3 )
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лу н а т а  с ъ в е т в а

КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

9–21 юли 

НАРАСТВАЩА ЛУНА

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

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

разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – 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:9 (след 13.44 ч.), 10, 11, 18 (след 20.55 ч.), 19 и 20 (до 21.40 ч.) юли. 

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

най-добре на: 12, 13, 14 (до 10.42 ч. ), 20 (след 21.40 ч.) и 21 юли.

  Мазните храни и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на: 14 

(след 10.42 ч. ), 15 и 16 (до 17.25 ч.) юли.

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

13.44 ч.), 16 (след 17.25 ч.), 17 и 18 (до 20.55 ч.) юли.

22 юли, 21.17 ч., 

Луната е 

във ВОДОЛЕЙ 

ПЪЛНОЛУНИЕ 

  Това е най-нестандартният и труднопредвидим знак от зодиака, затова и апетитът и от-

ношението ви към храната ще са много колебливи – от пълна липса на апетит и инте-

рес към хапването до вълчи глад и прекаляване с количествата храна. Опитайте се да 

балансирате тези тенденции. Особено ако имате високо кръвно налягане, чувствителен 

стомах или наднормено тегло. В тези случаи е най-добре да пазите диета – само на са-

лати или плодови сокове.

  Припомням, че на пълнолуние не се яде месо, пържено и солено и не се пие алкохол, защото 

действат много разрушително на организма. 

1–7, както и 

23–31 юли 

НАМАЛЯВАЩА ЛУНА

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

   Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 1, 27 и 28 юли са препоръчителни дати 

за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 2, 3, 4 (до 12.23 ч.), 29, 30 и 31 (до 

18.43 ч.) юли са датите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез уп-

ражнения от каланетика, пилатес и йога. 

   На 7, 24 (след 21.23 ч.), 25 и 26 юли 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 ще доведе и до изглаждане на целулита. 

   (след 12.23 ч.), 5, 6, 23, 24 (до 21.23 ч.) и 31 (след 18.43 ч.) юли са дните за дихателни уп-

ражнения, разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

8 юни, 10.55 ч., 

Луната е в РАК 

НОВОЛУНИЕ

  Стомахът и целият храносмилателен тракт днес са много чувствителни. Луната в Рак 

предпочита нежни, почти бебешки храни – каши, супи, млечни произведения. Бъдете 

много внимателни – не дразнете стомаха с люти, пържени и мазни ястия. 

  На новолуние целият организъм е настроен на програма „самопочистване“, затова не пре-

яждайте, дайте му възможност да се самовъзстанови. Проведете добре балансирана раз-

товарваща диета и не забравяйте да пиете повече течности. 

  За вашата лунна магия по НОВОЛУНИЕ В Рак. Ако днес назовете своите желания и цели, 

те придобиват вълшебна сила да се самоизпълнят. На Луна в Рак можете да си пожела-

ете: дом, семейство, сигурност, финансова стабилност, осъзнаване на собствените 

чувства, преодоляване честата смяна на настроенията, подобряване на отношенията 

с майката, храната и децата. Всичко това е под управлението на знака Рак. 

  Започнете лечение или профилактика в областта на: гърдите и гръдната кухина, сто-

маха и панкреаса. Има голям шанс да излекувате различни тумори, образували се в изреде-

ните части на тялото.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ

ПОДСТРИГВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

За трайна прическа: 

2, 3, 4 (до 12.23 ч.), 29, 30, 31 (до 18.43 ч.) юли

За бърз растеж на косата: 

9 (след 14.00 ч.)–16 (до 17.30 ч.), както и 19–21 юли

7, 8, 9 (до 14.00 ч.), 16 (след 17.25 ч.), 

17, 18 (до 20.55 ч.), 25, 26 юли

Ако искате косата ви да расте бързо, подстрижете се във фаза на нарастваща Луна 

(на посочените горе дати). Но пък тогава новата ви прическа доста бързо ще изгуби своята форма.

