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Силата на дома

Домът е място, където можем да се 
скрием от света или където да пуснем 
хората, които искаме да бъдат нашият 
свят. За неуверените той е стена срещу 
ветрове и зверове (разбирай проблеми 
и хора), за кулинарите и бохемите – хан 
за посрещане на гости, за самотниците 
– приют с телевизор, за домошарите – 
уютно убежище, за клошарите – топла 
супа, а за Диоген – просто една бъчва…

Независимо дали живеят под моста, 
в палат или в палатка, за всички обаче 
домът е нещо неизменно, познато и 
родно като хляб. Свят, в който могат да 
влязат по пантофи и тутакси да станат 
такива, каквито са. А какви точно са, ги 
издава мястото, на което сами са били 
създатели и дизайнери. Връзката между 
човека и дома е постоянна като обич 
и дълбока като корен.  Както наредиш 
жилището си, така се стича и животът 
ти. Защото домът е самият живот. Той 
е битът, битието… 
Затова още от древността се е смятало 
за важно да имаш свой дом, да бъдеш соб-
ственик на имот, да въртиш къща. 

Нашият дом не е нашата крепост, 
а нашата съдба, начертана с мебели, 
стени, прозорци и врати. Важно е да го 
подредим хармонично спрямо себе си, за 
да може да е наша опора, наша котва 
и наша (и на нашите деца) писта за 
излитане. 
Такъв дом ще ни служи предано и ще ни 
дава сили да го надживеем.

Мариана ЯНЕВА,
главен редактор
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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

ВВккъъщи и ее
ззааттввоорреенноо

„Частен дом“, „Белият дом“, „Къща-музей“, „Стъклен 

дом“, „Бабината къща“, „Образцов дом“ – каквато и да е 

табелката на дома ви, обърнете я на обратно, заключете и 

излезте навън. Уверете се, че е възможно и вън от дома да 

намерите уют, сигурност и щастие. Ето нашите 5 причини 

да се пръждосате от вкъщи през август.

Подобрявайте рекорди

Вникнете във факта, че пътят съществува в различни „мате-

рии“ и изберете една, която бихте могли да нарочите за своя 

любима. Преди да направите този избор, определете целта 

си. Една чудесно подбрана лятна цел е например да подобрите 

някои от собствените си рекорди. Този за най-дълго отсъст-

вие от вкъщи. Или пък онзи за най-далечно пътуване. 

Приятел на живо се познава

Запознайте се с нови хора. Ако ни кажете, 

че най-вълнуващите ви приятелства са въз-

никвали, когато някой неочаквано ви е звънн-

вал по домофона, ние изобщо няма да ви по-

вярваме. Истинските срещи не са от вра-

та на врата. Все още няма измислен такъв 

бизнес – доставка по домовете на готини 

хора. Така че – бързо навън! Ако точно сега 

нямате с кого да излезете, поканете на сре-

ща някои от онези приятели във Фейсбук, 

с които никога не сте се виждали на живо.
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Като старите писатели

Според съвременните изследователи на литературата пейзажите 

и описанията на обстановката са изчезнали от текстовете на 

новите писатели. Критиците клатят глави и твърдят, че оскъдна-

та картина на онова, което заобикаля героите, не може да роди бо-

гато вътрешно съдържание на характерите им. Според някои обяс-

нението на този факт е просто – днешните хора вече не се раз-

хождат. Тичаме от място на място, вместо да вървим бавно и да 

наблюдаваме. Писателите очевидно не правят изключение от този 

ритъм. Е, вие бъдете като белетристите отпреди век, излезте 

на разходка и наблюдавайте, сякаш събирате материал за роман. 

Носете си новите дрехи

За да облечете роклята, която никога не сте обличали, или за да обуете 

сандалите, с които сте се разхождали само вкъщи пред огледалото, просто 

трябва да излезете навън. Никоя жена не полага големи усилия, за да изглеж-

да добре само защото ще има среща в Скайп от домашния си компютър. Из-

лизането ще ви стимулира да се погрижите за себе си цялостно. От глава-

та до петите, от сешоара до педикюра.

Турист в собствения си град

Посетете местния музей, както и онзи новооткрит ресторант, в 

който все още не сте ходили. Вероятно сте забелязали, че когато 

посрещате гости в града, в който живеете, вие по подразбиране 

влизате и в ролята на гид. Не ви ли се струва собственият ви град 

по-привлекателен в такива моменти? И не се ли чувствате в него 

по особен начин? Повтаряме: отидете на онези близки и леснодос-

тъпни места, на които бихте завели гости. Ако вече сте правили 

това, което ви препоръчваме, организирайте си екскурзия до съ-

седния град. Не е необходимо да ходите в Париж, за да си достави-

те незабравими емоции.
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МОДЕРНОТОМОДЕРНОТО

синьолято
Модно

Най-накрая термометърът се закова над 25 градуса. Какви 

цветове ни „довя“ лятото и дали принтовете остават 

актуални? Ето ги и най-новите модни тенденции.

Цветовете на морето

Кралско синьо, смарагдово зелено… Цве-

товете на лятото ни напомнят за бле-

щукането на морето и за ясната синева 

на небето. С тях ще преживеете свое-

то модно синьо-зелено чудо. Изумрудено 

зеленото (Emerald) бе избрано от инсти-

тута „Пантон“ (Pantone) за хит на 2013 г. 

сред цветовете. А кралското синьо ше-

ства тържествено не само по модните 

подиуми, но дори и в света на сандалите и 

банските костюми. Защото според Джил 

Сандър особено красиво се комбинира с 

телесен цвят (Nude) и с обичайно заподо-

зряното за лятото бяло.

Хеви метъл

Грабни златото! Или поне 

среброто. Независимо от 

коя страна на медала го раз-

глеждаме, през този сезон 

металикът си е убедителна 

модна тенденция. При това 

доста бляскава. От „Бърбъри 

Прорсум“ (Burberry Prorsum), 
„Диор“ (Dior) и „Талбот Рън-

хоф“ (Talbot Runhof) „мета-

лизираха“ модните подиуми 

в големите метрополитени 

тази година. А вие какво ча-

кате, а не проблеснете още 

сега, състезавайки се със 

слънцето?!

Графичен дизайн

Модата е извор на образци и в 

тази си роля се доближава до 

изкуството. Едромащабни гра-

фични принтове, ленти и цвет-

ни „тухли“ определят натюре-

ла на Луи Вюитон (Louis Vuitton) 
и Майкъл Корс (Michael Kors). 
Цветята и фолклорните моти-

ви са също сред най-търсени-

те елементи при принтовете. 

Цветовите комбинации са тон 

в тон или класическите – меж-

ду бяло, бежово, телесен цвят 

или черно.
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Като 
на парти 
през 1999-а

Или през 1993-та. 

Впрочем и през 1997-а 

това никак не се смя-

таше за лошо. Често 

дистанцията на вре-

мето ни дава възмож-

ност да разберем кол-

ко влиятелно в модно 

 отношение е било ня-

кое десетилетие. Тогава музиката 

бе мода и модата – музика. Хип-хоп 

и техно. Гръндж и инди рок. А днес? 

Днес всичко това е must-have на ин-

тернационалната сцена на стрийт 

модата и без тези дрехи не може да 

мине нито един добър парти гарде-

роб: карирани ризи, дънкови ризи в 

гръндж стил, батикови принтове и 

раници, яркоцветни кубинки и голе-

ми пластмасови електронни часов-

ници…

Новата класика

С нови светли дрехи ние се от-

правяме на сафари: кафеника-

вите нюанси се сменят от пя-

съчните и светлобежовите… 

Каки поставя акцента. Една не-

подвластна на времето класи-

ка, която можем да носим сво-

бодно и по коктейли. Особено 

ако сафари стилът е претворен 

и стилизиран от „Макс Мара“ 

(Max Mara), „Салваторе Ферага-

мо“ (Salvatore Ferragamo) и „Марк 

Кейн“ (Marc Cain).

Лимонов сладолед

Нищо не ни напомня толкова ди-

ректно за лятото, колкото слън-

чогледите. Ако сте тъжни, обле-

чете се от главата до петите в 

жълто. Луи Вюитон (Louis Vuitton) 
пусна на подиума модели в лимо-

неножълти, наподобяващи шах-

матна дъска дрехи. Майкъл Корс 

(Michael Kors) пък заложи на то-

талния ефект на жълтия цвят и 

стилизира обувки, поли и пулове-

ри тон в тон. Жълтото напомня 

на лимонов сладолед и слънчогле-

ди, на гъделичкащи слънчеви лъчи 

и се свързва с мечтаните летни 

температури – много над точка-

та на замръзване. 

Ягодови полета 
завинаги

От зимата червеният цвят 

мигрира в лятото. Само 

дето не е толкова наситен 

и остър. Прилича повече на 

кисело мляко с ягодов сироп, 

отколкото на ягодово слад-

ко. И се появява във всички-

те си нюанси – от розово до 

коралово. Съчетава се най-

свежо с бяло! 

Черно-бяло мислене

Наред с искрящите неонови цвето-

ве дизайнерите отдават предпочи-

тание и на по-редуцираните, но не и 

по-малко вълнуващите черно и бяло. 

Тази двойка празнува своето тър-

жествено завръщане под форма-

та на широки ивици и едромащабни 

петна и ни катапултира директно 

в модните 90-те години на миналия 

век. Никога черно-бялото мислене 

не ни се е струвало по-вълнуващо!
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Кога, ако не сега, биха ви поканили на пикник или на барбекю 

парти. За целта трябва да имате „униформа“ за на открито. 
Лятната рокля на цветя се подразбира, но има и още няколко де-

тайла, на които трябва да обърнете внимание.

  Защо роклята трябва да е на цветя? Първо, защото е ро-

мантично и второ, защото петната от горчица и кетчуп няма 

да се забелязват, ако случайно изпуснете парче месо върху нея.

  Бижуто може да е златно и нежно, в стил колието на Кари 

Брадшоу от култовия сериал „Сексът и градът“. 

  Прическата задължително трябва да е прибрана. Все пак ще 

бъдете на открито и вятърът няма да є прости. Плитките във 

всякакъв вариант са най-подходящият стайлинг за косата. 

  Високи токчета?! Не съвсем. Сандали на висока платформа 

ще свършат добра работа – удобни са за ходене по трева или пя-

сък, но са и елегантни.

  Дънковото яке го вземете със себе си дори и ако през деня е 

било голяма жега. Вечер температурите много рязко се проме-

нят през лятото. Пък и то е най-подходящият „придружител“ на 

лятната рокля на цветя. 

Неонови петна

През изминалото лято неонът беше 

един от най-важните модни теми 

навсякъде по света. През това лято 

той продължава да ни носи електри-

ково удоволствие, но е доста по-фи-

но дозиран. Понякога в неонов цвят 

е „потопен“ само един детайл – яка-

та на ризата, каишката на санда-

ла или кантът на блузата. Особено 

красиво неонът въздейства в ком-

бинация с ненатрапчивите бежово, 

телесно или сиво.

На дупки

Дайте шанс на кожата си да излезе на показ тук-там – това 

е най-небрежният начин да демонстрирате женствеността си. 

Дали през дантела, през футуристична органза или през плетиво 

на дупки – няма никакво значение… Важното е да прозира плът. 

Това не е вулгарно през лятото.

ГРАДИНСКО ПАРТИ
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AOC – монитор за игри

През следващите 12 месеца геймърите в България ще похарчат най-много 
средства за хардуер и периферия

Разработен от геймъри за геймъри, чисто новият 61 cм (24 ) Full HD мони-

тор е създаден за върховно зрително изживяване. Моделът g2460Pqu предлага 

честота на опресняване от 144 Hz и ултракратко време за реакция на пиксели-

те (от само една милисекунда!), което осигурява игрово преживяване в реално 

време без накъсване на картината. Наборът от конектори и ергономията на 

самия монитор не „оставят“ несбъднати желания – дори и на най-взискател-

ните геймъри. На представянето на монитора в България Мартин Кадинов от 

„Гейминг ентъртейнмънт“ развенча митовете за хората, обсебени от компю-

търните игри – „Геймингът е социална дейност, защото потребителите игра-

ят в мрежа помежду си все повече и по този начин общуват“. Според послед-

ните статистически данни 80% от геймърите в България се самоопределят 

като хора без проблеми в материално отношение.

Любимият ни студен чай Nestea е вече с 30% по-малко захар бла-

годарение на подсладител от естествен произход – пречистен 

екстракт от листа на стевия. Стевията расте в Южна Америка и 

от стотици години се използва за подсилване на вкусовете на раз-

лични храни и напитки. Подсладителите на основата на стевия са 

200 пъти по-сладки от трапезната захар и не съдържат калории. В 

България студеният чай Nestea е първият продукт на Coca-Cola от 

ново поколение, съдържащ този иновативен сладък извлек.

Nestea минус 30% захар

Полезна закуска + танци = 
плосък корем

Топхореографът Диан Бери, работила с 

някои от най-големите звезди от поп-

сцената, е създала ексклузивна програма с 

танци за Nestlѓ FITNESS®, която ще превър-

не досадните ежедневни тренировки в за-

бавен и лесен начин за влизане във форма. 

Планът включва 3 лесни стъпки, чрез кои-

то по забавен начин ще постигнете нуж-

ния ви резултат – ще изгорите калории, 

ще тонизирате коремните мускули и ще 

започнете да се храните правилно. Подроб-

ности за програмата – на сайта на https://

nestle-fitness.com/bg.

„2 секунди, 1 докосване, 0 проблеми“

Новата перал-

ня Indesit INNEX 
дава това отго-

ворно обещание 

на своите потре-

бители и го изпъл-

нява чрез програ-

мата си „Памук & 

синтетика“. Един-

единствен бутон 

умножава грижите 

ви, свързани с пра-

нето, по нула. Съ-

гласно проучване 

на университета в 

Бон  ежедневната 

програма „Памук & синтетика“ е предпочитана и из-

ползвана от 70% от европейците. 

Пералнята Indesit INNEX  е и с най-широкия люк на 

пазара, което улеснява зареждането є. 9-минутната 

програма за освежаване на дрехите е най-бързата, 

предлагана на пазара до момента. А трите опции про-

тив трите най-разпространени петна (от храна, ра-

бота на закрито и занимания на открито) са благо-

дат за всяка домакиня.

t ess co /bg.
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Т
ъй както една музика не става по-хубава, ако я уси-

лите, така и Lenor не става по-ароматен, ако до-

бавите повече от него към прането. И малко количе-

ство от омекотителя е достатъчно да запази све-

жестта на изпраното от вас цели 7 дни. Това е въз-

можно благодарение на усъвършенстваната техноло-

гия на познатите ви микрокапсули, които сега са някол-

ко вида и са пълни с двойно повече аромат. Иноватив-

ните омекотители Lenor се предлагат в 14 разновидно-

сти, разделени в три продуктови колекции. А най-нови-

ят продукт от серията Parfumelle – Lenor  Innocente, бе 

представен официално в България от известната тв 

водеща Никол Станкулова.

МУЗИКАТА НА LENOR

Първата безалкохолна напитка в 

света отбеляза 230-ата си годиш-

нина със стилно парти в бар Rooftop 
на Sense Hotel.  Няма друга напит-

ка в света, която да се похвали с 

толкова дълга история. Създадена 

е Йохан Якоб Швепе (Johann Jacob 
Schweppe) – часовникар с немско-

швейцарски произход и силен ин-

терес към природните науки. Изо-

бретателят измисля машина, коя-

то добавя милиони мехурчета въ-

глероден двуокис във водата. Ко-

мерсиализирането на откритие-

то през 1783 г. е реално началото 

на историята на напитката, а ком-

панията Schweppes е основана де-

вет години по-късно във Великобри-

тания. Значимостта на марката и 

качествата на продукта са подпе-

чатани с кралски печат през 1936 

г. Schweppes става доставчик на 

кралското семейство със заповед 

на британския крал Едуард VIII. 

И днес, както и преди 230 годи-

ни, Schweppes е готов за нови от-

крития и приключения и носи съща-

та още по-голяма наслада и прият-

ни преживявания на своите почита-

тели.

Добрият стар, много 
стар Schweppes

Серията слънцезащитни продукти Cien на Lidl 
предлага различни варианти на детска за-

щита от слънцето в зависимост от възрас-

тта на детето. Най-малките е добре да използват 

слънцезащитен крем за деца със SPF 50, който е значи-

телно по-гъст и родителите бързо могат да забележат 

къде не са успели да намажат детето. Всички продукти 

на Cien за деца са разработени без оцветители, за да 

гарантират пълната безопасност за детската кожа. 

Ако трудно успявате да задържите хлапето на едно 

място и ви трябва средство, което бързо да нанася-

те, тогава се доверите на слънцезащитния спрей за 
деца със SPF 50. По-големите деца могат да използ-

ват продукти с по-нисък слънцезащитен фактор, стига 

да нямат чувствителна кожа. За тях идеално е слънцезащитното мля-
ко за деца Cien със SPF 30. Още актуални оферти за лятото можете да видите 

на www.lidl.bg. 

Cien обича децата

о мля-
ж в

С МИСЪЛ ЗА КОСАТА

Още в началото на лятото „Интеркозметика“ 

ни изненада с няколко полезни продукта за гри-

жа за косата, на които не можахме да не обър-

нем внимание. 

  Спрей маската за коса 
без отмиване Uniq One 
е с нов аромат на кокос. 

Предлага се в лимитирана 

серия – Uniq One Coconut. 
Фризьорите много я оби-

чат, защото възстановя-

ва сухата и увредена коса, 

предпазва от наелектри-

зиране и нагряване и води до лесно изправяне на косата. Ос-

вен това предотвратява цъфтежа.

  Uniq One Cleansing Balm е първият и единствен балсам, кой-
то едновременно почиства и подхранва косъма. Формулата 

му е без сулфати и с много малко пяна, което дава възможност 

да се използва ежедневно, без да уврежда косата. Uniq One 
Cleansing Balm придава и обем. И защитава цвета на косата. 
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Революция в света на спиралите 
за мигли

Иновативният продукт 

Mega Effects Mascara на 
AVON е плод на 6 години про-

учвания, 5 000 часа научни раз-

работки и допитване до 2000 

жени. Благодарение на тях се 

появи първата по рода си сгъ-

ваема четка – Wonder, която 

може да стигне максимално 

близо до основата на миглите 

и без усилие да покрие равно-

мерно с туш всяка една мигла – от корена до върха. Извив-

ката є следва естествената извивка на окото и затова 

с нея се постига забележителен панорамен обем. Тушът в 

пълнителя е водоустойчив, не се рони, не се сплъстява и не 

се размазва при изпотяване.

Новата спирала на AVON е толкова компактна, че не зае-

ма почти никакво място в дамската чанта.

Висока кухня високо в небето

Закуска, обяд или вечеря в… небето? Не е невъзможна задача. 

Дори е на един телефонен разговор разстояние, ако се обадите 

на правилната фирма. За България тя е „Ред девъл кетъринг“ – един-

ствената кетъринг компания, която организира партита на от-

крито във въздуха. За пореден път те напомниха за себе си, като 

организираха ден на отворените врати в парка край Американския 

колеж в София. От компанията използваха представянето, за да 

демонстрират и новата си корпоративна визия и слоган. 

Платформата, с която се работи, побира 22-ма души плюс още пе-

тима готвачи, които на живо приготвят изискани блюда за гости-

те. Тя може да се издига на различни височини, но всяка цифра над 30 

м над земята носи неповторими усещания и тръпка.

„Самекс“ ЕООД, официалeн франчайз на световната верига 

KFC за България, откри KFC Drive thru ресторант на магистра-

ла „Тракия“ в бензиностанция OMV – Белозем (по посока София).  

KFC Drive thru  – Белозем ще е първият ресторант по новата 

магистрала Бургас – София, което го прави естествено мяс-

то за почивка на пътуващите по този маршрут. Освен услуга-

та Drive thru, ресторантът разполага и със 100 седящи места.

Уникалният KFC вкус вече повече от 70 години привлича лю-

бителите на вкусната храна. Една от причините за това е 

знаменитата тайна рецепта на полковник Сандърс, съставе-

на от 11 билки и подправки. KFC може да се опише спонтанно точно с две думи: so good! И това е новото послание на компа-

нията, което отразява какво точно прави марката най-обичаната в своята категория.

KFC – толкова хубаво!

Печен чипс

пусна „Стар фудс“ на българския пазар. Про-

дуктът е със 70% по-мал-

ко мазнини. 

Очакванията са най-

активните потребите-

ли да бъдат жени меж-

ду 18- и 34-годишна въз-

раст. Популярното мъжко 

лайфстайл списание Men’s 
Health препоръчва печения 

чипс в известната си ру-

брика „Яж това, не онова“. 

У нас печеният чипс ще се 

разпространява с три вку-

са – на чушка, на сол и лук 

и на сирене. Продуктът 

може да се намери във ва-

риант от 70  г (за тези, 

които винаги са в движе-

ние), както и във вари-

ант от 125 г (за споделя-

не с приятели).
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

ИДЕАЛА
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Л
екарите са единодушни, че постигането на 
стройна фигура е възможно само чрез полагане 
на комплексни усилия: правилно и осъзнато хране-
не, целенасочено физическо натоварване и козме-

тична поддръжка във вид на салонни процедури и под-
ходящи грижи вкъщи.

ДИЕТА С ВКУС НА ЗДРАВЕ

Специалистите предупреждават, че строгите диети 
не само са опасни за здравето, но често – и безполез-

ни. След едноседмично гладуване е съвсем естествено 
да отслабнете, но също толкова естествено е и да си 
върнете килограмите, когато се върнете към обичайния 
си режим на хранене. Организмът, подложен на стрес 
(т.е. на гладуване), започва активно да натрупва маз-
нини. Освен това резките колебания в теглото влияят 
зле на състоянието на кожата и благоприятстват по-
явата на стрии.

За да стабилизирате теглото си, не ви трябва диета, 
а балансирано хранене. Вярвате или не, но здравослов-
но приготвената храна може да бъде и вкусна. Само не 
бива да прекалявате с количествата от нея. Тактиката 
да ставате малко гладни от масата не е като да гла-
дувате през целия ден. Бавното и осъзнато дъвчене из-
глежда пренебрежимо лесна мярка, но гарантирано води 
до отслабване. При това неусетно. 

СЛАДЪК ЖИВОТ – ЛОША КОЖА

Балансираното хранене е важно не само за поддържа-
не на фигурата, но и за състоянието на кожата. Изли-
шъкът от захар и бързи въглехидрати благоприятства 
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гликацията, която води до преждевременно стареене.

Гликацията

е биохимичен процес на взаимодействие на захарта (гли-

козата) с протеините. В резултат на това взаимодейст-

вие и в условия на повишено ниво на захар в кръвта тъка-

ните (и по-специално колагеновите влакна, когато гово-

рим за кожата) се увреждат. Откривателят на реакцията 

гликация предположил, че тя играе съществена роля при 

развитието на диабета и неговите усложнения. Извън чо-

вешкия организъм процесът се наблюдава, когато готвим 

храна – например кафявата карамелена коричка, която се 

образува върху крема брюле, е продукт именно на гликация.

За да избегнете неприятните странични ефекти от 
прекаляването със сладкиши, включете в менюто си 
продукти, богати на антиоксиданти и полиненаситени 
мастни киселини омега-3 и омега-6 (от зехтин, зелени 
подправки, зеленчуци и мазни видове риба).

В СПОРТНА ФОРМА И БЕЗ СПОРТ

Вярно е, че може и да не отслабнете от спортува-
не, но ако искате да имате стегнато тяло, трябва да 
посещавате редовно спортната зала. Помолете специа-
лист да избере най-подходящата за вас тренировъчна 
програма, в която да присъстват както упражнения за 
издръжливост, така и за сила. Аквааеробиката ще ви 
помогне да намалите теглото си, пилатесът – да подо-
брите гъвкавостта си, а с модерната напоследък зум-
ба (за нея вижте повече на стр. 19) можете за мно-
го кратко време да стегнете бедрата и седалището.

Ако нямате време за редовно спортуване, тогава ре-
шението на вашия проблем може да е тренажорът 
Speedfitness – иновативен уред, който стимулира интен-
зивно тялото с електроимпулси. Впрочем с нито една 
конвенционална тренировка, било то и най-интензивна-
та, не може да се постигне такова силно въздейст-
вие върху мускулатурата. Електростимулацията под-
помага изграждането на мускулна маса, без да се на-
товарват ставите и сухожилията. Изследвания сочат, 
че 40-минутна тренировка на този тренажор се рав-
нява на 5 часа интензивни силови и кардиозанимания. 
Освен редуциране на теглото постигате и намаляване 
на степента на целулита (благодарение на подобреното 
кръвоснабдяване на съединителната тъкан и разширява-
нето на кръвоносните и лимфните съдове). 

МАРШ НА ВОДАТА

Теглото може да се увеличи не само от мастни отла-
гания, но и от задържаната в тъканите течност. За-
стойните явления на свой ред водят до поява на ото-
ци и създават Негово Величество Целулита. Ако лимф-
ната ви система не може да се справи сама с елими-
нирането на застоялата в клетките вода, е нужно да 
є помогнете. Отлични дренажни свойства притежават 
аюрведичните масажи (например удвартана). Специфич-

ната техника на масажиране позволява да се влияе на 
дълбоко разположените мастни клетки, да се възста-
новят трофичните процеси в кожата (процесите, от-
насящи се до храненето и кръвоснабдяването) и да се 
активизира движението на лимфата. 

Масажът се прави с билков лосион, богат на витами-
ни и микроелементи, който допълнително подхранва ко-
жата и я прави по-опъната и мека. Обикновено ефек-
тът от дрениращите процедури е забележим веднага. 
Но по-добре е да закрепите резултата с още няколко 
сеанса в салона, а вкъщи да го поддържате с кремове 
и гелове, съдържащи извлеци от полски хвощ или ете-
рични масла от цитрусови плодове, които стимулират 
движението на лимфата и подпомагат спадането на 
отоците.

ЕДИН ДЕН В БАНЯТА

Банята (а също така сауната, хамамът и прочее раз-
новидности на парната баня) е идеален помощник в бор-
бата с излишните килограми. Термопроцедурите подпо-
магат извеждането на токсините и подобряват видимо 
състоянието на кожата. 

Най-достъпна и безопасна е парната баня, която е добре 
да посещавате поне веднъж седмично. По време на проце-
дурите не се забранява да пиете вода или билкови чайове. 
Докато стоите в помещението, можете да масажирате 
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п р о блем н и -
те си зони 
с мед – той 
усилва кръ-
вообращение-
то и снабдя-
ва кожата с 

важни микроеле-
менти. След ба-

нята е препоръ-
чително да напра-

вите пилинг на цяло-
то тяло и да нанесете 

моделиращо или стягащо 
козметично средство.

ОФОРМЯМЕ СИЛУЕТА

Нали знаете, че последни се сто-
пяват със спорт излишните маз-
нини от проблемните зони? За да 
коригирате тялото локално, е пре-
поръчително да прибегнете до ня-
кои ефективни козметични проце-
дури (например криотерапия). Екс-
тремно ниските температури 
активизират обмяната на веще-
ствата, ускоряват кръвообраще-
нието, намаляват мастните от-
лагания и заздравяват мрежата от 
колагенови нишки, която поддържа 
кожата опъната. 

За съжаление, у нас криосауната и криолиполизата не 
са популярни методи, въпреки че са доказали своята 
ефективност по света. Ще ви осведомим за тях оба-
че, защото, както често се случва, новостите ни из-
ненадват изневиделица. 

Криолиполиза

Много бърз коригиращ ефект на проблемните зони би-

хте постигнали с криолиполизата, която се прави със съ-

временния апарат на фирма Zeltiq. Сигурно не е популяр-

на в България, защото е доста скъпа. Същността на кри-

олиполизата е избирателното шоково охлаждане само на 

липидите (мастните клетки), без да се стига до повреда 

на здрави клетки, които ги заобикалят. Странични ефекти, 

като синини и отоци, практически са изключени. В повече-

то случаи за намаляване на обемите е достатъчна само 1 

процедура. Но моля, ефектът ще се появи постепенно, тъй 

като след замразяването липидите се елиминират от ор-

ганизма по естествен път. Така че крайния резултат ще 

можете да оцените едва след 2–3 месеца.

БЕЗ ЦЕЛУЛИТ

Целулитът невинаги е свързан с излишно тегло. За да 
се преборите с него, ще ви трябва по-специална тера-

пия (толкова по-интензивна, колкото по-изразена е пор-
токаловата кожа). Не подценявайте антицелулитните 
масажи – и ръчните, и апаратните. Разтриването на 
кожата със специални движения подобрява кръвообра-
щението и лимфопотока и „разбива“ разрасналите се 
мастни клетки, т.е. целулита. Най-голямото достойн-
ство на този масаж пред останалите е неговата без-
болезненост (стига да се прави от обучен специалист). 
Първите резултати се появяват само след няколко се-
анса. Ако обаче целулитът ви е в по-напреднал стадий, 
ще трябва да използвате апаратен метод.

Най-големият хит напоследък е методът ендермото-
ния, който съчетава вакуумен масаж (ендермология, или 
методът LPG) с ултразвуково въздействие, безинжек-
ционна мезотерапия и светлинно облъчване. Процедура-
та се извършва с апарата Eximia. Само след един сеанс 
(продължителността му е между 30 мин и 2 часа в за-
висимост от зоните, които се третират) кожата ста-
ва по-равна, излишната течност е елиминирана и обеми-
те са намалени. За постигане на максимален ефект са 
ви нужни 8–10 процедури (по 3 на седмица).

ЗА ДОМАШНО

Ефектът, постигнат със салонни процедури, трябва 
да бъде задържан със средства за домашно ползване. Из-
берете моделиращи кремове и гелове, съдържащи кофе-
ин, карнитин или витамин РР. Тези съставки разруша-
ват мастните клетки, заздравяват стените на кръво-
носните съдове и стимулират кръвообращението. Про-
дуктите е добре да се нанасят ежедневно – сутрин и 
вечер. Желателно е с лек масаж, с помощта на твърда 
ръкавица. При изразена оточност преди сън е добре да 
използвате отделно и дрениращо средство. 

Нежен лимфодренажен масаж може да си направите 
и сами вкъщи: разтривайте кожата на цялото тяло с 
кръгови движения по посока от долу нагоре (от глезе-
ните към бедрата и ханша). Не натискайте много сил-
но, а движете дланите по-енергично. 

Козметиката на основата на морски водорасли също 
може да ви помогне да изгладите целулита. Няма да е 
излишно да си правите и вани с морска сол (тя изтег-
ля токсините). Имайте предвид, че солта трябва да е 
много – разтворете не по-малко от 250 г във ваната. 
Можете да добавите няколко капки етерично масло от 
портокал или бергамот.

Добри помощници в борбата с целулита са и загрява-
щите маски (с люта чушка, канела или джинджифил). 
Увийте намазаните с продукта участъци с домакинско 
прозрачно фолио, за да подпомогнете процеса на загря-
ване и проникване на активните съставки по-надълбоко 
в кожата. Загряващите антицелулитни средства могат 
да предизвикат раздразнения. Затова ги дръжте вър-
ху кожата си точно толкова време, колкото е указано 
върху опаковката.
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Какво става в главата на артиста, 
заставил стотици, а може би и хи-
ляди хора да му позират голи? А как-
во чувстват неговите модели? Зада-
ли този въпрос на известния фотограф 
Спенсър Туник и на няколко участници 
в негова инсталация в Лион. Открове-
ността на техните отговори ни наве-
де на някои важни мисли…

Нюйоркският художник Спенсър Ту-

ник е специалист по заснемане на 

голи хора на обществени места. От 

1994 г. стотици хиляди доброволци взе-

мат участие в неговите пърформанси в 

много градове по света: Ню Йорк, Лион, 

Лондон, Мелбърн, Каракас. „Първият гол 
модел ми позира на улиците на Ню Йорк. 
Беше по изгрев слънце в неделя, когато 
светлината е още мека, а пустите ули-
ци между небостъргачите приличат на 
тиха сенчеста долина. В този урбанис-
тичен „каньон“ се чувствах в пълна без-
опасност: струваше ми се, че сме сами, 
далеч от чужди очи. След това все пове-
че и повече хора започнаха да ме молят 
да ги фотографирам без дрехи. Така ми 
хрумна мисълта да снимам голотата на 
множеството“ – споделя в едно свое ин-

тервю Туник.

