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Сватба или брадва

Когато се престраших да попитам любимия мъж не 
просто дали ще се ожени за мен, а кога ще се ожени, 
той ми отговори: „Аз отдавна съм женен за теб!“. И 
въпреки че това малко ме поуспокои, вдъхнови и даже 
възгордя, все пак фактът, че не ми бе купувал пръстен, 
не ме бе молил на колене да заживея с него в горест и 
радост, че не бях обличала бяла рокля и не бях ставала 
прицел за любопитството на стотици ритуално впере-
ни в мен очи, малко ме… натъжи. 

Арсеналът от чувства, които обземат всяка жена, 
която не е била попитана поне веднъж пред свидетели 
от мъж дали ще се омъжи за него, са: тревога, раздраз-
нение, неувереност и страх. 

Така. Как да постъпя?! Да искам ли да вдигаме сват-
ба, за да покажа на целия свят колко много ме обича мъ-
жът до мен, или да си живея с него безметежно, в упо-
рита и ежедневна обич, която не търпи тържества 
и показност? Да похарча ли нерви и пари, за да потъ-
на в трескавата безсмисленост на един ритуал, или да 
се противопоставя ритуално на една остаряла тради-
ция?! Да намеся ли Бога и държавата в личните си от-
ношения, или да ги браня от набезите на всички банал-
ности и чужди, а не мои очаквания?! На всичкото отго-
ре имам и приятелка, която искам да поканя за кума… 
Толкова ще се радва. И е достатъчно висока, за да раз-
чупи погачата над главите ни, без да ни кара да кляка-
ме… 

Насилие ли е сватбата за джоба и психиката ни, или 
точно обратното –  ритуал, който ни въвежда в тайн-
ството, наречено брак, и ни посвещава в ролите на 
мъжа и на жената? 

Аз лично още не съм решила дали да вдигам сватба, или 
не, но щом пиша този текст, колебанията вече са ме 
отровили. Малко противоотрова се съдържа в статия-
та „Сватбата, или положителното мислене за брака“. 

Мариана ЯНЕВА,
главен редактор
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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

ППрреедд г гааллеерриияяттаа
вв

Септември идва с миризмата на 
терпентина, с който се смесват маслените 
бои, и с онова ухание на чисто в прясно 
ремонтирани изложбени зали. И още – 
с развълнувани художници с току-що 
рамкирани картини в ръце и с красиви 
галеристки със созополски тен. Сезонът 
на изложбите започва. Не си забранявайте 
да посетите поне няколко галерии през 
месеца. Нищо че не сте сигурни какво точно 
означава сецесион. Хайде да побърборим за 
картини. Ей така, по женски. Да си кажем 
каквото знаем и каквото виждаме.

В един от първите си часове на курс по история на изкуството 

преподавателят Пиетро, италианец, започнал да прожектира 

фотоси на различни картини и помолил курсистите да разсъжда-

ват върху изображенията. „Какво е това?“ – попитал преподавате-

лят, когато стигнал до картината на Тициан. „Това е „Вакханлия“ 

на Тициан“ – отговорил Томас Кампбел, един от курсистите. „Как-

во е това?“ – повторно попитал преподавателят. „Това е „Вакхан-

лия“ на Тициан“ – по-високо отвърнал Кампбел. „Какво е това?“ – пак 

попитал преподавателят. „Това е „Вакханлия“ на Тициан“ – отново 

се обадил Кампбел. „Ах ти, безгръбначен книжен червей! – ядосал се 

италианецът. – Това е проклета оргия!“

Години по-късно Томас Кампбел, вече директор на музея на изку-

ствата „Метрополитън“ в Ню Йорк, обяснява какво е научил от 

тази история. Италианецът Пиетро – доста сприхав, но отличен 

учител по думите на Кампбел, не е искал да товари студентите с 

информация, с чиято помощ после те биха могли само да класифи-

цират видяното, вместо да го разглеждат. Да гледаме и да задава-

ме основни въпроси – това е смисълът на вглеждането в една кар-

тина. Въпросите наистина са прости: „Какво виждаме?“, „Как е на-

правено?“, „Защо е направено?“.

Визуалните образи са толкова много в наша-

та епоха, а изработването на някои от тях 

толкова лесно, че сме изгубили представата си 

за това колко творчески трудно и трудоемко е 

създаването на картина. Към творческия арсе-

нал белгиецът Рене Магрит прибавя оръжието на 

мисълта. Определят картините на един от най-

влиятелните сюрреалисти като остроумни. Ся-

каш авторът им иска да накара зрителите да ми-

слят, вместо да се наслаждават. Или поне първо 

да мислят, а после да се наслаждават. В картини-

те си Магрит изобразява характерни предмети 

в необичайна среда и точно това ги прави инте-

ресни. Махнете статива от тази картина и тя 

няма да бъде нищо повече от един обикновен ви-

сокопланински пейзаж.

„Вакханлия“, ТИЦИАН

„Зовът на 
върховете“, 
РЕНЕ МАГРИТ
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Ако и вие мислите, че „хормоналната“ картина в тази картина не е наред 

или просто че Мона Лиза е грозна, да – имате право. Според все по-на-

лагащи се за верни версии на това платно Леонардо е изобразил самия себе 

си. Общоприетото (засега) твърдение е, че портретът е на Лиза, съпруга 

на Франческо дел Джокондо, знатен флорентински търговец. Окончателно-

то разплитане на загадката около шедьовъра предстои.

Една възможна версия за този образ, сътворен през 17. век, е, че момичето е 

слугиня, а обицата не е нейна. Потвърждават го тревожността и чувство-

то на безпокойство, които някои виждат в тази картина. 

По това могат да бъдат разпознати наистина големите живописци – бива ги да 

разпалват въображението. А въображението понякога рисува самата истина.

Цяла една индустрия беше „целуната“ от именития 

художник. Наистина е малко странно да изгасиш 

цигара върху „Целувката“ на Климт, но какво да се пра-

ви? Щампи с картините на австриеца се настаниха 

върху чаши, чинии, вази и пепелници. Тази „колекция“ в 

порцелановата индустрия толкова процъфтя, че е на 

път да превърне в кич творчеството на художника. Но 

от друга страна, как иначе бихме могли да си пием ка-

фето с Климт. А?!

„Мона Лиза“, ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

„Момичето с перлената обица“, 
ЙОХАНЕС ВЕРМЕЕР

„Целувката“, ГУСТАВ КЛИМТ
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ЗА ЗА ОБУВКИТЕОБУВКИТЕ
И И ХОРАТАХОРАТА

МОДЕРНОТОМОДЕРНОТО

Ч
увственост и свобода, ес-
тественост и комфорт, уве-
реност и стремеж към раз-
нообразие – в обувките си 

съвременната жена е напъхала всич-
ки тези свои идеали. Достатъчно е 
да погледнем към краката є, за да 
разгадаем ценностната є система. 
Не можем да не признаем, че връз-
ката между жената и обувките е 
много страстна. Представителките 
на нежния пол придават на този ак-
сесоар такова значение, че той дори 
диктува избора им на дрехи. 

Според Фройд 

женските ходила 
имат същото символно значение, 
каквото има и пенисът за мъжа. 
Тоест свързват се с женската въ-
трешната сила, увереност, актив-
ност, инициативност и със стреме-
жа за напредък. Но ако мъжът из-
бира обувки, ръководейки се най-ве-
че от съображение за удобство, же-
ната я движи и стремежът към 
красотата. Ще повдигнем завесата 
пред сложните, но вълнуващи от-
ношения между жените и техните 
обувки и ще разберем как грубите 
рейнбутс могат да съжителстват в 
шкафа за обувки с капризните сти-
лети (обувки с 10-сантиметров ток, 
тип „стило“).

Стъпки по реалността
Стъпалата са контактните зони 

на нашето тяло с материалната, 
земна основа на света. Те са и опо-

ра на цялото 
тяло – колко-
то по-стабилна 
е „почвата под 
краката ни“, тол-
кова по-емоционал-
но и физически урав-
новесени се чувстваме. 
И доколкото ходилата ни 
дават опора и връзка с ре-
алността, обувките (облекло-
то на ходилата) максимално 
точно характеризират имен-
но тази реалност. 

Да си спомним за Пепеляш-
ка – кристалната пантофка 
я свързва с реалността є на 
принцеса. Всички останали 
атрибути на принцесата из-
чезват, само пантофката ос-
тава онзи предмет, който ни 
дава шанс да разпознаем принцесата 
в дрипавото момиче. И благодаре-
ние на който Пепеляшка си остава 
принцеса, независимо с какви дрехи 
е облечена. Сигурно точно това въл-
шебно свойство на обувките тлас-
ка жените да си купуват безброй 
много изящни „кристални панто-
фки“, без значение че тези обувки 
ще стоят през по-голямата част 
от времето в шкафа, а не върху 
краката им. 

Роли за обуване
Когато предпочитаме определени 

обувки, ние всъщност избираме об-
раз, персонаж, с който ни се иска 
да се идентифицираме в дадения мо-
мент. Да си спомним за трите чиф-
та железни обувки, които трябва 

да износи приказната героиня, за да 
постигне своята цел. Или новите 
обувки на Герда, която тръгва да 
търси своя Кай... 

Всяка нова житейска задача, всяка 
промяна в житейския ни път пред-
полага и смяна на обувките. Така е 
не само в приказките, а и в реал-
ния живот. 

Усвоявайки нови социални роли, съ-
временната жена приспособи към 
женските си крака всички видове 
мъжки обувки – от кубинките до 
военните ботуши. Днес жените по-
делят с мъжете абсолютно всички 
сфери на дейност, всички възможни 
житейски пътища и… обувки. Но 
все пак не са се отказали и от не-
практичните обувки за бал на су-
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первисоки токове. Те са единствено 
и само тяхна „територия“.

Носи ме на ръце!
Смята се, че токовете визуално 

удължават крака, намаляват размера 
на ходилото и усилват общото впе-
чатление за изящество и крехкост, 
което съответства на представа-
та ни за женска красота. В епоха-
та на дългите поли и рокли крака-
та са били напълно скрити и само 
крайчецът на стъпалото е бил дос-
тъпен за мъжките погледи. 

Скритото значи интимно, а ин-
тимното – желано. Затова обувка-
та е и еротичен символ. Женска-
та дреха, независимо дали е индий-
ско сари, японско кимоно или рокля 

с кринолин, в продължение на векове 
е сковавала свободата на движение, 
особено на краката и долната част 
на тялото. В патриархалното обще-
ство на жените се препоръчвало да 
бъдат пасивни, защото точно пасив-
ността е била неразривно свързана с 
представите за женственост. А ви-
соките токове буквално не предос-
тавят на жената почва за самосто-
ятелност, транслирайки желанието 
є да бъде носена на ръце. Токовете 
„търсят“ покровител, те са сексуа-
лен призив. И жените не са забрави-
ли за тях, независимо от всичките 
си новопридобити свободи. 