СПОРЕД ТИБЕТСКИТЕ ВЯРВАНИЯ

Ако подстрижете косата си на: 1, 4, 5, 6, 12, 15, 20, 21, 28, 29, 30 или 31 юли, 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

9 (след 14.00 ч.)–16 (до 17.30 ч.), както и 19–21 юли
7, 8, 9 (до 14.00 ч.), 16 (след 17.25 ч.),17, 

18 (до 20.55 ч.), 25, 26 юли

КОСА

ПОСЕЩЕНИЕ В КОЗМЕТИЧНИЯ САЛОН, ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО

Процедури за подхранване и овлажняване на кожата, anti-age терапии, подхранващи маски: 

9–22 юли

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

1–8, както и 23–31 юли

ЕПИЛАЦИЯ НА ТЯЛО, ОФОРМЯНЕ НА ВЕЖДИ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1–6, както и 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 юли 7; 9–22, както и 25, 26 юли

КОЖА

МАНИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

9 (след 14.00 ч.)–16 (до 17.30 ч.) юли 1, 9 (след 19.17 ч.), 10, 11, 19, 20, 21 (до 11.30 ч.), 22 юли

ПЕДИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

12, 13, 14 (до 10.42 ч.), 21, 22 юли
7, 8, 9 (до 14.00 ч.), 16 (след 17.25 ч.), 17, 

18 (до 20.55 ч.), 25, 26 юли

НОКТИ

МАСАЖИ

За антицелулитни и дрениращи масажи: 1–8, както и 23–31 юли

За релаксиращи масажи с лечебни кремове и етерични масла: 9–22 юли

САУНА

1–8, както и 23–31 юли

СПА ПРОЦЕДУРИ
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ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ през ЮЛИ

ДАТИ
НЕ ПЛАНИРАЙТЕ 

ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на
ПРЕПОРЪЧВА СЕ 

ПРОФИЛАКТИКА на

1, 27, 28
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 

брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

2, 3, 4 (до 

12.23 ч.), 29, 30, 31

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, 

матка, пикочни канали

4 (след 12.23 ч.), 

5, 6
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта

7, 8, 9 (до 13.44 ч.)
Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

9 (след 13.44 ч.), 

10, 11
Сърце, слезка (далак)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани 

с нарушения на кръвното налягане

12, 13, 14 

(до 10.42 ч.)

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 

задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 

вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, 

лимфна система

14 (след 10.42 ч.), 

15, 16 (до 17.25 ч.)

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

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

брадичка, устна кухина, зъби

16 (след 17.25 ч.), 

17, 18

Яйчници, външни полови органи, матка, 

пикочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

19, 20
Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

21, 22
Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

23, 24

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани с нарушения 

на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

25, 26
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 юли, както и от 23 до 31 юли.

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 юли (новолуние), когато няма доста-

тъчно лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 22 юли (пълнолуние), защото тогава ще има 

голяма кръвозагуба.

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

ХИПОКРАТ

„
“
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СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

1.07 (от 1.18 ч.), 
както и 31.07 (от 
1.01 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.

2.07 (от 1.15 ч.) – 
24-ти ЛД

Активен, творчески ден. Зареден е с преобразувателна сила – разрушете старото и започнете 

нещо ново. В Древен Египет именно на този ден са полагали основите на пирамидите. Използвай-

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

стартирани точно днес.

3.07 (от 2.24 ч.) – 
25-и ЛД

Всичко днес става с лекота, с вътрешен порив. Но не бързайте! Препоръчва се да действате по-вни-

мателно и задълбочено. Усамотете се поне за няколко часа, ако можете. Не бъдете суетни. Избягвай-

те случайните контакти. Следете какви знаци ви дава съдбата!

4.07 (от 3.01 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 контактувате.

5.07 (от 3.42 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.

6.07 (от 4.28 ч.) – 
28-и ЛД

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

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

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

чувствате изведнъж много зле.

7.07 (от 5.18 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. 

8.07 (от 6.11 ч.) – 
30-и ЛД

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

те равносметка. Не започвайте нищо ново! Не правете и планове. Изчакайте до първия лунен ден. Из-

бягвайте суетата, освободете се от всичко ненужно!

8.07 (от 10.15 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.

9.07 (от 7.07 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. 

10.07 (от 8.05 ч.) – 
3-ти ЛД

Енергетиката на този ден изисква да сте активни. Действайте! Натоварете се физически! Ако сте 

пасивни, има опасност да станете мнителни, подозрителни и коварни. Освободете се от негативните 

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

11.07 (от 9.04 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. 

12.07 (от 10.05 ч.) – 
5-и ЛД

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

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

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

13.07 (от 11.06 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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14.07 (от 12.08 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!

15.07 (от 13.12 ч.) – 
8-и ЛД

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

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

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

16.07 (от 14.18 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. 

17.07 (от 15.26 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. 

18.07 (от 16.35 ч.) – 
11-и ЛД

Много мощен ден. Активира се вселенската жизнена енергия кундалини. Не бъдете пасивни. Дейст-

вайте! Всичко, започнато днес обаче, трябва да се доведе докрай. Внимателно с режещите инстру-

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

19.07 (от 17.42 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. 