Това, което той прави, не е гола прово-

кация, а натурално изкуство и филосо-

фия. Той превръща човешките тела в 

абстрактна материя, която става ор-

ганична част от пейзажа. 

Когато гледа жена, която се съблича, мъжът едва ли оценява нейния интелект. 

Дали това е стереотип? Резултатите от шест изследвания на психолога 

Кърт Грей (Kurt Gray) от университета в щата Мериленд (САЩ) потвърждават: 

даже ако жената е облечена в пуловер, но отнякъде се подава не много голям учас-

тък от голата є кожа, тя провокира околните да оценяват по-ниско нейния инте-

лект. Има и една неочаквана новост – този ефект върху околните оказват и раз-

голените мъжки тела! И още един парадокс: участници (и от двата пола) в един 

експеримент по-често отказвали да причиняват болка на мъж без тениска, откол-

кото на облечен мъж. Очевидно концентрацията на вниманието ни върху голото 

тялото изостря способността ни за състрадание. Разсъблеченият човек се въз-

приема като по-уязвим и у нас неволно възниква желанието да го защитаваме. 

ГОЛИ ИЛИ УМНИ

ВСИЧКИ ДА СЕ СЪБЛИЧАТ!

„Гола“ инсталация на 

американския фотограф 

Спенсър Туник на Централния 

терминал в Ню Йорк, 26 

октомври 2003 г.

„Да се окажеш гол сред тълпа голи 
хора в центъра на града е съвърше-
но нереално усещане! Без да се имат 
предвид различията във възрастта и 
телосложението, веднага забелязваш, 
че всички тела си приличат: голота-
та по парадоксален начин прикри-
ва различията и се превръща в нещо 
като униформа.“

Роксана, 24 години, художничка

„Когато ме снимат на плажа, гълтам 
корема си, опитвам се да прикрия не-
достатъците си… А тук това дори 
не ми мина през ума. Защото в ситу-
ации, излизащи извън рамката на нор-
мата, преставаш да възприемаш го-
лотата така, както я възприемаш 
в реалния живот – категориите ин-
тимност, приличие и красота просто 
престават да имат смисъл. Почувст-
вах, че голотата е нещо естестве-
но, неутрално. Затова не изпитах ни 
най-малък дискомфорт, когато се съ-
блякох за снимки.“ 

Анна, 35 години, учителка

„Никога не съм била привърженичка на 
нудизма, затова и участието ми в ин-
сталация на Туник бе истинско от-
кровение! Благодарение на него ради-
кално преразгледах своите възгледи 
за срама и целомъдрието – внезапно 
разбрах, че неловкостта по повод на 
голотата е присъща на всички хора, 
независимо от тяхната възраст или 
телосложение. Между всички учас-
тници в акцията моментално възник-
на поразително чувство за взаимно 
уважение и солидарност. Не бях си и 
помисляла, че мога да изпитам нещо 
подобно!“

Елеонора, 63 години, пенсионерка
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Ц
елулитът го няма само там, 
където няма фотошоп. В 
лека форма днес той по-
скоро е норма, отколкото 

отклонение. Определете стадия му 
и причината за образуването му, за 
да ви е по-лесно да го изгладите. 
Хормоналният анализ и посещение-
то при гинеколог ще са ви от по-
мощ при изпълнението на тази зада-
ча. И още…

 Поне 2 л вода на ден в промеж-
дутъците между храненията са за-
дължителни. По-голямата част от 
водата трябва да е изпита през 
първата половина на деня, за да не 
се образуват отоци. Полезно е да 
пиете алкална йонизирана вода, зелен 
чай, отвара от шипки и... кислород-
ни коктейли.

  По-малки порции. Целулитът 
може да порази тялото на тийней-
джър в момент на полово съзрява-
не, както и жените след 40-годишна 
възраст. Ако обаче сте преминали 
тази възрастова граница, задължи-
телно съкратете с 1/3 количество-
то на храната, която сте приема-
ли до този момент за 1 ден. Това 
значително ще подпомогне неравна-
та ви борба с портокаловата кожа.

  Виновни са и сладкишите! 
Мнозина предполагат, че истински-
ят враг на целулита е мазната хра-
на. Това е вярно, но само наполови-
на. Главният източник за образува-
нето на 50% от подкожните мазни-
ни е гликозата. Изяждането на поло-
вин килограм бонбони например води 
до „обогатяването“ ви с 250 г це-
лулитни отлагания. Но има и спасе-
ние, стига да обичате да клякате. 
След всеки изяден бонбон правете 
25 клякания.

  Гладуването няма да ви по-

могне да се справите с целулита, 
а само ще влоши състоянието му. 
В момент на шок, тоест когато е 

гладно, тялото започва усилено да 
натрупва мазнини и да икономисва 
енергия. Не гладувайте. Придържай-
те се към режим на правилно хра-
нене.

 Спортът не е панацея! Ако си 
мислите, че с негова помощ мигно-
вено ще решите проблемите си с 
целулита, заблуждавате се. Спортът 
само благоприятства увеличаването 
на качеството на вашите форми. 
Да се движите обаче е необходимо. 
Ходете поне по 20 мин пеша на ден!

 Да, все пак трябва да използ-

вате антицелулитен крем. Но не 
безразборно. Употребявайте един 
по-продължително – два-три месе-
ца. Нанасяйте го два пъти на ден, 
на чиста кожа, с масажни движения 
(особено на проблемните зони). И на 
всеки три дни правете пилинг на 

цялото тяло.

  Не носете прекалено тес-

ни дънки! Може и да ви правят 
визуално по-стройни, но притис-
кат кръвоносните съдове, наруша-
ват кръвоснабдяването на кожата и 
„образуват“ целулит.

 Забравете за цигарите и сил-

ния алкохол. Максимумът, който 
може да си позволите, е по 2 чаши 
бяло сухо вино на ден. А най-до-
бре по 1.

 И още нещо много важно! Оп-
итайте се да се приемете такива, 
каквито сте, докато се борите с 
целулита. В момента, в който прес-
танете да се ругаете и корите, че 
го имате, организмът ви ще прес-
тане да изпитва постоянен стрес и 
вина за своя външен вид и ще започ-
не да се… разхубавява видимо.
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АНТИЦЕЛУЛИТНО

Кожа с целулит Кожа без целулит

ДВЕ ЗАДАЧИ

За да се избавите от целулита, трябва да се справите с две важни задачи:

1
Да се избавите от 
мазнините

Не е много трудно, но диетите не са 

универсални. Те не водят до еднакъв ре-

зултат при всички жени. Освен това 

могат да навредят на кожата, защо-

то и тя не е еднакво еластична и не 

се възстановява по еднакъв начин след 

отслабване при всички жени. Обикно-

вено при дамите след 40-годишна въз-

раст след диета тя се нацепва (получа-

ва стрии). Ако загубата на килограми не 

ви е помогнала да изгладите целулита, 

пристъпете към втората задача.

2
Промяна на вътрешната 
структура на кожата

Постига се чрез правилното използ-

ване на антицелулитна козметика. 

Антицелулитните средства основно 

се делят на две големи групи: такива, в 

чийто състав влиза кофеин (поддържа 

еластичността на кожата) и такива, 

които съдържат витамин А, който се 

натрупва в епидермиса и „опъва“ пор-

токаловата кожа. Освен тези две ос-

новни съставки, кремовете и гелове-

те против целулит могат да съдържат 

гинко билоба, витамин С или други по-

добряващи кръвообращението на кожа-

та съставки. Както и стягащи я. Глав-

ният недостатък на тези средства 

е кратковременното им повърхност-

но действие, което спира веднага след 

взимане на душ. За постигане на по-

дълготрайни резултати трябва да при-

бегнете до салонни процедури.

ÒßËÎ
ÒÎ

ÒßËÎ
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А
ко не си падате по фитнеса, а аеро-

биката ви изглежда ретро, опитай-

те зумба. Тя прилича повече на пар-

ти с танци, отколкото на тренировка. В 

България навлиза през 2010 г. „Тогава в ця-

лата страна имаше само трима инструк-

тори. За две-три години зумбата стана 

популярна в цялата страна, което доказва 

колко забавен начин за правене на фитнес 

е“ – информира ме Светослава ДАНЕВА, 

инструктор по зумба във фитнес център 

„Фитнес пойнт“ в софийския квартал „Ло-

зенец“. Година и половина преди да научи 

за зумба, тя практикува спортни танци 

в любителска група. След това участва 

в група за полупрофесионална подготов-

ка по спортни танци, където има по 1 за-

дължителен час зумба на седмица. Така се 

влюбва в тези движения, че те стават 

нейно призвание и ежедневно занимание.

Пръв колумбийският инструктор Албер-

то Перес (Alberto Perez) миксира 

ФИТНЕС, АЕРОБИКА И ТАНЦИ 

в тренировъчна програма. Естествено, 

той набляга на латиноамериканските 

ритми – салса, ламбада, бачата, румба, 

мамбо, самба. „Странно е, че мъжете в 

този спорт са малко, при все че негови-

ят създател е мъж – учудва се Светос-

лава, която нейните ученици наричат за 

кратко Светла. – Колкото до музиката, 

аз използвам и по-бавни парчета. Дори 

валс. Все пак трябва да има моменти на 

почивка“ – допълва тя.

КАК ПРОТИЧА 

ТРЕНИРОВКАТА

Щом се смени парчето, се сменят и дви-

женията. Въртения, подскоци, клекове, 

синхронизирани фигури с краката и ръце-

те – движенията не спират нито за ми-

нута. Едва ви стига време да пийнете 

малко вода и да попиете потта от чело-

то си. „Но няма причина за безпокойство 

– композициите са лесни – успокоява ме 

Светла. – Те се запомнят бързо даже и 

от онези, които никога не са се занима-

вали с танци. Тялото сякаш само влиза в 

ритъма на музиката, а за настроението 

ви да не говорим… То си е приповдигнато 

по време на цялата тренировка. 

ВСИЧКИ МУСКУЛИ СА 

В ИГРАТА 

На краката, на ръцете, на гърба и дори 

на коремната преса, а раменете и шия-

та се отпускат. „Това е тайната на зум-

ба – мислиш си, че не натоварваш муску-

лите, а те неусетно се оформят“ – уточ-

нява Светослава. Но предупреждава, че 

без ограничения в храненето няма да по-

стигнем желаната фигура. Все пак тряб-

ва да намалим мазното, сладкото и вред-

ните храни и да бъдем редовни на уроци-

те по зумба. 2–3 посещения седмично са 

достатъчни, за да редуцирате теглото 

си и да стегнете тялото си. Зумбата 

обаче най-много развива издръжливост-

та ви, защото все пак основно е аероб-

но натоварване. 

СТЪПКИТЕ

е препоръчително да не се учат предва-

рително, а в процеса на трениране. „Аз 

не показвам стъпките преди трениров-

ка. Идеята не е да се учим да танцува-

ме, а да се забавляваме чрез движение и 

да се изпотим. По силите на всеки чо-

век е да запомни стъпките. Обикновено 

това се случва след третата трениров-

ка. Самата аз също гледах като гръмна-

та през първия си час по зумба“ – споде-

ля Светослава. 

Няма възрастови ограничения за практи-

куване зумба, но ако имате проблеми със 

ставите или сърдечносъдови заболява-

ния, инструкторът задължително тряб-

ва да знае за тях, за да ви следи и да ви 

натоварва по-леко. 

ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК 

СИ ИМА ИНСТРУКТОР

При някои може да ви е много трудно, при 

някои по-лесно. Как е в часовете на Све-

тослава Данева?! „Старая се хората да 

си тръгват доволни след всеки мой час. 

Обикновено обяснявам защо съм включила 

това или онова движение в урока. И задъл-

жително завършвам с 10-минутен стре-

чинг на земя. Повечето колеги не го пра-

вят. Всичко, което ви трябва, за да се по-

чувствате леки и да ви стане добре след 

часа по зумба, са: удобни обувки, които 

обхващат глезените, желание да издър-

жите до края на тренировката и любов 

към танците“ – категорична е Светла. 

Разговора води Мариана ЯНЕВА

##ЗУМБАЗУМБАwithmewithme

АКО СТЕ СЕ ВДЪХНОВИЛИ

да се запишете на зумба при 

Светослава Данева, телефоните са: 

0888/76-01-89; 0884/80-88-39 

Фитнес клуб „Фит пойнт“, 

кв. „Лозенец“, ул. „Крум Попов“ 56–58

contact@fitpoint.net

www.fitpoint.net

www.facebook.com/fit.point.sofia
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Зад баналния въпрос 

дали да се епилираме, 

или не се крие къде-къде 

по-сложната история 

на нашите отношения 

със собственото 

ни тяло, пол и 

сексуалност.

И
зглежда такава дреболия, 
като косъмчетата по ко-
жата (тези няколко мили-
метра „животинско“ наслед-

ство от далечните ни предци), ни-

кого не оставя равнодушен. Някои 
от нас си падат по крайностите – 
или не оставят нито едно косъмче, 
или пък оставят всички. Дали обез-
космяването на тялото е само 
мода? Не съвсем, биха казали кул-
туролозите. Било е популярно сред 
жените и в Древен Рим, и в Дре-
вен Египет. Отсъствието на косми 
е знак за канонично идеално тяло. С 
редки изключения, в изобразително-
то изкуство до епохата на декадан-
са голото женско тяло е рисувано 
без косми. Като виц се разказва ис-
торията за английския изкуствовед 
от XIX в. Джон Ръскин, който при-
паднал по време на първата си брач-
на нощ, защото за първи път видял 

женското тяло такова, каквото то 
било в действителност. 

ЗА И ПРОТИВ 
Религия, климат, хигиена – аргумен-

тите „за“ и „против“ епилацията 
се променят през различните епохи. 
Но с каквито и смисли да е било на-
товарвано обезкосмяването във вре-
мето, безспорно е едно – тя тегли 
ясна черта между човека и живот-
ното, между природата на нашето 
тяло и културните кодове на обще-
ството. Отстраняването на косми-
те днес е начин да заявим своята 
идентичност и принадлежност – со-
циална, полова и сексуална. Косми-
те са животинското начало, сим-

КОСЪМА

СРЕЩУСРЕЩУ
РАСТЕЖА НАРАСТЕЖА НА
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вол на необуздани инстинкти и сек-
суална мощ. Както религията изис-
ква от жените да се забраждат, за 
да крият своята сексуалност, така 
и съвременният културен модел ни 
налага да премахваме косъмчетата 
по краката, защото те прекалено 
„силно“ заявяват за биологичния жи-
вот на телата ни. Малко по-различ-
но стои въпросът с обезкосмяване-
то на скритата от чужди погледи 
зона на бикините. Ако по покрити-
те с козина животински тела има 
някаква неокосмена зона, то тя е 
точно тази около половите органи! 
При хората епилирането є може да 
е израз точно на обратния стремеж 
– да се акцентира върху сексуалнос-
тта, а не тя да се скрива. 

И така, от една страна, имаме не-
умолимо растящи по телата ни ко-
сми, а от друга – все повече и все 
по-ефективни средства за премахва-
нето им. И дали сме с много, или 
малко количество растителност по 
кожата, зависи от нашите предста-
ви, фантазии и вътрешни бариери. 
От време на време отказът е фор-
ма на протест срещу очакванията 
на социума. Или начин да привле-
чем вниманието към себе си. Как-
то направи актрисата Джулия Ро-
бъртс на премиерата на филма „Но-
тинг Хил“ в Лондон през 1999 г., ко-
гато „блесна“ с неепилирани, макар 
и старателно „оформени“ подмиш-
ници. Но даже и ако признаем пре-
небрежимо малкия брой на хората 
в Германия, Испания и Португалия, 
които са страстни привърженици на 

натуралния начин на живот, 
пак можем да твърдим, 

че космите отдавна са изгубили пра-
вото си да се появяват по откри-
тите участъци на женската кожа.

ЖАЖДА ЗА ИДЕАЛ
Безупречното тяло е без косми, 

без целулит и без бръчки. Тоест 
без възраст и без свойствените на 
пола „екстри“. Кожа като на бебе 
– това искаме ние. Отстраняване-
то на космите „изтрива“ полови-
те признаци, а също и възрастта. 
Отсъствието на косми в интимни-
те зони създава усещане за невин-
ност, неизкушеност, беззащитност. 
Епилираната кожа сякаш приканва 
да бъде погалена. Затова тя е жен-
ствена кожа. 

Днес арсеналът от средства за 
епилация се обогатява с все по-
ефективни технологии, в това число 
и спомагателни (облекчаващи бръс-
ненето душ-гелове, забавящи расте-
жа на косъма дезодоранти и кре-
мове, които правят кожата гладка 
като кадифе). 

За повечето съвременни жени 
епилацията е обичайна процедура. 
Много малко дами не са се обезкос-
мявали никога в живота.

Не е ли това истински парадокс – 
в епохата на все по-голямата попу-
лярност на природосъобразния начин 
на живот, биохраните, естествени-
те материи и „натуралния“ маки-
яж, унищожаването на естествена-
та растителност по тялото се е 
превърнало в норма. Какво е това? 
Личен избор, просто желание да се 
чувстваме по-добре в тяло, лишено 
от косми, или повече или по-малко 
съзнателно подчинение на съвременни-
те естетически изисквания? В края 
на краищата сами вземаме решение-
то дали да се епилираме изцяло, или 

частично, дали да го правим 
само по време на плажния 
сезон, или целогодишно. 

За през сезона на отпус-
ките епилацията е силно 
препоръчителна. Тя ви е 

нужна, за да се насладите на 
лекотата на лятото и буквално 

с кожата си да усетите удоволст-
вието от ласките на топлия вятър 
и на слънчевите лъчи. Това е напъл-
но естествено желание.  

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

©
 T

AT
IA

NA
 P

OP
OV

A 
/ W

W
W

.1
23

RF
.C

OM



хр а н е н е

С
поред резултатите 
от скорошно евро-
пейско проучване хо-
рата, които са на-

ясно как работи програмата 
за редуциране на теглото, коя-
то следват, са по-мотивирани 

да спортуват и по-лесно понасят 
хранителните ограничения. С други 

думи, за да отслабнете, трябва да 
знаете точно кои методи за редуци-
ране на теглото са ефективни и кои 
не работят. 

ÌÈÒ 

АКО ПРИЕМАТЕ 3500 КАЛОРИИ 

НА СЕДМИЦА, ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ 

С 500 г ЗА 7 ДНИ

Ефективността на този метод е 
силно надценена. Тази теория не от-
чита факта, че когато губите тегло, 
вашият метаболизъм се забавя, кое-
то означава, че за да не трупате ки-
лограми, трябва да приемате още по-
малко калории. Разбира се, че ако „оре-
жете“ калорийния прием до 3500 кал 
седмично, няма как да не отслабнете. 
Но колко точно килограма ще успее-
те да стопите, може да се предска-
же само от врачка. Да вземем за при-
мер 46-годишна жена, която тежи 85 
килограма. Ако тя приема по 500 кал 
на ден, според теорията би трябвало 

да отслабва с 500 г на седмица, или с 
13 кг за 6 месеца. Диетолозите обаче 
са проверили тези твърдения на прак-
тика. Според тях загубата на тегло 
за такъв период от време реално не 
може да е повече от 5–6 кг.

ПРАВИЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ Посете-
те диетолог. Той ще избере съобразена 
точно с вас и вашия начин на живот 
диета и ще ви даде препоръки как да 
запазите намаленото тегло.

ÈÑÒÈÍÀ

БАЛАНСИРАНОТО ХРАНЕНЕ 3 ПЪТИ 

ДНЕВНО Е СЪЩО ТОЛКОВА ЕФЕКТИВНО 

ЗА СВАЛЯНЕ НА КИЛОГРАМИ, КОЛКОТО 

И ХАПВАНЕТО НАЧЕСТО, НО ПО МАЛКО

Учени от университета в Мисури 
стигнали до извода, че хората, кои-
то се придържат към триразовото 
балансирано хранене, се оплакват от 
глад не по-често от онези, които 
ядат по малко 4–5 пъти на ден. Ако 
ви липсват търпение и желание да 
контролирате размера на всяка пор-
ция и да разграфявате количеството 
на калории по време на многобройни-
те похапвания през деня, то хранене-
то три пъти дневно (пълноценна за-
куска, обяд и вечеря) е оптималният 
вариант за вас. Освен това повечето 
хранения през деня ви подлагат и на 
повече кулинарни изкушения.

ОТСЛАБВАНЕТО

Сладки лъжи и
горчиви истини

ÒßËÎ
ÒÎ

На диета сте, но не можете да свалите 
нито килограм?! Популярните препоръки за 
отслабване или са прекалено очевидни, или 
толкова противоречиви, че ви приличат на 
лъжи. Да, има и сладки лъжи, но повечето от тях 
са горчиви истини. Отсяхме специално за вас 
митовете от реалността.
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ПРАВИЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ Незави-
симо от това каква система на хра-
нене ще изберете – три пъти на ден 
или по-начесто, но по малко – е много 
важно да не намалявате количество-
то калории за деня извънредно много. 
Ако ядете прекалено малко или прека-
лено рядко (1–2 пъти дневно), вашият 
организъм ще се разбунтува и вие ще 
се провалите.

ÈÑÒÈÍÀ

ЗА ДА ПОДДЪРЖАТЕ ОПТИМАЛНО 

ТЕГЛО, ТРЯБВА ДА КОНТРОЛИРАТЕ 

ХРАНЕНЕТО СИ ЦЯЛ ЖИВОТ

Преди няколко десетилетия лекари-
те смятаха, че постоянните ограни-
чения в храненето могат до доведат 
до хранителни неврози. Но в наши 
дни навсякъде има толкова изкушения 
и вредни храни, че без ограничения 
не става! Ако искате да запазите не 
само добрата си фигура, но и здраве-
то си, ще ви се наложи да свикнете 
с мисълта, че трябва да се контроли-
рате цял живот.

ПРАВИЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ Психоло-
зите, специалисти по хранителни за-
висимости, биха ви посъветвали да не 
изключвате от менюто си любимите, 
но „вредни“ продукти и блюда (даже 
и ако всички те се окажат с излишни 
калории). Достатъчно е просто да не 
ядете постоянно пушени колбаси, пър-
жени картофи, торти и прочее забра-
нени лакомства. Но от време на вре-
ме задължително си разрешавайте да 
отстъпите от това правило. 

А за да следите дали разумно съче-
тавате балансираното хранене и „ра-
достите“ от живота, се теглете на 
кантара веднъж седмично. Това ще ви 
помогне да нанесете корекции в хра-
ненето си, преди да се стигне до ка-
тастрофа.

ÈÑÒÈÍÀ

ЗАНИМАНИЯТА СЪС СПОРТ НЕ ИЗГАРЯТ 

ИЗЛИШНИТЕ МАСТНИ НАТРУПВАНИЯ

В американско изследване участва-
ли 411 жени. Онези от тях, които 
тренирали 1–3 пъти седмично, за по-
ловин година не били свалили повече 
килограми от тези, които през съ-
щото това време решавали кръсто-
словици или судоку. А миналата годи-
на американски диетолози анализира-
ха 15 проучвания на тази тема и още 
веднъж потвърдиха: умерените трени-

ровки не благоприятстват редуциране-
то на теглото. Сигурно защото след 
спортуване у нас се пробужда „звер-
ски“ апетит. Има и още едно биоло-
гично обяснение: когато започнете по-
вече и по-често да се занимавате със 
спорт, организмът се старае да се 
приспособи към този стрес и забавя 
метаболизма си в състояние на покой 
с около 7%. В резултат неизразходва-
ните калории се отлагат под форма-
та на мазнини.

ПРАВИЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ Даже и 
ако спортът не ви помогне да свали-
те килограми, той ще направи тяло-
то ви по-стегнато, а обиколките ви – 
по-малки. А стройната талия се смя-
та за най-важния показател за здра-
вето (мастните отлагания около та-
лията и корема лекарите свързват с 
възникването на диабет и сърдечносъ-
дови заболявания).

ÌÈÒ

АКО В МИНАЛОТО ВИЕ ТУ СТЕ БИЛИ 

НА ЖЕСТОКИ ДИЕТИ, ТУ РЯЗКО СТЕ 

НАПЪЛНЯВАЛИ СЛЕД ТЯХ, ЩЕ ВИ Е 

МНОГО ТРУДНО ДА ОТСЛАБНЕТЕ В 

НАСТОЯЩЕТО

Такава гледна точка е била популярна 
в края на ХХ век, когато американ-
ските учени провели опит с плъхове. 
Животните, които те ту ограничава-
ли в храненето, ту прехранвали, много 
бързо трупали излишно тегло и почти 
не можели да отслабнат. 

Но лекари от Сиатъл неотдавна до-
казаха, че към хората тази теория 
няма никакво отношение. Ако вие ряз-
ко сте отслабвали, напълнявали и по-
сле пак отслабвали, това въобще не се 
отразява на метаболизма ви. В изслед-
ванията участвали жени, които в ми-
налото няколко пъти са напълнявали и 
отслабвали с повече от 10 кг. Започ-
вайки да се придържат към режим на 
оптимално хранене и умерено физиче-
ско натоварване, те отслабвали също 
толкова ефективно, както и онези, 
при които не се били наблюдавали та-
кива резки колебания в теглото.

ПРАВИЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ Харак-
терно за жените, които сменят една 
драстична диета с друга, е, че рязко 
отслабват и после рязко напълняват. 
Направете си изводи и се постарайте 
веднъж завинаги да промените този 
свой навик. Контролирайте хранене-

то си и се старайте да се движи-
те повече, за да редуцирате теглото 
си постепенно и да задържите резул-
татите.

ÈÑÒÈÍÀ

КОЛКОТО ПО-ТРУДНОПОСТИЖИМА 

Е ЦЕЛТА, ТОЛКОВА ПО-СИЛНА Е 

МОТИВАЦИЯТА.

Доскоро повечето от диетолозите 
бяха убедени, че главното условие за 
постигане на задоволителни резултати 
е поставянето на не много големи, но 
изпълними цели. 

Но датски изследователи провели 
експеримент с 447 души, който до-
казал обратното – че колкото по-
трудна е поставената задача, толкова 
по-добри резултати получавали учас-
тниците в експеримента. Амбицира-
ните хора отслабват по-резултатно. 
Поставяйки си сложна задача, вие из-
питвате прилив на сили и адреналин 
и по този начин увеличавате шансове-
те си за успех.

ПРАВИЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ Плани-
райте да свалите 14–15% от вашето 
сегашно тегло. Най-голям ефект по-
стигнали онези участници в датското 
изследване, които си били поставили 
пред себе си точно такава задача. Ако 
тежите 80 кг, обещайте си да се из-
бавите от 11–12 кг.

ÌÈÒ

ИЗКЛЮЧЕТЕ ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ 

ОТ МЕНЮТО СИ И ГАРАНТИРАНО 

ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ!

Редуцирането на въглехидратите в 
менют о води до покачване на нивата 
на кортизол и С-реактивните проте-
ини (СРП) в кръвта, което пък по-
вишава риска от сърдечносъдови за-
болявания. А балансираното хранене 
стимулира метаболизма, вследствие на 
което организмът ви „изгаря“ с 300 
кал повече на ден. Направете си из-
вода. 

ПРАВИЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ Балан-
сираното меню включва голямо коли-
чество пълнозърнести храни, свежи 
плодове, зелени подправки, зеленчуци, 
ядки, полезни мазнини (зехтин и слън-
чогледово олио), постно месо и риба 
и изключва рафинираните продукти с 
добавки и овкусители, както фастфу-
да. Именно към такова меню трябва 
да се придържате, ако искате да от-
слабнете. 
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Х
раната, която слагате в 
уста, може да ви направи по-
умни, по-стройни, по-силни и 
същевременно да ви подари 

божествени вкусови усещания. 

МАЗНА РИБА
Рибата (особе-

но тази с червено 
месо) заема първо 
място в списъка 
на най-полезните 
за жените проду-
кти. Заради голя-
мото количество 

омега-3 мастни киселини, които съ-
държа, гарантира здравето не само 
на сърдечносъдовата система, но 
благоприятства и успешното про-
тичане на бременността. Ненасите-

ните мастни киселини омега-3 по-
вишават настроението, държат де-
пресията на разстояние и ни защи-
тават от алцхаймер и рак.

Необходимо количество 2 пор-
ции мазна риба на седмица са напъл-
но достатъчни. Ако не сте сигурни, 
че рибата е прясна и качествена, 
по-добре използвайте консервирана. 
Тя също е полезна. Само че обръ-
щайте внимание на произхода є – 
рибите, отгледани във ферми, могат 
да съдържат в месото си и вредни 
вещества.

СУПЕРЖЕНИ

СУПЕРПРОДУКТИза
Обичате да си хапвате, 
но също така обичате 
да се чувствате 
добре в тялото си. Не, 
това не са взаимно 
изключващи се понятия, 
ако предпочетете 
суперхраните, които 
специално селектирахме.

БАДЕМЪТ намалява нивото на лошия холестерол в кръвта и е 

помощник в отслабването. Доброволците, участници в научен 

експеримент, които добавяли бадеми към своята нискокалорий-

на диета, по-лесно стопили килограми и най-важното – запази-

ли постигнатия резултат. 

ТЕЛЕШКОТО МЕСО съдържа цинк, който укрепва имунитета, 

желязо, което се бори с умората и желязодефицитната анемия. 

ЯЙЦАТА са богати на висококачествени белтъчини, а също и 

на витамини D и A. Те се отличават с ниско съдържание на на-

ситени мазнини. Холинът в състава им има огромно значение 

за поддържане на мозъчните функции. Освен това те се явя-

ват доставчици на два вида каротиноиди, необходими за здра-

вето на очите. 

ЗЕЛЕНИЯТ ЧАЙ ще ви помогне да се преборите с рака и бо-

лестите на сърцето, а също така да предотвратите слабо-

умието, диабета и инсулта. Той е вълшебната тонизираща на-

питка, която ни спасява от умората. Бонус: изпивайте чети-

ри чаши на ден и ще изгаряте допълнително още 80 калории.

ГРЕЙПФРУТЪТ Освен че има много малко захари и нисък гли-

кемичен индекс, той понижава нивата на хормона инсулин, с кое-

то улеснява горенето на мазнините. А това, заедно с високото 

му съдържание на фибри (ако се яде целият плод), потиска апе-

тита. 

ЦАРЕВИЦАТА се явява отличен източник на енергия, белтъ-

чини, фибри и антиоксиданти.

МЛЯКОТО е богат източник на белтъчини, калций и витамин D.

ТИКВЕНИТЕ СЕМКИ съдържат белтъчини, цинк, магнезий и 

селен. Те ни помагат да се защитим от депресия и сърдечно-

съдови болести, а също така укрепват костите. 

КИНОАТА е богата на белтъчини, а също и на полезни за кос-

тите минерали, като мед, фосфор, желязо и магнезий. 

СТАФИДИТЕ са отличен продукт за похапване с полезни въ-

глехидрати в допълнение към фибрите, желязото и витамин С 

в съдържанието им.

СОЯТА е чудесен източник на белтъчини. В умерени количе-

ства тя може да намали риска от развитие на рак на млечни-

те жлези и да запази костната плътност след менопаузата.

СПАНАКЪТ е богат на витамини А, С и К, а също така на лу-

теин, необходим за поддържане на здравето на очите.

СЛАДКИТЕ КАРТОФИ са „претъпкани“ с антиоксиданти, 

които ефективно се борят с рака, а също така с въглехидра-

ти, фибри, витамини, манган и калий. 

ВИШНИТЕ са един от най-богатите на антиоксиданти пло-

дове, който пречи да загубим паметта си твърде рано. Освен 

това намаляват количеството на лошия холестерол и профи-

лактират диабета. 

ДОМАТИТЕ са незаменим източник на ликопен – мощен 

антиоксидант, който може да ни защити от рак на шийка-

та на матката и рак на гърдата. Ликопенът действа и като 

слънцезащитен крем. Гответе доматите заедно с броколи, за 

да извлечете още повече ползи. 