Удобни и надеждни
Жените винаги са искали да из-

глеждат привлекателно. Но размива-

нето на образа на мъжа-опора и за-
щитник все по-често ги принужда-
ва да избират по-удобните пред по-
красивите обувки. Погрешно е да се 
мисли, че само икономическата кри-
за е причина Евите да предпочитат 
по-мъжкия тип модели. За това е 
виновна по-скоро кризата в мъжко-
женските отношения.

Дали загубата на женственост не 
е цената, която дамите плащат за 
своята независимост? Напоследък 
сред поклонничките на модата с ог-
ромна популярност се ползват не-
вероятно удобните ugg boots (нещо 
като австралийски валенки). Позво-
ляват си да и ги купуват два ра-
дикално противоположни типа жени. 
Към първия спадат сексуалните, уве-
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рени в себе си и в своята красо-
та „богини“ (или онези, които се 
смятат за такива). Те обикнове-
но се обличат небрежно и не се 
комплексират от ръста, дължина-
та на краката си и най-вече от 
отсъствието на секси високи то-
кове. Те умеят да играят с кон-
трастите. Към втория тип се 
числят онези, на които нищо ос-
вен удобство не им е нужно Кра-
сотата в ущърб на удобството 
ли е, или е точно обратното?

Красиви и удобни
Разсъждавайки за обувките, ние 

можем да открием и още смисли, 
които се противопоставят един 
на друг. Например лекота – те-
жест. Първото се асоциира с же-
лание за промени, но и с повърх-
ностност. А второто – с жаж-
да за стабилност. Противопоста-
вянето открит – закрит в света 
на обувките говори до каква сте-
пен се доверяваме на света око-
ло нас – дали имаме готовност 
да се покажем на света, или иска-
ме да се скрием. И накрая двойка-
та от противоположности, чието 
съществуване на мнозина им се 
струва нелепо, е красота – удоб-
ство. Тази двойка по смисъл ни 
препраща и към друга една двойка: 
екстровертност – интроверт-
ност, тоест насоченост навътре 
или навън. Може би човек тряб-
ва да направи избор, който под-
крепя разнообразието. Ако в шка-
фа си имате обувки с много тън-
ки токове, някакви секси сандали, 
инфантилни балетни пантофки и 
комфортни мокасини, можете да 
си играете с всички тези смисли, 
поставяйки акцент върху някой 
от тях в зависимост от случая. 
Така няма да правите радикален 
избор между красотата и удоб-
ството и винаги ще се чувства-
те комфортно и адекватно.

МUST-HAVE 

ПРЕЗ ТАЗИ ЕСЕН

ДА ОБОБЩИМ ТЕНДЕНЦИИТЕ

Традиционните токове не отстъпват от позициите си, а също 

така и обувките и ботите с остри носове.

„Каубойските“ ботуши с висока горна част и остри носове отново 

са на мода и през този сезон.

Широкият и устойчив нисък ток е радост за практичните жени, 

които се осмеляват да пренебрегнат красотата в полза на ком-

форта.

Оригиналните обувки с платформа и висок ток едновремен-

но отиват на дамите, които целят ефектност и елегантност.

Приветстват се всякакви интересни декорации: романтични пан-

делки, шнурове, срезове, шипове, копчета, верижки, перли и декора-

тивни цветя.

1
2
3

4
5

Тенденциите в модата на обувките не са се променили много от мина-
лия сезон. Както и преди са популярни ботушите и ботите с мъхести 
кожени гарнитури, дървените токове, платформите, каишките с метал-
ни декорации. Ярки нови тенденции са велурът и носовете в контрастен 
цвят. Токовете са достатъчно високи, но доста удебелени. Платформи 
се срещат, но предимно при официалните обувки.

Лоферите са особено търсени 
сега. Представляват затворе-
ни обувки без каишки на квадрат-
ни или правоъгълни високи токо-
ве. Наред с класическите форми 
на очи се набиват детайли, като 
удължен език отпред, платформа 
или танкета, които са призвани 
да разнообразят този модел.

Интересно е съчетанието на 
сандали и ботуши, което е про-
вокация за най-смелите почита-
телки на модата.

са
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5НА МОДНИТЕ 
ЦВЕТОВИ 
СЪЧЕТАНИЯ

ТОП
Маслина + 

шам фъстък 
+ корал

Ултрамарин 
+ бежово

Изумрудено-
зелено + 

ясносиньо

Бордо + 
орехово + 

морковено
Лимоново + 

перленосиво

очно този оттенък на 

синьото в дует със светло-

бежово е подходящо съчета-

ние и за брюнетки, и за блон-

динки. Но е важно да помни-

те за принципа на главния и 

второстепенния цвят: съче-

тавайки оттенъците, отда-

вайте предпочитание само 

на единия от двата цвята, 

а вторият нека бъде допъл-

нителен.

оплият жълт цвят иде-

ално се съчетава със спо-

койното кремавосиво. Обър-

нете специално внимание на 

втория цвят – той може да 

бъде промеждутъчен (неу-

трален) наравно с белия или 

черния, като при това из-

глежда доста по-съвременно 

и модерно.

ова са абсолютните 

летни цветове, навяващи 

мечти за чисто море, безо-

блачно небе и екзотични рас-

тения. Бялото подчертава 

дълбочината на „компаньони-

те“ си и се явява идеалният 

посредник между тях. Розо-

вото червило и розовият руж 

са финалните щрихи към ва-

шия синьо-зелен аутфит. 

апомнете следно-

то правило: оттенъците 

на есен та работят заедно 

много добре. Вгледайте се 

в тази цветова гама – кол-

ко хармонично се съчета-

ва светлокафявото с бордо 

и оранжево!  А заедно те се 

възприемат като нещо мно-

го… сочно.

Жизнерадостното 
лимоненожълто изглежда 

много женствено и 
благородно в дует с всички 

нюанси на сивото.

Т

Т

3

това съчетание вън-

ш  ният ви вид ще изглежда 

умерено спокоен и умерено 

енергичен. Ако в гардероба 

си имате нещо коралово или 

с цвят на маслина, половина-

та от работата е свършена! 

Остава да подберете към 

този тоалет някой от дру-

гите препоръчвани цветове. 

И да знаете, че вниманието 

от страна на околните ви е 

гарантирано, ако се облече-

те така!

С

Т
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ло ж а  Б Е Л А

Магнетичната актриса Теодора Духовнико-

ва, гримьорът на звездите Зоран Коцов и 

стилистът Августина Маркова–Тути са звезд-

ния екип на новата линия декоративна козмети-

ка AVON Color.

Заради иновативната технология True Color 
продуктите от серията AVON Color осигуряват 

изключително наситени и дълготрайни цвето-

ве в богати палитри за всеки вкус. Линията 

AVON Color предлага всичко необходимо за безу-

пречната визия на дамите – червило, пастел за 

устни, гланц, двойка и четворка сенки за очи и 

молив за очи с гумичка. 

ПО-КРАСИВОТО ВИ АЗ

За влюбените във въздуха

„Въздухария“ е единственият по рода си безплатен 

фестивал за безмоторното летене на Балканите. 

Провежда се всяка година в град Сопот (с партньорство-

то на община Сопот) и е популярно сред професионалисти 

и любители парапланеристи, почитатели на безмоторно-

то летене, екотуризма и преживяванията сред природата. 

Тази година (от 5 до 8 септември) интензивната програ-

ма на фестивала включва дневни и вечерни събития, му-

зика, игри, въздушни демонстрации, работилници, спорт и 

приключения. За първи път ще има обособена учебна зона, 

където ще можете да тествате сбруи, да вдигнете кри-

ло във въздуха и да направите своята първа крачка нагоре, 

към соловото летене. 

За гостите на фестивала са предвидени къмпинг зона и пар-

кинг. Повече информа-

ция можете да потър-

сите на vazduharia.

sky-camp.com.

Модерно червена и модерно кафява

С трайната безамонячна пяна от 

„Шварцкопф“ Perfect Mousse боя-

дисването на косата е почти толкова 

лесно, колкото измиването с шампоан. 

Изпробвайте модните за сезона цве-

тове: червените – бордо и сияен кар-

мин и кафявите с поетични имена – 

„Замразена мока“ и „Ледено капучино“.

Perfect Mousse предлага не само дъл-

бока интензивна грижа и перфектно 

покритие на сивите и белите коси, но 

и 30% по-интензивен блясък.   

Млада жена с пълно запушване на съдовете на долните 

крайници спасиха лекарите от клиниката по кардиология 

и ангиология в „Сити клиник“. 45-годишната софиянка е при-

ета за лечение със силна и постоянна болка в краката (дори и 

в покой) и с видима загуба на мускулна маса. 

„Операцията бе много сложна поради пълното запушване на 

артериите и наличието на възпалително заболяване. Прила-

гането на ендоваскуаларна (вътресъдова) безкръвна процедура беше предизвикателство“ – обясни доц. Иво Петров, начал-

ник на клиниката по кардиология и ангиология в „Сити клиник“ и национален консултант по инвазивна кардиология. И допълни, 

че за първи път в България е поставен стент, разработен специално за периферни процедури и излъчващ лекарство, което 

лекува локално възпалението и предотвратява риска от повторно запушване и съответно от тежка гангрена на краката.

Иновативен стент спаси българка
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Семейните посланици на AVON – България в благотворител-

ната кампания „Говори открито срещу домашното насилие“ 

тази година са: Нели Атанасова и Александър Сано, Мая и Крум 

Савови, Сибина и Асен Григорови и Мария Гроздева и Валери Гри-

горов.

У нас кампанията се провежда за трета поредна година и цели 

набиране на средства в помощ на пострадалите жени и тех-

ните деца. Статистиката и тази година продължава да е ка-

тегорична, че всяка четвърта жена в България е подложена на 

вербално или физическо насилие. Което е доста обезпокоително. 