20.07 (от 18.44 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.

21.07 (от 19.39 ч.) – 
14-и ЛД

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

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

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

22.07 (от 20.27 ч.) – 
15-и ЛД

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

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

изкушения (затова не яжте ябълки!). Бъдете сдържани. Кавгата днес е лош знак. 

23.07 (от 21.09 ч.) – 
16-и ЛД

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

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

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

в живота си.

24.07 (от 21.45 ч.) – 
17-и ЛД

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

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

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

себе си хора. 

25.07 (от 22.18 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.

26.07 (от 22.49 ч.) – 
19-и ЛД

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

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

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

може да се окаже илюзия. 

27.07 (от 23.20 ч.)  
– 20-и ЛД

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

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

бъдете заядливи днес. Не проявявайте и гордост!

28.07 (от 23.52 ч.), 
както и 29.07 (през 
целия ден) – 
21-ви ЛД

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

Ставаме по-уверени, смели и решителни. Подходящ е за пътувания, групови занимания и търговска 

дейност.

30.07 (от 0.25 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 ПРЕЗ ЮЛИ

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 23–31 юли.

 Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 7, 8, 9 (до 14.00 ч.), 16 (след 17.25 ч.), 

17, 18 (до 20.55 ч.), 25 и 26 юли. Това са т.нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

 Неподходящи дати за миене на прозорци: 4 (след 12.23 ч.), 5, 6, 14 (след 10.42 ч.), 15, 16 (до 17.25 ч.), 23, 24 и 31 

(след 18.43 ч.) юли. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

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

препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени 

с „настроението“ на Луната през ЮЛИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

  Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, 

музикални инструменти и аудиозаписи: 2, 3,4 (до 12.23 ч.), 14 (след 

10.42 ч.), 15, 16 (до 17.25 ч.),25, 26,29, 30 и 31 (до 18.43 ч.) юли.

  Недвижими имоти, мебели: 2, 3, 4 (до 12.23 ч.), 7, 8, 9 (до 14.00 ч.), 

21, 22, 29, 30 и 31 юли.

  Автомобил, мотор или колело: 1, 4 (след 12.23 ч.), 5, 6, 27 и 28 юли.    
  Текстилни изделия, предмети за бита: 7, 8 и 9 (до 14.00 ч.) юли.

  Метални изделия и режещи инструменти: 1, 27 и 28 юли.

  Канцеларски материали и книги: 4 (след 12.23 ч.), 5, 6, 12 и 13 юли.

  Спортни стоки: 1, 9 (след 14.00 ч.), 10, 11, 19, 20, 27 и 28 юли. 

  Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати:  
23 и 24 юли.

  Обувки и дрехи: 2, 3, 4 (до 12.23 ч.), 14 (след 10.42 ч.), 15, 16 (до 

17.25 ч.), 21, 22, 29, 30 и 31 (до 18.43 ч.) юли.

  Бижута, злато, луксозни вещи: 9 (след 14.00 ч.), 10 и 11 юли.

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: 7, 8, 

9 (до 14.00 ч.), 16 (след 17.25 ч.), 17, 18 (до 

20.55 ч.), 25 и 26 юли.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 4 

(след 12.23 ч.), 5, 6, 14 (след 10.42 ч.), 15, 16 

(до 17.25 ч.), 23, 24 и 31 (след 18.43 ч.) юли.

На тези дни с поливането има опасност да 

провокирате появата на листни въшки или 

други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 7, 

25 и 26 юли.

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, както и поставянето на коронки и мостове 

могат да се окажат много мъчителни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си изберете датата, най-добре посетете зъ-

болекаря през периодите от 4 (след 12.23 ч.) до 7 юли, както и от 23 до 26 юли.

  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 юли  подходящите дати за тези манипулации са от 4 (след 12.23 ч.) до 7 юли; както и от 23 до 26 юли.

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

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

През юли подходящите дати за тези манипулации са от 9 до 20 юли.

НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ХОДИТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР: от  1 до 4 (до 12.23 ч.) юли; на 21 юли, както и от 27 до 31 

юли, защото тогава зъбите са много чувствителни и ще ви боли повече. На тези дати Луната преминава през Овен, 

Телец и Козирог – знаците, които отговорят за зоните на главата, горната и долната челюсти и костите и костни-

те образувания.  