ДОБАВЕТЕ ОЩЕ 15 ПРОДУКТА
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БОРОВИНКИ
Ако ягодите са 

здравословно съ-
кровище, то бо-
ровинките са но-
сителите на ко-
роната на женско-
то здраве. Това е 
най-ефективният 

anti-age плод, подарен ни от приро-
дата. Научни изследвания са доказа-
ли, че боровинките поддържат па-
метта ни свежа, подобряват двига-
телните ни навици и значително на-
маляват артериалното налягане.

Още една немаловажна причина, за-
ради която можем да обикнем боро-
винките, е, че те се отличават с 
високо съдържание на антиоксиданти 
– веществата, които ни помагат 
да изглеждаме по-млади. И още един 
плюс e ниската им калорийна стой-
ност – само 80 кал съдържа една 
порция (1 ч. ч.) боровинки. 

Необходимо количество По поло-
вин чаена чаша на ден е идеална-
та доза. 

ОВЕС
Овесът може да 

ни помогне да на-
малим нивото на 
холестерол в кръв-
та. Той е богат на 
разтворими и не-
разтворими фибри, 
които поддържат 

по-дълго време усещането ни за си-
тост и по този начин ни помагат 
да контролираме теглото си.

Може да изберете и овесени ядки, 
но прясно приготвеният овес съдър-
жа по-голямо количество фибри.

Необходимо количество Нуждае-
те се от една средна порция овесе-
на каша на ден, за да получите пре-
поръчителната дневна доза фибри.

БРОКОЛИ
Химическите ве-

щества в кръс-
тоцветните зе-
ленчуци, и особено 
в броколите, про-
филактират рак 
на млечните жле-
зи, борейки се с 

излишъка на естроген в организма. 
Богат на витамин С и идеален из-

точник на витамин А, този зеленчук 
ни кара да се чувстваме сити дълго 
време. В порция броколи се съдър-
жат само 30 кал. Броколите получа-
ват и бонус точки заради това, че 
съдържат и много фибри, фолиева 
киселина, калций, желязо и калий. 
Важно е, че не губят много от хра-
нителната си стойност при тер-
мична обработка.

Необходимо количество Изяж-
дайте минимум две порции броколи 
на седмица.

МАНГО
В родната си 

Индия манго-
то е извест-
но като Кра-
ля на плодо-
вете. У нас 
то тепърва ще 
се радва на голя-

ма популярност. Освен че е мно-
го вкусно и ароматно, то е богато 
на фибри, витамини, калий, калций 
и магнезий. Винената, ябълчената и 
лимонената киселини, които съдър-
жа, са идеални за поддържане на ки-
селинно-алкалния баланс в организма.

Екстрактът от листата, кора-
та и стъблото на мангото уби-
ва вредните микроорганизми. А пък 
антиоксидантите предпазват от 
сърдечни заболявания и дори от ня-
кои видове рак. Сокът от манго 
е полезен при малокръвие, подсилва 
апетита, укрепва стените на кръво-
носните съдове и така ни помага в 
борбата с омразните стрии.

Необходимо количество Поне по 
2 манго на седмица – най-добре до-
бавено на парченца в плодова сала-
та. 

Ако не сте любител на плодове-

те, решението за вас е „Манго 

комплекс“ – най-комплексната хра-

нителна добавка за отслабване на 

българския пазар. Тя събира в себе 

си ефективността на всички све-

товно доказани храни за редуци-

ране на теглото, изчистване на 

токсините и повишаване на тону-

са: африканско манго, малинови ке-

тони, L-карнитин, акай бери, зелен 

чай, гуарана, грейпфрут, ресфера-

трол и кафяви морски водорасли. 

„Манго комплекс“ подпомага бързо-

то изгаряне на излишните мазнини 

по един наистина здравословен и 

вкусен начин. Повече за хранител-

ната добавка можете да прочете-

те на интернет адрес http://www.

mangocomplexbg.com.

За поръчки: „Супер-Фиш“ ЕООД, 

тел.: 0899942804.

ÒßËÎÒÎ
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АВОКАДО
Да, този плод 

се отличава с 
високо съдържа-
ние на мазнини, 
но в този случай 
това не е никак 
лошо. За нашия 
организъм са ва-
жни мононенаси-

тените мастни киселини, които са 
незаменими за здравето на сърце-
то. Освен това именно те отгова-
рят за използването на мастните 
натрупвания в областта на корема 
в качеството им на енергия, а също 
и за решаването на някои проблеми 
с фертилността. 

Авокадото съдържа и големи коли-
чества калий, магнезий, фолиева ки-
селина, белтъчини и витамините В6, 
Е и К. Добавете към това фибри и 
ще получите практически идеалния 
за здравето продукт. 

Необходимо количество Добре е 
да изяждате от 1/4 до 1/2 авока-
до на ден.

ЧЕРВЕН ФАСУЛ
Всички видо-

ве фасул са по-
лезни за женско-
то здраве. Но 
именно черве-
ният попада в 
топ 10 на нашия 
списък по някол-
ко причини. Бо-

гат е антиоксиданти и белтъчини, 
фолиева киселина, минерали и фи-
бри, в това число и на резистент-
на скорбяла,  която помага на тя-
лото да гори мазнини, засища бър-
зо и задълго, контролира нивата на 
кръвната захар и дори намалява ри-
ска от ракови заболявания. Нямате 
време да готвите фасул? Това не 
е повод да се откажете от него. 
Консервираният също е добър ва-
риант. 

Необходимо количество Поне 3 
ч. ч. сварен червен фасул на седмица.

КИСЕЛО МЛЯКО
То е богато на калций, незаменим за 

здравето на костите. Една кофичка 
съдържа почти четвърт от необхо-
димата дневна доза калций. За пре-
поръчване е да избирате нискомасле-

ните вариан-
ти. Най-цен-
ната състав-
ка на кисело-
то мляко са 
пробиотиците 
– култура, 
която може 
да облекчи 

синдрома на раздразнения стомах – 
заболяване, което се среща по-често 
сред жените. Някои експерти твър-
дят, че пробиотиците повишават и 
имунитета. 

Необходимо количество Не по-

малко от три кофички (по 300 г 
всяка) кисело мляко на ден. 

ЗЕХТИН
Никой списък с 

полезни за жен-
ското здраве 
храни няма да е 
пълен, ако не съ-
държа и това 
драгоценно мас-
ло. Зехтина от-

давна го наричат „основна причина 
за здравето на сърцето и дълголети-
ето“. Той защитава от алцхаймер, 
а също така подобрява когнитивни-
те (познавателните) функции. Тоест 
благодарение на него ние по-лесно на-
учаваме и запомняме интересни фак-
ти. Резултати от изследване, про-
ведено в Испания през 2008 г., по-
казват, че съединенията, влизащи в 
състава на зехтина, могат да се бо-
рят с някои видове рак на млечни-
те жлези. И това не е всичко – зех-
тинът съхранява младостта на ко-
жата и косата дълго време. Много 
южни красавици сочат точно него 
като основна тайна за своята неу-
вяхваща хубост. 

Необходимо количество 2 с. л. 
на ден.

ТЪМЕН ШОКОЛАД
Това е хра-

на, която жени-
те обичат, но и 
тя ги обича. Тъм-
ният е богат на 
антиоксиданти и 
помага на дамите 
да намалят риска 

от инсулт и заболявания на сърце-
то. В него има още магнезий, мед, 
цинк, манган фосфор и всички нуж-
ни за здравината на костите еле-
менти. Изследвания сочат, че шоко-
ладът хидратира кожата отвътре, 
намалява кръвното налягане и усъ-
вършенства мисловните процеси. Ос-
вен това той ни дарява с незамени-
мо чувствено удоволствие, което ни 
помага да се преборим с депресията. 

Необходимо количество Отда-
вайте предпочитание на черния шо-
колад, който съдържа над 70% ка-
као. Достатъчно ви е да изяждате 
по 10 г от него на ден. 

В тях се съдържат: йод, фосфор, 

калий, бром, кобалт, арсен, радий, 

манган, желязо, натрий, серни съеди-

нения и азотни вещества. Морски-

те водорасли са богати на витами-

ни (А, В1, В2, B12, С, D, Е и каротино-

иди) и полизахариди (алгинова кисели-

на). Йодът, освен че подобрява рабо-

тата на щитовидната жлеза и мо-

зъчната дейност, подпомага асими-

лирането на белтъчините и усвоява-

нето на фосфора, желязото и калция. 

Той активизира работата на някол-

ко ензима, намалява вискозитета на 

кръвта, количеството на холестеро-

ла (а с това и риска от атероскле-

роза, инфаркт, инсулт и съдови забо-

лявания). Комплексът от фитохормо-

ни, съдържащи се в ядивните видове 

водорасли, особено в ламинарията, 

стимулира обновяването на слизес-

тите обвивки на носоглътката, сто-

маха и половите органи. Съединения-

та на йода, брома и хлора са природ-

ни антисептици. Полизахаридите във 

водораслите поглъщат и извеждат 

токсините от тялото. 

За да се радвате на положителни-

те ефекти от кафявите водорасли, 

е нужно 2 или 3 пъти седмично да ги 

включвате в менюто си. Можете да 

ги добавяте към различни ястия (на-

пример от японската кухня). Поне 

веднъж в годината (2–3 месеца) е до-

бре да приемате хранителни добавки 

с кафяви водорасли. 

ПОЛЗИТЕ 
ОТ КАФЯВИТЕ 
ВОДОРАСЛИ
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П
ризнаваме им законното 
място в суши баровете, 
понякога ядем морско зеле 
и… това е всичко. А во-

дораслите, с техния ценен състав и 
необичаен вкус, са достойни по-чес-
то да украсяват нашето меню.

Впрочем всички ние ядем водорас-
ли, без да подозираме за това. Сред 
съставките на мармалада, сладоле-
да и някои млечни продукти при-
състват алгиновата киселина (Е400–
Е405), агар-агарът (Е406) и карагина-
нът (Е407) – вещества, добити от 
водорасли, които придават на про-
дуктите нужната консистенция, без 
да влияят на тяхната калорийност. 

Водораслите съдържат витамини-
те C, E, B2, B3, B12, провитамин А 
и такива важни за нашия органи-
зъм елементи, като йод, селен, же-
лязо, калций, магнезий, калий, бор, 
бром и манган. Освен това са бо-
гати на пълноценни, лесни за усво-
яване белтъчини, хранителни влак-
нини и висококачествени мазнини... 
Жалко, че въпреки всичките си до-
стойнства те все още си остават 
рядкост в европейските кухни. Въз-
можно е обаче, ако научим повече за 
тях, да започнем повече да ценим 
техния вкус.

ДА ЗАПОЧНЕМ ОТ ЙОДА

Той е изключително необходим за 
човешкия организъм микроелемент. 
И не можем да си набавим нужното 
ни количество даже и ако всеки ден 
ядем най-богатите на тази състав-
ка източници: йодирана сол, гречка, 
фурми и орехи. Във водораслите съ-
държанието на йод е рекордно ви-
соко. Пък и от тях йодът се ус-
воява бързо и лесно. Впрочем кол-
кото по-нервни сме, толкова пове-
че йод трябва да приемаме. Дори 
само разходките край морския бряг, 
където въздухът е наситен с йод, 
активизират работата на мозъка и 
повишават концентрацията ни. Йо-

дът ни дава чувство за лекота, а 
борът и бромът, които също се съ-
държат в голямо количество във во-
дораслите, ни успокояват. Водорас-
лите са богати и на селен – веще-
ство, което подпомага протичането 
на стотици химични реакции в орга-
низма и защитава клетки от дейст-
вието на свободните радикали. Така 
че, отправяйки се към морето, не 
бива да се отказваме от местните 
блюда с водорасли.

КЪДЕ ДА ГИ НАМЕРИМ 
През последните години те се от-

глеждат не само в Япония, Корея 
или Китай, но и в някои райони на 
Испания, Италия, Франция, Велико-
британия и САЩ. Можете да ги ку-
пите оттам и да ги внесете вкъ-
щи, но не е препоръчително сами да 
ги събирате и сушите. Впрочем и 
в някои български магазини можете 

да намерите сушени, замразени или 
консервирани водорасли.

КАТО ПОДПРАВКА

В кулинарията е лесно да гарнирате 
обичайно ястие по нов начин – на-
пример да подправите супата, паста-
та, ориза или салатата си със суше-
ни и смлени на прах водорасли. От 
тях храната се сдобива с едва за-
бележим аромат на йод и леко со-
лен привкус. Ако го правите за пър-
ви път, не прекалявайте с количе-
ството водорасли. В качеството на 
подправка можете да използвате фу-
куса (кафявите водорасли) или лами-
нарията. 

Диетолозите обаче не съветват да 

ги съчетавате със зеле, царевица, ре-

пички или горчица, защото тези про-

дукти влошават усвояването на йода 

от човешкия организъм.

ПО-САМОСТОЯТЕЛНА РОЛЯ

водораслите могат да играят в със-
тава на супи и салати. Например 
към салата от чушки, домати и лук 
спокойно можете да добавите лами-
нария и да я подправите със зехтин 
и лимонов сок. Друг вариант – вся-
какви морски продукти, смесени с 
водорасли. Ако готвите риба, увий-
те я във водорасли комбу и вкусът 
є ще стане невероятен. Можете да 
приготвите омлет от 2 яйца, разби-
ти с фукус на прах. Изчакайте сме-
ста да постои на стайна темпера-
тура 15 мин, преди да опържите ом-
лета. Така водораслите ще разкрият 
по-добре своя аромат и вкус. ©
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УРОК ПО ЯДЕНЕ НА

ВОДОРАСЛИВОДОРАСЛИ

Зеленчуците на морето

За ядивни се смятат около 20 вида 
водорасли. Ето и най-разпростра-
нените три:

Порфира е червено водорасло, което 

благодарение на популярността на 

японската кухня е по-известно като 

нори. От него се приготвя суши. Мо-

жете да го смелите и да го прибави-

те към макарони, пюрета или краве 

масло, а може в него да увивате риба 

или скариди с ориз.

Ламинария е кафяво водорасло. Ма-

риновано е по-известно като морско 

зеле. Съдържа изключително много 

йод. Консервирането променя малко 

вкуса му, затова си струва да обър-

нете внимание на сушената, замра-

зената или на прясната ламинария.

Комбу е японски вид ламинария. Съ-

държа ценната глутаматова кисели-

на. От комбу правят чипсове и при-

готвят традиционния японски бульон.

РЕЧНИК
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К
ристина е на 25 години – 
стройна, ефектна, облечена 
по последна мода, тя все пак 
е твърдо убедена, че… няма 

какво да облече. „Измъчвам се с 
този проблем всяка сутрин“ – при-
знава тя. И не е важно, че шкафо-
вете и гардеробите є едва се за-
тварят – толкова са претъпкани с 
дрехи. „Беше време, когато не мо-
жех да мина покрай отворен бутик, 
без да вляза вътре, а когато влезех, 
не можех да спра да купувам… Но в 
някакъв момент кредитите ми пре-
вишиха пет пъти моята заплата и 
аз паднах от небето на земята.“ 
Днес Кристина вече е приключила с 
импулсивните покупки, но страхът 
„няма какво да облека“ продължава 
да я измъчва. 

ГРАМАТИЧЕСКИ 
ПРАВИЛЕН ДРЕСКОД

Впрочем страхът „няма какво да 
облека“ е идентичен на „Няма какво 
да кажа“ или „Да не би да изтряс-
кам някоя глупост“. Както си има 
правила за говорене, така си има и 
правилен дрескод, който е добре да 
се спазва. 

„Отношението към собствената 
ни женственост винаги влияе на на-
чина, по който възприемаме наша-
та външност – обяснява психологът 
Лидия Тайб (Lydia Taieb). – И пробле-
мът „няма какво да облека“ може да 
възникне на всякаква възраст и при 
всякакво равнище на доходи“. 

Дори не само при жените. Да, да 
бъде красиво облечена, за една жена 
означава почти винаги да привли-
ча вниманието на противоположния 
пол. Тази асоциация се предава от 
поколение на поколение. Но от дру-
га страна, днес мъжете придават 
все повече значение на своята външ-
ност. В този смисъл те се измъч-
ват от още по-големи страхове! За-
щото на територията на модата и 
красотата са доста по-консерватив-
ни от жените, които са склонни да 
експериментират – и с облеклото, 
и със своята външност като цяло. 

Да си спомним например епохата 
на еманципация, появата на т.нар. 
нова жена: тогава изборът на мъже-
те и победното шествие на дело-
вия костюм по света бяха свързани 
преди всичко с мъжкия страх „да не 

би да изглеждам смешен и недоста-
тъчно мъжествен“. Но тогава защо 
отчаяното „няма какво да облека“ 
по принцип звучи по-често от жен-
ските уста?

ТАТКО, МАМА И АЗ
От ранното си детство девойка-

та гради представа за себе си, ог-
леждайки се в очите на баща си. 
Именно от бащиното отношение, 
внимание, възхищение и подкрепа за-
виси нейното самочувствие – да се 
чувства женствена, привлекателна и 
в най-широк смисъл достойна за лю-
бов. Оценката на бащата е много 
важна, защото помага на бъдеща-
та жена психологически да се отде-
ли от майката. Тя е нещо като за-
щита от майчиното всемогъщество, 
защото напомня на младото момиче, 
че то всъщност е отделна личност, 
а не е копие на майка си. Освен 
това през т.нар. едипов период мо-
мичето прави своите първи опити 
да съблазнява баща си – първия мъж 
в живота му. Тези опити, естест-
вено, биват отхвърлени и по-късно 
това позволява на младата жена да 
се влюби в друг мъж. 
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НЯМА КАКВО НЯМА КАКВО 
ДА ОБЛЕКА!ДА ОБЛЕКА!
Вероятно това е реплика, 

която всяка жена е изричала 

наум или на глас. И не защото 

гардеробът є е празен. Има 

моменти, когато всяка 

дреха ни се струва стара, 

ненужна, нелепа… Пустото 

му кокетство! Не, не е само 

кокетство. Иначе щеше да 

бъде прекалено просто…
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Мнението и оценката на майка-
та за външността на дъщерята е 
не по-малко важно, но неговата роля 
е съвсем друга. Майка и дъщеря иг-
раят нещо като игра на огледала. 
Във външността на майка си дъ-
щерята открива елементи от своя-
та женственост, за чието изразя-
ване непременно служат и дрехите. 
А майката от своя страна проек-
тира върху дъщеря си отношението 
към собствената си външност. На-
пример момиче, чиято майка е мно-
го загрижена за своята външност, 
в бъдеще е склонно да преувелича-
ва значението на гардероба за само-
чувствието си. 

„Ако се замислим, нашето отраже-
ние в огледалото почти не ни при-
надлежи – обяснява Лидия Тайб. – То 
по-скоро отразява нашето виждане 
как биха гледали (или гледат) на нас 
другите хора. Излиза, че всъщност 
ние се обличаме за другите: именно 
на тях ние показваме своите тела, 
„облечени“ в този или онзи имидж.“

ОТ ИДЕАЛА 
КЪМ РЕАЛНОСТТА

Вълнението, което ни обзема пред 
препълнения гардероб, се оказва по-
лезно, защото ни напомня за по-
требността да се самоосъзнаваме. 
То поражда съмнение у нас самите – 
от леко безпокойство до истинско 
страдание. Някои жени сякаш не но-
сят дрехите си, а те тях „носят“. 
Това говори, че лекотата на отно-
шенията между жената и дрехата е 
силно накърнена. На дрехите се въз-
лага задача, която ги превъзхожда – 
с тяхна помощ жената се надява да 
стане някоя друга, да утеши душев-
ните си болки, да скрие истинските 
си чувства зад маска, да реализира 
идеалната представа за себе си. Но 
отвореният гардероб ни връща към 
реалността и походът в магазина за 
нови поли и панталони далеч не ви-
наги решава проблема. Понякога се 
случва точно обратното – покупка-
та влошава настроението ни, защо-
то усещаме, че за пореден път сме 
попаднали в капан. Та нали реклама-
та или модните списания постоян-
но се опитват да ни натрапят раз-
бирането, че ние сме несъвършени и 
непълноценни, ако не притежаваме 

тази или онази вещ. Но се оказва, 
че с нея животът ни не става по-
щастлив, а без нея не спира.

Дрехата свързва нас и нашето 
тяло с външния свят. В периоди на 
физиологични промени (тийнеджър-
ска възраст, бременност или менопа-
уза) жената променя отношението 
към самата себе си и това се отра-
зява на начина, по който се облича. 
Тогава тя най-често прави промени 
в гардероба си. 

„След раждането на дъщеря си 
стоях безпомощно пред гардероба – 
спомня си 36-годишната Ели. – Голе-
мият корем бе изчезнал, аз даже поч-
ти не бях напълняла – просто не бях 
в състояние да облека своите пре-
дишни дрехи. Сякаш не се разпозна-
вах в огледалото. Постоянно плачех. 
Може би оплаквах онова безгрижно 
младо момиче, която бях преди. И 
което бе обикнал моят мъж…“

ОБЛЕКЛОТО НА ЖЕЛАНИЕТО
Ще ме обича ли в тези „стари“ 

дрехи? Ще бъда ли както преди же-
лана от него, ако облека същото, 
което съм обличала миналата годи-
на? Като проекция на нашите стра-
хове объркването ни пред гардероба 
издава и нашата тревога, че любов-
ното чувство може също да се „из-
носи“ и да заприлича на протритите 
ни дънки. Дрехата е нашата втора 
кожа – тя не само покрива тялото 
ни, но и се докосва до него, служи за 
проводник между нас и нашия парт-
ньор. Тоест нейната задача е отно-
во и отново да прави жената обект 
на желания, да провокира страстта 
на мъжете. А впоследствие и да… 
съблича жената и да показва нейна-
та женственост. 

Най-важното в отношенията ни 
с дрехите си остава лекотата. Не 
бива да живеем заради тях, а да им 
позволим да съществуват, за да ни 
променят. Не дрехата диктува на 
тялото какво да бъде, а то само 
диктува на дрехата правилата на 
играта. С други думи, колкото по-
силно у нас е усещането за собст-
вената ни цялост и за пълнота в 
живота, толкова по-лесни и радост-
ни ще са отношенията ни с наши-
те дрехи. САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!

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

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

www.espressocafe.bg, 0700 17 227 / 02 980 10 38
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зд р а в н а  к у л т у р а

ПОГЛЕД ОТКЪМ

В основата на всички 

проблеми с гръбначния 

стълб са два фактора – 

обездвижването и стресът. 

Ключът към здравето 

на гръбначния стълб е 

правилното осъзнато 

движение, което ще подобри 

и самочувствието ви.
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акар човекът да е съще-
ство, което ходи изправе-
но, по-голямата част от 
времето си той прекарва 

седейки или лежейки. От ергономич-
ните офисни кресла нашите тела се 
озовават директно в автомобилните 
седалки, а след това – в комфорт-
ните обятия на дивана в хола… На 
нашия гръб не му достига движение.

Широко разпространените пред-
стави за причините за гръбначните 
заболявания са вече доста остарели. 
Свикнали сме да мислим, че най-сла-
бото звено на гръбнака е кръстът. 
А в действителност това е шията. 
Че при проблеми с гърба трябва да 
ограничаваме движенията си, особе-
но фитнеса, а в действителност е 
точно обратното. Кинезитерапията 
– системата на лечение с помощта 
на движение обяснява защо точно 
горната част на гърба „натрупва“ 
стрес и защо грижите за дълбоко 
разположените мускули на шията са 
най-важни за облекчаване на болки-
те в гърба.

ЗОНАТА НА СТРЕСА
Основен рефлекс на всички млеко-

питаещи в случай на опасност е да 
крият (вмъкват) глава между ра-
менете (плешките), за да защитят 
уязвимото си гърло. Рефлекторния 

спазъм на дълбоките шийни муску-
ли в момент на стрес човек е на-
следил от своите предци. Дори на 
социалния стрес ние реагираме точ-
но така, макар той да не е не-
посредствена заплаха за нашия жи-
вот. Но този стрес има свойство-
то да се натрупва: дълбоките мус-
кули около гръбначния ни стълб ста-
ват все по-спазматични и все по-
твърди с течение на времето. Про-
блемите с шията рядко сигнализи-
рат за себе си чрез болка, но после-
диците от тях са доста сериозни, 
защото именно в този участък от 
гръбнака са разположени кръвонос-
ни съдове, които хранят нашия мо-
зък. Световъртеж, безсъние, главо-
болие, влошени зрение, памет и слух 
– причина за всички тези симпто-
ми могат да бъдат именно наруше-
нията в шийния отдел на гръбнака. 
За съжаление, в обикновения живот 
ние не разполагаме с толкова мно-
го начини да предотвратяваме по-
следиците от стреса. Устойчивост-
та си към него можем да подпо-
могнем с някои техники: дихател-
на гимнастика, медитация, йога. Но 
само квалифицирани специалисти мо-
гат да спрат спазмите на дълбоки-
те шийни мускули. 

НА НИВОТО НА ГЪРДИТЕ 
Проблемите с гръдния отдел на 

гръбнака по принцип възникват в 
детството, когато човек формира 
своята стойка. Днешните деца пре-
карват много време през деня зад 
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чина, а недостатъчното развитите 
им мускули вследствие на това обез-
движване не могат да държат гръб-
начния им стълб в правилно поло-
жение. Кинезитерапевтите са разра-
ботили специални комплекси от уп-
ражнения, които, ако се правят ре-
довно, могат да решат проблеми-
те с детската сколиоза. Защо това 
е толкова важно? Защото в тази 
зона чрез мрежа от нервни оконча-
ния гръбначният стълб е свързан с 
всички вътрешни органи – сърце, че-
рен дроб, бъбреци, бели дробове… 
Първопричина за много хронични за-
болявания се явяват именно пробле-
мите в този отдел на гръбнака. На 
кинезитерапевтите са известни слу-
чаи, когато при работа с гръдния 
отдел на гръбначния стълб някои за-
болявания, като например бронхиал-
на астма, изчезват от само себе си. 

ЗОНА НА ПОДДРЪЖКА
Долният отдел на гръбначния 

стълб е устроен най-просто. Всеки 
проблем в тази зона провокира бол-
ка – кръстът веднага дава да раз-
берем за проблемите му чрез тази 
болка и затова ние смятаме, че той 
е най-слабият участък от гръбнач-
ния стълб. Разрушителен за кръста 
е моментът, когато от седнало по-
ложение ставаме прави. Натоварва-
нето на гръбнака тогава се увели-
чава рязко, при това в пъти. Зато-
ва колкото повече време прекарваме 
седнали, толкова по-слаби стават 
мускулите, които поддържат гръб-
начния стълб. И толкова повече на-
шият кръст страда от неизбежно-

то натоварване в момента, когато 
ставаме прави – та нали той пое-
ма цялото ни тегло върху себе си. 

Под „ръководството“ на нервните 
окончания, разположени около гръб-
начния стълб в тази зона се нами-
ра основно репродуктивната систе-
ма. Доста нейни дисфункции и на-
рушения практически са свързани с 
проблеми в долната част на гърба. 
И обратно – от клиничния опит на 
кинезитерапевтите е известно, че 
ако поддържаме кръста във форма, 
някои репродуктивни проблеми мо-
гат тутакси да изчезнат (например 
проблема с потентността). 

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ
Понеже кинезитерапията е холис-

тичен, тоест цялостен подход към 
здравето, изследването на гръбнач-
ния стълб, освен обичайната маг-
нитно-резонансна томография и ул-
тразвук на кръвоносните съдове, 
трябва да включва и двигателен 
тест, който да покаже как функ-

ционират всички зони на гръбнака 
по време на движение. Ако се уста-
нови някакъв функционален блокаж, 
тоест че човек не може да пра-
ви едно или друго движение, се под-
бират специални упражнения, които 
постепенно, стъпка по стъпка, ви 
помагат да отстраните този бло-
каж. За да се избавите от последи-
ците от стреса – спазми в шийния 
отдел на гръбнака – ще ви помогне 
специалната методика на корекция 
на дълбоките шийни мускули (чрез 
въздействие върху определени нервни 
рецептори мускулите там се отпус-
кат напълно). 

В резултат се възстановя-
ва кръвоснабдяването на мозъка и 
се подобрява храненето на между-
прешленните дискове. Главоболието 
и световъртежът изчезват, арте-
риалното налягане се стабилизира, 
подобрява се работата на сърцето. 
Човек ходи на кинезитерапевт, за да 
помогне на гръбнака, а получава здра-
ве за цялото тяло. 

Този лесен и приятен начин гаранти-

рано подобрява кръвообращението в 

тъканите около гръбначния стълб 

буквално за две седмици. Само дето 

не можете да го прилагате сами на 

себе си. Помолете партньора ви да 

прокара две кубчета лед по гръбна-

ка ви – от кръста до горните ший-

ни прешлени и обратно. Упражнение-

то се изпълнява 30 сек (примерно 15 

пъти), след което кожата от двете 

страни на гръбначния стълб се раз-

трива с ръце на сухо.

Ако имате хронични болки, трябва да изследвате гръбначния си стълб. А след 

това да се придържате към няколко прости правила – профилактични мерки, кои-

то ще ви помогнат да контролирате не само гърба си, но и целия си организъм.

Редовна физическа активност. Препоръчват се занимания на тренажори 

през ден. За профилактика са достатъчни и най-обикновени упражнения, които 

можете да изпълнявате вкъщи: 100 клякания, 50 лицеви опори, 50 навеждания и 50 

коремни преси. За здравия човек това трябва да е норма. Ако ви е трудно обаче, 

започнете с по-малко повторения и постепенно увеличавайте натоварването.

Масаж. Обикновеният оздравителен масаж на гърба трябва да се прави на се-

анси два пъти през годината (по един сеанс на половин година). При нашия на-

чин на живот това е необходимо практически за всички. Но приоритет все пак 

си остават физическите упражнения – по-добре тренировки без масаж, откол-

кото обратното. 

Термопроцедури. Към тях се отнасят сауната, парната баня, контрастни-

те душове, криосауната – всички те ни помагат да тренираме и да поддържаме 

в тонус съдовата мускулатура. Ако кръвоносните съдове запазят своята елас-

тичност, това гарантира по-доброто хранене и освобождаване от шлаката не 

само на тъканите на гръбначния стълб, но и на всички органи. 

Хранене. На гръбнака са му нужни качествени аминокиселини. Това, което ние 

обикновено ядем, невинаги обезпечава тяхното достатъчно качество и количе-

ство. Мултивитаминните комплекси също са препоръчителни.

КРИОМАСАЖ ЗА ДВАМА

МЕТОДИ ЗА САМОПОМОЩ
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„П
ърво сякаш нещо ме при-
тиска зад лявото око – 
споделя Ирина К., която 
страда от мигрена вече 17 

години. – После си усещам пулса в 
лявото слепоочие. Ако го докосна, 
имам усещане за болка от натър-
тено. Започва да ми се гади. Болка-
та става все по-остра. Иска ми се 
да легна и да се изключа от света.“ 

Тези страдания могат да бъдат 
провокирани от всичко: от суров 
лук, червено вино, цигарен дим, от 
шума от градския транспорт, от 
недоспиване, от промяната на ре-
жима на сън и почивка и дори от 
смяната на сезоните. И най-учудва-
щото – и от някои лекарства сре-
щу главоболие. По думите на Ирина 
приемът на обезболяващи таблети 
само усилват мигрената. 

Пристъпите на жестоко и нетър-
пимо главоболие са често срещано 
явление. При жените – три пъти 
по-често, отколкото при мъжете. 
При някои мигрената е с хроничен 

характер – с 15 и повече пристъпа 
на месец. Други страдат от нея 1–2 
пъти месечно. 

Изследване, проведено с 20 хиля-
ди души, страдащи от силно главо-
болие, установило, че на половината 
от тези, които страдат от мигре-
на, лекарите никога не са поставяли 
тази диагноза. А точно поставяне-
то на диагнозата е първата крачка 
по пътя към излекуването. Втора-
та е откриването на причините за 
заболяването. 