Повече за кампанията може да научите на: www.govoriotkrito.bg 

И Шакира харесва 
Blend-а-med 3D white

Blend-а-med 3D white обяви партньорството 

си с мултиплатинената певица, два пъти 

носителка на „Грами“ – Шакира. Марката, из-

вестна по целия свят с това, че прави ус-

мивката по-бяла, определя Шакира за човек, 

който въплъщава блясъка и неотразимост-

та на жената, която се изразява чрез своя-

та ослепителна усмивка. „Много се вълну-

вам, че ще бъда световен посланик на Blend-
а-med 3D white. Винаги съм смятала усмив-

ката за най-важното предимство в живота 

си – сподели Шакира. – „Марката е забеле-

жителна и ще е най-подходящият партньор 

на моята фондация Barefoot по време на съв-

местната ни работа в подкрепа на децата 

в Колумбия.“

Четири звездни семейства 
срещу насилието

Бижутата на AVON от серията „Говори открито срещу домаш-
ното насилие“ са създадени с благородна цел. 100% от стой-
ността им се заделя за фонда на AVON за борба срещу домашно-
то насилие и се дарява в полза на пострадалите жени в България

48 ЧАСА СВЕЖА ГЛАВА

Мъжете имат нужда от шампоан, която едновре-

менно се бори с пърхота и съживява скалпа. Нова-

та Schauma против пърхот – „Лимонова трева“ се 

справя и с двата проблема благодарение на формула-

та с цинков пиритион и екстракт от лимонова тре-

ва. Цинковият пиритион е добре познат в козметич-

ния сектор като най-ефикасна съставка в борбата с 

пърхота. Лимоновата трева пък е извества със своя 

освежаващ ефект и ободряващ аромат. Шампоа нът 

ревитализи-

ра и съживя-

ва косата и 

скалпа, като 

ги прави чис-

ти и свежи за 

повече от 48 

часа.
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„Магията на „Арена ди Верона“ 
с българското оперно чудо

и тайните на „Арена ди Сердика“

НЕОБИКНОВЕНО ПРЕЖИВЯВАНЕ 
ПОД НЕБЕТО НА СОФИЯ 

(на ларгото пред ЦУМ)

13–15 септември 2013 г.

Срещи без стрес! 

Новият шампоан head&shoulders Total Care, създаден за мъже, бе безрезерв-

но одобрен от жените. Това стана ясно на сцената в джазклуб „Студио 5“ 

през август в София. Талантливите актьори Владо Карамазов и Ани Пападопулу 

демонстрираха колко различно мъжете и жените се приготвят пред огледало-

то, за да излязат на среща с приятели.

Владо Карамазов сподели, че използва новия шампоан за мъже head&shoulders 
Total Care, създаден, за да 

даде на мъжа всичко, което 

той иска: чиста коса без 

пърхот и улеснено стилизи-

ране. Ароматът на шампо-

ана се нарича „кобалт“, но 

няма нищо общо с химичния 

елемент. Просто звучи дос-

та мъжествено, което до-

пълнително стимулира се-

тивата на мъжа под душа. 

Вдъхновени от свойствата на маята, съз-

дателите на новата серия на Wash&Go ми-

слят с добро за притежателките на тънка и 

безформена коса. Опитайте новия Wash&Go с 

екстракт от мая и той ще се превърне във ва-

шата нова малка хитрина за красива и обем-

на коса, без да се налага да правите излишни 

стилизиращи процедури. Така ще имате пове-

че време, за да приготвите нещо вкусно за се-

мейството си или да релаксирате, използвайки 

свободното си време до троха.

Мая за повече обем

, съз-

GGo ми-

ннка и 

&&Go с 

ъъв ва-

ообем-

ллишни 

ппове-

зза се-

ввайки 

„Мария, кралицата 
на ангелите“

Тази книга не е обвързана с нито 

едно вероизповедание. Дорийн 

Върчу представя своите изследва-

ния по темата за Дева Мария и ду-

ховните откровения, които е полу-

чила при връзката си с нея. Включе-

ни са преживявания на много хора, 

видели и усетили присъствието на 

Дева Мария по време на своите мо-

литви, видения, сънища и изцеления. 

От книгата ще разберете кои са 

характерните знаци, с които Май-

ка Мария се свързва с нас, за да ни 

помогне в труден житейски момент, 

да защити децата ни или да ни уте-

ши и излекува.

ФИЛМОВО ПРИКЛЮЧЕНИЕ
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Формообразуване
ИЗБОР НА ДРЕХИ СПОРЕД ТИПА ФИГУРА

  Един от най-разпространените типове фигури в България е трапецовидна-

та (бедрата са по-широки от раменете). Притежателките на този силует 

е добре да предпочитат прави панталони или панталони тип „банан“, които 

визуално прикриват ширината на бедрата. 

  Не е добра идея да си купувате тесни дънки, ако имате такава фигура, тъй 

като те ще изкарат на показ всички недостатъци на тялото ви и ще ви 

направят съвсем непропорционални. По-добре отдайте предпочитание на 

разкроените модели дънки със силно уширени крачоли. Колко точно да са 

уширени, трябва да съответства на ширината на бедрата ви. Така очерта-

нията на краката ви ще се окажат напълно хармонични. 

  Ако говорим за полите, то вашият фасон е полата „полуслънце“ или полата 

„трапец“. Те подчертават талията, но същевременно прикриват широките 

ви бедра и фигурата ви изглежда доста по-пропорционална.

  От шортите, за съжаление, трябва да се откажете. 

  Отдайте предпочитание на роклите.  Най-доброто решение за жените с 

трапецовидна фигура са роклите в стил ампир. Те привличат вниманието на 

околните към бюста и умело и елегантно прикриват по-пълните бедра. Ос-

вен това тази кройка разширява визуално раменете. 

  Ако говорим за блузи и жакети, то в първия случай изберете модели с кройка 

„лодка“ или модели с цип. А жакети можете да си позволите всякакви – с ко-

лан или класически вталения вариант… 

Една от основните трудности при създаването 
на успешен образ е неумението да се облечем в 
съответствие със своята фигура.

ТРАПЕЦОВИДНА
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  Притежателките на фигура тип „пясъчен часовник“ имат най-малко проблеми с из-

бора на дрехи, тъй като това се смята за класическия женски силует – бедрата са 

равни по ширина на раменете, а талията е ясно изразена. Особени препоръки тук 

не може да има. Трябва само да се избягват излишно стеснените панталони, за-

щото те визуално уедряват бедрата. 

  Както и притежателките на фигура „трапец“ и вие е добре да отдавате предпо-

читание на правите панталони, на панталоните с висока талия и на пантало-

ните тип „банан“. 

  Поли можете да си позволите всякакви – от кройка „полуслънце“ до кройка „тра-

пец“. Но най-оптималният вариант е класическата пола „молив“. Съчетайте я с 

прилепнал топ, което ще подчертае талията ви. 

  Вталените сака в този случай са безусловно вашата дреха. 

  Роклите е добре да са в холивудския стил от 20-те години на миналия век (с дълбо-

ко изрязани деколтета) или пък в стил 50-те години на миналия век (с кройки, кои-

то подчертават талията). Избягвайте правите рокли. 

ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК

 капсули кафе
 фффф

кккккккааааааппппппссссссууллллииииии кккаааффффффффеееее200

КУПИ СЕГА 
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(СПЕСТЯВАШ 165 ЛВ.)
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БЕЗПЛАТНА ПРОБА НА ВСИЧКИ МАРКИ КАФЕ
www.espressocafe.bg, 0700 17 227 / 02 980 10 38

(СПЕСТЯВАШ 165 ЛВ.)
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  Раменете и бедрата на дамите с правоъгълен силует са с еднаква шири-

на, а талията им не е ясно изразена. Обикновено девойките с такава фигу-

ра не страдат от излишни килограми. Главната задача в този случай е да се 

създаде визуално усещане, че имате талия все пак. А това не е много труд-

но. Например можете да съчетавате панталони тип „банан“ със свобод-

ни блузи. В този случай блузата непременно трябва да е подпъхната в пан-

талона с цел да се подчертае талията. 

  „Вашите“ дрехи са: вталеният жакет, жакетът с плисирана пола и рокля-

та в стил 50-те години на миналия век. 

  Избягвайте правите панталони, защото те скриват така женствената 

разлика между талията и бедрата. 

  Раменете на жени с такъв силует са по-широки от бедрата. Днес всички 

манекенки имат подобни пропорции. Огромен плюс за тази фигура се явя-

ва това, че надолу буквално можете да облечете всичко, което ви харесва. 

Само на жените с фигура обърнат трапец отиват панталони кюнци. Може-

те да носите или прави, или широки панталони. И двата варианта ще ви 

стоят отлично, тъй като слабите крака с нищо не можеш да ги развалиш, 

както се казва. 

  Същото се отнася и за полите. Но помнете – ако надолу изберете нещо 

прилепнало, нагоре трябва да сложите нещо по-свободно. Иначе разлика-

та между бедра и рамене ще е прекалено очевидна. Избирайте свободни блу-

зи, дълги жилетки и невталени сака в мъжка кройка. 

ОБЪРНАТ ТРАПЕЦ

ПРАВОЪГЪЛНИК
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аn t i - a g e

Състаряване
В ОСТАВКАВ ОСТАВКА
Л О З У Н Г И  О Т  П Л О Щ А Д А  Н А  Ж Е Н С К А Т А  К Р А С О Т А

ТОЗИ ПЪТ БЕЛА СМЕНЯ ПОДХОДА И СЕ ОПИТВА ПЪРВО 
ДА РАЗБЕРЕ КАКВО ТОЧНО СЪСТАРЯВА ЖЕНИТЕ, И ПОСЛЕ 
ДА ГИ СЪВЕТВА КАК ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО 
СТАРЕЕНЕ. ПОНЕЖЕ УДЪЛЖАВАНЕТО НА МЛАДОСТТА ВСЪЩНОСТ Е 
ГЛАВНИЯТ СЪЮЗНИК НА ЖЕНСКАТА КРАСОТА.

З
ащо някои ваши връстни-
ци изглеждат по-стари, а 
на други и до 30-годишна 
възраст не им продават 

цигари в магазина? Ще се опита-
ме да изясним как да „излъжем“ 
възрастта и да не правим видими 
фатални грешки, които биха ни 
състарили с още десет години. 
При това без да споменем нищо 
за пластичната хирургия, за ес-
тетичната медицина и за послед-
ните постижения в „красивите“ 
индустрии, които се борят с ос-
таряването. Предлагаме ви само 
шест важни лозунга, а вие избе-
рете кои от тях да издигнете 
в подкрепа на удължаването на 
младостта си.

„НЕ“ НА ЖЕНСКИТЕ ДЕПРЕСИИ

Естествено, че бихте казали: „Що за банален съвет?“. Но колко пъти 
сте правили нещо реално, за да последвате този банален (имате пра-

во!) съвет? Всичките ни беди се коренят в лошото настроение и продъл-
жителните депресии. Заедно с тях ни нападат умората, чувството за без-
изходица, недоспиването, стресът и липсата на концентрация. Вътрешна-
та дисхармония се отпечатва върху външността ни. Тъжен поглед, отпус-
нати рамене, разкривена осанка и още по-крива усмивка. О, забравихме, че 
в такива моменти изнамираме най-скучните дрехи от дъното на гардеро-
ба, преставаме да се гримираме, дори не се решем. Резултатът от всичко 
това е – плюс 10 години. 