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

телните ви сили са слаби и организмът е по-уязвим, както и на 22 юли (пълнолуние), защото кръвозагубата и болки-

те ще са по-силни от обикновено.
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Любовта сега става главната тема 

за хората от почти всички възра-
сти. Назряват нови връзки, страст-
ни „развръзки“ и завладяващи флир-
тове. Ключовите думи са „страст“, 
„романтика“ и „драма“. През тези 
дни всичко се пречупва през любо-
вта. Сега е времето за развлечение 
и наслаждаване на всички земни ра-
дости. Демонстрирайте своите чув-
ства, не ги крийте.

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 самоуверени и 

властни като кралици. Проявявайте 

артистичност и свобода в поведе-

нието си. Бъдете ярки и атрактив-

ни чрез грима и облеклото си. Вън-

шността и поведението ви сега са 

решаващи, за да го заплените. Оста-

вете вашия избраник да си мисли, че 

е неповторим, не го критикувайте, а 

напротив – окуражавайте го и му пра-

вете комплименти. 

Само за МЪЖЕ

А какво искат жените през този пе-
риод? Как да им угодите, мъже?
Ще стигнете бързо до женските сър-

ца, ако умело боравите с комплименти 

и хвалебствия. Накарайте избраница-

та си да се почувства като кралица 

и бъдете щедри – във всичко! Проява-

та на кавалерско поведение, скъпите 

подаръци, организирането на екскур-

зии и почивки – всичко това ще ви до-

несе много бърза победа сред по-сла-

бия пол. 

ПАРИ 
Парите най-лесно ще „идват“ от 

сферата на изкуството, шоубизне-
са и търговията със скъпи и из-
ящни стоки. Ще привлечете пове-
че доходи, ако подходите творчески 

към работата си. Бъдете по-смели и 
уверени. Парите се харчат бързо и 
лесно, най-вече за развлечения, мода, 
бижута и украшения. 

МОДА 
Облеклото е ярко и атрактивно. 

Дори и най-скромните и непретен-
циозни жени сега биха желали да на-
правят впечатление. Никол Кидман, 
Мадона и Памела Андерсън имат Ве-
нера в Лъв. Забележете тяхното по-
ведение – държат се царствено и 
сдържано, уверени са в своята кра-
сота и излъчване. 
Дрехите е добре да са елегантни, с 

опростена кройка, без излишни дреб-
ни детайли. Цветовете трябва да 
са ярки, наситени, но не и крещя-
щи. Подходящи са: златисто, жъл-
то, оранжево, тъмночервено. Бижу-
тата да са от класа – от естесве-
ни метали и минерали. Не използвай-
те евтина бижутерия. Подходящи 
минерали за бижута са: рубин, яспис, 
родонит, авантюрин, лазурит.

ЛЮБОВ, СЕКС, 
МОДА И ПАРИ

С КАКВО ЩЕ НИ ИЗНЕНАДА 
ВЕНЕРА ПРЕЗ ЮЛИ

НЕ САМО ЛЮБОВТА Е СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ НА ВЕНЕРА, КАКТО СМЕ 
СВИКНАЛИ ДА МИСЛИМ ПО ИНЕРЦИЯ. ПЛАНЕТАТА ВЕНЕРА ОТГОВАРЯ 

СЪЩО И ЗА КРАСОТАТА, ХАРМОНИЯТА, ОТНОШЕНИЯТА, ИЗКУСТВОТО И 
ПАРИТЕ, КОИТО ОБЕЗПЕЧАВАТ ЕЖЕДНЕВИЕТО (ИЛИ, КАЗАНО РАЗГОВОРНО, ЗА 

ДЖОБНИТЕ НИ ПАРИ). 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2013 Г. ТЯ МИНАВА ПРЕЗ ЗНАЦИТЕ  ЛЪВ  И ДЕВА. 
КАКВО ВЕЩАЕ ТОВА ЗА СЪРЦЕТО И ЗА ДЖОБА НИ?

ОТ 1 ЮЛИ ДО 22 ЮЛИ (ДО 15.42 Ч.) ВЕНЕРА Е В ЛЪВ

да р о в е т е  н а  В е н е р а
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Импулсивността на Лъва изчезва и 

се замества от сдържаността, спо-
койствието и уравновесеността на 
Девата. За любовния живот това 
не е най-вълнуващият период. Хо-
рата стават сякаш големи „скъпер-
ници“ в изразяването на емоциите 
и чувствата си. Държат се някак 
сухо и сковано, което ги кара да 
се чувстват неуверени и дори сра-
межливи. Да не говорим, че в любо-
вта и взаимоотношенията се появя-
ва трезвата разсъдителност, която 
видоизменя чувствата. Както и не-
обходимостта от анализ. (Нужен/а 
ли ми е, или не?) Само не се увли-
чайте в анализиране, защото може 
да изгубите любимия човек. 