1Обикновено главоболие 
или мигрена?

Бихте се усъмнили, че имате миг-

рена, само ако от болка ви се иска 
да си удряте главата в стената?! 
Приемате вашето главоболие за 
обикновено и определяте болката 
като болка от пренапрежение?! За 
да изберете правилното лечение, ди-
агнозата трябва да е точна. 

Вие страдате от мигрена, ако:

  Вашето главоболие се описва с две 
или повече от следните определе-
ния: умерено до мъчително, пулсира-
що, локализирано в едната половина 
на главата, усилващо се при движе-
ние и при навеждане.

  Усещате гадене (понякога съпрово-
дено с повръщане), а също и болезне-
на чувствителност към светлина, 
звук или миризми. 

  Имали сте най-малко 5 пристъпа, 
които без лечение са продължили от 
4 часа до 3 дни. 

Но ако по време на пристъпа бол-
ката обхваща двете страни на гла-
вата, не ви се гади, не сте чувст-
вителни към светлина, звук и ми-

рво сякаш нещо ме при-
иска зад лявото око – 
поделя Ирина К., която 
трада от мигрена вече 17 
После си усещам пулса в 
поочие. Ако го докосна, 
не за болка от натър-

рена, само ако от болка 
да си удряте главата в
Приемате вашето глав
обикновено и определят
като болка от пренапреж
да изберете правилното л
агнозата трябва да е точ

ГЛАВАГЛАВА
БОЛИ

МЕМЕ

Може ли 

обезболяваща 

таблетка да стане 

причина за появата 

на мигрена? Или… 

сандвич със сирене? 

Оказва се, че да! 

Какви са начините 

да се отървете от 

мигрената и какво 

да (не) правите, ако 

ви мъчи досадно 

главоболие?
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ризми и болката не се усилва, кога-
то се движите, вие по-скоро имате 
главоболие от напрежение.

Какво да направите Експертите 
смятат, че тези два типа главобо-
лие се пораждат от един и същи 
механизъм в мозъка. Не се отнасяй-
те пренебрежително към болката и 
не я оставяйте без внимание. Обър-
нете се към лекар, за да откриете 
причините за появата є. Използвай-
ки стратегии за контрол на механи-
зма за възникване на мигрената, ле-
карите могат да облекчат или на-
малят болка в главата от всякакъв 
произход. Но само ако правилно са 
определени причините за появата є.

2   Смятате, че за 
всичко е виновен 
хайморита (форма на 
синузит)?

Главоболие, в съчетание със запу-
шен нос и усещане за тежест в об-
ластта на слепоочието, челото или 
темето, често минава за възпале-
ние на синусите. Но не бързайте 
да вземате лекарства против хре-
ма и запушен нос. Оказва се, че го-
лям процент от пациентите, опла-
кващи се от главоболие, провокирано 
от хайморит или синузит, всъщ-
ност страдат от мигрена. Греш-
ката се обяснява с факта, че ко-
гато троичният нерв, който пода-
ва сигнали за болка при мигрена, се 
активира по време на нейния прис-
тъп, може да провокира симптоми 
на синузит. Промените във външна-
та среда, които водят до запушва-
не на носа (температурни колебания, 
влажност на въздуха, промени в ат-
мосферно налягане), също предизвик-
ват мигрена. Само че муколитиците 
и съдосвиващите препарати, изпис-
вани за лечение на настинка, само 
утежняват ситуацията, предупреж-
дават лекарите. Защото в момента, 
в който действието на лекарство-
то приключи, кръвоносните съдове 
в главата отново се разширяват и 
това усилва болката.

Какво да направите Ако стра-
дате от главоболие и имате запу-
шен нос, а типичните симптоми на 
настинка (зелен или жълтеникав се-

крет от носа) отсъстват, по-скоро 
става въпрос за мигрена. Но за да 
определите точната диагноза, тряб-
ва да се обърнете към специалист, 
който ще ви назначи подходящите 
лекарства.

3Злоупотребявате 
с обезболяващите?

Ако често пиете обезболяващи, 
дори и такива, които се продават 
свободно, без рецепта, вие практи-
чески се обричате на хронично гла-
воболие. Изследване, проведено с 8 
хиляди мъже и жени, страдащи от 
хронична мигрена, показало, че при 
половината от тях мигрената е ле-
карствено зависима. Специалистите 
смятат, че двама на всеки трима 
пациенти, страдащи от главоболие 
(мигрена или главоболие от напреже-
ние), не могат да излязат от пороч-
ния кръг пристъп на болка – пиене 
на обезболяващо – пристъп на болка.

Какво следва, когато вашият орга-
низъм стане зависим от лекарства-
та, които приемате? Опиатите (на-
пример лекарства на кодеинова осно-
ва) притъпяват чувствителността 
на рецепторите за болка на клетки-
те на мозъка. Но когато действие-
то на препарата приключи, рецепто-
рите стават още по-чувствителни 
и улавят дори и най-слабите сигна-
ли за болка.

Освен това аналгетиците, съ-
държащи наркотични вещества, 

активизират производството на 
серотонин (хормона на щастието и 
доброто настроение), което блокира 
сигналите на троичния нерв. И ко-
гато действието на тези препара-
ти приключи, нивото на серотонина 
спада рязко и ни оставя беззащитни 
пред новите пристъпи на главоболие. 

Ефект на привикване могат да 
предизвикат и широко разпростране-
ните обезболяващи препарати (осо-
бено тези, които съдържат смес от 
аспирин и ацетаминофен или фенаце-
тин и кофеин) или съдосвиващи пре-
парати, ако ги приемате 15 дни в 
месеца и по-често. При честа упо-
треба тези „прости“ лекарства на 
основата на аспирина или ацетами-
нофена също могат да доведат до 
главоболие заради това, че намаля-
ват чувствителността на клетки-
те на мозъка към сигналите за бол-
ка. С течение на времето заради 
редовния прием на тези препарати 
обезболяващият им ефект се загуби, 
а главоболието може да се влоши. 

Какво да направите Под наблю-
дението на вашия лекар се откаже-
те от обезболяващите. Няма да е 
лесно, но бъдете сигурни, че това 
в скоро време значително ще нама-
ли интензивността и честотата на 
пристъпите ви на главоболие. Кога-
то излезете от порочния кръг „таб-
летки – болка – таблетки“, можете 
да започнете да търсите решение, 
което да ви помогне.

4Прекалявате с 
кофеина?

Кафе или кока-кола, приемани за-
едно с лекарство срещу главоболие, 
усилват действието му. Кофеинът 
стеснява разширените кръвоносни 
съдове, които се явяват и причина-

75–80% ОТ ХОРАТА 
ПО СВЕТА ПОНЕ ВЕДНЪЖ СА 
СТРАДАЛИ ОТ МИГРЕНА, НО 

ЕДВА 14% ОТ ТЯХ 
СА РАЗБРАЛИ, ЧЕ СТАВА ДУМА 

ЗА МИГРЕНА.

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
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та за неприятните пулсации и усил-
ват пристъпите на болка. Именно 
затова кофеинът е обичаен компо-
нент в обезболяващите лекарства. 
Но щом действието му спре, бол-
ката се връща, защото съдовете 
отново се разширяват и започват 
да дразнят чувствителните нервни 
окончания. 

Какво да направите Ако много 
обичате кафето, намалете поне из-
пиваното от вас количество за ден. 
Не пийте повече от 1–2 чаши – към 
мигрената не ви трябва допълнител-
но и главоболие, предизвикано от ко-
феинова зависимост.

5  Игнорирате 
факторите, провоки-
ращи мигрена?

По време на едно изследване паци-
ентите трябвало да назовават при-
чините, предизвикващи у тях прис-
тъпи на мигрена. 

 80% определили като причина но-
мер едно стреса; 

 65% – хормоналните промени;

 50% – лошия сън; 

 44% – силните миризми; 

 38% – ярката светлина; 

 32% – недоспиването; 

 30% – топлината; 

 27% – приема на определени хра-
ни; 

 а при 5% мигрената била предиз-
викана от… секс. 

Добре е да се опитате да опре-
делите ясно причините, които от-
ключват вашата мигрена.

Какво да направите Водете си 
дневник на мигренозните пристъпи. 
Записвайте в него какви промени във 
времето са настъпили тогава; от-
белязвайте какво сте консумирали 
през този ден (храни, напитки, ал-
кохол и в какви количества); били 
ли сте в състояние на стрес и кой 
точно ден е бил това от вашия 
менструален цикъл. Отбелязвайте 
също и лекарствата, които приема-
те по различни причини, несвързани 
с главоболието – антидепресанти, 
бронхолитици, контрацептиви, таб-

летки за отслабване (те също мо-
гат да са виновни за силното гла-
воболие). Тези записки могат да ви 
помогнат да определите фактори-
те, предизвикващи болките в глава-
та ви. Така ще можете да ги избяг-
вате и да бъдете нащрек в опасни-
те периоди (например през определе-
ни дни от менструалния цикъла, при 
промяна на времето). 

Ако ви предстои напрегнат рабо-
тен период и знаете, че стресът 
провокира мигрената при вас, на-
правете така, че да се наспивате 
добре, да се храните пълноценно и 
спрете кафето. За всеки случай из-
бягвайте най-разпространените про-
дукти, активно влияещи на със-
тоянието на кръвоносните съдове: 
кофеин, натриев глутамат (силен 
овкусител), шоколад, пушени меса, 
сирене (най-вече твърдите видове) и 
алкохол (особено червено вино, шам-
панско и концентрати).

Дневникът може да ви покаже и 
определени хранителни продукти или 
подправки, които предизвикват ва-
шето главоболие. 

6 В ситуация на стрес 
пренебрегвате физиче-
ското натоварване?

Тревожност в съчетание с недос-
тиг на физическа активност е двой-
но натоварване за нервната систе-
ма. Двигателната активност благо-
приятства понижаване на нивото на 
стрес, подобрява съня и повишава 
нивото на ендорфините – естест-
вените болкоуспокояващи. 

Какво да направите 3–4 пъти 
седмично е добре да се натоварва-
те физически поне по 30–45 мин. 
Ако това натоварване предизвиква 
главоболие, приемайте ибупрофен на 
таблети 30–60 мин преди трениров-
ка. Избягвайте упражнения, които 
разтрисат тялото (подскоци, тича-
не). Стептренажорът и велоергоме-

търът са за предпочитане пред бя-
гащата пътечка. Пийте вода преди, 
по време на и след тренировка. За-
грявайте постепенно и тренирайте 
в проветрено помещение.

7Нарушавате режима си 
на сън?

Изследване, направено с пациенти, 
страдащи от мигрена, показало, че 
76% имат пристъпи на болка след 
продължително спане, а при 66% 
пристъпите се дължали на недос-
тиг на сън. Краткият сън през деня 
също се оказва неприемлив за хора-
та, страдащи от мигрена. Той може 
да притъпи главоболието, но пък 
може и да наруши нощното спане. 
Което пък е вероятно да провокира 
нови пристъпи на мигрена в близ-
ко време.

Какво да направите Старайте 
се да спазвате установен режим 
на спане: лягайте и ставайте все-
ки ден по едно и също време даже 
през почивните дни и по време на 
отпуск. Спете не по-малко от 7–8 
часа на денонощие. Доказано е, че 
пълноценният 7–8-часов сън може да 
намали честотата и интензитета 
на пристъпите на мигрена почти 
три пъти!

8 Не сте намерили 
„своето“ лекарство 
срещу пристъпите 
на мигрена?

Точно подбрани лекарствени препа-
рати могат да помогнат на пациен-
тите с мигрена не само да се осво-
бодят от болката, но и да я предо-
твратят. Препарати, които имат 
спазмолитично и противоконвулсив-
но действие, а също и много успо-
коителни и лекарства, понижаващи 
кръвното налягане, могат да нама-
лят риска от появата на мигрена 
(и други видове главоболие) с 50%. 

Какво да направите Орга-
низирайте консилиум: обърнете се 
към няколко специалисти – тера-
певт, кардиолог и невролог. Само де-
тайлно и комплексно изследване ще 
помогне да определите причината за 
мигрената и да намерите нейното 
подходящо лечение. 

ДВЕ ТРЕТИ ОТ ХОРАТА, 
СТРАДАЩИ ЧЕСТО ОТ 

ГЛАВОБОЛИЕ, ИЗПАДАТ 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ОБЕЗБОЛЯВАЩИТЕ ТАБЛЕТИ.
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В човешкия мозък има нер-
вен център, който отговаря 
за равновесието. Той получа-
ва информация за движения-

та и позициите на тялото във все-
ки един момент. За едни от тях – 
чрез структури във вътрешното ухо, 
които се стимулират от движения-
та на главата и ускорението на тя-
лото; за други – чрез очите, които 
са връзката между положението на 
тялото и околната среда. Нервни-
те окончания в мускулите и ставите 
пък улесняват движенията на крака-
та, без да е необходимо да гледаме 
в тях. Главозамайване и гадене се по-
лучава преди всичко заради прекалена-
та чувствителност на структурите 
във вътрешното ухо. Тези центрове 
се адаптират трудно към необичай-
ната и навярно противоречива свръ-
хинформация за движенията на тя-
лото по време на пътуване. Защото 
превозното средство се движи много 
често в посоки, които не съвпадат с 
посоките на „движение“ на тялото. 
Особено при вземането на завои. Не 
е препоръчително да четете по вре-
ме на път, защото в стремежа си да 
се концентрирате върху книгата или 
списанието, принуждавате главата да 
се фиксира в едно положение, вместо 
да є дадете възможност да следва 
естествените балансиращи движения.

В кое превозно средство 
как се чувстваме

Движенията на тялото са различни 
в различните превозни средства. За-
това и различните хора понасят раз-
лично пътуванията във влак, кораб, 
самолет или лек автомобил. При ня-
кои приспособяването спрямо авто-
мобила е по-трудно и друсането или 
вземането на завои ги дразни. Ня-
кои трудно преживяват люшкането 
на кораба. В лек автомобил и влак на-
пример ускоренията в хоризонтална 
и вертикална посока са по-незначи-
телни (заради смяната на скорости-
те); в кораб вълнението на морето 
провокира да правим странични дви-
жения (люлеем се) или да се издигаме 

и спускаме, както се издига и спуска 
вълната (т.е. движенията са наляво-
надясно или нагоре-надолу); в самолет 
ускорението пък е много рязко и на 
някои от това сякаш стомахът им 
се „обръща“.

Кога изчезва „лошото“
Обикновено гаденето и виенето на 

свят изчезват, когато човек свик-
не с пътуванията (за целта трябва 
много често да пътува), но и с въз-
растта, защото намалява чувстви-
телността на структурите в ухото. 
Понякога се установява рефлекс, кой-
то поражда гадене само при спомен 
за предишно пътуване. Затова и то 
може да се прояви само при качване 
в кола или в лодка.

Как да го избегнем
Освен чрез медикаментите, които 

се вземат преди тръгване на път, 
желателно е:  Съзнателно да се 
разсейвате и да не мислите, че ще 
ви стане лошо. Самото притесне-
ние може да предизвика симптомите. 
 Ако пътувате в кола, опитайте се 

да гледате напред и да „следвате“ с 
глава промените в посоката. Най-до-
бре е да седите отпред.  В кораб 
най-доброто място е в централна-

та част.  Желателно е поне един 
прозорец в превозното средство да 
е отворен, за да влиза свеж въздух. 
 За да свикнете с променливите и 

принудителни движения на тялото в 
превозно средство, можете да прави-
те всеки ден следните

 УПРАЖНЕНИЯ 

(ПО 20 ПЪТИ ВСЯКО) 

Първо – по-бавно, а след това – по-

бързо: 1. Без да движите глава, по-

гледнете първо надясно, после – наля-

во, нагоре и надолу. 2. Наведете гла-

ва напред (очите са отворени), на-

зад и встрани. Сега изпълнете същи-

те движения, но със затворени очи. 3. 

Изпънете ръка напред (на височина-

та на лицето) и фиксирайте с поглед 

един пръст. Не откъсвайте поглед от 

него, като същевременно приближа-

вайте ръката до 38 см от носа, след 

което пак я отдалечавайте. 4. Напра-

вете няколко стъпки напред, а след 

това назад. Първо с отворени, а след 

това – със затворени очи. 5. Седне-

те на края на леглото, подпрете се 

на ръце (ръцете са зад тялото) и из-

пънете торса назад. От това изход-

но положение повдигнете глава наго-

ре, след това я завъртете наляво, а 

после надясно.

ЛО !!ШО МИ Е!
ПРАВИЛНИК ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА БЕЗ ПРИЛОШАВАНЕ
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Миомите на матката са най-

честите доброкачествени тумори, 

които засягат 20–25% от жените 

в репродуктивна възраст. Смята 

се, че годишно в ЕС се извършват 

около 300 000 хирургични 

процедури за отстраняване на 

фибромиоми на матката, в това 

число приблизително 230 000 

хистеректомии (отстраняване на 

цялата матка). 

Б
лизо 500 000 жени у нас стра-
дат от миома на матката. В 
около 80% от случаите мио-
мите не заявяват за себе си 

с ясни симптоми. Само 40% са паци-
ентките, които имат оплаквания и 
се налага да бъдат оперирани спешно. 

Миомите са 

хормонално зависими 
доброкачествени тумори 
Доказано е значението на хормона 

естроген за появата им. Те не са 
ракови образувания, но недиагности-
цирани и нелекувани, могат да до-
ведат до сериозни здравословни про-
блеми. Основна причина за възниква-
не им е повишаването на нивата на 
женските полови хормони. Прекале-
но голямото количество естрогени 
може да се дължи на повишената им 
продукция от страна на яйчниците, 
но също така и на кисти, продъл-
жителен прием на хормони и липса 
на овулация например. 

Миомите на матката са една от 
причините за стерилитет на жени 

в репродуктивна възраст, тъй като 
се явяват механични прегради за из-
вършване на оплождането. Поради 
факта, че деформират маточната 
кухина и пречат на протичането на 
нормална бременност, миомите са и 

сред водещите причини 
за аборт

В зависимост от броя и разпо-
ложението си в матката наличие-
то на миома/миоми се разпознава по 
различни симптоми. Обичайните са: 
обилна менструация, анемия в резул-
тат на кръвозагубата, дисменорея 
(болезнен цикъл), болки в таза, чес-
то уриниране и безплодие. 

Лечението на миомите на мат-
ката обикновено е оперативно. За 
предоперативно лечение се предла-
гат лекарствени терапии, които на-
маляват размера на фиброзните ту-
мори и възстановяват нивата на хе-
моглобина. 

Специфичният начин на действие на 

най-новото лечение 
на миома на матката 

се различава от познатите до мо-
мента. Иновативната терапия е 
одобрена от Европейската комисия 
през 2012 г. и вече е достъпна и за 
българските пациентки. Тя е високо-
ефективна за спиране на маточното 
кървене и помага значително да се 
намали размера на миомата.

Досега единствената възможност 
за предоперативно лечение бяха аго-
нистите на гонадотропин-рилизинг 
хормона (GnRH). Употребата им 

обаче е относително ограничена по-
ради нежеланите реакции, възниква-
щи в резултат на потискане на ес-
трогена до менопаузални нива – го-
рещи вълни, депресия, промени в на-
строението, намаляване на либидо, 
вагинит и загуба на костната мине-
рална плътност.

Лечението с улипристал ацетат 
предлага на жените нова алтерна-
тива, избягвайки недостатъците на 
съществуващите в момента тера-
пии. Направените международни про-
учвания за прилагането му показ-
ват, че с тримесечния прием на ле-
карството перорално веднъж днев-
но (за сведение GnRH-агонистите 
се поставят чрез инжекции) обилно-
то маточно кръвотечение се овла-
дява значително по-бързо. Опитът 
на специалистите сочи, че лечение-
то с улипристал ацетат при паци-
ентки, които не са претърпели опе-
рация, освен че намалява значител-
но размера на миомата, помага този 
положителен резултат да се задър-
жи в продължение на най-малко 6 
месеца след прекратяване на приема 
на препарата.

Също така терапията с улиприс-
тал ацетат е с доказана ефектив-
ност дори при умерени до остри 
състояния на анемия. 

Новото лечение създава възмож-
ност да се подобри качеството на 
живот на жените с миома, като 
намалява значително честотата на 
нежеланите ефекти, водещи до пре-
късване на терапията (както е при 
лечението с GnRH-агонисти) . 

НА МИОМА
НОВА ВЪЗМОЖНОСТ

ЗА ЛЕЧЕНИЕ
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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

Виждате ги навсякъде 

около вас, нали? Хората, 

които ви настъпват в 

автобуса, които с бясна 

скорост се хвърлят върху 

празната седалка, говорят 

на висок глас по телефона 

или застават по средата 

на тротоара, без да ги 

е грижа за потока от 

минаващи. Центрирани 

единствено върху себе си, 

безразлични към всичко 

заобикалящо ги, техният 

брой непрекъснато се 

увеличава. Отблъскващото 

им поведение казва: 

„Внимание! Аз съм преди 

всичко и всички!“.

К
ак да си обясним едно тако-
ва нецивилизовано поведение 
– с липса на обич в детство-
то, с неразбиране от стра-

на на родителите или с недадената 
възможност на тези хора да изра-
зят себе си? Едва ли. Тук по-скоро 
става въпрос за 

свръхнадценяване 
на личността 

Те са настроени носталгично към 
детските си години – времето, ко-
гато всичко им е било позволено. Ро-
дителите на тези съвременни насил-
ници не са ги ограничавали с нищо 
– било от страх да не ги фрустри-
рат, било от желание да не повто-
рят строгото и патриархално въз-
питание на своите родители. Тези 
деца са получавали всичко веднага.

И днес според тях животът задъл-
жително трябва да носи само удо-
волствие. Затова и житейският им 
избор е да отрекат другия, да не 
си дават сметка за човека до тях. 
Това често може да доведе и до 

асоциални прояви
мотивирани от преценката за дос-
татъчността или недостатъчност-
та на другите. Центрираните върху 
себе си хора са способни с лека ръка 
да разрушат брака си, произнасяйки 
едно-единствено изречение: „Омръзна 
ми“. Или да се превърнат в най-от-
вратителните и тиранични шефове. 
Те нямат чувство за вина по отно-

шение на своите неизпълнени отго-
ворности, винаги търсят грешки из-
вън собственото си Аз (Те ме про-
вокираха. Не ми показа уважение-
то си).

Как да се справим 
с тях?!

С тези съвременни насилници. Като 
начало трябва да си дадем сметка 
за правилата на социалния живот, 
за общоприетия език на общността, 
в която живеем. След това да нау-
чим и децата си да правят същото. 
В противен случай не трябва да се 
учудваме от ескалиращото насилие.

Нетърпимостта към агресивни-
те прояви на обществени места е 
наше гражданско задължение. Не е 
лесно да уцелим добрия, категори-
чен и лишен от всякаква агресив-
ност тон. Но противопоставяйки 
се на нецивилизованото поведение на 
такива хора, ще помогнем на децата 
си от най-ранна детска възраст да 
започнат да разпознават безпардон-
ните тирани и да не ги допускат в 
личния си свят.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

ПРЕДИ ВСИЧКО
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ТЕМА НА БРОЯТЕМА НА БРОЯ

Т
ам обичаме, страдаме, пре-
гръщаме, смеем се, поняко-
га плачем. Събираме се около 
масата, разговаряме, гледаме 

се в очите, крещим, понякога се за-
тваряме в стаята си. В дом се раж-
даме и там умираме (или поне преди 
е било така). Как е днес? Как се е 
променило отношението ни към това 
пространство в епохата, когато все 
повече хора обитават две-три жили-
ща или пък направо „живеят“ в хо-
тели или в самолети? За собстве-
но имение ли мечтаем, или предпочи-
таме семпла съвременна квартира, в 
която най-важните неща са 

ЛЕГЛО, ДУШ И БЪРЗ ИНТЕРНЕТ

И защо, въпреки че сме номади с 
мобилни телефони и таблети, се 
страхуваме да вдигнем своята „кот-
ва“ – своя дом? 

Колкото и да се променя домът 
като ценност, той е необходим на 
съвременните хора както и преди. 

По привързаността си към място-
то, което обитаваме, почти не се 
различаваме от предците си, нищо 
че ние сме по-динамични и по-не-
зависими от тях. Дори във време-
ната, когато със „зареждането“ на 
интернет целият свят се отваря 
пред нас, домът остава истинската 
ни опора. Там се чувствам в безо-
пасност. Усещането „аз имам дом“ 
е близко до усещането „аз имам се-
мейство“. В нашето време, в кое-
то традиционното разбиране за се-
мейството е различно, а самотни-
те хора, свободните отношения и 
вторите и третите бракове ста-
ват все повече, домът продължава 
да бъде нашата крепост. Обикнове-
ните познати вещи в него, миризми-
те и скъпите спомени ни пазят и 
ни дават сили. 

Много често желанието да се по-
чувстваме истински вкъщи ни пре-
нася в дома на родителите ни. Дори 
в мобилната Америка, където всич-

ки са на „колела“, или пък в европей-
ските държави, където местожител-
ствата се сменят много лесно, на Ко-
леда всички се прибират при най-въз-
растните (или най-уседнали) членове 
на фамилията. И всичко това е не-
зависимо от факта, че винаги е има-
ло и ще има хора, които предпочи-
тат да прекарат живота си отделно 
или местейки се от място на място. 
„Искам да живея в София“ или „Ис-
кам да живея в Париж“ на практика 
отразяват копнежа ни да се предпа-
зим от закостенялостта и да внесем 
в живота си някаква промяна. Ние 
сме устроени така, че искаме 

ЕДНОВРЕМЕННО 
СТАБИЛНОСТ И ПРОМЯНА

Домът, разбира се, е стабилност-
та. В човешката ни природа е зало-
жено да възприемаме „у дома“ като 
онова пространство, в което почти 
не проникват външни дразнители и 
което не губим никога. Мястото, 

007
САМ ВКЪЩ      ИИ

ОГЛЕДАЙТЕ ГО И 
ЩЕ ВИДИТЕ, ЧЕ 

ВАШЕТО ЖИЛИЩЕ 
Е ИЗВАДИЛО НА 
ПОКАЗ ВСИЧКО 
ОНОВА, КОЕТО 

СЪДЪРЖАТЕ 
САМИТЕ ВИЕ 

ОТВЪТРЕ. ЕТО 
ЗАЩО...
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където винаги можем да се върнем 
„на сигурно“. Този факт остава не-
променим, независимо че жилището 
(или поне собствената стая) е израз 
и на вътрешната еволюция на всеки 
човек. Повечето хора се стараят да 
усъвършенстват и украсяват дома 
си, въплъщавайки в него собствени-
те си идеи за домашен уют или пък 
прилагайки на практика видяното в 
интериорните списания. 

Ако се озовем в дома на нов по-
знат, бихме могли да научим пове-
че за този човек, отколкото ако си 
общуваме с него няколко часа. Как-
ви цветове харесва, какви вещи по-
ставя на най-видно място в стаята, 
колко важни са за него чистотата, 
редът, уютът, уединението, тиши-
ната... Всичко това говори много.

Домът, като проекция на нашия 
вътрешен свят във външния, „раз-
казва“ много за нас на другите. Но 
може да „каже“ нещо ново за нас 
и на нас самите. Той е отраже-
ние на човешката същност въоб-
ще. Ако някой се уплаши, че може 
да я изгуби, той ще започне с всич-
ки сили да държи на старото и да 
отрича всяко движение напред. Ще 
се придържа, така да се каже, към 
стратегията за минимален прогрес 
и нищо няма да променя в жилище-
то си. Някои хора пък се страху-
ват от застоя и по всяка вероят-
ност доста често разместват ме-
белите, пребоядисват стените или, 
ако имат възможност, дори се пре-
местват в друго жилище. 

Впрочем символичната връзка меж-
ду дома и човешкото тяло е много 
силна. Доста от нещата, които си 
фантазираме (или сънуваме) за на-
шия дом (например че го обновява-
ме, че го подреждаме или пък че се 
завръщаме в него) могат да бъдат 
отнесени и към нашето тяло. 

И ДОМЪТ, И ТЯЛОТО СА 
ВМЕСТИЛИЩА НА ЖИВОТА

Връзката между нашето дълбоко 
Аз и жилището ни е била забеля-
зана много преди появата на психо-
анализата. Според гръцкия философ 
Артемидор Далдиански, живял през 
II в. пр. н. е., домът, който се явя-
ва в сънищата ни, е огледало на нас 
самите. Може да ни се присъни дом 

без покрив, залят от светлината на 
слънцето, или пък дом без прозорец 
или без врата, или пък дом лаби-
ринт. Сънуването на полуразрушена 
къща пък може да говори за теж-
ко преживяване, за загуба. На мал-
ка бедна къща – за самоунижение и 
ниска самооценка. Ако в съня си се 
преместваме в нов дом или пък меч-
таем за него, значи сме на прага на 
големи промени в живота си. За ня-
кои е интересно да интерпретират 
сънищата си и да ги съотнасят към 
себе си и своите желания. 

Обстановката в дома ни говори не 
само за нашите вкусове, култура и 
убеждения. Тя 

ПАЗИ И ИСТОРИЯТА 
НА НАШИТЕ ВРЪЗКИ

Домът е мястото, в което се 
съхраняват (или пък не се съхра-
няват) личните ни отношения, къ-
дето споделяме мисли и чувства с 
други хора. От тази гледна точка 
подредбата на жилището ни може 
да подскаже дали искаме да живеем 
с друг човек, или пък сами. „Когато 
за пръв път се озовах в жилището 
му, веднага разбрах, че място за мен 
там няма. Той просто не може да 
съжителства с никого!“ – сподели с 
нас 27-годишната Мила. 

Съществуват и обратни примери. 
Интересен момент от младостта е 
времето, в което делим жилището 
си с някого другиго (най-често като 
студенти). Тогава на практика не 
можем да променяме кой знае как-
во в пространството, което обита-
ваме, защото трябва да съобразява-
ме всяка промяна и с другия човек. 
После, когато започнат да живеят 
самостоятелно, някои разбират, че 
са отвикнали да живеят сами – без 
споделяне и в известен смисъл и без 
контрола на другия. 

Това, което правим с жилищата 
си, е всъщност 

ИЗРАЗ НА НЕСЪЗНАВАНИ 
КОНФЛИКТИ 

с околните или със самите нас. На-
пример непрекъснатите премествания 
говорят за липса на вътрешна уста-
новеност. Според разказа на 45-го-
дишния Иван той се мести на все-
ки две години. Едва завършил ремон-

та на наетото жилище и… започва 
да търси ново. Разходите, изгубеното 
време и всички останали неудобства 
изглежда не го притесняват. Дали?! 
Била му необходима помощта на те-
рапевт, за да разбере, че по този на-
чин той се доказвал пред своя баща. 
И че никой ремонт не може да бъде 
достатъчно добър, за да демонстрира 
ценността му като човек. 

СТРЕМЕЖЪТ 
ЗА АБСОЛЮТЕН КОНТРОЛ 

върху желанията, фантазиите и чув-
ствата може да се прояви в на-
трапчивата потребност да вижда-
ме дадена вещ на точно определено-
то є място. Дори със сантиметри 
преместената при почистване гипсо-
ва фигурка върху нощното шкафче 
може да породи у такъв човек стра-
хотна тревога. И той няма да се 
успокои, докато не върне предмета 
на абсолютно точното му място, 
понеже за него несъзнателно това 
означава да върне контрола над себе 
си и емоциите си, които заплашват 
да „излязат извън“.

Домът ни е огромен свят, кой-
то ни приканва към пътешествие, 
и при това сами можем да избира-
ме в каква посока да пътуваме. Ако 
искате да предприемете промяна, но 
не знаете откъде да започнете, жи-
лището ви е чудесна възможност за 
осъществяване на това ваше наме-
рение. Започнете сами или потърсе-
те помощ. Вслушвайте се в съвети-
те на интериорните дизайнери, но 
„чувайте“ и вътрешния си глас. Ко-
гато се стремим да подражаваме на 
чужди стандарти, пълним жилищата 
си с ненужни вещи, които реално ни 
отдалечават от нас самите.