С началните признаци на депресия трябва да се борим по всички възмож-
ни начини. Да се разхождаме, да се срещаме 
с приятели, да се влюбваме, да се впускаме в 
безумен шопинг. Но като че ли най-добре е да 
се отправим на пътешествие, както напра-
ви Джулия Робъртс във филма „Яж, моли се 
и обичай“. Подарете си пълно разтоварване. 
Уволнете се за малко от работа. Потопете 
се в нещо авантюристично, на което не сте 
могли да се решите дори в най-дръзките си 
(и младежки) мечти. Действайте! 

Джулия Робъртс във филма 

„Яж, моли се и обичай“

„ДА“ НА ПРИКЛЮЧЕНИЯТА, 
НОВИЯ ЖИВОТ, ГОРДАТА ОСАНКА 

И ЛЮБОПИТСТВОТО.
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„НЕ“ НА ПРЕУМОРАТА

„НЕ“ НА ПРЕКОМЕРНИЯ ЗАГАР

Още един „стар“ съвет. Но щом знаете, че здравият 
сън е важен за красотата, защо не спите повече тога-

ва? Толкова е лесно. Средностатистически човек се нуждае 
от 6–8 часа сън на денонощие за пълно възстановяване на 
силите. Кариеристките намалиха тези цифри до 4–5 часа. 
Не бъдете наивни и не се заблуждавайте, че ако се наспи-
те през уикенда, липсите на сън през седмицата ще бъдат 
запълнени, балансът на силите – възстановен. Дори ако съ-
нят е с два часа по-малко от препоръчителната доза, това 
се отразява върху външния ни вид, а повехналият цвят на 
лицето, подпухналите очи и сънливостта видимо добавят 
години. Недоспиването намалява и възприемчивостта на мо-
зъка към нова информация, а организмът става лесна пляч-
ка за простудни заболявания. И най-интересното – при хо-
рата, които не си доспиват, се наблюдава повишен апетит 
към сладко. Пълноценният сън е необходим на всички, които спазват дие-
та. Убедихме ви, нали?

Обичаме загара, който ефектно се съчетава с дрехите и грима, при-
крива дефектите по кожата и недостатъците на фигурата ни и ни 

придава свежест. Но този медал има и обратна страна – злоупотребя-
ването със солариума и слънцето води до сухота и преждевременно ста-
реене на кожата. Прекаленият бронзов загар състарява жената. Най-яр-
ки примери в това отношение са Донатела Версаче и Виктория Бекъм. 
Пудрата с бронзиращ ефект и тъмният тонален крем, с който трябва 
да бъдем също внимателни, подсилват недостатъците на загара и приба-
вят още няколко години.

© ELENA ELISSEEVA / WWW.123RF.COM

„ДА“ НА ПЪЛНОЦЕННИЯ 
ОТДИХ ВСЕКИ ДЕН!

„НЕ“ НА ЯРКИЯ ГРИМ

Гримьорите напоследък се обединиха в протест за „свалянето“ на чер-
веното червило през деня. Забраната не се отнася само за Дита фон 

Тиз (Dita von Teese), за която червеният цвят е нещо като запазена мар-
ка. Много жени, желаейки да скрият възрастта си, използват прекалено 
голямо количество козметика и така постигат абсолютно противополож-
ния ефект. Нищо не заплашва жената толкова силно, колкото неумест-
ният ярък макияж. Можете ли да си представите Грейс Кели, Жаклин 
Кенеди или принцеса Даяна в ежедневния живот с опушени очи, с червило 
с цвят на узряла вишна или ярък кирпичен руж?! Поне през деня забраве-
те за яркия молив за устни, напластените със спирала ресници и черни-
те дебели контури около очите (освен ако не искате да се престорите 
на Елизабет Тейлър в ролята є на Клеопатра). 

„ДА“ НА NUDE МАКИЯЖА И ПОДХОДЯЩИТЕ АКЦЕНТИ – ИЛИ УСТНИТЕ, ИЛИ ОЧИТЕ!

„ДА“ НА УМЕРЕНИЯ И БЕЗОПАСЕН ЗАГАР!

Грейс Кели
Донатела Версаче
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СТАРОСТТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗЛЪГАНА, 
НО МОЖЕ ДА БЪДЕ МАКСИМАЛНО ОТСРОЧЕНА. 
НАЙ-БОГАТАТА АМЕРИКАНСКА ТВ ВОДЕЩА ОПРА 
УИНФРИ Е НА 59 Г., НЕСМЕНЯЕМАТА КРАЛИЦА 
НА ПОПА МАДОНА – НА 55, ДЖЕНИФЪР 
ЛОПЕС Е НА 44, ДЖЕНИФЪР АНИСТЪН – НА 
44, ХОЛИ БЕРИ – НА 47, А НИКОЛ КИДМАН 
– НА 46 ГОДИНИ. ТЕЗИ ЖЕНИ СТАНАХА 
СЪВРЕМЕННИ ИКОНИ НА СТИЛА. ВИЖТЕ ГИ 
САМО! УСЕЩАТЕ ЛИ КОЛКО ЕНЕРГИЯ ИМАТ, 
А ЗНАЕТЕ ЛИ ПО КОЛКО ПРОЕКТИ РАБОТЯТ? 
МИСЛЕТЕ МУ! И ПОМНЕТЕ, ЧЕ ВСЯКА ВЪЗРАСТ 
ИМА ПРЕДИМСТВА. А НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА СМЕ 
В ХАРМОНИЯ СЪС СЕБЕ СИ.

„НЕ“ НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО КЪМ КОСАТА

Умората, стресът, неправилното хранене, недостигът на желязо и 
цинк в организма, генетичната предразположеност – това са при-

чините за поява на ранно побеляване. Белите коси, непрофесионално-
то подстригване и боядисване, липсата на прическа, плачевното със-
тояние на косата (суха или мазна, с пърхот или с цъфнали краища) – 
всичко това състарява жената. Красивата и здрава коса издава под-
държаната привлекателна жена. Вгледайте се в италианската дива 
Моника Белучи – една от най-желаните жени в света. Тайната на 
нейната привлекателност е в сияещия є външен вид и разкошните є 
коси. А тя е само на 49 години! 

Ако след постоянно боядисване „възрастните“ коси са станали чу-
пливи и безжизнени, съветваме ви да пробвате сериите от anti-age 
средства на най-известните марки за коса. 

„ДА“ НА СВОЕВРЕМЕННОТО БОЯДИСВАНЕ (ПО-СВЕТЛИ ОТТЕНЪЦИ, 
АКО КОСАТА Е ПОБЕЛЯЛА) И НА ОТЛИЧНАТА ПОДСТРИЖКА 

(ПРОФЕСИОНАЛНО ПОДБРАНА СПОРЕД ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЦЕТО).

Моника Белучи

Още една причина за преждевременното стареене на жената е непра-
вилният подбор на дрехи. При това в дадения случай са възможни 

две крайности. Първата – прекалено младежки стил, който не е подхо-
дящ за зрели жени. Към него се отнася облеклото с ярки неонови от-
тенъци, кожените корсети с откровената им пошлост, миниполите и 
шортите. Втората грешка води до изкуствено състаряване и се проявя-
ва, когато жената прави избор в полза на обемните жилетки, затворе-
ните блузи и максиполите. Подобни модни грешки често правят актри-
сите Кърсти Али и Дрю Баримор, както и тв водещата Опра Уинфри. 

Всяка възраст има своя силна страна. Ако ви е трудно да изберете 
собствен стил, обърнете се към стилист, следете фешън каналите, за 
да бъдете в час с новостите, и се доверете на марките, които съот-
ветстват на вкуса и бюджета ви.

„НЕ“ НА ДРЕХИТЕ, НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ НА ВЪЗРАСТТА НИ

„ДА“ НА ЕЛЕГАНТНИЯ СТИЛ И СВОЕВРЕМЕННОСТ.

Дрю Баримор в две различни визииДрю Баримор в две различни визии
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К
огато говорим за фотоста-
реене, не бива да го свърз-
ваме само с кожни увреди, 
провокирани директно от 

слънчевите лъчи. Тоест фотостаре-
енето не е резултат само от силно-
то слънчево изгаряне, което обикно-
вено получаваме по време на отпус-
ка, ако сме били небрежни към ко-
жата си. Всекидневното въздейст-
вие на ултравиолетовото излъчване 
води до 

НЕОБРАТИМИ ПРОМЕНИ 
В ЕПИДЕРМИСА

Той губи еластичност, появяват се 
преждевременни бръчки и пигментни 
петна, цветът на лицето се влоша-
ва, кожата изтънява, функциите на 
мастните жлези се нарушават и ко-
жата става суха, образуват се ка-
фяви петна (лентиго) или акне. За 
разлика от хроноостаряването (из-
менението на кожата с възрастта), 
фотостареенето може да засегне и 
много млада хора, които са злоупо-

требявала със солариума и слънчеви-
те бани.

Как да избегнем вредното въз-
действие на слънчевите лъчи и 

ДА ВЪЗСТАНОВИМ КОЖАТА 
СЛЕД ОТПУСК 

Под въздействието на ултравиоле-
товото излъчване намалява синтезът 
на колаген и еластин във фибробла-
стите на кожата. А точно тези 
влакна са фундаментът на съедини-
телно-тъканната мрежа на кожата 
и са натоварени със задачата да се 
грижат за нейната свежест и опъ-
натост. Ултравиолетовото лъчение 
увеличава и количеството на свобод-
ни радикали, които увреждат кожа-
та, още повече ако ресурсите на ор-
ганизма за тяхната неутрализация са 
намалели с напредване на възрастта. 
Под влияние на слънчевите лъчи и ви-
соката температура през лятото ко-
жата губи влага и се пресушава, кое-
то от своя страна води до образува-

нето на бръчки. Понякога това обез-
водняване (дехидратиране) протича 
на фона на усилена мастна секреция, 
което на свой ред провокира акне. 

Как да се борим с фотостареене-
то?! Срещу спорните „бабешки“ ме-
тоди, облекчаващи симптомите, без 
да прекратяват самия процес, спе-
циалистите предлагат по-прогресив-
ни салонни процедури. Най-бърза по-
мощ за вашата кожа след отпуска 
ще получите, ако се подложите на 

МЕЗОТЕРАПИЯ ИЛИ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

Обичайните методи срещу старе-
ене, като мезотерапията, са идеал-
ни и за борба с причините за фо-
тостареенето – в състава на мезо-
терапетвичните препарати вли-
зат антиоксиданти и овлажнява-
щи компоненти (витамин С и Е, 
хиалуронова киселина), а дълбокото 
им вкарване (обикновено инжекцион-
но) в кожата дава моментален ви-
дим резултат. 