Само за ЖЕНИ

Какво искат мъжете през периода 

на Луна в Дева? Как да се държите, 

за да ги изкушите и прелъстите? 
Бъдете разсъдливи, практични, гри-

жовни, дисциплинирани и не бъбре-

те прекалено. Не трябва да сте на-

пористи и импулсивни. Скромността 

и трезвият подход във връзката ще 

очароват избраника ви. Трябва да му 

покажете, че на вас може да се раз-

чита. Проявявайте загриженост и ус-

лужливост във всеки един момент. Не 

се притеснявайте, ако не ви се обяс-

нят веднага в любов. През този пери-

од мъжете се боят да признаят свои-

те чувства. Изразявайте се ориги-

нално и забравете за жаргонния език 

сега. 

Само за МЪЖЕ

А какво искат жените през този пе-

риод? Как да им угодите?! 
Проявявайте услужливост и готов-

ност да се притечете на помощ. Да-

вайте им адекватни съвети и изслуш-

вайте внимателно какви проблеми 

имат те (било то в работата, било 

то в личния живот). Това много пове-

че ще впечатли и плени вашата из-

браница, отколкото неуместните по-

даръци и пресилената романтичност. 

Колкото сте по-практични и приземе-

ни, толкова повече доверие ще вдъх-

вате и ще докажете, че на вас може 

да се разчита при всякакви обстоя-

телства. 

ПАРИ 
Финансовите средства сега трябва 

да се преценяват и насочват правил-
но – до стотинка. Неслучайно най-
добрите счетоводители са от зодия 
Дева. Рационално вложените пари в 
здравословни продукти, профилак-
тично лечение, книги за рационално 
хранене и диети са истинска инвес-

тиция. В този период парите не се 
пилеят за развлечения и романтика, 
а за практични и полезни неща, кои-
то подобряват бита, здравето и на-
чина на живот. 

МОДА

Луната в Дева обича удобните и 
практични дрехи. Така че – без ни-
каква претенциозност! Строгите 
делови костюми ще ви правят сега 
по-привлекателни от секси роклите. 
Не бива да прекалявате с украшени-
ята. Запомнете, за да сте в сти-
ла на Девата, трябва да сте обле-
чени прилежно, чисто и без никак-
ви излишества. Но това не означа-
ва да изглеждате като застаряваща 
класна ръководителка. Венера в Дева 
имат Джулия Робъртс, Салма Хайек, 
Мира Сорвино, Катрин Зита-Джо-
унс. Стремете се да се обличате 
като тях. Те изглеждат винаги еле-
гантни и безукорни, без да си личи, 
че са полагали особени грижи. Облек-
лото им не е вулгарно. 
Прическата и гримът ви също 

трябва да са много премерени. При-
ческата – несложна, а гримът – не-
натрапчив. 
Подходящите цветове сега са: бле-

дозелено, жълто, бяло и черно. Под-
ходящите камъни за бижута: сердо-
лик, цитрин, хелиотроп и жадеит.

ОТ 22 ЮЛИ (СЛЕД 15.42 Ч.) ДО 16 АВГУСТ ВЕНЕРА Е В ДЕВА

 ПОДХОДЯЩИТЕ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦА: 

3, 4, 8, 10, 15, 20, 28, 29 и 30 юли.

 НЕПОДХОДЯЩИТЕ ДНИ ПРЕЗ 

МЕСЕЦА: 1, 2, 18, 24, 25 и 26 юли.

СРЕЩИ, 
ФЛИРТ, СЕКС

БЛАГОПРИЯТНИТЕ: 3, 4, 8, 10, 15, 

20, 28, 29 и 30 юли.

КРИТИЧНИТЕ: 1, 2, 18, 24, 25 и 26 

юли.

ДНИТЕ 
НА ПАРИТЕ
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ХРАНАЦАРУВА, ЦАРУВА, 

РОБУВА...РОБУВА...

ТЕМА НА БРОЯ

40-ТЕ СА НОВИТЕ 30

ОБЯСНЕТЕ ГО НА 
ЯЙЧНИЦИТЕ СИ!ЯЙЧНИЦИТЕ СИ!

ОТ ПАРТНЬОРА СИОТ ППППППППППППППППППППППППППППППАААААААААААААААААААААААРРРРРРРРРРРРРРРРРРТТТТТТТТТТТТТНННННННННННННЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬООООООООООООООООООООРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААА ССССССССССССССССССИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
СРАМУВАМ СЕ ДИАГНОЗА

ПО ПУЛСА

СЕКССЕКС
С ЛЯТОТОС ЛЯТОТО
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