СМИСЪЛЪТ НА ВСЯКА 
ПРОМЯНА В ДОМА 

е тя да въплъщава личната ни исто-
рия в пространството, което оби-
таваме. Каквото и да правите, нека 
ви успокоява фактът, че идеални 
хора, както и идеални домове не съ-
ществуват. Просто се опитвайте 
да „развивате“ пространството на 
дома така, че то да се превръща 
в източник на вдъхновение за вас. 
По този начин и във вашия вътре-
шен свят ще започне благотворно 
движение.
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В преустройството на жилище-то бихте могли да се опре-
те както на васту шастра 
(индийска наука за организа-

ция на жилището), така и на фън 
шуй (по-популярния китайски аналог 
на васту шастра). Не забравяйте, 
че собственият ви човешки опит и 
здравият ви разум също могат да 
ви окажат безценна помощ. Доста-
тъчно е да се вслушате в своите 
желания, внимателно да се огледате 
наоколо и да се решите на промени. 
Предлагаме ви няколко съвета, кои-
то ще ви помогнат да раздвижите 
пространството вкъщи. 

1. СВОБОДНО 
ПРОСТРАНСТВО И РЕД

Безпорядък в дома – безпорядък в 
ума. Много от нас са наследили или 
пък придобили навика да не изхвърлят 
нищо. Скупчването на ненужни пред-
мети пречи на добрата циркулация на 

енергията. Ето защо е препоръчител-
но периодично да правите ревизия на 
имуществото от всякакъв характер. 
От дрехи и книги до подправките в 
кухненския шкаф. Най-често среща-
ната препоръка в този процес е да 
си зададете въпроса: „Използвал ли 
съм това през последната една годи-
на (хайде, две)?“. Така че изхвърлете, 
а каквото ви остане – подредете. 

2. ПО МЕСТАТА
От начина на разположение на ме-

белите зависи както енергийното, 
така и нашето душевно равновесие. 

  Масивен шкаф в малка стая дейст-
ва потискащо. 
  Ако трапезарията ви е претрупана 

с мебели, едва ли ще успеете да се 
насладите на ритуала на хранене. 
  При избор на място за легло специа-

листите по фън шуй препоръчват 
да се съобразите с няколко факто-
ра: таблата на леглото да бъде на 

север или на изток, да не бъде под 
прозорец, както и да не е разполо-
жена между прозорец и врата. 
  Не е препоръчително да слагате 

огледало срещу входната врата. 
Подобно разположение „избутва“ 
енергията от вкъщи. 

3. СОБСТВЕНА АТМОСФЕРА
Когато отнякъде доловим аромат, 

познат ни от детството, ведна-
га ни става уютно и спокойно. Ми-
ризмите на топъл хляб, пресни зе-
ленчуци или пък на канела могат 
да ни трогнат, защото ни връщат 
към нещо познато и мило. Едва до-
ловимият мирис на лавандула вър-
ху чаршафите ни напомня на баби-
ния „парфюм“, а ароматът на пряс-
но изпечен ябълков пай ни връща в 
дома на родителите ни. Когато об-
живяваме ново за нас жилище, ние 
преди всичко се грижим за това то 
да „мирише“ на нас. За едни това 

ЕРАПИЯ
НА ДОМА

Организирано 

ли е добре 

пространството 

на дома ви? Ако 

ежедневният стрес 

ви изтощава толкова 

силно, че дори 

когато се приберете 

вкъщи, не можете 

да се отпуснете, 

отговорът е „не“. Е, 

запретнете ръкави, 

и се опитайте 

да оживите 

обстановката у дома.
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ухание е скрито в аромата на то-
ку-що свареното кафе, други пред-
почитат ароматните свещи, масла 
и други благовония. Благоприятни за 
хората са естествените аромати. 
Те могат да ни успокоят или пък 
да повишат настроението ни. Ня-
колко капки масло от мандарина или 
иланг-иланг създават атмосфера на 
покой и безметежност, здравецът и 
размаринът повишават тонуса, а ла-
вандулата може да ни отпусне. 

4. НАПРАВЕТЕ МЯСТО 
ЗА ЦВЕТЯ

Растенията преобразуват въглерод-
ния двуокис в кислород, регулират 
влажността на въздуха и го очист-
ват от замърсявания, чиито източ-
ник са продуктите на битовата хи-
мия, цигареният дим, бензиновите 
изпарения. Саксия с цвете може да 
оживи всеки сектор от простран-
ството на дома (вж. схемата „Ба-
гуа“). В добавка към всичко това 
растенията смекчават и негативни-
те вълни, които излъчват тревожни-
те или депресивни хора. Всяко цвете 
вкъщи е едно вълшебство в повече. 

5. ОЩЕ СВЕТЛИНА
Ярката светлина ни стимулира, 

прави ни активни и ни предпазва 
от изпадане в депресивни състоя-
ния. Когато организирате осветле-
нието вкъщи, отчитайте характера 
на помещението и потребностите 
на организма ви. Кухнята, работни-
ят кабинет и гостната трябва да 
бъдат добре осветени. Спалнята и 
банята могат да бъдат с по-приглу-
шена светлина. 

При разположението на освети-
телните тела се съобразявайте и 
с това, в кои части на дома най-
продължително пада естествена-
та светлина. Помнете, че тъмнина-
та също е нужна на организма ни. 
Прекалено силната светлина понякога 
може да ни умори или да предизвика 
раздразнителност и мигрена. Претру-
пано с абажури помещение пък може 
да ни направи тревожни. 

6. ДАЛЕЧ ОТ ГРЕБЕНА 
НА ЕЛЕКТРОВЪЛНАТА

Телевизор, компютър, микровълнова 
печка, халогенни лампи, кабели... За-

бележителните достижения на ци-
вилизацията, уви, излъчват електро-
магнитни вълни, които са вредни 
за здравето. Правилото тук гласи: 
електроуредите трябва да бъдат 
разположени на не по-малко от ме-
тър разстояние от мястото, къде-
то спите или пък където прекарва-
те най-продължително време. 

7. ОТТЕНЪЦИ НА ЧУВСТВАТА
Всеки знае от собствен опит кол-

ко силно влияние върху настроение-
то оказва цветът на стените в 
стаите, които обитаваме. Ето ги и 
закономерностите. Топлите цвето-
ве стимулират и ободряват, хлад-

ните и неутралните – умиротво-
ряват и успокояват. За кухнята и 
гостната са подходящи топлите. За 
работния кабинет изберете жълт 
цвят, който подпомага съсредото-
чаването и стимулира творческата 
работа (прекаляването с този цвят 
обаче може да предизвика превъзбуда 
и раздразнителност). В спалнята и 
банята отдайте предпочитание на 
„хладните“ цветове – синьо (което 
работи за вътрешната хармония и 
спокойствие), зелено (дава усещане 
за равновесие). Бялото е въплъщение 
на чистотата, но ако го използвате 
във всички стаи, създава впечатле-
ние за хладина и скованост.

За ориентир при схемата „Багуа“ винаги служи входът на жилището!

Един от най-големите помощници в практикуването на фън шуй е схемата „Ба-

гуа“. Според нея всяка част от жилището има свое значение и въздействие (тъй 

както всеки орган от човешкото тяло има своя определена функция). Зоните спо-

ред схемата „Багуа“ съществуват както в жилищета като цяло, така и във всяка 

отделна стая, така и в по-малки пространства, като например бюрото ви. Как 

най-лесно и бързо да установите дали схемата действа или не? Ами ако например 

трудно вземате изпитите си, твърде е възможно в сектора „Знание“ на дома ви 

да стои кошът за мръсното пране. Просто го махнете оттам 

Един от най-добрите популяризатори на фън шуй в Европа е австриецът Гюнтер 

Сатор (повече за него и дейността му можете да научите на www.sator.at). Са-

тор нарича древното китайско изкуство „акупунктура на дома“. Ако решите да 

оздравите дома си чрез тази система, в сайта на Сатор бихте могли да поръча-

те специални фън шуй аксесоари, които ще ви помогнат да подобрите въздейст-

вието на отделните зони в дома си. 

 Богатство Слава Брак/Партньорство

 Семейство Здраве Деца

 Знание Кариера Верни приятели

Вход

СХЕМА „БАГУА“
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ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ ЗА

МИЛИОНИ
Снимана от високо, София прилича 

на трапеза с мръсни чаши и чи-

нии. А местните управници все още 

се чудят кой според етикета тряб-

ва да вдигне масата. Никой не чисти. 

Архитектурата на най-големия бъл-

гарски град, превърнал се в дом за 

толкова много хора, прилича на сер-

виз за хранене с най-различни еле-

менти. Плитки чинии, дълбоки чи-

нии, купи, чаши за чай и кафе, подлож-

ни чинии, големи съдове за сервира-

не. Сградите са строени с едно пред-

назначение, а се използват за дру-

го. Също както понякога пием кафе в 

чаши за чай, просто защото нямаме 

специален сервиз за кафявата обо-

дрителна течност. Жилищните сгра-

ди са пълни с офиси, старите гара-

жи са превърнати в нови магазини. 

Архитектурният сервиз на София е 

стар, но няма старинна стойност. 

Направен е от груб материал и фор-

мите му не са красиви. Докато е бил 

използван, части от него са били из-

почупени и замествани с нови съдо-

ве (разбирайте сгради). Така посте-

пенно върху софийската архитектур-

на трапеза се настаняват  модерни, 

високи, стъклени, огледални сгради. 

Както и такива с интересни форми 

и украсени фасади. Но никой не купу-

ва нов сервиз.

Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимки Антимос ГЕОРГИАДИС
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ПРЕДПРИЕМАЧИПРЕДПРИЕМАЧИ

„А
ко няма хляб, яжте пасти.“ Българинът ни-
кога не би казал подобно нещо. Той би казал 
по-скоро: „Да имаше сирене, щях да надробя 
попара, ама няма хляб“.

Символиката на хляба присъства в множество народ-
ни мъдрости, които обикалят нивката на нашенеца от 
векове: „Разграби се като топъл хляб“, „Има хляб в 
тази работа“, „В него хлябът, в него – ножът.“, „Чуж-
дият хляб зъби троши“, „От добро тесто е“, „Взема 
си хляба в ръцете“… 

Историята на Надежда Савова е 

ХЛЯБ ЗА РАЗМИСЪЛ 
Хлебната є епопея започва още когато като дете вся-

ка сутрин ходела с баба си (било като ритуал по време 
на ваканциите) до последната останала фурна в Стара 
Загора, намираща се на „улицата на фурните“, както 

я наричали. Именно кварталните фурни давали на На-
дежда усещането за спокойствие и уют, когато години 
по-късно започнала да обикаля света. Те я свързвали с 
всяко място дори да отсядала някъде само за два дни. 
Веднага се запознавала с хлебаря или фурнаджията, за 
да му знае името и за да може да му каже например: 
„Здравей, Хорхе! Един хляб!“. 

„Малцина знаят, че думата „компания“ идва от латинското 

„компанис“ или „съхлебие“, т.е. хора, които споделят хляб за-

едно. Това ме кара да се чувствам като у дома си – мири-

сът на хляб и хората, с които го споделям, компанията…“ – 

обяснява Надежда. 

През 2008 г., когато във Витлеем разбира, че име-
то на рожденото място на Христос означава „къща 
на хляба“, на следващата година тя създава първата 
„Хлебна къща“ в дома на габровската си прабаба. Днес 
вече съществува цяла мрежа от хлебни къщи в различни 
страни по света, чиято дейност Надежда координира 
или „подбутва“, както се изразява тя. В начинанието 
є помагат доброволци. През годините постепенно раз-
бира, че хлябът може да обедини не само хора от раз-
лични религии, но и от различни социални слоеве, както 
и такива с различни физически и ментални възможнос-
ти. Първоначално хлебните къщи 

ЗАИМСТВАТ ЧИТАЛИЩНИЯ МОДЕЛ 
разгръщат различни културни дейности и използват 
хляба като изкуство и терапия. Впрочем моделът на 
читалищата като културна мрежа е български и се е 
зародил у нас още в средата на 19. век. После се пре-
нася в Русия, откъдето започва странстването му по 
света. Надежда е проследила подобни културни точ-
ки в Куба и Бразилия при изследователската си рабо-
та като докторант на университета в Принстън. Сега 
целта пред нея е хлебните къщи да се разраснат и да 
започнат да функционират като социални предприятия. 

„За хората днес понятието „фурна“ е анонимно простран-
ство, в което се осъществяват транзакции, размяна на 
пари и продукти. В нашите фурни монетната единица ще 
бъде по-скоро любов, човешки взаимоотношения. Да, хора-
та ще могат и да купуват хляб от тях, но той ще бъде на-
правен от хлебар, когото те ще познават, защото същият 
този човек вечерта ще меси хляб заедно с тях.“ 

СТОП! ДОКАТО ВТАСВА ТОВА, 
КОЕТО НАУЧИХТЕ 

за нея дотук, нека ви кажа, че Надежда Савова вече е 
доктор по антропология от Принстънския университет 

НАДЕЖДА, НАДЕЖДА САВОВА НАДЕЖДА, НАДЕЖДА САВОВА 
ЗА ВСИЧКИЗА ВСИЧКИ
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и преподавател в Софийския. Колкото по-нагоре се е из-
дигала в йерархията на университетското образование, 
толкова повече се е приближавала към човека, към хора-
та въобще. Бакалавърската є степен е в специалност-
та „Международни отношения“. 

„Осъзнах, че не можеш да подобриш живота на човека от 
пиедестала на голямата структура над него. Първо трябва 
да разбереш човека и от него да започнеш да променяш сис-
темата. Това така наречено развитие от долу нагоре е много 
трудно, но то е единственото истинско. Работих за ЮНЕ-
СКО – не ми хареса огромната структура, в която човекът 
се губи. Затова реших, че трябва да стана антрополог.“ 

Нещо повече – Надежда нарича себе си „антрополог по 
сърце“, понеже антропологията е особена наука, която 
не претендира да структурира човека и да го обясня-
ва. Вместо това се примирява, че той е необятно съ-
щество, че е сложен, неясен, че е плод на хиляди фак-
тори – като се тръгне от влиянието на детството и 
се стигне до икономиката и политиката на държавата 
му. Антропологията се радва на 

РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ КУЛТУРИ 
И ВЪЗГЛЕДИ ЗА СВЕТА 

Надежда знае, че е много по-лесно да разбереш цялата 
политическа ситуация в една страна, отколкото един-
единствен човек. Именно като докторант по култур-
на антропология на Принстънския университет тя оби-
каля с мисия 76 държави и заслужава титлата „Пъте-
шественик на 2012 г.“ на георгафското дружество „Не-
шънъл джиографик“. 

„Към нищо, което ми се случило, не съм се стремила целе-
насочено. То просто е било естествено развитие от всичко, 
което съм правила с любов. Винаги казвам на моите студен-
ти, на доброволците, на всеки човек: Намерете това, кое-
то обичате, и му се посветете! Може тази дейност да бъде 
хоби. Не е необходимо да очаквате, че ще правите заплата 
от нея. Моите питки ставаха като камък. Аз не съм добра 
хлебарка, но хлябът се превърна в мой живот без да усетя. 
В момента вече съм мениджър на нашата организация, спе-
челихме проект (от престижната американска фондация 
C.S.Mott – бел.ред.). И, да, работя до късно, но знам, че мре-
жата „Хлебни къщи“ от само себе си ще се развива, развива, 

развива. Това не ми е целта. Единствената ми реална цел е 
друга – по-скоро аз себе си да променя, защото знам, че про-
меняйки себе си, всичко около мен ще се променя към по-до-
бро. Всичко се облагородява по естествен начин, ако вътре 
в теб цари мир и любов.“ 

Колкото и да са възвишени и насочени към човека ней-
ните занимания – всичко, за което говорим дотук, е 
само светската хроника на нейното житие. Ако го по-
отупаме от брашното, ще остане 

ЧИСТАТА СИЛА НА БОЖИЯ ПРОМИСЪЛ 
Според Надежда всеки замесен и изпечен хляб е спаси-

телно обръщане към божественото. Според мен нищо 
от това, което тя прави, не може да бъде разбрано 
без философията на християнството. 

„Много интересно, но към вярата ме обърна Америка – 
тази толкова капиталистическа страна! Осъзнах защо 
Америка е толкова богата държава. Не защото е ръково-
дена от евреите и, видите ли, затова била много богата 
Америка. Не. Макс Вебер правилно го е казал още в заглави-
ето на своята книга – „Протестантската етика и духът 
на капитализма“. Християнската етика силно присъства в 
живота в Америка, макар че протестантството изопачава 

Хлябът 

събира хората 

и в Габрово, 

и в Ню Йорк, 

и в Мадрид
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някои изконни християнски ценности.“ 

Християнството е останало в най-чистия си вид в 
православието, но на Запад то е доста променено, об-
новено и реално – изопачено. От Инквизицията през 
индулгенциите до протестантството, което изпада в 
крайности... Протестантите са тези, които казват на-
пример, че ако ти е лесно, ако си богат, значи си из-
бран от бог, ако ти е трудно и си беден – нещо мно-
го си сбъркал, не си избран. 

„Това не е истина и е тъжно, че не го осъзнаваме. Както 
хлябът, така и животът са безвкусни без сол. Ако няма сол 
в живота на човека, той никога няма да стане по-мъдър. От 
мъдрия човек се усеща благодат, той излъчва изстрадана 
радост. Иначе човекът щеше да бъде една безвкусна питка 
и никой нямаше да го яде. Никой нямаше да иска да е с него. 
И голямо чудо като не е изстрадал. Ами да! Трудно се разби-
ра това. В същото време християнството въобще не е ка-
зало, че страданието е задължително. Напротив. Ние сами 
си докарваме страдание с лошите си мисли, с оплакването и 
под внушението на разни книги, които са... езотерични и на-
писани от самозвани автори. Те ти казват, че сам си отго-
ворен за живота си, а това вменява прекомерен стрес у хо-
рата. Ако нещо не се получи в живота ти, започваш да се са-
мобичуваш. Хората изпадат в депресии, защото им е внуше-
но, че те са проблемът. Вместо да осъзнаем, че не сме сами, 
когато ковем съдбата си, и бързо и смирено да кажем: „Ами 
колкото можах, опитах, останалото е от теб, Господи! Бла-
годаря ти за солта! Сега чакам да я превърна в захар. Ще 

се опитам да я претворя. Ще се опитам да замеся живота 
си наново, да го изпека втори път. Ние с теб, Господи, сме 
сътворци“ По-добре е, нали?! А не: „Ужас! Аз съм провал!“. 

Надежда съжалява, че никой не обяснява на хората на 
простичък език 

КАКВО Е ХРИСТИЯНСТВОТО 
И припомня, че на час път от София е манастирът 

„Св. Св. Петър и Павел“ и с двете монахини там мо-
жеш да обозреш и получиш цялото спокойствие, от 
което имаш нужда, вместо да събираш пари и да хо-
диш в будистки манастири в Хималаите.

Е, разбирате ли сега духовната причина тази млада 
жена да преобразява една по една семейните къщи в 
хлебни. Впрочем и къщата на старозагорската є баба 
ще бъде превърната в хлебна съвсем скоро. Моето 
светско пророчество е, че един ден Надежда Савова ще 
стане първата българка, носител на Нобелова награда. 
За мир. Понеже награда за надежда не е измислена. А 
всеки, който прекрачи прага, на която и да е създадена 
от нея „Хлебна къща“, където и да е по света, полу-
чава точно това – надежда. И по този начин написва 
нова, вече не само българска, поговорка: „По-голяма от 
хляба е само надеждата“. А надеждата е всъщност уве-
реност да прозреш смисъла на друга народна мъдрост: 
„Само с хляб не се живее“.

Разговора води 
Мирослава ИВАНОВА

РЕВОЛЮЦИЯТА НА УЛИЧНАТА ХРАНА

„Уличната храна е „опрашване“ между пространствата на дома и улица-

та. Феномен, който забавя крачката на хората, кара ги да поспрат, да се 

обърнат и да видят откъде им мирише на хубаво. Уличната храна се раз-

ви като мой интерес преди хляба и един ден ще издам книга за нея. Снима-

ла съм много на тази тема, събирала съм рецепти от над 20 страни – от 

Тайланд и Камбоджа до Южна Корея. Беше през годините от 2004-та до 

2006-а, когато започнах да обикалям Латинска Америка и видях, че улици-

те им са залети с аромати и цветове. Хората там бутат едни колички, 

които са като маси на колела, нарисувани и украсени като произведения 

на изкуството. Много често храната се приготвя навън. Носят тенджери 

и тигани, както и вилици и лъжици, които измиват вечер вкъщи и на след-

ващия ден отново целият град яде с тях. Различните страни имат свои 

видове улична храна – от морски деликатеси до най-различни видове хлеб-

чета. Забелязах, че целият този карнавал на сетивата вдъхновява хора с 

вратовръзки, излезли на улицата от JPMorgan и хора, които работят на 

строеж или са бездомни, да разговарят и да бъдат заедно. Това ми показа, 

че има ситуации, в които ние, хората, можем да бъдем просто хора. И тези 

ситуации, интересно, но са обикновено около храната. Усещането е сякаш 

си в собствената си кухня, където си по-добър, в добро настроение, готов 

да споделяш. Хората рядко се карат в кухнята. Да извадиш дома на улица-

та е велико! Мечтая си за революция на уличната храна. Препоръчвам го 

на всички страни! Нека разчупим нашите политики по хигиена и разрешим 

да има все повече улична храна. Ню Йорк го направи. Джулиани разреши на 

всички емигранти в Ню Йорк да си имат улични колички, промени нормите 

за хигиенни изисквания, които бяха много сложни. Сега улиците на града 

са залети с храна от латинска Америка, африканския свят... Ню Йорк в мо-

мента е прекрасно място заради уличната храна.
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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.



ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

А
ко търсите отговора сред 
приятелки, можете да чуете: 
„С тях е невъзможно да се 
говори“, „Те мислят само за 

секс“, „Не можеш да им имаш до-
верие“, „Мъжете винаги лъжат“ 
„Страхуват се да поемат отговор-
ност“, „Нищо не разбират, пасивни 
и инертни са“…

Но ако продължим разговора, всич-
ко се променя. Оказва се, че без 
мъже ни е трудно, те са по-силни 
от нас, на тях ни се иска да се оп-
рем, когато ни е тежко… 

Ако обаче попитате какво мъже-

те мислят за нас, ще чуете мили 
думи като: „Те са нежни, крехки, 
разбиращи, сърдечни…“. Но ако мъ-
жете започнат да откровеничат, 
ще стане ясно нещо съвсем друго: 
„Тези кучки сами не знаят какво ис-
кат…“. 

Какво дълбоко взаимно неразбира-
телство, а?!

ТЕ ИЗБИРАТ ИНТЕРНЕТ
Това, че мъжете поставят секса 

на първо място, не е нищо пове-
че от стереотип. В рейтинга на 
удоволствията те всъщност слагат 
секса на второ място. А на първо 

(със значителна преднина) избират… 
Интернет! 37% от попитаните в 
една анкета мъже признали, че не си 
представят свободното време без 
компютър, а в полза на секса се из-
казали само 29%. При това по при-
влекателност сексът се оказал мно-
го близко до общуването с прияте-
ли мъже (28% подкрепили мъжкото 
приятелство).

Общуване в социалната мрежа, 
търсене на информация, водене на 
блогове, теглене на музика, филми, 
игри – съвременният начин на жи-
вот изисква всичко това. Всъщ-
ност едно от най-честите оплаква-

В ТЪРСЕНЕ НА

МЪЖКИТЕ
ЧУВСТВА

Жените смятат, че мъжете 

са егоисти и че не могат да 

изпитват чувства. Наистина 

ли съвременните Адамовци 

не са способни да обичат 

истински, или просто го 

правят по свой начин?
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ния днес е нежеланието на един от 
партньорите да прави секс. И по-
често от сексуални отношения се 
отказват мъжете.

Причините за отказ от секс са 
много: хронична умора, стрес, ед-
нообразие, емоционална неудовлетво-
реност, страх от близост. Освен 
това някои мъже, както и жени, 
не са способни да се влюбват и да 
изживяват силни чувства. Страст-
та е някаква форма на безумие спо-
ред тях и това схващане няма пол. 
За хората, които мислят така, 
страстта е ирационална и не може 
да продължава вечно. Когато след 
бурния период на влюбеност настъ-
пи периодът на разумни отношения, 
на преден план излизат стереоти-
пите и противоречивите очаквания, 
пораждащи конфликтни междуполови 
отношения. Как трябва да се държи 
мъжът и как жената тогава? Кой 
ще командва вкъщи? Кой трябва да 
изкарва парите и кой да възпитава 
децата? Вавилонската кула, както е 
известно, не е била построена, за-
щото строителите є изведнъж за-
говорили на различни езици. Не грози 
ли такава опасност и тези, които 
заедно строят живота си в двойка?

ТЕ НЕ СЕ ИЗМЪЧВАТ 
ОТ СЪМНЕНИЯ

За да стане разбираем за нас 
мъжкият език на любовта, тряб-
ва да имаме предвид, че мъжете не 
са склонни да се съмняват и да 
анализират, когато в отношенията 
всичко е наред. Те обичат просто и 
в това е тяхната сила. Жените си 
задават твърде много въпроси (До-
бър ли е този мъж? Дали мога да 
разчитам на него?). Дамите имат 
два големи проблема – първо, винаги 
искат повече и второ, не могат да 
отделят важното от маловажното. 

Постоянното женско недоволство 
често обезкуражава мъжа. Иван, 
42-годишен: „Жените ме уморяват 
с постоянното си желание да им 
доказвам любовта си. А приятели-
те не се нуждаят от постоянни 
потвърждения на чувствата ми. Но 
аз по принцип разбирам откъде им 
идва тази потребност на жените… 
Ние, мъжете, много-много не можем 
да си изразяваме емоциите с думи. 
Живеем с усещането, че жените по-
стоянно ни оценяват, изпитват лю-
бовта ни и никога не са доволни от 

това, което можем да им дадем“.

Излиза, че мъжете чувстват жен-
ската неудовлетвореност и забра-
вят за собствените си желания – 
за тях главното е да отговарят на 
очакванията на жената, за да не я 
разочароват. В този стремеж има 
нещо детско: да направя така, че 
да не разочаровам мама. Между дру-
гото, можем ли да упрекнем майки-
те, че синовете им израстват, без 
да умеят да обичат? Психоанализа-
та отдавна се е отказала от иде-
ята, че всички нещастия в живо-
та на човека произлизат от това, 
че в детството майката не е оби-
чала детето си както трябва. Ан-
глийският психоаналитик и педиа-
тър Доналд Виникота въвежда тер-
мина „достатъчно добра майка“, от 
който се подразбира, че не е задъл-
жително майката да се грижи за де-
тето си идеално. От което след-
ва, че майката трябва да бъде и 
„достатъчно лоша“ – да не се пла-
ши, че ще нарани детето си и да 
не забравя и за своите желания и 
потребности. Достатъчно добрата 
майка не бива да се отнася с де-
тето си като с част от себе си, 
тоест като със своя собственост. 
Не трябва да го разглезва и обсипва 
с нежност и силно да го стиска в 
обятията си, ако детето се опит-
ва да се освободи… Детето е дете 
на собствения си живот. От майка-
та се очаква да го научи на самос-
тоятелност. 

Именно в отношенията с майката 
детето (особено момчето) посте-
пенно се отказва от своето младен-
ческо всемогъщество, разбира, че не 
може да има всичко, че няма абсо-
лютна свобода, че не може безкрай-
но да получава, а трябва и да дава. 

ТЕ СА ЗАЛОЖНИЦИ 
НА СТЕРЕОТИПИТЕ

Да се върнем към главното. Как 
все пак обичат мъжете? Трудно е 
да се обобщи, мъжете се различават 
един от друг, също както и жени-
те. С точност може да се каже 
единствено, че мъжете отстъпват 
на жените по отношение на емоцио-
налността. Особено ако при форми-
ране на Аз-а си са се ръководили от 
образа на мъжа мачо, символ на ан-
тиженственост. Такива мъже не по-
казват чувствата си (често пъти 

не ги и разбират), уверени са, че 
трябва сами да се справят със свои-
те проблеми и да бъдат силни. Смя-
тат, че „истинският“ мъж е компе-
тентен по всички въпроси и много 
се страхуват да не сбъркат, защо-
то ще излязат от ролята на все-
знаещия и всеумеещия. Ако мъжът е 
способен да си признае, че нещо не 
знае/не може да направи, значи той 
е способен и да води диалог с жена-
та до себе си. 

Жените също страдат от стере-
отипна представа, пораждаща про-
тиворечиви очаквания. Представете 
си например двойка, в която жената 
прави кариера, изкарва парите, а мъ-
жът е по-малко зает и прекарва по-
вече време с децата… Как жените 
се отнасят към такова необичай-
но разпределение на ролите в семей-
ството? „По принцип аз съм довол-
на от това, но ми се иска все пак 
мъжът ми да е малко по-независим 
финансово“ – споделя М. К., на 42 
години. Защо тази жена иска това? 
В обществото ни, както и по-ра-
но, е застъпена идеята, че именно 
мъжът трябва да обезпечава семей-
ството материално. Днес към този 
стереотип се прибавя и втори – 
мъжът трябва да бъде добър баща, 
способен на нежност. Да се съвмес-
тят тези две роли, е трудно. А при 
„изтъркване“/„претоварване“ на една 
от двете, другата започва неизмен-
но да страда. Което и предизвиква 
недоволството на жената и пораж-
да напрежение в семейството. 

В най-хармоничния им вариант 
отношенията в двойката тряб-
ва да включват три компонента – 
страст, близост и задължения. Чес-
то на мъжете им куца близост-
та. Те могат да минат и без емо-
ционална топлина и разбиране, кое-
то не може да се каже за жените, 
за които привързаността е принцип-
но важна. 

ТЕ ПРЕЖИВЯВАТ ШОК 
Очакванията се променят, стерео-

типите не работят… Защо? Реша-
ваща роля в катастрофата, нарече-
на „смяна на половите роли“, изигра-
ва започналата през 70-те години на 
миналия век сексуална революция. Тя 
беше преди всичко женска революция 
и доведе до това, че жените до го-
ляма степен промениха правилата на 
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любовната игра. А мъжете, без да 
задават въпроси, сляпо ги последва-
ха. Трудно е да бъдат упрекнати за 
такова поведение: от векове те са 
били възпитавани да бъдат мъжест-
вени войни, не са имали право да 
проявяват чувствата си, вътрешни-
ят им свят е бил потиснат и фак-
тически им е било забранено да бъ-
дат себе си/да изразяват себе си.

Днес образът на истинския мъж е 
загубил своята монолитност, а ня-
кои негови черти, като например аг-
ресивност, се оказват неприемливи. 
За жените е много по-важно мъже-
те да бъдат нежни и да изразяват 
своите чувства. И в същото време 
да съчетават нежността със сила и 

надеждност. Мъжете са разбрали, че 
обичайният ред се е променил, но не 
са успели да направят свой принос в 
тези промени. Социалното положе-
ние, активността и психиката на 
жената се променят много по-бър-
зо и радикално, отколкото мъжете 
могат да реагират на тези промени. 
Жените вменяват на своите спът-
ници нови правила в отношенията и 
смятат, че да обичаш правилно, оз-
начава да обичаш… по женски. При 
това, ако може мъжете да не се 
превръщат съвсем в жени. Много 
жени забравят за това и продължа-
ват да изискват от своя герой да 
бъде и тяхна сродна душа. И не е 
чудно, че се натъкват на стена от 
неразбиране и започват да се съм-
няват в себе си и в своята жен-
ственост. Тогава, за да се убедят 
в нея, жените се впускат в търсе-
не на идеалния мъж: „Ако такъв се 
влюби в мен, то значи аз съм иде-
алната жена. А с мъжете какво? Те 
продължават да се чувстват неиде-
ални и неразбрани. Днес силната по-
ловина на човечеството се бои да 
не бъде отхвърлена. Евентуалният 
женски отказ я обезкуражава. 