На терапиите можете да се под-
ложите 10 дни след завръщането си 
от отпуск. Традиционният курс се 
състои от 4–5 процедури, които се 
правят по една седмично. За коре-
кции на хиперпигментации се препо-
ръчват 7 процедури с интервал от 
5–7 дни помежду им. 

БЪРЗА ПОМОЩ
ЗА КОЖАТАЗА КОЖАТА
СЛЕД ОТПУСКСЛЕД ОТПУСК
ФОТОСТАРЕЕНЕТО – 
ОСНОВНИ МЕТОДИ 
ЗА БОРБА С НЕГО

Слънцето вреди на кожата ни много повече от естественото 

остаряване, стреса и лошата екология. Слава богу, че 

дерматолозите предлагат на заклетите пътешественици и 

любители на шоколадовия тен ефективни начини да се справят 

с лошите последици от фотостареенето. 
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Биоревитализацията е алтернати-
ва на мезотерапията и е известна 
като най-съвременния инжекционен 
метод за подмладяване. Цели пови-
шаване на вътрешните възстанови-
телни ресурси на тъканите на кожа-
та по максимално физиологичен път. 
Биоревитализацията се доверява на 
хиалуроновата киселина като сред-
ство, което може да „пусне в дейст-
вие“ процеса по самовъзстановяване 
(регенерация) на тъканите. Използва 
се обаче хиалуронова киселина, която 
се задържа в кожата, а не се разна-
ся така бързо по кръвен път, както 
това става с хиалуроновата кисели-
на, използвана в мезотерапевтични-
те коктейли. 

За постигането на траен ефект е 
необходимо да проведете 3–4 про-
цедури с интервал от 2–3 седмици 
между тях. 

Талантите на 
хиалуроновата киселина

използвана като профилактика

на фотоповредена кожа. 

  Активизира синтеза на собст-

вена хиалуронова киселина, коя-

то притежава антиоксидантни и 

противовъзпалителни свойства.

  Създава най-добрата микросреда 

за клетките на кожата. 

 Подобрява функциите на фибробла-

стите. 

  Обезпечава пълноценната регене-

рация на увредените тъкани.

С помощта на биоревитализацията 
с времето се изравнява и цветът 
на пигментиралите участъци. За оп-
тимален метод за отстраняване на 
пигментни петна се смята съчета-

нието на пилинг и биоревитализа-
ция. 

Освен това важен момент на про-
филактика от фотостареене се 
явява 

ПРАВИЛНО ПОДБРАНИЯТ 
СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ 

На плажа или на открито вина-
ги използвайте крем с висок фак-
тор на защита срещу слънцето (SPF 
20–30). Ако отивате на почивка в 
по-горещи държави, а имате свет-
ла кожа, то факторът на защита 
(SPF) трябва да е 50. Когато ку-
пувате крем за лице за ежедневно 
ползване, обръщайте внимание дали е 
снабден със слънцезащитен филтър. 
Днес рядко производител на козме-
тика пропуска този важен за днев-
ната грижа компонент. 

Билетите за спектакъла Alegria на Cirque Du Soleil 
са на цени от 40 до 110 лв.

„СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЪРПРАЙСИС“
представя

CIRQUE DU SOLEIL – AlegriA

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

Alegria е едно от най-
популярните шоута в 
репертоара на Cirque 
Du Soleil. Популярност-
та му не се дължи тол-
кова на техническите 
ефекти, колкото на ак-
робатите и на сюже-
та. Музиката, която 
се изпълнява на живо, 
е много въздейства-
ща и зрителите имат 
усещането, че са по-
паднали в приказен сън. 
Alegria е испанската 
дума за радост и весе-
лие, а за да изпита чо-
век радост, преди това 
се налага да изпита 
страх или тъга или пък 
да се разбунтува. Така 
че всичко в шоуто опи-
ра до емоциите и точ-
но заради тях Alegria 
впечатли милиони зри-
тели по света.

Пищните костюми за 
спектакъла са над 400 
вида, включително на-
правени по поръчка 
обувки, перуки, шапки и 
аксесоари. 

Осветлението е 
проектирано така, че 
да придаде носталгич-
на атмосфера, подобна 
на тази в балните зали 
през 17. век.

Всеки от спектаклите 
в „Арена Армеец“ е с 
лимитиран капацитет 
до 5 000 души.

Alegria на Cirque Du 
Soleil ще изнесе 5 пред-
ставления в зала „Аре-
на Армеец“ –  София“

Ден Начален час

20 септември 
(петък)

20.00 ч.

21 септември 
(събота)

16.00 
и 20.00 ч.

22 септември 
(неделя)

14.00 
и 18.00 ч.

Alegria смайва с няколко спиращи дъха акробатични номера. Може би най-
въздействащ и най-труден е Aerial High Bar, който по тази причина е и за-
пазен за финала. Изпълнява се на 15 м над сцената, където акробатите 
правят салта, а долу ги хващат други акробати, които се люлеят на люлки. 
Номерът е много труден и затова се изисква изключителна прецизност.
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Брондиране на косата е усложнена технология на мелиране (оцветя-

ване на тънки кичури в различни нюанси), с която се постига ефекта на 

меки, натурални, живи преливки и естественост. Думата произлиза от сли-

ването на английските думи brown (кафяв) и blond (рус). Отначало се оцветя-

ват отделни кичури в многоцветен колорит, след което се тонира целия ма-

сив на косата. Повече подхожда на притежателките на дълги коси. Извест-

ни почитателки на брондирането са Дженифър Анистън и Жизел Бюндхен.

Вапоризацията е третиране на кожата с пара преди почистване и дру-

ги салонни процедури. Така порите се отварят, роговият слой омеква, 

подобряват се потоотделянето и кръвообращението. Нанесените след вапо-

ризация средства проникват по-дълбоко в кожата и действат по-ефективно. 

Използва се хладна, относително гореща или контрастна пара, а също и йо-

низирана или озонирана. Често във водата, от която се образува парата, се 

добавят и лечебни билки.

Глитер (от англ. glitter – „блясък“) е продукт на декоративната козметика, 

който представлява надробени на ситно метализирани частици в различни 

цветове. Сухите прахообразни глитери често се използват от гримьорите за 

създаване на екстравагантни или празнични вечерни визии. Глитерът се нанася 

върху мазна основа. Например върху клепачите първо се нанасят сенки или спе-

циална основа, върху която със суха четка се напластява и блестящият глитер. 

Като неделима част от нейларта глитерът често се нанася и върху ноктите.

Бустер гелът (Boost gel) ни е необходим, когато тряб-

ва да придадем обем на тънките и меки коси. За раз-

лика от лака, той прави прическата да прилича на статич-

на конструкция.

Еърбръшингът (airbrushing) е специфичен начин за на-

насяне на тонална основа с помощта на спрей. Отна-

чало се е използвал при гримиране само на актьори и тв 

водещи, но днес е много популярен. Еърбръшингът създа-

ва плътно покритие и маскира недостатъците на кожата. 

Освен това е абсолютно хигиеничен начин за нанасяне на 

тоналната основа. Спрейовете са представени в асорти-

мента на марки като Dior, Givenchy и МАС.

БЕЛА/септември/186/201324
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Каялът е антисептичен контурен молив за изтегляне на линии върху долните ръ-

бове на клепачите (по линията на растеж на миглите). За разлика от обикновени-

те моливи за очи той не дразни слизестата обвивка. Освен това е супермек и дебел, 

което позволява по-изразително подчертаване на очите. Каялът всъщност са изгорени 

растителни масла. За първи път е направен в Древен Египет с добавка на малко въглен.

Захарният пилинг е ефективен скраб за тяло на основата на тръс-

тикова захар. Често в него се добавят етерични масла, за да се уси-

ли желания ефект (например от грейпфрут против целулит, от маточина 

против стрии и др.). Скрабът се нанася и се втрива в кожата с помощта 

на остри масажни ръкавици и интензивни движения. Хората с чувстви-

телна кожа и капилярни „звезди“ по-добре да се откажат от процедурата.

Ретиноидите са лекарствени вещества, съдържащи важния за кожа-

та витамин А. Те форсират процеса на ревитализация, като изкуствено 

провокират излющване. Така предотвратяват и запушване на порите. За лечение 

на кожата се прилагат както външно, така и вътрешно. Приемът на ретиноиди 

трябва да се прекрати в период на бременност и лактация.

Фейсбилдингът (от англ. face – „лице“ и building – „строителство“)  е ком-

плекс от упражнения за лицеви мускули, с чиято помощ се изглаждат бръч-

ки (особено от типа „пачи крак“) и се предотвратява появата на двойна брадичка. 

Напоследък от спомагателен комплекс фейсбилдингът прерасна в цяло самостоя-

телно направление в козметологията. Най-голямото достойнство на този метод 

е постигането на подмладяване без хирургична намеса. Затова фейсбилдингът 

се смята за алтернативен традиционен метод на фейслифтинга.

Файбер е специална паста за 

коса, съдържаща фибри и пред-

назначена за моделиране на прически. 

Най-често се използва върху къси и 

средно дълги коси. Файберът обезпе-

чава фиксацията, уплътнявайки коса-

та и позволявайки є да се отделя на 

кичури. Наред с основната си функция 

файберът също така придава и бля-

сък на косъма .

;
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Здрава, гладка и лъскава

Звезди като Джесика Алба, Джеси Джей, Дженифър 

Лопес и Салма Хайек отдавна я изпробваха и обик-

наха. Класическият вариант на стила „омбре“ (думата 

идва от френски и означава „сянка“) е цветът да прели-

ва плавно от по-тъмен цвят в корените към по-светъл 

цвят в краищата на косата. Цветовата гама може да 

бъде разнообразна – от натурални оттенъци до ярки 

тонове. 

Има много вариации на тема Ombre Hair Color както за 

дълги, така и за къси коси. Могат да се използват както 

нюанси на един цвят, така и повече цветове. По-смели-

те дами избират варианта с ярки, контрастни граници 

между цвета на краищата и цвета на останалата част 

на косата. По-елегантно обаче стоят преливките по хо-

ризонтала нюанси от един и същ цвят. Най-светлият 

нюанс трябва да е с 3–4 тона по-светъл от най-тъмния. 

По-често тъмният корен (варира от кафяво до черно) е 

всъщност естественият цвят на косата, а надолу тя 

се обезцветява или се изсветлява. Другият вариант е и 

естественият цвят също да бъде боядисан.

БОЯДИСВАНЕ 
В СТИЛ „ОМБРЕ“

Тази нова модна тенденция 
стилистите наричат още 

градуиране или балеаж.