Изначално висшата проява на мъж-
кото начало днес се е трансформи-
рала от „ловец“ в „берач“. Ако пло-
дът е узрял и чака да бъде откъс-
нат и ако на „берача“ са му дали зе-
лена улица, той ще го направи. Съ-
временният мъж е забравил да се 
бори за любовта си. Той чака раз-
решение, за да посегне към плода и 

да го вземе. 

И все пак защо жените (несъзна-
телно) плашат мъжете със своята 
сила, независимост и очаквания? За-
щото те самите не знаят какво ис-
кат (ама наистина не знаят!). Иска 
им се мъжът да ги успокоява, да ги 
разбира и да бъде нежен, а в също-
то време да не губи старите си ин-
стинкти – да се бие, да ловува и да 
бъде завоевател.

ТЕ ОБИЧАТ ПО СВОЕМУ
„Аз наистина не разбирам какво 

трябва да направя, за да бъде довол-
на жена ми – въздъхва 34-годишният 
Георги, наскоро оженил се за втори 
път. – Първата ми съпруга си тръг-
на с обвинението, че съм є огранича-
вал свободата, другата ме обвинява 
точно в обратното. А на мен ми се 
струва, че аз и с първата, и с вто-
рата съм се държал и продължавам 
да се държа естествено. Тоест та-
къв съм, какъвто съм. Опасявам се, 
че жените не знаят какво искат от 
мен. Възможно е те просто да ре-
шават своите вътрешни конфликти 
за наша сметка? Тяхната сила е в 
това, че могат да общуват и да се 
поддържат една друга. За съжаление 
мъжете това не го умеем. Благода-
рение на това жените са по увере-
ни в себе си и в своята правота и 
безпогрешност.“

Много векове мъжете, за съжале-
ние, са се държали с жената като 
с вещ. И въпреки това не са се оп-
итвали да я променят. Жените са 
пожелали да променят мъжете, без 
страх че ще разрушат магията на 
взаимното допълване между ин и ян, 
между женското и мъжкото начало. 
Може би, ако не се опитва да про-
меня мъжа до себе си, ако преста-
не да иска от него да отговаря на 
женските є очаквания и да копира 
женския начин на обичане, може би 
ако се опита да опознае по-добре 
себе си, всяка жена ще може да бъде 
себе си в любовта. Мъжете наис-
тина могат да обичат – страстно, 
нежно, срамежливо, дълбоко и силно. 
По мъжки. Но всичко зависи от же-
ната. Заради нея мъжът е готов да 
бъде и „ловец“, и „берач“. Но какво-
то и да се случи, важното е любо-
вта да си остане такава, каквато 
винаги е била – радостно чувство. 
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Как обичат гейовете

Според експерти те обичат така, 

както хетеросексуалните. Всеки чо-

век, към който и лагер да принадле-

жи, след като се влюби, изживява свой 

уникален чувствен опит. В отношени-

ята на еднополовите двойки бушуват 

немалко страсти. Но противоречиви-

те очаквания и половите стереотипи 

тук играят по-малка роля. Група пси-

холози провели експеримент с 40 ед-

нополови и 40 хетеросексуални двой-

ки. Стигнали до извода, че гейдвой-

ките се държат по-вежливо по вре-

ме на спор с партньора и участници-

те в тях са по-малко деспотични, аг-

ресивни и склонни към вербални запла-

хи. Освен това по-често прибягват 

до чувството за хумор като спасение 

в момент на разразил се скандал. Но 

от друга страна, гейовете по-труд-

но стигат до примирие. Възможно е 

да се нуждаят от пламенни, изгарящи 

отношения, без които животът им е 

празен, което не е така при хетеро-

сексуалните двойки (особено с деца). 
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1БРАКЪТ Е НА ПЪРВО МЯСТО
Отношенията мъж – жена трябва да са над отноше-

нията родител – дете. Разбира се, тук не става дума 
за моментите на крайна опасност: ако в къщата избух-
не пожар, всеки баща и всяка майка ще се хвърлят пър-
во да спасяват детето/децата. Но иначе прекарвайте 
повече време само със съпруга си (дааа – без детето/
децата!). Това носи ползи и на детето/децата. 

„ОГРАДЕТЕ“ СЕМЕЙСТВОТО СИ
Установете граница между вашето и другите семей-

ства. Ако роднините искат да ви помагат, това в ни-
какъв случай не трябва да нарушава хармонията на ва-
шия семеен живот. Когато сте вкъщи, оставяйте съ-
пруга си да прекарва повече време с детето насаме. 
Това ще му даде възможност да се научи да общува с 
него. А също и да разбере, че не ви е лесно, когато сте 
сама вкъщи с децата, а той е на работа. 

НЕ ИЗИСКВАЙТЕ ТВЪРДЕ МНОГО 
ОТ МЪЖА СИ
Мъжете носят финансова отговорност пред семей-

ството и се безпокоят дали ще могат да осигурят не-
обходимия стандарт на живот на съпругата и деца-
та си. Често след раждането на детето бащата е съ-
средоточен изцяло върху материалното обезпечаване на 
фамилията, което му пречи да установи близки отно-
шения с новороденото. Вместо след работа да бърза за 
вкъщи и да помага за гледането на малкото същество, 

той остава в офиса след работно време и се нагърбва 
с допълнителна работа. Всъщност мъжът прави това, 
което искрено смята за свое задължение. Просто него-
вата представа за ролята на бащата се отличава от 
вашата. Всички знаем, че щастието не е в парите, но в 
динамичния потребителски свят, в който живеем, това 
бързо се забравя. Ако вярвате, че семейството е ва-
шето щастие, можете, макар и частично, да намалите 
стреса по отношение на печеленето на пари. Обсъдете 
със съпруга си вашата представа за живота. Може би 
ще намерите начин да живеете по-пестеливо. 

Някои разходи могат да почакат, ако без тях мама и 
тате могат да прекарват повече време заедно с мал-
чугана. И помнете, че качеството на живот не се оп-
ределя само от паричните разходи! Ако искате съпру-
гът ви да си седи повече вкъщи, защо не се откаже-
те от редовните си посещения в салона за масажи. А 
може би сте готови да тръгнете на работа след из-
тичане на майчинството, за да имате и вие принос в 
семейния бюджет?! 

БАЩАТА СЪЩО ИМА ЧУВСТВО ЗА ВИНА
Говори се, че работещата майка изпитва чувство за 

вина, че не посвещава цялото си време на детето. Бащи-
те изпитват подобни чувства. На тях също им е теж-
ко да ходят на работа, когато знаят, че детето им е 
с висока температура например. И се чувстват виновни, 
когато пропускат значими за малчугана събития (напри-
мер прохождане, проговаряне и т.н.). Затова не съдете 

Превърни

ЛЮБИМИЯЛЮБИМИЯ
ДОБЪР БАЩАДОБЪР БАЩАв

Мъжете и жените възпитават 

децата по различен начин. Понеже 

не можем да променим този факт, 

разумното решение е да оценим 

приноса на всеки един пол във 

възпитанието и от дефект (според 

нас!) да го превърнем в ефект. 

Как да помогнете на съпруга си 

да установи близки отношения с 

децата.
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строго своя съпруг, когато закъснее за пореден път ве-
чер, защото е бил възпрепятстван на работа.

НАЙ-ДОБРИЯТ БАЩА
Как съпругът възприема своето бащинство, зависи 

много от ролята, която е изиграл (или не е изиграл) 
в живота му неговият баща. Това не означава, че ако 
вашият съпруг е имал негативен опит от общуването 
с баща си, непременно ще го повтори при общуването 
със своето дете. Може да се случи и точно обратно-
то. Мъжете, които въпреки негативния опит с бащата 
в детството си, се стараят да бъдат грижовни бащи, 
заслужават уважение. Ако вашият съпруг има подобен 
опит, подкрепяйте го. И помнете, че на него му е мно-
го трудно, защото той не знае как да се държи с де-
тето, как да му говори.

Поощрявайте опитите му да се сближи с малкия чо-
век и да се грижи за него. Дори да прави грешки. Ва-
шата задача е да го поощрявате. Ето как:

 Благодарете му за това, че се грижи за детето: „Благо-
даря ти, че вчера помогна на Иво да си напише домашно-
то по алгебра и да изкара шестица“. Или: „Мила ми каза, 
че днес страхотно сте се забавлявали заедно. Благодаря 
ти, че си ме отменил“.

 Научете детето да благодари на баща си за помощта и 
вниманието, което родителят от мъжки пол му оказва.

 Помолете близките си да обръщат внимание на това, 
колко добър баща е вашият съпруг, когато отделя време 
и се грижи за децата.

 Когато таткото се прибира вкъщи, открито изразя-
вайте своята радост пред децата: „Вижте, татко си 
дойде! Сега ще има с кого да гледате любимия си филм!“. 
Направете така, че детето с радост да предвкусва вре-
мето за общуване с бащата.

 Разговаряйте със съпруга си за неговото детство. Може 
би вие сте единственият човек, с когото той може да 
сподели подробности за този период от живота си. Въз-
можно е да научите нещо, което да е много важно за ва-
шето семейство. 

 

МЪЖЕТЕ МОГАТ ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ДЕЦА
Дразните се, че мъжът ви не може перфектно да сле-

ди как се облича детето, как си мие зъбите и прочее. 
Помислете, може би той не е имал възможност да се 
научи на това, особено ако от сутрин до вечер е на 
работа. За да усвои тези умения, ще му трябва малко 
време. Ако вие всеки път му се притичвате на помощ, 
когато трябва да направи нещо лесно, той може да си 
помисли, че не го допускате до детето. 

Какво да направите? Нищо! Не правете списък с по-
купки за малкия, не му напомняйте да вземе мокри кър-
пи или лигавниче, когато излиза с детето на разходка в 
парка или на гости. Нека таткото забрави тези неща 
няколко пъти и после сам ще се сеща за тях. След ня-
колко пропуска ще спре да разчита на вашата помощ и 
ще действа сам. Така ще престане да ви чувства като 

За да помогнете на съпруга си да установи контакт с 

детето, трябва да имате предвид следното: 

  Не забравяйте, че таткото по-рядко от вас е насаме с 

детето, затова му трябва време да се научи как да об-

щува с него. 

  Не давайте подробни инструкции какво и как да прави с 

детето – нека той самостоятелно стигне до тези ре-

шения.

  Оставяйте мъжа си по-често насаме с детето.

  Помнете, че закачките на тате и шумните игри са необ-

ходими за правилното детско развитие. 

  Позволявайте му да взема решения за възпитанието на 

детето. Ако не сте съгласни с неговото решение, обсъ-

дете го по-късно, когато сте само двамата.

  Поверявайте без притеснение детето на мъжа си – той 

все пак е негов баща!

  Оценявайте онова, което вашият съпруг прави за дете-

то. Не обръщайте внимание на дреболиите, които ви 

дразнят. 

  Поощрявайте желанието на мъжа си да се грижи за де-

тето и да прекарва повече време с него.

ПСИХОЛОГЪТ ПРЕПОРЪЧВА:

  Мъжете често не осъзнават какво точно влияе на пове-

дението им и какво точно ги принуждава да постъпват 

по един, а не по друг начин. Бъдете търпеливи!

  Няма нищо лошо в това, че вие и съпругът ви имате раз-

лични методи на възпитание. Това не е повод за кавга. 

Опитвайте се да преговаряте, бъдете дипломатични. 

  Вие и съпругът ви принципно се различавате един от 

друг, защото той е мъж, а вие – жена. Затова е трудно 

да постигнете разбирателство по някои въпроси на въз-

питанието. Трябва просто да се приемете един друг та-

кива, каквито сте. 

  В бъдеще децата ви също ще станат родители и именно 

от вашето поведение спрямо тях сега до голяма степен 

зависи какви родители ще бъдат. 

ЗЛАТНИ СЪВЕТИ
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свой асистент.

Друг един повод да оставяте малчугана насаме с ба-
щата е, че така между тях бързо ще възникне привър-
заност. Тази привързаност е необходима и на детето, 
и на бащата. Психологически изследвания доказват, че 
брак, в който мъжът силно е привързан към детето, 
значително по-рядко приключва с развод. 

Ако бащата цял ден е бил на работа, навярно на де-
тето му е домъчняло за него. Понякога децата могат 
да се държат лошо, ако прибралият се от работа ро-
дител не им обръща внимание. 

Някои майки се безпокоят, че таткото се впуска в 
много активни игри с детето и след това то дълго 
време не може да се успокои от превъзбудата: двама-
та с баща си са тичали, борили са се, замеряли са се с 
възглавници... Когато детето поотрасне, тези домашни 
игри се заменят от спортни занимания. И би било пре-
красно, ако бащата и децата започнат заедно да спор-
туват. Това е важно не само за момчетата, но и за 
момичетата.

И още – бащите обичат да се закачат и да се шегу-
ват с малчуганите и започват да го правят още дока-
то детето е съвсем малко. Това е просто един от на-
чините да създадат връзка с наследника си. От шеги-

те на баща си детето научава как може и как не бива 
да се шегува с другите, тоест кои шеги са неприемли-
ви и кои могат да разведрят обстановката в компания. 

Шумните игри вкъщи също не са просто забавление. 
В игрите децата се научават да преценяват силите си 
и да мислят за последиците от своите действия – да 
съобразяват как да не причиняват болка на другия.

КРИТИКУВАЙТЕ ПО-МАЛКО 
Възпитателните стандарти, установени от жените, 

понякога са неразбираеми за мъжете. На татковците 
им е трудно да отговарят на изискванията на майки-
те. Много по-лесно за един мъж е да се откаже да на-
правиш нещо, отколкото да го направи и после да чуе 
упрек и многобройни наставления и препоръки за това, 
как е трябвало да постъпи. Ако критикувате мъжа, ко-
гато той се грижи за детето, имайте предвид, че по 
този начин вие го отблъсквате и го лишавате от мо-
тивация да полага още грижи в бъдеще. Мъжът може 
да отглежда детето толкова добре, колкото и жена-
та. Задълженията в семейството могат да бъдат раз-
пределени по различен начин в зависимост от обстоя-
телствата.

Родителите в семейството не изпълняват две различ-
ни функции, а взаимно се допълват в общото дело – 
възпитанието на децата.

Как да помогнете на таткото да прекарва колкото 

може повече време с детето?

  Ако детето е още малко и не се налага да става рано 

сутрин за училище или детска градина, не го приспивай-

те много рано. Така вечер ще може по-дълго да общува 

с баща си. 

  Ако съпругът ви е принуден да прекарва много време на 

работното място, за да осигури финансово семейство-

то, научете децата си да му благодарят за това. Обяс-

нете им, че тате е купил новите красиви обувки и на 

море също ще отидете, защото тате печели парички. 

За детето ще е полезно да знае, че материалните блага 

не падат от небето.

  От време на време прекарвайте почивните дни вкъщи, 

не е нужно всеки уикенд да излизате навън и да посеща-

вате развлекателен детски център. Нека съпругът ви 

има възможност да вземе участие в ежедневния бит на 

децата. Старайте се да планирате семейните празници 

така, че съпругът ви да не ги пропуска заради заетост.

  Когато таткото и децата са заедно, не им пречете. 

Позволете им да се насладят на общуването един с друг 

и не правете забележки, че е шумно или разхвърляно.

  Съветвайте се със съпруга си по всички въпроси, свър-

зани с грижите за децата, обсъждайте с него проблеми-

те в училище, кавгите с приятели. Таткото трябва да 

се чувства приобщен.

  Измислете красиви семейни традиции, които трябва за-

дължително да се спазват. Това може да бъде обяд вед-

нъж месечно, на който да присъства цялото семейство, 

включително баба и дядо.

АКО СЪПРУГЪТ ВИ 

Е МНОГО ЗАЕТ
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ДЕЦАДЕЦА

„ДЕТЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА С БЛАГОГОВЕНИЕ,
ДА СЕ ВЪЗПИТАВА С ЛЮБОВ

И ДА СЕ ПУСНЕ НА СВОБОДА.“
РУДОЛФ ЩАЙНЕР

О
тваряш сламената порта и една невидима 
сила те води напред… Там децата те посре-
щат на двора с очи, пълни със светлина и 
с онази проницателност, която ти казва, че 

имаш насреща си мъдрец, стара душа, устойчива на на-
пора на несъвършени чувства, мисли и думи. Тези деца 
са като малки слънца, които излъчват хармония и лю-
бов. Сякаш гледаш пеперуди как летят… 

Още на 5-годишна възраст те вече знаят как се меси 
хляб, как се работи с глина, как се вае с восък. Всеки 
ден прекарват часове наред сред природата, ходят на 
кокили, плетат, играят (при това чудесно!) български-
те народни хора, свирят на флейта, учат чужди езици, 
засаждат с родителите си своето малко стопанство… 

И ПАРАЛЕЛНО С ТОВА УЧАТ 
Програмата им е ясна, последователна, циклична, на-

следство от първото Валдорфско училище, основано 
през 1919 г. от австрийския учен и философ Рудолф 
Щайнер. В света на приказките намират звуците, кои-
то пресъздават в образи на белия лист. В музикалните 
ритми откриват математическите действия – вадят 
и събират звездите на разсеян вълшебник или овцете на 
някой пастир. Добре подготвените валдорфски педагози 
поднасят образованието във вид на приказни истории – 
с много любов и театрално майсторство. 

Затова тези деца ми се сториха като жизнени, силни 
цветя. Защото в отглеждането им е спазен един осно-
вен принцип – да се наблюдава много внимателно инди-
видуалното им развитие (и от педагога, и от родите-
ля). Което означава да се откриват и развиват уникал-
ните им способности и дарби. Тези деца започват да 
разчитат на логиката на разума едва след като пред-
варително в игри и спортни занимания са раздвижени 
всичките им крайници, а сърчицата им са преживели 
автентично опита от поднесения нов материал (чрез 
нагледни експерименти, които са оставили в душите 
им печата на почувстваното, отлежало и осмислено по 
един дълбок и проникновен начин знание). 

МИСЛЕНЕТО Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
НА ПРЕЖИВЯНОТО

от тях, на техния опит и на техните емоции… Кар-
тините, които децата рисуват, отразяват чувства-
та им. Самите картини са приказки, разказани с други 
средства, а не резултат от конкретна задача, поставе-
на им от педагога (например да нарисуват пролет или 
живота на село). Развивайки образното си мислене, де-

ВАЛДОРФСКА 
ПЕДАГОГИКА
ИЛИ ЗА ДЕТЕТО КАТО ЦЕНТЪР НА ПРИРОДАТА
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цата успяват да останат верни на своето изначалие, 
а именно – да са слети с природата дори в ежеднев-
ните си занимания; да са слети с музиката и с изку-
ствата изобщо. 

Тяхната интуиция укрепва по естествен начин: кога-
то са готови за нови академични знания, те ще имат в 
„репертоара“ си своето въображение, чувствителност, 
памет, креативност, артистичност, висока концентра-
ция на внимание и богат интелект. Така те ще осмис-
лят учебния материал чрез предварително възбудените 
и развити от валдорфските педагози нервни центро-
ве. Не чрез усилие и сляпо наизустяване, не чрез външ-
на мотивация и родителски контрол, не чрез наказание 
и порицание, не чрез принудителните или уж дисципли-
ниращи „Ти трябва да…“ или „Защо не си подготвен?“, 
а по силата на една вътрешна самоувереност и хармо-
ния, която вече никога няма да зависи от диктата на 
традицията в образователната ни система и от оста-
релите норми за интелектуален напредък, лицемерно об-
служващи нечий научен дефицит.

ТОВА НЕ Е УЧИЛИЩЕ 
ЗА НЕОБИКНОВЕНИ ДЕЦА 

Не е и училище за деца със специални образователни 
потребности. Единствен критерий за прием в него е 
детето да е силно и истински обичано от своите роди-

тели, които „стъпват тихо върху мечтите на своите 
рожби“ и затова изключително внимават, и затова от-
говорно поставят себе си след малкия човек, за да му 
помогнат (заедно с педагозите) да даде един ден най-до-
брото от себе си на света, като себеосъществена час-
тица от същия този свят. Като благодарност и дар.

Неслучайно тази образователна система се гради на 
триединството дете – родител – учител, като чрез 
това взаимодействие се стимулира и развива именно 
уникалността на ученика и се създава бъдещето на една 
нова светла личност.

Когато си тръгнах оттам, усетих тъга... Сякаш бях 
оставила зад сламената порта нещо много скъпо от 
мен самата... Там открих отново онази част от себе 
си, която порастването ми бе отнело, а социумът до-
унищожил чрез диктата на егото. 

Навярно точно това чувство кара родителите да из-
берат децата им да посещават именно Валдорфското 
училище и детска градина. За да остават с тях в иг-
рите и учебния процес, да работят и творят заедно с 
тях, да споделят и да се наслаждават на всеки миг от 
израстването на най-скъпото, най-свидното и най-жаду-
ваното – техните рожби.

Диана БОГДАНОВА, 
социален психолог, психотерапевт и консултант

Билетите за рок 
спектакъла на 
Роджър Уотърс са 
на цени от 65 до 
180 лв и все още мо-
гат да бъдат заку-
пени от всички каси 
на „Тикетпро“ в 
страната, както и  
на www.ticketpro.bg

РОДЖЪР УОТЪРС ЩЕ ПЕЕ С БЪЛГАРСКИ ДЕЦА
на концерта си в София

THE WALL LIVE

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

Във всяка страна, 
в която предста-

вя THE WALL, Роджър 
Уотърс кани 15 деца на 
сцената, които изпъл-
няват с него класика-
та Another Brick in the 
Wall. Това ще се слу-
чи и у нас на концерта 
в София. Вече са под-
брани  децата, които 
ще имат уникалната 
възможност да пеят и 
танцуват редом с рок 
легендата. Не е нуж-
но децата да имат до-
бри певчески и танцови 
умения, за Уотърс по-
важно е да усети тех-
ния ентусиазъм и да 
се вдъхнови от техни-
те усмивки. Той задъл-
жително ще си направи 
снимки с тях и ще раз-
даде автографи преди 
концерта си.

THE WALL е грандиоз-
но шоу с участието 
на актьори, музикан-
ти, огромни марионет-
ки и уникални ефекти. 
Също толкова драма-
тичен като едноимен-
ния албум е и култови-
ят филм на Алън Паркър 
от 1982 г. „Пинк Флойд 
– Стената“. Предстои 
у нас да излезе и лук-
созно издание на кни-
гата „Създаването на 
Pink Floyd The Wall“ – за 
филма на Алън Паркър.

30 АВГУСТ, 

20.00 ч., 

СТАДИОН 
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Може би най-емоционалната част от грандиозния спектакъл са кадрите на 
радостни деца, които са изненадани от завръщането у дома на техните 
бащи, сражавали се в Ирак и Афганистан. Бащата на Уотърс загива по вре-
ме на Втората световна война. Този факт остава отпечатък върху музи-
калната легенда и до голяма степен го вдъхновява за създаването на един 
от най-популярните и обичани албуми на всички времена – The Wall.



БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

К
ъсната закуска с приятели 
или делови партньори през 
уикенда е все още непо-
зната култура в България. 

Брънчът не е обикновена закуска, 
не е и обяд. С неголям асортимент 
от внимателно подбрани продукти 
и качествено приготвени блюда (в 
мързелив ден като неделя например) 
вие, като домакиня, се освобождава-
те от грижата за това да има от 
всичко по много на масата. Но не 
пренебрегвайте декорацията. Краси-
вото сервиране с тематични аксесо-
ари създава настроение и обогатява 
трапезата с вкус, цвят и аромат. 

Предлагаме ви меню, което не е 
необходимо да приготвяте с часо-
ве, за да постигнете „уау“ ефект. 
Наш гид по пътя към перфект-
ния брънч (стъпка по стъпка) е 
Мариела НОРДЕЛ. С нейна помощ 
ще можете де изненадате гостите 
си с яйца „Бенедикт“ (много ат-
рактивни наглед), с американски па-
лачинки (в България не са толкова 
популярни, но иначе са синоним за 
брънч в Ню Йорк) и с плодова са-
лата от манго, пасион, ягоди, киви 
и листа от мента (перфектното 
допълнение към по-тежките яйца и 
палачинки).

ПЕРФЕКТНИЯТ БРЪНЧПЕРФЕКТНИЯТ БРЪНЧ
С МАРИЕЛА НОРДЕЛ
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„ВСЕКИ ШЕФ ГОТВАЧ 
ТРЯБВА ДА ПЪТУВА!“

С това изречение започва готвене-
то си Мариела, която се предста-
вя накратко като пиар пътешест-
веник. Тя е жена с гореща кръв и 
харизматично присъствие. Радостта 
е в природата є. А кулинарното є 
любопитство е естествен аксесоар 
на културно разностранната є лич-
ност: в момента Мариела има швед-
ско гражданство, родена е в Куба 
– от баща кубинец и майка българ-
ка от гръцки произход. Животът я 
отвежда в много и различни страни 
по света. Две години живее на яхта 
и неспирно пътува между Монако, 
Монте Карло, Женева и Генуа. Дви-
жението е нейна стихия. Обича да 
се мести, да попива новото, да се 
учи. Средата и хората несъмнено са 
повлияли и на готвенето є. Готви 
от малка и не помни кога за първи 
път си е казала „Хей, аз съм добра“. 
Просто прави това, което иска, и 
вярва в себе си.

ГОТВЕНЕТО Е КАТО ДЖАЗА

според нея. „Трябва да имаш кла-
сическата подготовка и по-ната-
тък импровизираш. Знаеш ли ре-
цептата, върху нейната основа мо-
жеш да надграждаш всякакви вариа-
ции – обяснява ми по-подробно тя. 
– Кулинарията е като всеки друг 
занаят. Сам трябва да си го „от-
краднеш“ – да търсиш, да разпит-
ваш, да пътуваш много. Собствени-
ци на водещи ресторанти по света 
изпращат шеф готвача си на пъте-
шествие по месец-два годишно. Пъ-
туването за професионалния кулинар 
е инспирация, обмен на знание за но-
вите тенденции в кулинарията, за 
детайлите, подправките, тънкости-
те по приготвянето на храната по 
света.“

Самата Мариела се учи изключи-
телно от кулинарния туризъм. Кога-
то отиде в ресторант, се запознава 
с готвача, обсъжда с него вкуса на 
ястието и рецептата до най-малкия 
детайл. В гастрономично отноше-

ние е запленена най-силно от Белгия. 
Според нея всеки белгийски селянин 
знае за кулинарията повече, откол-
кото някои претенциозни майстор 
готвачи у нас. 

На въпроса коя кухня предпочи-
та, отговаря: „Аз съм като кули-
нарен хамелеон. Където и да оти-
да, се пристрастявам към местна-
та храна“.

КАКВО СЕ СЛУЧВА 
В КУХНЯТА 

НА МАРИЕЛА НОРДЕЛ?
Това винаги можете да научите 

от едноименната є страница във 
Фейсбук. 

В кухнята си Мариела посреща 
много гости, с които готви и се 
забавлява.

Освен това периодично прави кули-
нарни представяния на чуждестран-
ни кухни в ресторант „Преди 10“. 
В момента подготвя кулинарна уеб-
телевизия. Под печат е и книга-
та є „30 дни с Мариела Нордел по 
света“, където пикантни ще бъдат 
не само 30-те кулинарните рецепти 
от различни страни, но и истории-
те, свързани с тях, които Мариела 
разказва. 

КОМУНИКАТОР, КОЙТО 
ПРЕДЛАГА ГУРМЕ ИДЕИ 

Тя не е професионален кулинар, ма-
кар че има кулинарна диплома от 

ТОХ (Техникум по обществено хра-
нене) и продължава да се учи посто-
янно от шеф готвачи, като Карло 
Крако, Антъни Бурдейн и Феран Ад-
рия, винаги когато посещава ресто-
рантите им. 

Дразни се, когато вижда, че в из-
искан ресторант, където предла-
гат сезонен продукт, като например 
морски дарове, и изящно приготвени 
блюда, хората поръчват пици. 

„Явно хората се притесняват от 
имената на съставки, чиито вкус не 
познават, и са скептично настроени 
към експерименти“ – изразява съм-
ненията си на глас Мариела. Като 
предлага гурме идеи, тя цели точно 
това – да повиши гурме културата 
на българина. 

КАКВО ИМА 
В ХЛАДИЛНИКА Є

Като кулинарен маниак Мариела 
има два хладилника. Любопитно си 
пъхам носа в първия. Задължител-
ните: масло, течна сметана, яйца, 
шампанско, плодове и зелени салати. 
И вода – водата, която Мариела 
единствено признава и за пиене, и 
за готвене, е водата от Троянския 
балкан. Налива си я от чешмата 
срещу Чифлика и горещо препоръчва 
на всички тази специална течност. 

Другият хладилник е за сирената, 
които тук се радват на голяма по-
чит: „Това е може би къщата с най-
много сирена в София – претендира 
Мариела. – Навсякъде, където пъту-
вам, съм ужас за митничарите. Ку-
фарите ми винаги смърдят, особено 
през лятото.“ (Смее се силно.) 

В едната хладилна камера държи 
рибата, а другата е за хлябове, меса 
и сладолед.

ВКУСЪТ НА ДЕТСТВОТО

за нея е вкусът на хайвер от си-
рене с чесън и червен пипер, който 
дядо є всяка вечер приготвял. „Ис-
тинският кулинар вкъщи беше дядо 
ми – спомня си тя. – Готвеше като 
вълшебник… Намачкваше сиренето с 
вилица и на много тънка струйка 
сипваше олио – колкото поеме. За-
бъркваше сиренето със счукан чесън 
и червен пипер и ми го мажеше на 
филия сутрин. Страхотно!“

Кухнята взема жертви – Мариела, 

леко обгорена от барбекюто си вкъщи, омазана 

с пантенол, но порядъчно усмихната… 

Добре, че косата є е гъста и имаше какво 

да ос тане на главата є след инцидента
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ЗА 1 порция:  1 хлебче за хамбургер (или изрязаната среда 
на 2 филийки бял хляб)  1 яйце  2–3 слайса шунка или бекон 

 1 резен сирене „Чедър“ (може да се замени с кашкавал)

За соса „Холандез“  4 жълтъка  сокът от 1/2 лимон  1 ч. 
л. сос „Уорчестър“  1 с. л. бяло вино („Готви се само с качест-
вено вино! Ако не става за пиене – не става и за готвене“ – из-
рично предупреждава Мариела, когато споменава тази състав-
ка.)  1 с. л. вода от Троянския Балкан  1 ч. ч. разтопено кра-
ве масло  сол

Разговора води Теодора СТАНКОВА, Снимки Миряна КОСТАДИНОВА

Сосът „Холандез“ се пригот-
вя, като на водна баня в метал-
на или стъклена купа се разби-
ват жълтъците, лимоновият сок, 
сосът „Уорчестър“, водата и бя-
лото вино. Постепенно, на тънка 
струйка се прибавя и разтопено-
то масло. („Когато се топи мас-
ло в микровълнова фурна, на всеки 
15 сек съдът се изважда и леко се 
разклаща“ – смята за необходимо 
да вметне Мариела.) 
Когато сосът се сгъсти, купата 
се отстранява от огъня.

Яйцата се пошират във вряща 
подсолена вода, в която са раз-
творени няколко лъжици оцет. 
(„Когато водата кипне, котлонът 
се намалява, за да не се разпарча-
дисат“ – добавя Мариела.) Когато 
жълтъкът се забули с белтъка, но 
все още е течен, яйцето се изваж-
да от водата с решетъчна лъжи-
ца. 

Хлебните половинки и шунката се 
запържват в краве масло. 
Едно върху друго се подреждат: 
хлебче, шунка, сирене „Чедър“, 
яйце. Отгоре сандвичът се зали-
ва със сос „Холандез“ и се похлу-
пва с другата хлебна половинка. 
Но може и да остане „отворен“. 
Гарнира се с пресен лук или нещо 
зелено. 

Продукти:
 1 1/2 ч. ч. брашно
 1 ч. л. бакпулвер
 125 мл прясно мляко
 1 яйце + 1 жълтък
 30 г краве масло

МАЛКИ ХИТРИНКИ 
ЗА ПЕРФЕКТНИ ПАЛАЧИНКИ 
„Откраднати“ от Мариела 
от белгийски готвачи

За палачинките е много важно кот-
лонът да е силно нагрят, а след това 
да се намали до средна температу-
ра. Затова, както казват белгийци-
те, „Първата палачинка винаги е за 
кучето“ –  котлонът все още не е на-
грят и обикновено тя не се получава. 

Изпържената палачинка се отцеж-
да от мазнина върху хартиена сал-
фетка. Това отнема около 1/3 от маз-
нината, която иначе бихме погълнали. 

В продуктите за приготвяне на 
палачинки не трябва да има темпе-
ратурни разлики, в противен случай 
тестото може да стане на бучки. 

Тестото за американските пала-
чинки се меси с ръце.

Тестото за американските пала-
чинки е с гъстота на кексово. Коли-
чеството тесто за 1 палачинка = 
1/2 черпак. Изпържените палачинки 
се подреждат една върху друга и се 
заливат с кленов сироп или мед.

Всяко домакинство трябва да има 
тиган за палачинки, който да не се 
използва за нищо друго. Този тиган 
никога не се мие! Само се забърсва 
със салфетка след използване. 

Съдържа ман-
го, пасион, яго-
ди, киви и лис-
та от мента. 
(„Плодовете 
могат да се за-
менят с дру-
ги сезонни“ – 
успокоява ни 
Мариела.)

Яйца „Бенедикт“Яйца „Бенедикт“ Американски Американски 
палачинкипалачинки

Плодова салатаПлодова салата
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На тази страница оттук насетне в къщата на БЕЛА  ще гастролира с апетитни 

снимки и рецепти кулинарният сайт www.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. 

С обич, Сандра

пр е г л ъ т н и

Сандра е слънчевият виновник за 

създаването на www.1001recepti.com

 12 пилешки бутчета

 4 с. л. балсамов оцет

 4 с. л. соев сос

 4 с. л. мед

 1 с. л. червен пипер

 1/2 ч. л. черен пипер

 сол

 1 1/2 глави броколи

КАКВО ВИ 

ТРЯБВА:В
този брой съм ви подготвила нещо страшно апетитно, на което ни-

кой мой гост не е могъл да устои. Рецептата е много лесна и е за 

крехки и вкусни пилешки бутчета на грил. Отнема около 40 мин, за да 

се приготви, а времето, за което се изяждат бутчетата, е почти отрица-

телно. Количествата, посочени в рецептата, са за около 6 порции, но ако сте 

гладни, може и само за една да ви стигнат...

Не пропускайте това лесно изкушение, защото животът е твърде кратък, за 

да се храним безвкусно!

ПилешкиПилешки
 бутчета бутчета

 на грил на грил

ДА ГО НАПРАВИМ
Пилешките бутчета се сваряват до готовност. Отцеждат се и се подреждат в та-
вичка. 

Заливат се с разбитите соев сос, балсамов оцет, мед и подправки. 

Пекат се в предварително загрята фурна на грил за 10 мин – по 5 мин от всяка страна. 

Бутчетата се сервират горещи, с гарнитура от сварени в подсолена вода розички 
броколи и чаша ароматно вино от узряло грозде.

БЕЛА/август/185/2013 61



ВЪПРОС

„ПРЕДСТОИ МИ БОЯДИСВАНЕ 

НА ЖИЛИЩЕТО – СТЕНИ, 

ТАВАНИ, БАЛКОНИ, ДОГРАМИ 

НА ПРОЗОРЦИ… БИХТЕ ЛИ МЕ 

ПОСЪВЕТВАЛИ КАКВИ БОИ ДА 

ИЗБЕРА?“

Д. И. ОТ СОФИЯ

„ХАУСМАЙСТЕР“ ОТГОВАРЯ

Изборът на боя зависи от основата, 
върху която ще я нанасяте – дали 
върху мазилка, зидария, дърво или 
метал. С различни видове бои се 
боядисват таваните, стените, 
подовете, вратите, прозорците и 
външните мазилки. 

  За вътрешно боядисване най-
популярни са латексовите 
(синтетичните) бои.

Те намират широко приложение 

в бояджийската практика, тъй 
като, нанесени върху тавани, стени 
и други повърхности, образуват 
устойчиви на механично въздействие 
и атмосферно влияние покрития, не 
нарушават „дишането“ на стените 
и могат да се полагат върху 
всякакви основи. Понеже съдър-
жат вода (като разредител), при 
работа могат да се разреждат с 
нея и са безопасни за здравето на 
работещите с тях. Освен това 
(нещо, което не се знае от всички!) 
покритията с латексови бои могат 
и да се лакират. Върху тях може 
да се боядисва наново.

  Варните бои са препоръчителни и 
днес, въпреки че се свързват пре-
димно с миналото. 

Нека да си припомним варта от 
детството. Дядовците ни всяко 
лято варосваха къщата и  всичко 
светваше в бяло до синьо и миришеше 
свежо. Варните бои образуват 
устойчива на влага покривка, която 

не пречи на стените да дишат. 
Те не се ронят и не плесенясват, 
поради което могат да се използват 
и за боядисване на помещения с 
по-голяма влажност (на складове 
например).

  За дограми, радиатори, врати, а и 
за мебели, са подходящи алкидните 
бои.

Те образуват гладки, лъскави 
покрития, здраво свързани с 
основата, върху която са положени. 
Изсъхват бързо, което позволява да 
се нанасят повторно след кратко 
време.

Пожелаваме ви успех с ремонта, но 
най-добре повикайте „Хаусмайстер“ 
да го направи вместо вас.

ха у с м а й с т е р  с ъ в е т в а

ИЗБОРЪТ НА БОЯ
Ремонтът е трудна дейност, с 

която неизбежно се сблъскваме. 
Най-често през лятото. За 

да ни облекчат живота в сезона 
на отпуските, експертите на 
„Хаусмайстер“ „откриха“ рубрика-
та „Хайсмайстер съветва“, където 
специалисти от фирмата дават 
съвети на читателите как домът 
им да стане по-красив и по-удобен.

Може да задавате всякакви въпроси, 

свързани с ремонт, вътрешен 

дизайн и организация на дейностите 

по поддръжка на сградата, на имейл 

office@hausmeister.bg.

ОТ КАКВО ЗАВИСИ 
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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



Замразете веднага!

Мляко

Ако сте купили повече, замразете го направо в 

пластмасовата опаковка. Когато в опаковката 

остане малко от бялата течност, преместете 

я от хладилната камера в хладилния шкаф. Там 

остатъкът може да издържи още няколко дена.

Остатъци от сирене

Увийте го два пъти в прозрачно фолио, след което го използвайте 

настъргано в супи или ястия с месо.

Подправки

Пасирайте ги в блендера и ги смесете с 1–2 ч. л. 

зехтин. Сложете ги в най-

лонови пликове, „из-

гонете“ излиш-

ния въздух и 

ги офор мете 

така, че паке-

тите да ста-

нат плоски. По-

сле просто от-

чупвайте парченце 

от зелената маса, 

за да подправите су-

пата или соса. ©
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Лепкавите сладка съхранявайте в буркани, 

които можете лесно да измиете след това

НОНСТОП

ХЛАДИЛНИКА
РЕД В

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ…

 Макар и повечето хладилници да са оборудвани с поставки за яйца, 

по-добре съхранявайте този хранителен продукт в картонената 

опаковка, в която се продава? Тя е разработена специално да предо-

тврати потичане от счупени яйца и да удължава свежестта на яй-

цата. 

 Изваждайте влажните плодове и зеленчуци от пакетите и плико-

вете, в които са ви продадени, и ги изтърквайте със суха кърпа, пре-

ди да ги сложите в хладилника. Без излишна влага продуктите ще ос-

танат по-дълго време пресни !

Не си хабете силите

  Преди да сложите съдовете с храна в хладилника, хубаво ги за-

бършете. Или пък подложете хартиени салфетки под тях, за да 

не остават мазни или други течни петна под себе си.

  Съхранявайте лепкавите продукти (мармалади, мед, сосове) на 

полиците, които могат да се откачат и измиват под течаща 

вода. Тази „операция“ е доста по-лесна от отстраняването на 

петната по поставките.

  Сложете суровото месо в пакети, подредени в плосък съд, кой-

то сте поставили в т.нар. нулева зона – на най-долния рафт 

вдясно. Там винаги е най-студено.
По-подредени поставки

  Не ги претрупвайте с легнали бутилки газирана 

и минерална вода. Оставете само една бутилка. 

Другите сложете в шкафа и когато решите да пи-

ете от тях, просто добавете малко лед в чаша-

та преди това. 

  Съхранявайте храната в контейнери с квадрат-

на форма, които могат да се подреждат един вър-

ху друг. Кръглите отнемат много повече място.

  Не слагайте големи съдове с останала сготве-

на храна в хладилника. Разпределете я в по-малки 

пластмасови кутии с капаци. Така ще можете по-

сле да притопляте само количество, което ще из-

ядете.

остане малко от бялата течност, премест

я от хладилната камера в хладилния шкаф.

остатъкът може да издържи още няколко де

Остатъци от сирене
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Ако имате въпроси 
или искате да 

споделите мнението 
си за астропрогнозите, 
можете да се свържете 

с Михайлина Никлева-
МИШЕЛ на имейл адрес 

mishell.nikleva@gmail.com 
или на тел. 0887/204–234.
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 МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ! В активен 

период сте. Звездите ви дават  шанс 

да решите сложни професионални въ-

проси. Но ако не проявите въздър-

жаност, особено на 1 август, е въз-

можно още повече да ги задълбочите. 

Има риск от задълбочаване и на ста-

ри конфликти, расте напрежението 

на работното ви място. Внимавайте 

да не влезете в сериозна разпра с на-

чалника/началниците в началото на 

август. Това може да предизвика нео-

чакваното ви уволнение! На 1 и 21 ав-

густ са възможни проблеми с роди-

телите на всякакви теми, даже и на 

такива, които трудно бихте могли да 

предвидите. 

 „РЕВОЛЮЦИОННИЯТ“ ВИ ПЕРИОД 

ще е от 1 до 8 август. Тогава расте 

и вътрешната ви неудовлетвореност 

от онова, което правите в момен-

та. Усещате, че можете много пове-

че и се стремите към по-добра реа-

лизация. Хубавата новина е, че на 8 

август настъпва новолуние в знака 

Лъв, което ще отключи творческите 

ви способности. 

 ШАНС ДА ЗАПОЧНЕТЕ НОВА ЛЮ-

БОВНА ВРЪЗКА получавате от 1 до 8 

август. Общувате по-активно с при-

ятелите си, работите по-малко и се 

фокусирате върху любимите си зани-

мания, децата и спорта. 

 ИДЕАЛНИ ЗА ПОЧИВКА СА ДНИ-

ТЕ от 8 до 23 август. Ако все пак ви 

се налага да работите, щадете се. 

За вас истинското време за рабо-

та настъпва след 23 август, кога-

то Слънцето и Меркурий навлизат в 

Дева. Тогава вече трябва да прояви-

те сериозна дисциплина и последова-

телност, за да можете да подобрите 

микроклимата в работата си (най-

вече отношенията с колегите). 

 БЪДЕТЕ НАЩРЕК от 25 до 27 ав-

густ включително, защото може да 

изпаднете в големи заблуди на работ-

ното си място – да допуснете греш-

ка или да допуснете да ви измамят. 

През тези дни диагнозите, които ви 

поставят, няма да са верни. В лич-

ните отношения се задават пробле-

ми, някои от които много остри и не-

примирими. Най-конфликтните дни са 

26 и 27 август. Постарайте се да не 

действате импулсивно по отношение 

на партньора си, защото има опас-

ност от трайна раздяла/развод. 

 ПО-СПОКОЙНИ И УРАВНОВЕСЕ-

НИ ставате след 28 август. Наслаж-

давате се на добрите резултати от 

труда си. Любовната обстановка се 

успокоява.

 ТРУДНО ЩЕ СЕ КОНЦЕНТРИРАТЕ 

ЗА ДЕЛОВА РАБОТА от 1 до 23 ав-

густ. Имате силна необходимост от 

почивка и усамотение. Голяма умора 

се е натрупала у вас, трябва малко 

да се отстраните от постоянните 

си ангажименти, за да можете да съ-

берете сили и да родите нови идеи. 

Но все пак не бива да изпускате и ка-

риерата си от поглед. Без оглед, че 

отпуските са в разгара си, ще ви се 

наложи да контролирате изпълнение-

то на някои договори и споразумения 

на 7 и 8 август. През тези два дни 

обаче не подписвайте важни доку-

менти и много внимавайте, ако сте 

на път – възможни са усложнения в 

последния момент.

 ИМПУЛС ЗА ПРОМЕНИ, СВЪРЗА-

НИ С ДОМА (ремонт, преместване 

или нови придобивки) получавате от 

новолунието на 8 август. От 8 до 

23 август ви съветвам да обръщате 

повече внимание не само на дома, но 

и на семейството си.  

 ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КОНФЛИКТИ НА 

ТЕМА ПАРИ И ИМОТИ на 11 август. 

Има опасност да влошите отно-

шенията с партньори, съдружници 

и роднини. На 21 август е пълнолу-

нието във Водолей, което ще ви из-

вади от уюта на дома или почивка-

та, за да ви потопи във важни съби-

тия, засягащи кариерата ви. Където 

и да се намирате, направете всич-

ко възможно в този ден да сте много 

концентрирани и контактни – дава 

ви се шанс да създадете важни връз-

ки, от които ще зависи бъдещето ви. 

Някои от вас могат да променят и 

социалния си статус.

 ИЗБЯГВАЙТЕ СТАРАТЕЛНО КОН-

ФЛИКТИТЕ на 1 август, особено с 

колеги или задгранични партньори, за-

щото можете да създадете голяма 

интрига, ако се намесите. Единстве-

ната ви утеха ще бъде любовта – до 

16 август вашата управляваща пла-

нета Венера се намира в хармонич-

ния за вас знак Дева. Обърнете по-

вече внимание на любимите си хора. 

Ще получите топлината и подкрепа-

та им.

 НАВЛИЗАТЕ В ДОБЪР ПЕРИОД 

след 23-ти. С по-голяма лекота под-

хождате към ангажиментите си. То-

нусът и творческият ви потенциал 

се засилват, защото Меркурий и 

Слънцето вече са в хармоничния за 

вас знак Дева. Затова всичките ви 

усилия ще дават бърз резултат. 

 МНОГО СТЕ ПРОДУКТИВНИ от 28 

до 31 август – върви ви и в работа, и 

в любовта.

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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 ЩЕ ПОЛАГАТЕ МНОГО УСИЛИЯ, 

но по-често те ще остават незабе-

лязани. Трудът ви сега няма да е до-

бре платен. Ще изпитате финансо-

ви разочарования на 1 и на 7 август. 

Ще възникнат неприятности за пари 

не само с приятелите ви, но и с висо-

копоставени личности и организации. 

Внимавайте, ако работите по голе-

ми обществени проекти. Може да се 

окаже, че интересите ви не са защи-

тени.  

 ФИНАНСОВИТЕ НЕСГОДИ ще са 

причина след 8 август да насочите 

вниманието си в нова посока. Ако мо-

жете да действате сами, ще сте 

много по-ефективни. 

 ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ДЕЛОВИ КОНТАКТИ се създават след 

новолунието на 8-и. Сменяте пряко-

то си обкръжение и част от пробле-

мите ви се решават. Улисани в рабо-

та и финансови несгоди, ще забрави-

те за любовта и хубавата страна на 

живота. Това може да ви създаде до-

пълнителни усложнения от 1 до 16 

август, защото ще се държите пре-

калено хладно с любимите хора. 

 РЕШАВАТЕ ПОНЕ ЕДИН ГОЛЯМ 

ПРОБЛЕМ на 15 август. Приятели 

ви оказват навременна помощ. След 

16-и Венера навлиза във Везни и по-

вишава самочувствието ви. В дни-

те от 19 до 21 август е възможно да 

финализирате обучение, научна рабо-

та или изследване. Пред вас се от-

криват нови хоризонти – ако ви се 

предостави шанс, участвайте в се-

минари, лекции и конференции – ще 

осъществите много полезни контак-

ти за в бъдеще. 

 ОБРЪЩАТЕ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ 

НА СЕМЕЙСТВОТО след 23 август, 

когато Слънцето навлезе в знака 

Дева. Общувате по-активно с деца-

та и се отдавате на дребни, но нало-

жителни ремонти вкъщи. Не пропус-

кайте да подобрите отношенията си 

с роднините на 27 август, както и 

да уредите важни документи за имо-

ти и наследства. Денят е благоприя-

тен за това.

 ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА от 24 

до 27 август включително. Случайно 

изпусната реплика от вашата уста 

или прибързани действия могат да 

отключат голяма криза, а дори и да 

доведат до раздяла. Особено крити-

чен ден в това отношение е 26 ав-

густ.

 ЗАХВАНЕТЕ СЕ С НОВИТЕ СИ 

ПРОЕКТИ на 28 август. Това ще ви 

гарантира, че ще са обезпечени фи-

нансово. На 30 и 31 август стъпвате 

на по-стабилна почва в работата. 

 ЗДРАВЕ, САМОЧУВСТВИЕ, ДОХО-

ДИ – това са „болните“ ви теми от 1 

до 23 август. 

 КОНФЛИКТИ НА РАБОТНОТО 

МЯСТО назряват на 1-ви август. От 

вас зависи как ще се „измъкнете“ от 

ситуацията, без да пострадате. Съ-

щите или подобни проблеми, както и 

финансови неволи, ще възникнат и на 

21 август – по пълнолуние. 

 НАЛАГА СЕ ДА ОТСТОЯВАТЕ ИН-

ТЕРЕСИТЕ СИ на 7 август. Възможни 

са сериозни предоговаряния с дело-

вите партньори. Добрата новина за 

вас е, че от 1 до 8 август Меркурий, 

Марс и Юпитер са във вашия знак и 

ви правят борбени и решителни. Има-

те шанс да стабилизирате постиг-

натото до момента и да генерирате 

повече сили за бъдещето. 

 ПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯТА СИ И ПАЗЕ-

ТЕ ЗДРАВЕТО СИ от 1 до 23 август. 
Не се занимавайте с нищо, което ви 

прави нервни или неуверени. Новолу-

нието на 8 август ще ви помогне, 

като ви подскаже нови подходи при 

взeмане на решения. Възможно е да 

намерите допълнителни източници 

на доходи, а също и на самочувствие 

и увереност. 

 КОНТРОЛИРАЙТЕ ЕМОЦИИТЕ СИ 

на 11 август. Вниманието ви трябва 

да бъде насочено към парите и любо-

вта, ако не искате да изгубите нито 

едното, нито другото. 

 ЩАСТЛИВИ НОВИ ВЪЗМОЖНОС-

ТИ ви очакват на 15 август. 

 ТАЙНИТЕ ИЗЛИЗАТ НАЯВЕ на 21 

август. Въпроси, които сте искали 

да останат скрити, се активират и 

ви принуждават да действате. Въз-

можно е да се наложи да решавате 

финансови проблеми и да слагате в 

ред сексуалните си отношения. Хуба-

вото за вас е, че вече започвате да 

привличате повече пари, което ще ви 

направи по-независими от партньори 

и институции. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПАРТ-

НЬОРСТВАТА СИ след 16 август. Ве-

нера навлиза в конфликтния за вас 

знак Везни и всички потискани про-

блеми от емоционален характер вед-

нага ще изплуват на повърхността. 

Критични в това отношение ще бъ-

дат дните 24, 26  и 27 август. 

 СПОКОЕН ПЕРИОД НАСТЪПВА от 

28 август нататък. Завършвате ме-

сеца стабилно и с добри постижения. 

 ДОБРИ ШАНСОВЕ получавате от 

звездите от 28 до 31 август. Дори 

да сте на почивка през посочения пе-

риод, точните хора и важната ин-

формация сами ще ви намират.

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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 ТОВА Е ВАШИЯТ МЕСЕЦ! Слънце-

то е в Лъв, а това е чудесно време 

да проявите способностите си и да 

започнете нов успешен период. 

 КОМУНИКИРАТЕ УСПЕШНО от 1 
до 7 август. Провеждайте срещи, съ-

бирайте информация, оформяйте до-

кументи. Най-подходящи за това са 

дните от 2 до 6 август, когато шан-

сът е изцяло на ваша страна. Най-

благоприятните обрати в развитие-

то на събитията очаквайте на 4 и 5 
август.  

 ДЕН ЗА РАЗМИСЪЛ е 7 август. 
Тогава е новолунието в Лъв –  най-

важният момент за вас в този ме-
сец. Планирайте и събирайте сили. 

 ЗАПЛЕТЕНА СИТУАЦИЯ може да 

възникне на 1 и 7 август. Мнози-

на от вас ще трябва да се спра-

вят с проблеми в работата си или у 

дома. Разделяте се с някои от илю-

зии си. Възможни са и здравослов-

ни неразположения, предизвикани от 

стрес или неудовлетвореност от по-

стигнатото до момента. Хубавото 

е, че случващото се ще ви мотивира 

да тръгнете по-уверено по нов път. 

Усамотете се, направете списък на 

целите си и се фокусирайте в бъде-

щето. 

 ВРЕМЕ ЗА АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ 

настъпва след 7 август. Дава ви се 

шанс за успешна кариера и старт на 

проекти, които ще се развиват до 

края на годината. От 8 до 24 август 

Меркурий ще бъде в Лъв. Разчитайте 

на подкрепата му във воденето на 

преговори, оформянето на документи 

и подписването на договори. 

 ИЗПИТАНИЕ НА ПАРТНЬОРСТВА-

ТА ви носи пълнолунието във Водо-

лей на 21 август. Тлеещи проблеми 

с лични и бизнес партньори ще изля-

зат на повърхността. Хубавото е, че 

сега сте в състояние да привлечете 

нови и перспективни хора, които ще 

ви помагат. 

 СТАВАТЕ ПО-ПРАКТИЧНИ след 

23 август. Фокусирате се върху фи-

нансите. Не пренебрегвайте нито 

една възможност за странични до-

ходи, дори това да означава по-мал-

ко лично време. Спешни финансо-

ви въпроси ще трябва да решава-

те от 24 до 27 август. Постарай-

те се през този период да върнете 

кредити и заеми, вместо да вземате 

нови. Всяка финансова зависимост е 

противопоказна сега. 

 ПРИЛИВ НА СИЛА получавате на 

28 август, когато Марс навлиза в 

знака Лъв. От 28 до 31 август тону-

сът ви е отличен, а постигнатите 

резултати – високи.

 НАПРАВЕТЕ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО 

ДА СИ ПОЧИНЕТЕ в началото на ав-

густ. Поне един път в годината пре-

ди рождения си ден е добре да се от-

пуснете без угризения и да се поза-

бавлявате. Този път звездите са по-

мислили за вас и освен почивка ви из-

пращат и възможност за забавления, 

любов, творчество и занимания с лю-

бими неща. От 1 до 16 август Вене-

ра, планетата  на любовта, хармони-

ята и изкуствата, се намира във ва-

шия знак и ви приканва да обновите 

гардероба си, да освежите прическа-

та си, да спортувате и да минете на 

диета. 

 В ПЕРИОД НА ПРИКЛЮЧВАНЕ на 

изтеклата лична година сте  от 1 

до 23 август. Постарайте се да се 

отървете от задържаните токси-

ни. Периодът от 1 до 7 август вклю-

чително пък е подходящ да се прос-

тите със стари модели на поведе-

ние, със страхове, тревоги и илюзии. 

На 7-и е новолунието в Лъв – това е 

най-силният момент за вас. Дава ви 

се шанс да загърбите миналото, да 

обмислите далечни и продължителни 

пътувания, както и да си изградите 

нов начин на поведение, който включ-

ва повече състрадателност и жерт-

воготовност от ваша страна. На 1 

и 7 август очаквайте напрежение в 

отношенията с децата (ако имате 

деца) и приятелите. Потиснете же-

ланието си да обсебвате и контро-

лирате. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-

ВЕТО СИ на 11 август. И не се за-

бърквайте в сплетни на работното 

място. Пълнолунието на 21 август 

ще ви стимулира за работа. Денят е 

отличен да бъдете забелязани и въз-

наградени – и морално, и материално. 

 НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОЖИВЛЕ-

НИЕ МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ с на-

влизането на Слънцето в Дева на 23 

август. Осеняват ви нови интерес-

ни идеи, придобивате нови сили и то-

нус. В професионалното ви обкръже-

ние влизат нови хора. Вече нищо не 

може да ви спре да обмисляте нови 

инициативи и да се фокусирате в бъ-

дещето. Имате сили и възможности 

– само трябва да ги реализирате. 

 ПОДГОТОВКА ЗА СКОК В КАРИ-

ЕРАТА можете да направите от 23 

до 31 август. В личния живот също 

очак вайте генерални промени, които 

ще се развият през следващия ме-

сец. Само 24, 25 и 26 август са мно-

го неуспешни за Девите дни. Тогава 

ви препоръчвам да се въздържате от 

важна работа.

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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 ГУБИТЕ КОНТРОЛ И ВСЕ ПО-

ТРУДНО СЕ СПРАВЯТЕ С НАЧАЛНИ-

ЦИ И ПАРТНЬОРИ на 1 и 7 август. 

Ще се наложи основно да промени-

те подхода си към тях. Правете само 

онова, в което се чувствате силни и 

уверени. Това ще ви донесе усещане-

то за сила и контрол. 

 ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА ИЗПЪЛНИ-

ТЕ ПОЕТИТЕ КЪМ ПРИЯТЕЛИ АНГА-

ЖИМЕНТИ от 1 до 7 август. Предай-

те проектите си (ако има такива), 

защото много скоро ще ви хрумнат 

нови идеи, които силно ще ви увлекат 

в ново направление. След 7-и получа-

вате шанс да започнете нови иници-

ативи и да осъществите своя стара 

идея заедно с приятели. Само внима-

вайте на 11 август – тогава ще има-

те финансови ограничения. 

 ЗА ДА ИЗРАЗИТЕ СВОЯ ТВОР-

ЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ И УНИКАЛ-

НОСТ, използвайте хубавата при-

ливна вълна на пълнолунието в хар-

моничния за вас знак Водолей на 

21 август. Благоприятен момент за 

презентиране на творческите ви 

проекти, разширяване на контакти-

те с приятели и активизиране и заз-

дравяване на връзките ви с децата 

(ако имате деца). 

 ПРИЛИВ НА ДОБРО НАСТРОЕ-

НИЕ И САМОЧУВСТВИЕ ще усети-

те още на 16 август. Това ваше със-

тояние ще се задържи до 11 септем-

ври. В този период вашата управля-

ваща планета Венера навлиза в знака 

на управлението си – Везни. Няма да 

минете и без бури и трансформации 

в личния живот. 

 НАПРЕЖЕНИЯ ОТ ЛИЧЕН ХАРАК-

ТЕР ще имате от 24 до 27 август. 

Ще се наложи да отвоювате вашите 

интереси и да защитавате личното 

си пространство. В работата също 

се появяват проблеми през този пе-

риод. Не споделяйте своите намере-

ния с никого. Действайте предпаз-

ливо. 

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО от 

23 до 31 август. Съсредоточете се 

върху довършване на започнатото. 

Почивайте си повече и събирайте 

сили и идеи, които да реализирате в 

края на септември, когато ще бъде-

те във възход. Добрата новина е, че 

на 28 август Марс – планетата на 

конкуренцията, агресията и амбици-

ята, напуска най-сетне конфликтния 

за вас Рак и се премества в Лъв. На-

прежението спада. Активизирате от-

ношенията с приятели и съмишлени-

ци. Можете да привлечете нови идеи 

и проекти през следващия месец.

 ТРЯБВА ДА СТЕ МНОГО МОБИ-

ЛИЗИРАНИ И КОНЦЕНТРИРАНИ в на-

чалото на август, ако искате да по-

стигнете нещо ново в кариерата си 

и да промените своя социален ста-

тус. На 1 август ще усетите първи-

те сътресения в работата и ще се 

мотивирате за действие. Може да 

се появят проблеми с колегите, как-

то и неочаквани обрати (задгранични 

делови връзки или връзки с учебни за-

ведения). На 2 и 4 август вече полу-

чавате добри новини и част от про-

блемите ви се решават. Много ще ви 

помогнат ваши приятели и хора от 

близкото ви обкръжение. 

 ПРОМЯНА, КОЯТО НЯМА ДА Е 

БЪРЗА И ЛЕСНА, ви провокира да на-

правите Слънцето, което в момента 

се намира в конфликтно разположе-

ния за вас знак Лъв. Дава ви се обаче 

възможност да промените стари мо-

дели на поведение, които са безрезул-

татни за вас. 

 РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ можете да 

направите след новолунието в Лъв 

на 7 август. От 1 до 7 август дава-

те най-доброто от себе си – с леко-

та демонстрирате своя професиона-

лизъм и личен чар. 

 ЛЮБОВНИ ИЗНЕНАДИ очаквайте 

от 1 до 16 август, а в началото на 

месеца, особено на 2-ри, можете да 

започнете нова любовна връзка. Ня-

кои Скорпиони – с чужденец или бъл-

гарин зад граница. След 16-и лични-

те отношения се усложняват, осо-

бено на 24, 26 и 27 август и особе-

но, ако любимите ви хора са далеч 

от вас. Не вземайте крайни решения. 

Ако имате тайна връзка, внимавайте 

най-вече на 24, 26 и 27 август. 

 ПРОМЯНАТА ИДВА с новолуние-

то в Лъв на 7 август. От 7 до 21 ав-

густ можете да установите важни 

връзки и отношения, да намерите 

нови делови партньори, да откриете 

нова или допълнителна работа. Не из-

пускайте нито един шанс дори и да 

сте на почивка. 

 НОВИНИ ОТ РОДНИНИ И ПРИДО-

БИВКИ У ДОМА ви носи пълнолуние-

то на 21 август. Само не предизвик-

вайте излишни конфликти. Възмож-

ни са „турболенции“ на работното 

място, тъй като Юпитер и Уран са 

в квадратура и създават промени в 

ценности и досегашни условия. 

 СТАБИЛИЗИРАТЕ СЕ след 23 ав-

густ. Имате нова цел. Време е да по-

стигнете желаното. Силни и резул-

татни дни ще са 28, 29, 30 и 31 ав-

густ. Ще работите перфектно в ко-

лектив. 

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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 БЛАГОПРИЯТНА Е ПЪРВАТА ПО-

ЛОВИНА НА АВГУСТ, макар че започ-

вате месеца с финансови проблеми 

(още на 1-ви и 2-ри). На 7 август оч-

аквайте и неясни отношения с де-

ловите партньори. На 7-и не бива да 

теглите кредити от банки или да 

взимате заеми от приятели! 

 ДОБРИ НОВИНИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ получавате на 4 август. Има-

те прозрения за бъдещето. Добре е 

да обмислите бъдещ творчески про-

ект, който да стартирате след 7-и. 

Най-важното за един Стрелец е да 

има цел, която да го вдъхновява. Точ-

но с такава цел се сдобивате след 

7 август. Намирате подходящите 

хора и съдружници. Не е изключено 

да стартирате ново обучение или да 

пътувате в чужбина. Някои Стрел-

ци намират и своя духовен учител и 

се запознават с нови религии и духов-

ни учения. Най-силен ден в това от-

ношение е 15 август, когато можете 

да привлечете и нова любов, основа-

на на силна духовна връзка. 

 ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ РАБО-

ТАТА СИ след навлизането на Слън-

цето в Дева на 23 август. Още на 

24-ти могат да настъпят проме-

ни в ръководството, от които да се 

възползвате. Ако сте в частния биз-

нес, можете да привлечете популяр-

ност, нови партньори и изгодни до-

говори. 

 НАПРЕГНАТ И ДИНАМИЧЕН ПЕРИ-

ОД предстои за вас в работата  от 

23 до 31 август. Пазете се от греш-

ки и неправилни управленски решения 

на 25-и и 27-и. Ще се наложи да се 

разкъсвате между професионалните 

и семейните си отговорности. Добре 

ще е да разширите дейността си и в 

други градове и страни. Активизират 

се контактите с чуждестранните 

партньори, както и темата за ваше-

то образование или преквалификация, 

особено след новолунието на 7-и. 