Джеси Джей

Дженифър Лопес

Джесика Алба

Салма Хайек

5стъпки
към по-хубава

прическа

1

2
3
4

5

ЧИСТА ВОДА

Хлорът и солената вода влияят не-

гативно на състоянието на коса-

та, лишавайки я от здравослов-

ния є блясък. Всеки път след плува-

не в морето или в басейна измивай-

те косата с питейна вода и нанасяй-

те балсам или серум без отмиване 

АКЦЕНТ ВЪРХУ ОВЛАЖНЯВАНЕТО

Избягвайте шампоаните със съдър-

жание на сулфати и след всяко из-

миване на косата задържително из-

полвайте овлажняващ балсам, кой-

то запечатва влагата в кутикула. 

ПОВЕЧЕ БЛЯСЪК

Слънцето доста силно изсушава ко-

сата и я прави да изглежда като сла-

ма. Редовно използвайте средство за 

придаване на гладкост и блясък, за да 

си върнете красотата и здравето є.

ИЗГЛАЖДАНЕ

Честите боядисвания и използване-

то на сешоар за изсушаване на из-

митата коса води до образуване-

то на чупки по дължините на ко-

сата. Козметично средство с про-

теини ще ви помогне да възста-

новите нейната гладкост и пре-

дишната структура на косъма. 

НА КОК

Френският кок никога не е излизал 

от мода! Нанесете някакво стилизи-

ращо средство на косата, срешете 

я назад, съберете я на опашка, увий-

те опашката около оста є и оформе-

те нисък кок. Тази прическа е изклю-

чително женствена, защото подчер-

тава извивките на раменете и гра-

цията на шията.

„Стилът „омбре“ е характерен с нюансирането на раз-
лични тонове, а техниките за нанасяне са изключително 
разнообразни. Световните тенденции вървят към все 
по-естествения и небрежен вид на косата. Докато през 
2010 г. „омбре“ модата се характеризираше с много от-
четлив и рязък контраст, през 2013 г. косите са леко ню-
ансирани, въздушни и изглеждат като целунати от слън-
цето. Но най-важното е, че играта с цветовете преми-
нава от хоризонтално на вертикално деление.“

Марин Хубенов–Мърфи
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МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. 

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

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

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

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 

 козметика – процедури 
за лице и тяло 

 Dermosonik – метод 
за намаляване на целулита 

 грим

ВЕЧЕ С НОВ ОБЛИК

УСЛУГИ

НОВО

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

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

БЛАЖЕНСТВО ЗА КОСАТА ВИ

 Лененото съдържа магнезий, калций и витамините А и Е. То ще напра-

ви косата ви по-блестяща и мека, ще заздрави структурата на косъма 

и ще предотврати евентуално косопада. 

 Маслото от авокадо  добре подхранва и възстановява увредени-

те от слънцето коси и затова често се влага в състава на маски за 

коса. Съдържа витамините В1, В2, В3, А, Е, F и D, а също и лецитин, 

аминокиселини и много минерали. 

 Маслото от тиквени семки е профилактика срещу косопад. То до-

бре подхранва корените. Богато е на витамин Е и бетакаротин. Най-до-

бре е да го втривате в кожата на скалпа, но можете да го добавяте и в 

шампоана или маската за коса, която обичайно използвате. 

 Маслото от жожоба ще ви помогне да се избавите от цъфтящите 

краища и от сърбежите и раздразненията по скалпа. Редовното му из-

ползване води до по-лъскава и силна коса. 

 Маслото от репей се прилага за ускоряване на растежа на косата 

и за избавяне от пърхота. Но трябва да се използва по-внимателно – 

втривайте го в скалпа не повече от 1 път седмично. 

 Маслото от жълт кантарион е често срещана съставка на шам-

поаните за мазни коси. То притежава противовъзпалителни и успокоя-

ващи свойства. 

 Рициновото масло ускорява растежа на косата. След използването 

му тя става по-пищна, плътна и на пипане – като коприна. За постигане 

на този резултат трябва да нанасяте това масло 1–2 пъти седмично в 

продължение поне на два месеца. 

 Кокосовото масло хидратира косъма в дълбочина и образува защитен 

филм върху него. Маските и шампоаните, които го съдържат, обикнове-

но са за придаване на блясък на косата. 

 Царевичното масло е богато на аминокиселини и витамини. Можете 

да го използвате както външно, така и вътрешно. За много кратки сро-

кове то „поправя“ повредените коси. 

Зехтинът е подходящ за поддържане здравето и вида на сухата коса. 

Той изглажда и заздравява косъма и кара косата да заблести.

„МАЗНА“ ГРИЖА 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

През лятото косата 
става особено чуплива и 

суха. За да я заздравите и 
сгъстите, доверете се на 

натуралните масла. 
Ето какво могат те.



ду ш а  и  т я л о

П
о време на злополучната 
си отпуска Даниела откри-
ла една общовалидна истина: 
трудно и почти невъзмож-

но е да обясниш на другите своя-
та болка. Всеки е изпитвал болка, 
но и всеки я усеща по различен на-
чин. Болката и самотата вървят 
ръка за ръка. 

ПУЛСИРАЩА, ГЛУХА, ТЪПА, 
ОСТРА, ПАРЕЩА... 

Лекарите се опитват да опреде-
лят характера є, използвайки най-

различни думи. Болката, породена 
от една и съща причина, може да 
бъде непоносима за едни или едва да 
се усеща от други. Според невроло-
зите това, което човек усеща, не 
може да се измери и обясни. Възпри-
ятието за болка зависи от много 
и различни фактори – възраст, въз-
питание, културни традиции и дори 
от моментната ситуация, в която 
човекът се намира. Раненият по вре-
ме на спасителна акция може изоб-
що да не изпита болка, ако шансът 
да спаси някого другиго е голям. И 

обратно – той усеща болката мно-
го силно, когато шансът му да по-
могне на друг е минимален. 

Усещането за болка при мъжете и 
жените също има своите особено-
сти. Жената е свикнала с нея, за-
щото болката я съпътства през це-
лия є живот (от първата менстру-
ация до раждането на дете). Но въ-
преки че жените започват да я из-
питват отрано, те я понасят теж-
ко. Прагът на болка при мъжете е 
по-висок, но пък на тях им е по-
трудно да се справят с тревогата, 
която ги обхваща при възникване-
то є. За мъжете тя е преди всичко 
сигнал за опасност.

Различното възприемане на болка-
та се определя и от „стажа“, кой-
то сме натрупали заедно с нея. При 
тези, които често се разболяват, 
болката минава почти неусетно, за-
щото са свикнали с нея. Според 
психолозите другата група от хора, 
които се справят лесно с болка-
та, са упоритите и педантични лич-
ности. По-трудно я понасят онези, 
които са свикнали да капризничат, 
да преувеличават и които страдат 
от болезнена необходимост да при-
вличат вниманието върху себе си. 

МЕДИТАЦИЯТА 
КАТО АНАЛГЕТИК

Привържениците на дзенмедитаци-
ята са по-малко чувствителни към 

В сърцето на

Болката не идва сама. 

Придружават я гневът 

и страхът, понякога и 

отчаянието. Тя променя 

отношенията ни с 

околните и възгледите 

ни за живота. И често 

се превръща в ключ към 

себепознание.

„Ваканцията ни във Венеция трябваше да бъде романтична! Задължи-
телно! Нашето пътешествие за влюбени обаче се оказа пълен кошмар. За-
ради ужасна мигрена не можех нито да говоря, нито дори да отворя очи. 
Мечтаех за тишина и тъмнина. Около мен не съществуваха нищо и никой, 
освен непоносимата пулсираща болка. Приятелят ми Мартин „разчете“ 
ситуацията по своему. Реши, че аз не го обичам и като че ли не обърна вни-
мание на мигрената ми.“ 

Даниела, 27 г., София
©
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болката. До този извод стигна-
ли канадски психолози по време на 
експеримент, в който участвали две 
наблюдавани групи от хора. В първа-
та група били включени практикува-
щи дзенмедитация. Участниците във 
втората група не познавали тази 
практика. Към прасците на добро-
волците прикрепили нагрети пласти-
ни, чиято температура нараствала 
постепенно, докато човекът прес-
тавал да може да я търпи. Прагът 
на поносимост на болка бил мно-
го по-висок при хората от първата 
група. Участниците в нея контроли-
рали дишането си (правейки по око-
ло 12 вдишвания в минута) и успе-
ли да намалят усещането за болка с 
20%. Някои от тях издържали съп-
рикосновение с пластината, нагрята 
до 53 градуса по Целзий. В изводи-
те си от този експеримент учени-
те добавят, че периодичното прак-
тикуване на медитация води до про-
мени в участъци на мозъка, които 
регулират усещането за болка. 

ДАЛЕЧЕ, ДАЛЕЧЕ...

Физическото страдание е наше 
общо, но не и обединяващо ни не-
щастие. Обратно – то ни изолира, 
запраща ни далеч във вътрешния ни 
свят, където нямаме връзка с други-
те. Тежката и продължителна бол-
ка е разрушителна за човека. В ней-
ната силна власт е да го лиши от 
способностите и стремежите му, 
да отслаби силите му и да събо-
ри собственото му Аз от пиедес-
тала. Под диктата є човекът ста-
ва раздразнителен, агресивен, жлъчен 
и мрачен. Това може да предизвика 
неразбиране и отдръпване от стра-
на на близките хора и така страда-
нието на един да доведе до страда-
ние и на други. 

Родителите на болни деца пре-
живяват особено тежко невъзмож-
ността да намалят страданието на 
рожбите си. Най-непоносимо е това 
за майката. Болката, която изпит-
ва детето є, усилва нейното екзис-
тенциално чувство за вина, че е из-
оставила чедото си. 

СЕБЕОСЪЗНАВАНЕ 
ПО НОВ НАЧИН

Самотата, която съпътства стра-
данието, може да бъде и наш по-
мощник. Именно в уединение усеща-
ме по-ясно своята идентичност. 

„Където е болката, там си и ти. 
При силен пристъп на болка, осъзна-
ваме своето тяло дотолкова, докол-
кото то ни изпълва с болка.“ Думи-
те са на швейцарския писател Фриц 
Цорн, който, страдайки от тежка 
форма на рак, пише изповедния си 
роман „Марс“. 

„Чудното“ болезнено присъствие 
вътре в нас може да ни разкрие 
ново измерение в собствената ни 
природа и в цялото ни съществува-
ние. Болката ни „разделя“ на това, 
което сме били преди нейното ид-
ване, и на онова, което сме стана-
ли след нейното появяване. Стра-
данието винаги е катализатор на 
по-големи или по-малки промени. В 
най-лошия случай метаморфозата ни 
разрушава посредством непоносима 
и непреодолима болка. В най-добрия 
случай – болката поставя пред нас 
нови въпроси. 