 БЪДЕТЕ ПО-ПРЕДПАЗЛИВИ В 

ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, както и в 

близките приятелски връзки на 26 ав-

густ, когато са възможни внезапни 

обрати. На 27 август има риск пък 

да загубите пари. Опитайте се да не 

смесвате любовта, приятелството 

и парите  на 26 и 27 август. 

 ПОСТИЖЕНИЯ очаквайте от 28 

до 31 август. Както и добри приходи 

от договори, сключени в началото на 

месеца. Надявайте се на повече по-

ръчки и клиенти. Възможно е да полу-

чите пари и от чужбина.

 РЕШАВАТЕ СЕМЕЙНИ ПРОБЛЕМИ, 

както и проблеми с партньорите на 
1 август. Има голяма вероятност от 

скандали, усложнения и дори раздели. 

Сдържайте нервите си. Очаквайте 

и напрежение, свързано със собстве-

ност или разпределение на отговор-

ности и задължения. Подобни непри-

ятности ви очакват и на 7 август. 

 ЛЮБОВЕН ПЕРИОД настъпва от 
2 до 16 август, когато Венера ви 

гледа благосклонно от хармоничния 

за вас знак Дева. Бъдете много мили  

с хората, които искате да бъдат до 

вас. Например 2 и 4 август са подхо-

дящи дни да заздравите отношения-

та си с тях и да загърбите конфли-

ктите. 

 СПОРАЗУМЯВАТЕ СЕ ИЗГОДНО 

ЗА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ на 
4-ти. Сключвате изгоден договор. 

Съдебно дело може да се реши във 

ваша полза. От 4 до 16 август се 

стремете да изгладите всички недо-

разумения, не задълбочавайте лични-

те си проблеми, и без друго ще има-

те главоболия на тема финанси и 

бизнес. Нека поне на любовния фронт 

всичко остане спокойно. 

 ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ИНТУИЦИЯ-

ТА СИ от 1 до 7 август. И проявете 

силна воля при решаване на финансо-

ви и имотни въпроси – не само в се-

мейството, но и в бизнеса. 

 СЪЗДАВАТЕ НОВИ ДЕЛОВИ ПАРТ-

НЬОРСТВА И ПРАВИТЕ ВАЖНИ БИЗ-

НЕС ИНВЕСТИЦИИ на 7 август, ко-
гато е новолунието в Лъв. Само не 

избързвайте и не действайте пре-
ди 11-и.  

 ХУБАВИ ДНИ ЗА ВАС СА 15 ав-

густ, когато преодолявате финансо-

ви пречки, и 24 август, когато сключ-

вате изгодни договори и правите ус-

пешна рекламна кампания. Не е из-

ключено да получите хубави бизнес 

новини от чужбина. Или пък да реши-

те да се преквалифицирате.

 БЪДЕТЕ ПО-ДЕЛИКАТНИ В ЛИЧ-

НИТЕ ОТНОШЕНИЯ след 16, когато 

Венера навлиза в конфликтния ви знак 

Везни. Сериозно можете да ги влоши-

те, ако не контролирате гнева си и 

прекалената си взискателност. Осо-

бено внимавайте на 24, 26, 27 и 28 

август – както с интимните парт-

ньори, така и с клиентите и делови-

те партньори. 

 ОПАСНОСТ ОТ РАЗВАЛЯНЕ НА ОТ-

НОШЕНИЯТА С РОДНИНИ има на 21 

август, пълнолуние. 

 НАВЛИЗАТЕ В ПО-ОПТИМИСТИ-

ЧЕН ПЕРИОД  след 28 август. От 

28 до 31 август стъпвате на здрава 

почва в бизнеса и семейните отно-

шения. Имате повече късмет.

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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 ПАРТНЬОРСТВАТА са основна-

та тема за вас в началото на месе-
ца. Събитията ще бъдат динамич-

ни и е добре да ги следите отблизо. 

Трудни и конфликтни ще са 1 и 7 ав-
густ. Слънцето е в противоположния 

ви знак Лъв (до 23 август), а това ви 

прави уязвими, особено ако решите 

да пренебрегвате партньорите си. 

 ПОДКРЕПА ОТ СЪМИШЛЕНИЦИ 

очаквайте на 2 и 15 август. Със съ-

щите хора обаче, както и с шефове 

и авторитетни личности, ще имате 

проблеми на 11 август. 
 НОВИ ХОРА В ЛИЧНОТО И СЛУ-

ЖЕБНОТО ВИ ОБКРЪЖЕНИЕ ще ви 

донесе новолунието в Лъв на 7 ав-
густ. Времето от 1 до 7 август пос-

ветете на анализ и приключване на 

стари отношения. След 7-и започва 

обновлението. Някои от вас ще скре-

пят партньорствата си с бизнес до-

говори, други – с брак. 

 ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА ПРИЛИВНА 

ВЪЛНА ОТ СЪБИТИЯ в дните от 19 
до 21 август. Очарователни и им-

пулсивни сте на 21 август, когато е 
пълнолунието във Водолей. Използ-

вайте енергията си градивно, особе-

но по отношение на служебните дела. 

Моментът не е подходящ за въста-

ния и революции против условията на 

труд и заплащане.  

 СПОКОЙСТВИЕ В ЛИЧНИТЕ ОТНО-

ШЕНИЯ настъпва след 16 август, ко-

гато Венера навлиза в хармоничния 

за вас знак Везни. Внимавайте един-

ствено на 24 август, особено ако 

имате интимна връзка от разстоя-

ние. 

 КРИТИЧНИ ДНИ ЗА ЛЮБОВТА 

са 26 и 27 август. Възможни са 

резки обрати в отношенията. Не 

провокирайте конфликти. 

 УМОРА И НЕДОСТИГ НА СИЛИ 

усещате от 1 до 23 август. Опитай-

те се да почивате активно, както и 

да укрепите имунната си система. 

Не реагирайте емоционално, за да не 

предизвиквате енергийни спадове. 

 ФИНАНСОВИ ТРЕВОГИ „ОГРЯВАТ“ 

ХОРИЗОНТА след 23 август. 

 НЕ ИНВЕСТИРАЙТЕ И НЕ ПОД-

ПИСВАЙТЕ ДОГОВОРИ от 25 до 27 

август. В тези дни подбирайте вни-

мателно сексуалните си партньори. 

 ЗАДАВА СЕ СЕРИОЗНА КОН-

КУРЕНЦИЯ след 28 август. Тогава 

Марс, символизиращ конкуренцията, 

действието и агресията, навлиза в 

противоположния ви знак Лъв. Не от-

кликвайте на чуждата агресия. 

 ПОДОБРЕНИЯ В СЛУЖБАТА ви оч-

акват на 30 и 31 август. Микрокли-

матът на работното ви място се 

подобрява чувствително. 

 ПРОМЕНИ НА РАБОТНОТО МЯС-

ТО, НАПРЕЖЕНИЯ И СРОЧНО ЗА-

ВЪРШВАНЕ НА ПОЕТИ АНГАЖИМЕН-

ТИ – това ви очаква в началото на 

месеца. Задават се и бури на любов-

ния фронт, както и в отношенията 

с приятелите. Внимавайте да не ус-

ложните любовните и приятелски-

те си отношения от 1 до 16 август. 

Не бъдете прекалено обидчиви и рев-

ниви, стремете се да давате, без да 

искате да получите нещо в замяна. 

Най-трудните ви дни в това отноше-

ние ще са 1 и 7 август. 

 В НЕИЗВЕСТНОСТ ЩЕ БЪДЕТЕ 

ПО МНОГО ТЕМИ от 1 до 7 август. 

 ПРИЯТЕЛИ И ПОЗНАТИ НА ВИСО-

КИ ПОСТОВЕ ВИ ПОМАГАТ ДА УВЕ-

ЛИЧИТЕ ДОХОДИТЕ СИ на 2 и 4 ав-

густ. Или пък да завършите важни 

проекти в срок. Или дори да си наме-

рите нова работа. 

 ДА СИ НАМЕРИТЕ НОВА РАБОТА 

ще ви помогне и новолунието на 7 

август. Може и само да подобрите 

условията за труд на настоящата си 

работа.

 БЪДЕТЕ УСЪРДНИ И УПОРИ-

ТИ след 8 август, когато Мерку-

рий навлиза в знака Лъв и ви кара да 

демонстрирате своите качества без 

излишна скромност и притеснение. 

 ВЕСТИ ОТДАЛЕЧ чакайте в дни-

те от 19 до 21 август. Мнозина от 

вас ще се отправят на далечно пъ-

тешествие. 

 РАЗБИРАТЕ ИЗТОЧНИКА НА НЯ-

КОИ ВАШИ ПРИТЕСНЕНИЯ на 21 ав-

густ. Научавате за ваши зложелате-

ли и тайни врагове. Бъдете предпаз-

ливи – някои ваши лични тайни могат 

да излязат наяве. Впрегнете цялата 

си дипломатичност в партньорските 

отношения и в публичните си изя-

ви след 23 август. Можете да раз-

читате на своите близки партньо-

ри на 24-ти. Тогава създавате изгод-

ни делови връзки. Силни сте в парт-

ньорствата на този ден. На 27-и оба-

че се задейства обратният принцип 

– внимавайте, защото умишлено или 

неволно може да бъдете подведени 

от близки до вас хора. 

 ВКЛЮЧЕТЕ ЦЯЛАТА СИ ИЗОБРЕ-

ТАТЕЛНОСТ И ЧАР, всичките си връз-

ки и познанства след 28 август, за 

да можете да се установите в оне-

зи среди, в които отдавна смятате, 

че ще се чувствате добре и ще прос-

перирате. В този период ще ви върви 

и в любовта. Чудесно ще можете да 

съчетаете работата с нова вълнува-

ща връзка. Особено силен в това от-

ношение е 31 август. 

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...

8–21 август 

НАРАСТВАЩА ЛУНА

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

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

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

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

кате да не напълнеете.

  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвоя-
ват оптимално на:15 и 16 август.

  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработ-
ват най-добре на:8, 9, 10 (до 16.09 ч.), 17 и 18 август.

  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате 
на: 11, 12, 19 и 20 август.

  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на:13 и 14 

август.

21 август, 4.46 ч., 

Луната е 

във ВОДОЛЕЙ 

ПЪЛНОЛУНИЕ 

  Отново пълнолунието е във Водолей – този път в последните градуси на знака. Това е 
най-нестандартният и трудно предвидим знак от зодиака, затова и апетитът ви ще 
е много колеблив – от пълна липса на апетит и интерес към хапването можете да 
стигнете до огромен апетит и прекаляване с количествата храна. Опитайте се да 

балансирате тези тенденции. Особено ако сте с високо кръвно налягане, чувствителен 

стомах или наднормено тегло. Тогава е най-добре да минете само на салати или сокове.

  Припомням, че на пълнолуние не се яде месо, пържени и солени храни и не се пие алко-
хол, защото всички това действа разрушително на организма.

1–7, както и 

22–31 август 

НАМАЛЯВАЩА ЛУНА

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

  Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 6, 23 (след 10.14 ч.), 24 и 25 (до 

16.14 ч.) август са препоръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, 
пауър йога. 25 (след 16.14 ч.), 26 и 27 август са датите за скулптиране и оформяне 

на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. 3, 4, 5 

(след 19.59 ч.), 22, 23 (до 10.14 ч.), 30 (след 14.34 ч.) и 31 август се препоръчват: сауна, 
плуване, танци, водна аеробика, акваспининг, или поне активен самомасаж под душа. 
Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да елиминирате токсините и задържана-

та между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 1, 2, 28, 29 и 30 

(до 14.34 ч.) август са дните на дихателни упражнения, разходките на чист въздух 
(поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

7 август, 0.52 ч., 

Луната е в ЛЪВ 

НОВОЛУНИЕ

  Това е денят за цялостна профилактика на организма. Проявете разбиране към 

своя организъм и не го натоварвайте с отрови. Забравете за месото днес, как-
то и за консервирани и пакетирани продукти. Спасете тялото си поне един ден от 

консервантите и химикалите, с които изобилства храната в магазина. Много добре ще 

ви се отрази да минете на плодова диета и на плодови сокове (но трябва сами да 

си правите фрешовете). Който има стабилна практика в гладуването, е най-добре 

да бъде само на вода. Така организмът ще успее бързо да се освободи от задържаните 

токсини. 

  За вашата лунна магия по НОВОЛУНИЕ В ЛЪВ. Ако днес назовете своите желания 

и цели, те придобиват вълшебна сила да се самоизпълнят. На Луна в Лъв можете да си 

пожелаете:  любов, романтика, щедрост, пазнуване, игри, забавления, достойнство, 

решителност, деца, творчески проекти, артистично изразяване, ентусиазъм, дава-

не на радост, доброта, самоувереност, силна индивидуална изява. Спокойно можете 

да се простите с вредни навици и да туширате лоши черти от характера си – гордост, 

прекалена ексцентричност, властност, драматичност и егоцентризъм. 
  Започнете лечение или профилактика в областта на: сърцето, гърба и гръбнака. Ако 

имате някакво възпаление или трудно понасяте горещините, също можете да вземете 

мерки сега.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ

ПОДСТРИГВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

За трайна прическа: 

1, 2, 6, както и 23 (след 10.14 ч.)–30 (до 14.34 ч.) август

За бърз растеж на косата: 

8–12, както и 15–21 август

3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23 (до 10.14 ч.), 

30 (след 14.34 ч.), 31 август

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: 10, 16, 18, 19, 24, 26, 27 или 29 август, 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 препоръчаните по-горе дати.

КЪДРЕНЕ И БОЯДИСВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

8–12; 17–20, както и 

25 (след 16.14 ч.)–30 (до  14.34 ч.) август

3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23 (до 10.14 ч.), 

30 (след 14.34 ч.), 31 август

КОСА

ПОСЕЩЕНИЕ В КОЗМЕТИЧНИЯ САЛОН, ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО

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

8–21 август

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

1–7, както и 22–31 август

ЕПИЛАЦИЯ НА ТЯЛО, ОФОРМЯНЕ НА ВЕЖДИ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1–7, както и 22–31 август 8–21 август

КОЖА

МАНИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

2; 8–12; 15–20, както и 23 (след 10.14 ч.) и 

30 (до 14.34 ч.) август

3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23 (до 10.14 ч.), 

30 (след 14.34 ч.), 31 август

ПЕДИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

8, 9, 10, 17, 18 август
3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23 (до 10.14 ч.), 

30 (след 14.34 ч.), 31 август

НОКТИ

МАСАЖИ

За антицелулитни и дрениращи масажи: 1–7, както и 22–31 август

За релаксиращи масажи с лечебни кремове и етерични масла: 8–21 август

САУНА

3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23 (до 10.14 ч.), 30 (след 14.34 ч.), 31 август

СПА ПРОЦЕДУРИ
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ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ през АВГУСТ

ДАТИ
НЕ ПЛАНИРАЙТЕ 

ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на
ПРЕПОРЪЧВА СЕ 

ПРОФИЛАКТИКА на

23 (след 10.14 ч.), 

24, 25 (до 16.14 ч.)

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

брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

25 (след 16.14 ч.), 

26, 27

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, 

матка, пикочни канали

1, 2, 28, 29, 30 

(до 14.34 ч.)
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта

3, 4, 5, 30 (след 

14.34 ч.), 31

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

6, 7 Сърце, слезка (далак)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани 

с нарушения на кръвното налягане

8, 9, 10 

(до 16.09 ч.)

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 

задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 

вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, 

лимфна система

10 (след 16.09 ч.), 

11, 12

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

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

брадичка, устна кухина, зъби

13, 14
Яйчници, външни полови органи, матка, 

пикочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

15, 16
Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

17, 18
Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

19, 20

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани с нарушения 

на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

21, 22, 23 

(до 10.14 ч.)

Стъпала, ставите на пищяла, 

лимфна система

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 

задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 

вегетативната нервна система

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

През този месец Луната е намаляваща от 1 до 7 август, както и от 8 до 31 август.

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  7 август (новолуние), когато няма дос-

татъчно лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 21 август (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

1.08 (от 1.41 ч.), 
както и 30.08 (от 
1.09 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.

2.08 (от 2.25 ч.), 
както и 31.08 (от 
1.59 ч.) – 25-и ЛД

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

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

вайте случайните контакти. Следете какви знаци ви дава съдбата!

3.08 (от 3.13 ч.) – 
26-и ЛД

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

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

мателно избирайте хората, с които общувате.

4.08 (от 4.06 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.

5.08 (от 5.01 ч.) – 
28-и ЛД

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

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

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

чувствате изведнъж много зле.

6.08 (от 5.59 ч.) – 
29-и ЛД

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

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

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

7.08 (от 0.52 ч.) – 
1-ви ЛД

Чист и светъл ден. Посветете го на всичко, което възвисява духа. Ще ви осенят творчески идеи. Не 

е подходящ за колективна работа. Внимавайте какво си мислите, планираното днес ще се реализира. 

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

7.08 (от 6.58 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. 

8.08 (от 7.58 ч.) – 
3-ти ЛД

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

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

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

веете.

9.08 (от 8.58 ч.) – 
4-ти ЛД

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

те се с дома или се отдайте на семейни ангажименти. Екипната работа няма да ви спори. Символи-

ката свързва този ден с Дървото на живота, затова е добре да проучите родовите и семейните си 

традиции. Спомнете си за миналото. 

10.08 (от 10.01 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. Отстоявайте 

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

11.08 (от 11.05 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. 

12.08 (от 12.09 ч.) – 
7-и ЛД

Сбъдват се желания. Ако не умеете да говорите, по-добре мълчете. 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!

13.08 (от 13.16 ч.) – 
8-и ЛД

Добре е да се гладува, за да прочистите тялото си. Не оставайте вкъщи, пътувайте. Денят е особено 

благоприятен за пътувания. Успешен ще е за авантюристите и за онези, които могат да се жертват 

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

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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14.08 (от 14.22 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. 

15.08 (от 15.27 ч.) – 
10-и ЛД

Подходящ е за започване на строеж на нов дом, както и за помирителни срещи с роднини. Препоръчва 

се медитация над собствената карма и кармата на рода. Почивката е препоръчителна. Тялото и пси-

хиката се зареждат положително. 

16.08 (от 16.29 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!

17.08 (от 17.26 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. 

18.08 (от 18.16 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.

19.08 (от 19.00 ч.) – 
14-и ЛД

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

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

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

та. 

20.08 (от 19.39 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. 

21.08 (от 20.14 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. Възможно е днес да вземете кардинални решения в живо-

та си.

22.08 (от 20.47 ч.) – 
17-и ЛД

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

Благоприятен е и за изясняване на съпружески отношения.  Както и за брак по любов. Най-ярката ха-

рактеристика на този ден е любовта. Денят няма да донесе успех на самотните, скучните и затво-

рените в себе си хора. 

25.08 (от 21.19 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.

24.08 (от 21.51 ч.) – 
19-и ЛД

Отново сатанински ден. Светът се управлява от тежка и неблагоприятна за човека енергетика. За-

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

влияние. Не бива да сключвате брак днес. Пазете се от пияни хора. Това, което планирате за бъдеще-

то, може да се окаже илюзия. 

25.08 (от 22.24 ч.) – 
20-и ЛД

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

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

бъдете заядливи днес. Не проявявайте гордост!

26.08 (от 23.00 ч.) – 
21-ви ЛД

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

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

дейност.

27.08 (от 23.39 ч.), 
както и 28.08 (през 
целия ден)  – 
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.

29.08 (от 0.22 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.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате да се „допитвате“ до нея. Почистването на праха, прането и ми-

енето на прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че 

през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, но поне по-голямата част от до-

макинската работа ви съветвам да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

 Основно почистване: 1–7, както и 22–31 август.

 Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23 (до 10.14 ч.), 30 

(след 14.34 ч.) и 31   август. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ: 1, 2, 10 (след 16.09 ч.), 11, 12, 19, 20, 28, 29 и 30 (до 14.34 ч.) ав-

густ. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

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

поръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с „на-

строението“ на Луната през август.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

 Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и 

козметика, музикални инструменти и аудиозаписи: 10 (след 

16.09 ч.), 11, 12, 22, 23, 25 (след 16.14 ч.), 26 и 27 август.

 Недвижими имоти, мебели: 3, 4, 5, 17, 18, 26, 27 и 31 август.

 Автомобил, мотор или колело: 1, 2, 28, 29 и 30 (до 14.34 ч.) август.

 Текстилни изделия, предмети за бита: 3, 4 и 5 и август. 

 Метални изделия и режещи инструменти: 23 (след 10.14 ч.), 24 

и 25 август.

 Канцеларски материали и книги: 1, 2, 28, 29 и 30 (до 14.34 ч.) ав-

густ.

 Спортни стоки: 6, 7, 15, 16, 23 (след 10.14 ч.), 24 и 25 (до 16.14 ч.) ав-

густ.

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

рати: 19 и 20 август.

 Обувки и дрехи: 11, 12, 17, 18, 26 и 27 август. 

 Бижута, злато, луксозни вещи: 6 и 7 август.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ 
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много 

чувствителни към лунните рит-

ми. Те успяват да усвоят водата най-

добре само в определени дни от ме-

сеца, когато Луната минава през во-

дните знаци. Ако ги полеете в непод-

ходящо време, само ще им навредите. 

А и хранителните вещества няма да 

стигнат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 

3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23 (до 10.14 ч.), 30 

(след 14.34 ч.) и 31 август.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-

НЕ: 1, 2, 10 (след 16.09 ч.), 11, 12, 19, 

20, 28, 29 и 30 (до 14.34 ч.) август.

На тези дни с поливането има опас-

ност да провокирате появата на 

листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 

3, 4, 5, 30 (след 14.34 ч.) и 31 август.

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 1–6 и 28–31 август, както и 22 и 23 (до 10.14 ч.) август.

 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 

август подходящите дати за тези манипулации са: 1–6; 28–31 август, както и 22 и 23 (до 10.14 ч.) август.

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

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

густ подходящите дати за тези манипулации са: 8–16, както и 19 и 20 август.

НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ХОДИТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 17 и 18 август, както и през периода от 23 (след 10.14 

ч.) до 27 август, защото тогава зъбите са много чувствителни и ще ви боли повече. На тези дати Луната премина-

ва през Овен, Телец и Козирог – знаците, които отговорят за зоните на главата, горната и долната челюсти и кос-

тите и костните образувания. 

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ (ОСВЕН В СПЕШЕН!) НЕ ХОДЕТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 7 август (новолуние), защото съпро-

тивителните ви сили са слаби и организмът е по-уязвим, както и на 21 август (пълнолуние), защото кръвозагубата 

и болките ще са по-силни от обикновено.
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Импулсивността намалява, всички 

започваме да се държим по-сдържано 
и уравновесено. За любовния ни жи-
вот това не е най-вълнуващият пе-
риод. Хората стават сякаш големи 
„скъперници“ в изразяването на емоци-
ите си. Сякаш стават сухи и сковани 
и това ги кара да се чувстват 
неуверени и дори срамежливи. Да не 
говорим, че в интимните отношения 
се появява трезвата разсъдливост, 
която видоизменя любовта. Както и 
необходимостта от анализ (Нужен/а 
ли ми е, или не?). Само не се увличай-
те в анализиране, защото може да из-
губите 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 към връзката ще 

очароват избраника ви. Трябва да му 

покажете, че на вас може да се раз-

чита. Проявявайте загриженост и ус-

лужливост. Не се притеснявайте, ако 

не ви се обяснят веднага в любов. 

През този период мъжете се боят да 

признават чувствата си. Изразявай-

те се оригинално и забравете за жар-

гонния език.

Само за МЪЖЕ

А какво искат жените през този 
период? Как да им угодите, мъже?
Проявявайте услужливост и 

готовност да се притечете на 

помощ. Давайте им адекватни 

съвети и изслушвайте внимателно 

какви проблеми имат те (било то в 

работата, било то в личния живот). 

Това много повече ще впечатли и 

плени вашата избраница, отколкото 

неуместни подаръци и пресилена 

романтичност. Колкото сте по-прак-

тични и „приземени“, толкова повече 

доверие ще вдъхвате и ще докажете, 

че на вас може да се разчита при 

всякакви обстоятелства. 

ПАРИ 
Финансовите средства сега трябва да 

се насочват правилно – до стотинка. 
Неслучайно най-добрите счетоводители 
са от зодия Дева. Рационално вложените 
пари в здравословни продукти, 
профилактично лечение, книги за 

балансирано хранене и диети са добра 
инвестиция. В този период парите не 
бива да се пилеят за развлечения и 
романтика, а за практични и полезни 
неща, които подобряват бита, здравето 
и начина на живот. 

МОДА
Луната в Дева обича удобните и 

практични дрехи. Така че – без ни-
каква претенциозност. Строгите 
делови костюми сега ще ви стоят 
по-секси дори и от разголените и 
впити рокли. Не бива да прекалявате 
и с украшенията. Запомнете – за да 
сте в стила на Девата, трябва да 
сте облечени скромно, чисто и без 
никакви излишества. Но това не оз-
начава да изглеждате като класна 
ръководителка. Венера в Дева имат 
например секси жени като Джулия 
Робъртс, Салма Хайек, Мира Сорвино, 
Катрин Зита-Джоунс. Те изглеждат 
винаги елегантни и безукорни, без да 
си личи, че са полагали особени грижи. 
Облеклото им не е вулгарно. 
Прическата и гримът ви също трябва 

да са много премерени. Прическата – 
несложна, а гримът – ненатрапчив. 
Подходящите цветове сега са: 

бледозелен, жълт, бял и черен. 
Подходящите камъни за бижута: 
сердолик, цитрин, хелиотроп и 
жадеит.

ЛЮБОВ, СЕКС, 
МОДА И ПАРИ

С КАКВО ЩЕ НИ ИЗНЕНАДА 
ВЕНЕРА ПРЕЗ АВГУСТ

НЕ САМО ЛЮБОВТА Е СФЕРАТА НА ВЛИЯНИЕ НА ВЕНЕРА, КАКТО СМЕ СВИКНАЛИ 
ДА МИСЛИМ ПО ИНЕРЦИЯ. ПЛАНЕТАТА ОТГОВАРЯ СЪЩО И ЗА КРАСОТАТА, 

ХАРМОНИЯТА, ОТНОШЕНИЯТА, ИЗКУСТВОТО И ПАРИТЕ, КОИТО ОБЕЗПЕЧАВАТ 
ЕЖЕДНЕВИЕТО, ИЛИ КАЗАНО РАЗГОВОРНО – ЗА ДЖОБНИТЕ НИ ПАРИ. 

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

ОТ 1 ДО 16 АВГУСТ ВЕНЕРА Е В ДЕВА

да р о в е т е  н а  В е н е р а
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Везните са най-хармоничният знак 

от зодиака, който се управлява от 
Венера. През този период ще цари 
хармония, желание за добри и хармо-
нични отношения и силен стремеж 
към любов и разбирателство. Дока-
то Венера е във Везни, дните са за-
редени с лиричност, нежност и красо-
та в отношенията. Дори най-заети-
те и затормозени хора ще се от-
дадат на любовните преживявания. 
Ако сега започнете романтична връз-
ка, тя обещава да бъде страстна и 
продължителна. Можете успешно да 
хармонизирате и да заздравите своите 
отношения, да изгладите недоразуме-
нията и лесно да намерите общ език. 

Само за ЖЕНИ

Какво искат мъжете през периода на 
Луна във Везни? Как да се държите, 
за да ги изкушите и прелъстите? 
Бъдете уравновесени и любящи. И без 

излишни капризи, изисквания и забе-

лежки. Ключовата дума е „умереност“ 

– включително и в проявата на чув-

ствата. Не бива да сте нападателни 

и агресивни (в облеклото също). Под-

чертавайте по-деликатно красота-

та си. Стремете се обаче да се под-

държате красиви по всяко време, а не 

да се гласите само когато имате лю-

бовна среща. Този период е най-подхо-

дящият за козметични процедури, за 

провеждане на диети и за промяна на 

стила на обличане. Демонстрирайте 

вкус и изисканост. Бъдете очарова-

телни с желанието си да давате лю-

бов, да се държите приятелски и да 

правите компромиси. В този период 

приятелското общуване, усмивката 

и доброто настроение сплотява по-

вече, отколкото сексът и прелъсти-

телните маниери. Ще спечелите вни-

манието на любимия мъж, ако успее-

те да го плените не само с чар, финес 

и стил на обличане, но и с умение да 

водите задушевен откровен разговор. 

Помнете, че Венера във Везни обича 

красотата, баланса и изискания, не-

натрапчив чар.

Само за МЪЖЕ

А какво искат жените през този пе-
риод? Как да им угодите, мъже?! 
Бъдете дружелюбни и не залитайте в 

крайни настроения. Колкото по-балан-

сирани и хармонични в поведението си 

сте, толкова повече шансове за успех 

имате. Докажете, че сте добри в пар-

тнирането, тъй като Везните са зна-

кът на партньорството! В този пе-

риод любимата ви ще оцени високо 

подаръците, подбрани с вкус и финес. 

Може да є подарите нещо малко, но не 

и прекалено евтино – хубав парфюм, 

стилно бижу или дреха от качестве-

на материя например. Трябва умело да 

убедите вашата избраница, че един-

ственото, което ви интересува, е се-

риозна, надеждна и продължителна 

връзка, която обещава да завърши с 

брак, разбира се!

ПАРИ 
През този период пари се печелят 

бързо и лесно, защото Венера упра-
влява този знак и ви предразпола-
га по-бързо да привличате материал-
ни средства. Везни е знакът, симво-
лизиращ баланса и хармонията. Зато-
ва относително добре ще насочвате и 
усвоявате спечелените пари. С лекота 

ще печелите от изкуство, юридически 
услуги и хуманитарни професии. Голе-
ми изкушения за купуване сега са скъ-
пите дрехи, бижута и парфюми, как-
то и предметите на изкуството. Така 
че рискувате една част от спечелено-
то да похарчите за тези неща. Може 
да се каже, че през периода на Венера 
във Везни парите ви поне ще са кра-
сиво похарчени!

МОДА
Везните са знакът, свързан най-силно 

с модата, красотата и изяществото. 
В този период елегантността и кла-
сическите стилове са на пиедестал. 
Класическият костюм с панталон е 
много характерен за Венера във Вез-
ни – той отразява кардиналния харак-
тер на знака. Облеклото става стил-
но, скъпо, премерено и без излишна 
претрупаност. Талията, ханшът и гор-
ната част на бедрата трябва да са 
добре подчертани – това е най-секса-
пилната част от тялото, която ще 
направи впечатление на околните сега. 
Облечете например добре прилепнал, 
елегантен панталон или пола, която 
е леко клоширана, но все пак приятно 
очертава ханша. Качественият колан 
ще направи отлично впечатление. Кла-
сическият костюм с жакет, съчетан 
с вратовръзка, прави жената много 
стилна и изискана. Бижутата и гри-
мът не бива да са крещящи. 
Предпочитаните цветове сега са: 

нежносиньо и нежнорозово в съчета-
ние с тъмносиньо или черно (за по-
официалните случаи). Представете си 
поведението и изисканото облекло на 
Гуинет Полтроу, която е Везни, и 
ще придобиете веднага представа ка-
къв трябва да бъде стилът ви в този 
период. Подходящи скъпоценни камъ-
ни за бижутата са: аметист, аквама-
рин, седеф.

ОТ 17 АВГУСТ ДО 31 АВГУСТ (ВСЪЩНОСТ ЧАК ДО 11 СЕПТЕМВРИ) 
ВЕНЕРА Е ВЪВ ВЕЗНИ

  Подходящите дни през месеца: 2, 3, 4, 

9, 10, 14, 19 и 29 август.

  Неподходящите дни през месеца: 1, 

17, 24, 25, 26, 27 и 28 август.

СРЕЩИ, 
ФЛИРТ, СЕКС

  БЛАГОПРИЯТНИТЕ: 2, 3, 4,  9, 

10, 14, 19 и 29 август.

  КРИТИЧНИТЕ: 1, 11, 17, 24, 25, 

26, 27 и 28 август.

ДНИТЕ 
НА ПАРИТЕ
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