ВЪПРОСЪТ ЗА СВОБОДАТА
Начинът, по който възприемаме 

физическото страдание, ни съобща-
ва нещо дълбоко и важно за това, 
което сме. Болката е изразител на 
индивидуалността ни и ни различава 
от останалите. 

Но още по-интересно е, че тя пов-
дига въпроса за свободата. Защо я 
търпим? Защо не искаме да я тър-
пим? Какво се случва в най-дълбоко-
то на съществото ни, когато сме 
обезкуражени или обездвижени от 
болка? 

Острата болка понякога може да 
ни застави да желаем смъртта, но 
тя също така е способна да про-
буди желанието ни за живот. За 
по-пълноценен и по-активен живот. 
Или пък да ни научи да ценим мо-
ментите без болка (това с особе-
на сила се отнася за някои хронич-
но болни хора). 

КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ Є
Хората, които изпитват физи-

ческо страдание, са единодушни за 
едно: по-лесно е да се справиш с 
него, ако намериш смисъла в изпи-
танието. 

Помислете за многото примери 
около нас. Спортисти, при които 
болката е мерило за интензивност 
на тренировката. Жени, които се 
отказват от упойка при раждане. 
Обяснението? Когато мотивацията 
е ясна, когато човекът знае защо 
търпи болката, понасянето є е по-
лесно. И все пак в примерите, кои-
то дадохме, страданието е времен-
но. Формулирането на смисъла при 
хронично възникващата болка е да-
леч по-труден. Не е лесно да прие-
мем „покана за мъки“ и то за цял 
живот. Но и това е преодолимо. 
Тук на помощ идват психотерапия-
та, медитацията или йогата. 

Колкото и парадоксално да звучи, 
болката може да се превърне и в 
наша сила. Интерпретирането є е 
възможно дори на прага на смъртта. 
Понякога обречени пациенти споде-
лят, че болестта и болката са им 
помогнали да прозрат важни истини 
за живота. Преживяването на бол-
ка е важен жизнен опит, способен 
да повиши самооценката ни, да уси-
ли търпението ни и да укрепи жиз-
нените ни сили. 

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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зд р а в н а  к у л т у р а

НА СЪНЯ – ТАЗИ ЕСТЕСТВЕНА 
ЧОВЕШКА ПОТРЕБНОСТ И 
СЪЩЕВРЕМЕННО ГОЛЯМО 
УДОВОЛСТВИЕ – НИЕ 
ПОСВЕЩАВАМЕ ЕДНА ТРЕТА 
ОТ ЖИВОТА СИ. НО ТОЙ Е 
НЕПОДВЛАСТЕН НА ВОЛЯТА НИ 
– МНОГО ХОРА СИ МЕЧТАЯТ ДА 
ЗАСПИВАТ БЪРЗО И ДА СПЯТ 
БЕЗМЕТЕЖНО ДО СУТРИНТА, 
НО НЕ ИМ СЕ УДАВА.

З
ащо нарушенията на съня са 
така непоносими? И за как-
во ни е въобще да спим?! Та 
през тези осем часа ние мо-

жем да свършим толкова други по-
лезни неща…

СЪННО СЪЩЕСТВУВАНЕ

Всички топлокръвни животни спят 
– от котките зад печката до птич-
ките в градината. За рибите в езе-

рото няма яснота, но според някои 
научни данни спят също гущерите, 
змиите и даже мухите дрозофили. 
По-рано се смяташе, че сънят е 
просто почивка за уморения ни мо-
зък. Но се оказа, че обмяната на ве-
ществата в мозъка по време на сън 
се понижава само с 10–15%, така 
че за истинска почивка не може да 
става дума. Мозъкът работи и по 
време на сън, макар и не така, как-
то когато сме будни. Проучванията 
от последните десетилетия сочат, 
че сънят се състои от 

НЯКОЛКО ФАЗИ 
Във фазата на „бавния“ сън сърдеч-

ният ритъм се забавя, мускулният 
тонус и температурата на тялото 
се понижават. През това време се 
синтезират белтъчините и хормони-
те, ускоряващи процеса на регенера-
ция на тъканите. Така че твърдени-
ята, че „човек расте в съня си“ и 
че „раните заздравяват на сутрин-
та“, са доста верни. 

След 20–30 мин дълбок сън мозъкът 

сякаш се събужда (енцефалограмата 
на тази фаза прилича на фазата на 
бодърстването): очите започват да 
се движат бързо и човек сънува (по-
някога доста зрелищно и запомнящо 
се). Това е фазата на „бързия“ сън, 
през която се преработва получена-
та по време на будно състояние ин-
формация и се съставят нови „про-
грами“ на поведение. Фазите на „ба-
вен“ и „бърз“ сън образуват един ци-
къл и в течение на нощта те могат 
да бъдат от четири до шест.

В ТЪРСЕНЕ НА ПОКОЙ

Предците ни, които са ставали с 
петлите и са лягали с кокошките 
и за цял живот са усвоявали толко-
ва информация, колкото ние сме при-
нудени да „изгълтваме“ за година, са 
страдали много по-рядко от безсъ-
ние. Тънкият природен механизъм, га-
рантиращ смяната на съня с бодър-
стване и обратно, е нарушен сериоз-
но от лудешкия ритъм в който жи-
веем днес, както и от изобилието от 
впечатления, които получаваме всеки 

БЕЗСЪНИЦИ
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ден. Много неща могат да ви лишат 
от съня ви: влюбеност, скандал с лю-
бим човек, неприятности в работата, 
умствена преумора, магнитни бури и 
дори фазите на Луната. Основно оп-
лакване на онези, които идват при 
невропатолога (ако не са имали късме-
та да се срещнат със сомнолог, ис-
тинския специалист по нарушенията 
на съня) е: „Докторе, трудно заспи-
вам“. Измъченият от безсъница чо-
век в края на краищата започва да се 
бои от леглото си, убеден, че само 
да допре глава до възглавницата, же-
ланието му да заспи ще излети яко 
дим. Ако пък успее да заспи, сънят 
му се прекъсва и от най-слабия звук, 
а заспиването му после се „разтя-
га“ от два до три часа. Друг непри-
ятен вариант – чести нощни събуж-
дания, дълго време след които сънят 
е невъзможен. Сънят на тези хора е 
повърхностен, а на сутринта те се 
чувстват като разбити. Имат жела-
ние да зарежат всичките си ангажи-
менти, да се скрият в някой ъгъл и 
да спят цял ден. 

ЛЕЧЕНИЕ НА ПРИЧИНАТА

Хората пробват какви ли не мето-
ди да заспят – бутилка бира дейст-
ва наистина разпускащо, защото съ-
държа хмел. Но рано или късно се 
стига до алкохолна зависимост, съ-
проводена с повишено кръвно наля-
гане и нарушен сърдечен ритъм. Но 
самите билки хмел, маточина, ва-
лериана и дяволска уста намаляват 

възбудата на нервната система и 
са ефективни помощници в първия 
стадий на безсънието. Така дейст-
ва и медът. Ако тези средства не 
ви помагат, няма как – налага се 
да вземете сънотворни, но предпо-
читайте тези от ново поколение. 

ИМА И АЛТЕРНАТИВИ

Например иглотерапията. В тради-
ционната китайска медицина е при-
ето да се смята, че причината за 

безсънието се крие не в работата 
на централната нервна система, а е 
свързана със сърцето. Според тази 
идея стресът влияе на работата 
на черния дроб, което на свой ред 
провокира прилив на кръв в главата 
и сърцето. Или както гласи древно-
китайския трактат, „черният дроб 
потиска работата на сърцето, от 
което духът му изпада в обърква-
не“. Според много специалисти окон-
чателното преодоляване на безсъние-
то се постига именно чрез нормали-
зиране на функциите на вътрешни-
те органи, „травмирани“ от стреса. 
Добри резултати дава и хомеопатия-
та. За лечение на разстройствата на 
съня съществуват близо 200 тради-
ционни хомеопатични средства. Но и 
те не лекуват директно безсънието 
като такова, а организма като цяло. 
Един от най-ефективните методи 
срещу безсъние е ароматерапията. 
Универсалната приспиваща миризма е 
тази на лавандула. Използват се чес-
то и аромати на иланг-иланг, жа-
смин, маточина, мента, лайка и евка-
липт. Нанесете 1–2 капки от тези 
етерични масла върху памук и го сло-
жете под възглавницата.

ВЕЧЕРЯТА ЗАПОЧВА 
ОТ ЗАКУСКАТА

В идеалния случай калорийността 

є не бива да превишава 15–17% от 

дневната ни потребност от енер-

гия. Което прави средностатисти-

чески 280–350 кал. Ако не сте на 

строга диета, забравете за „прави-

лото“ да не ядете след 18.00 ч. Да си 

лягате гладни, тоест 3–4 часа след 

вечеря, не е много полезно за съня. 

Последният прием на храна тряб-

ва да е 2 часа преди сън. По принцип 

здравословната вечеря започва от… 

закуската. Колкото тя е по-скром-

на, толкова повече храна поглъщаме 

преди сън. Освен това колкото пове-

че сладко ядем на закуска, толкова 

повече инсулин ще произведем през 

деня и толкова по-силен ще е апети-

тът ни вечерта.

Сутрин е добре да хапваме шунка, 

яйца, кисело мляко, сирене, ядки, ове-

сени ядки или соево мляко. Ако сме 

закусили и обядвали разумно, ще хап-

нем по-малко на вечеря и ще спим 

доста по-добре през нощта.

СПЪНКИ ПРЕД 
ЗАСПИВАНЕТО

  Кафето, кока-колата и чаят 

(и черният, и зеленият) са ос-

новните пречки пред здравия сън. 

Съдържащият се в тях кофеин бла-

гоприятства производството на 

допамин и норадреналин – невро-

трансмитери, които ни правят по-

енергични. Действието на кофе-

ина продължава шест часа, зато-

ва е по-добре да пием кофеиносъ-

държащи напитки преди 17.00 ч.

  Изглежда че алкохолът облекчава 

заспиването. Но щом се усвои от 

организма, човек се събужда и му е 

трудно отново да заспи. 

  Мазното и лютото забавят 

хра  но смилането и повишават 

тем   пературата на тялото, което 

може да доведе до трудности със 

заспиването. Така че е по-добре 

да се откажете от пушените кол-

баси, сирената, сосовете, пърже-

ните във фритюрник храни и про-

мишлените сладкиши преди лягане.
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Наистина ли храните могат 

да влияят на съня ни? 

На кои от тях да отдадем 

предпочитание, за да спим по-добре? 

М
акар нашето хранене да не е единствена при-
чина за безсънието, преди да сменим възглавни-
цата, леглото или съседите, не е зле просто 
да инспектираме съдържанието на чинията си.

Проводници на сън
През деня мозъкът ни освобождава специални веще-

ства, наречени невротрансмитери, като серотонин, 
мелатонин, допамин и ендорфини. Някои от тях забърз-
ват сърдечния ни ритъм, други изострят вниманието 
ни, трети ни успокояват и забавят обмяната на веще-
ствата… Тези третите благоприятстват отпускане-
то, тоест заспиването. Ако искаме да заспиваме лесно, 
е добре да обикнем храните, които помагат на органи-
зма да произведе повече мелатонин, наречен още „хор-
мон на съня“. Той регулира биоритмите ни, помага ни 
по-бързо да затворим очи вечер и да спим по-непробуд-
но. За да активираме процеса на производството му, се 
нуждаем от достатъчно количество триптофан. Тази 
ценна аминокиселина се съдържа най-вече в белтъчните 

храни – пуешко, пилешко и говеждо месо, мляко и яйца. 
Доста голямо количество от нея има и в цветното 
зеле, соята, броколите, фурмите, ядките, зелената са-
лата и бананите.

Белтъчини + „бавни“ въглехидрати
Диетолозите твърдят, че белтъчните храни се усвоя-

ват най-добре в съчетание с продукти, съдържащи „бав-
ни“ въглехидрати, под чието въздействие се произвежда 
инсулин. Той пренасочва конкуриращите се с триптофа-
на киселини (например тирозин, който действа възбуж-
дащо) към други клетки на организма. И по този начин 
триптофанът попада там, където е нужен – в клет-
ките на главния мозък. 

Ако имате проблеми със съня, съчетавайте белтъчини-
те с въглехидрати на вечеря. Въглехидратите да са по-
малко, разбира се: пълнозърнест хляб, ориз, гречка (елда), 
паста (от твърди сортове е за предпочитане), бобови 
(фасул, грах, царевица). Ако вечер ви се прииска парче 
кейк, не се корете за това. Просто изяжте едно мал-
ко парче кейк.

Имайте предвид обаче, че трябва да ограничавате 
„бързите“ въглехидрати, като бял хляб, бял ориз, рафи-
нирани или сладки зърнени култури, промишлени сладки-
ши, млечен шоколад и захар. Те могат прекалено рязко 
да повишат нивото на инсулина, а това нарушава съня 
и води до натрупването на мастни отлагания. 

Не е разумно да ядете само белтъчни или само въгле-
хидрати (били те и бавни) вечер. През нощта в чер-
ния дроб се синтезира глигокен, който представлява го-
риво за организма. „Бавните“ въглехидрати са сурови-
ните за този процес. А чистите месни или зеленчуко-
ви вечери (без хляб и пълнозърнести продукти) могат 
да доведат до развитието на мастна хепатоза даже и 
при слаби хора.

Списък на полезните за съня храни
 МЛЯКО. Ако нямате непоносимост към лактозата, 
няма да намерите по-подходящ продукт за сън. За да 
усилите действието му, подсладете го с 1 ч. л. мед. 

 ПУЕШКО. Наред с триптофана, пуешкото съдържа 
и витамини от група В, които регулират синтеза на 
серотонина. Освен това в месото на тази птица има 
желязо, влияещо на качеството на съня. 

 СУШЕНИ ПЛОДОВЕ. Магнезият в състава им ни по-
мага да усвоим по-добре триптофана. 

 ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ И ПАСТА. Въглехидратите, 
които те съдържат, не провокират рязко покачване 
на нивото на кръвната захар, а това означава не само 
спокоен, но и „сит“ сън. 

 ЗЕЛЕНИ ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ. Освен витамини от 
група В, те съдържат триптофан и почти нямат 
калории. 

 ИЗВАРА. Тя ни дава не само белтъчини и триптофан, 
но и аминокиселината метионин, която ни помага да 
противостоим на депресията.

ХАПКИ ХАПКИ 
ЗА СЪНЗА СЪН
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С
ептември е, но за някои мо-
рето, пътуванията и отпус-
ките все още предстоят. За 
да не мине времето ви за по-

чивка в повръщане и принудителен 
престой в тоалетната, е добре да 
научите подробности за характерни-
те за пътешественика и отпускаря 
болести – ентерити, ентероколити, 
гастроентероколити и хепатит А 
(болестта на мръсните ръце). Защо-
то дори и да поддържате перфект-
на лична хигиена, винаги има риск 
хората, които ви предлагат храна, 
особено уличните продавачи, да не 
са на висота по отношение на чис-
тота. Потърсихме съвети и пре-
поръки от д-р Ани ЧАВУШЯН от 
„Сити клиник“ как да се предпазите 
от бактериални и вирусни стомаш-
но-чревни инфекции.

Каква е разликата между ен-

тероколит, гастроентероко-

лит и ентерит? 

– Ентероколитът е по-общото по-
нятие. Представлява възпаление на 
тънкото и дебелото черво, предиз-
викано от вируси или бактерии. Ен-
теритът е възпаление само на тън-
кото черво. А гастроентероколи-
тът включва и симптоми, свърза-
ни със стомаха (от гръцки gastеr – 
„стомах“ – бел. ред.). Острите ен-
терити и ентероколити са типични 
за летния сезон, когато се наблюда-
ва събиране на хора на едно място 
и когато по-често имаме контакт с 
водоеми и с храни, които не са съх-
ранявани правилно или се предлагат 
от хора със съмнително ниво на хи-
гиена. 

Какви са симптомите на тези 

заболявания?

– Те много често протичат с едни 
и същи симптоми: остра диария с 
различна честота на изхожданията и 
различна консистенция на изпражне-

нията. Често те са с кашево-вод-
нист характер, а понякога могат да 
съдържат и примеси на слуз, по-ряд-
ко – и на кръв (зависи от причини-
теля на възпалението). Диарийният 
синдром се наблюдава непосредстве-
но след провокация от контакт с 
причинител (вирус или бактерия), но 
може да има и допълнителни симп-
томи: температура, гадене, повръ-
щане и коремни болки. Понеже сто-
махът, тънкото и дебелото черво 
са една система, понякога се наблю-
дават вариации при комбинирането 
на симптомите – например диария 
има, но повръщане отсъства и т.н. 
Изводът е, че човек не бива сам да 
интерпретира симптомите, а да по-
търси съвет от специалист. 

Кога е наложително заболели-

ят да се консултира с лекар?

– Ако началото на възпалението е 
остро – с коремни болки и дори с 
втрисане – веднага. При някои вирус-
ни ентероколити симптомите преми-

нават от само себе си за 24 часа. 
Има случаи, когато заразяването с 
бактерии протича дискретно. Това се 
нарича хронично носителство и може 
да е една от причините за заразяване 
на други хора. Ако например кухненски 
работници или хора, които продават 
храна, са хронични носители на бак-
териите, те могат да заразят про-
дуктите, които предлагат, и това да 
провокира остри възпаления при тези, 
които ги консумират. В този случай, 
а и по принцип, когато става дума за 
стомашно-чревни възпаления, добрата 
хигиена е ключов момент.

Какво означава добра хигиена?

– Миене на ръцете със сапун преди 
всяко хранене и задължително след 
ходене до тоалетна. Измиване на 
плодовете преди консумация под те-
чаща вода – също. 

Правилно съхраняване на продукти, 
особено от животински произход 
(яйца, месо, мляко), и подлагането им 
на термична обработка преди консу-
мация. Не е добре да се консумират 
консервирани храни. Не бива да се пие 
вода от съмнителни водоизточници. 
Къпането във водоемите, за които 
има съмнение, че са замърсени, също 
крие рискове. Консервирани храни е 
добре да не се консумират. 

Кои са опасните вируси и бак-

терии, които заплашват сто-

машно-чревния ни тракт през 

топлите месеци?

– Салмонелните бактерии, причиня-

Д-р Ани Чавушян 

е завършила меди-

цина през 1994 г. с 

две специалности 

– вътрешни боле-

сти и гастроен-

терология. От една година работи 

като гастроентеролог в „Сити кли-

ник“ – София.

Визитка

Тънко черво

Черен дроб

ПанкреасЖлъчен мехур

Дебело черво

Стомах

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИ

НЕВОЛИ
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ващи салмонелоза (внимавайте с яй-
цата!), която протича с остър гас-
троентерит няколко часа след зара-
зяването – с профузни повръщания, 
многократни диарийни изхождания и 
повишена температура. 

Дизентерията (шигелозата) се 
причинива от бактерията Шигела. 
Протича с коремни болки и с при-
меси на кръв, слуз и гной в изпраж-
ненията. Опасност настъпва и ко-
гато щамове на заразна бактерия 
Ешерихия коли попаднат по фекал-
но-орален (чрез вода и храна) път в 
организма ни. Тогава те предизвик-
ват остра диария или остър енте-
роколит.

Всичко това води до най-тревож-
ния симптом – обезводняване. Човек 
губи не само вода, но и ценни елек-
тролити, които трябва да се наба-
вят. При някои лечението в болнич-
на обстановка е задължително, по-
ради висок риск от развитие на ус-
ложнения.

Пиенето на вода може ли да 

компенсира обезводняването?

– Ако човек успее да задържи во-
дата – да. Но обикновено това не 
се случва. Затова е добре, ако тръг-
вате на почивка, да се запасите със 
специални препарати, които съдър-
жат електролити. Те са под фор-
ма на прахчета, които се разтварят 
във вода. Одобрени са от СЗО за 
лечение и овладяване на симптоми и 
последици на гастроентероколитите. 

Има ли рискови групи от хора, 

при които ентероколитът 

може да доведе до нещо по-

страшно?

– Да. Най-бдителни трябва да са 
пациентите, страдащи от диабет, 
от хронични сърдечносъдови и ди-
хателни заболявания. Те са изключи-
телно застрашени от обезводняване, 
което крие рискове от други услож-
нения. Децата също са в рисковата 
група. Ако такъв пациент е с изра-
зени симптоми на ентероколит, не 
бива да чака дори и ден за консул-
тация с лекар.

Имали ли сте по-особен слу-

чай във вашата практика, ко-

гато диагностицирате енте-

роколит, но впоследствие се 

оказва, че заболяването е по-

сложно?

– Покрай една остра гастроентеро-

логична инфекция и въпреки приложе-
ното адекватно лечение от специа-
лист, симптомите могат да продъл-
жат да се изявяват (разстройство, 
кървене и др.), ако пациентът има 
скрито заболяване (например тумор 
на дебелото черво). Тогава се налага 
той да бъде подложен на специфични 
тестове, за да се изключи подлежа-
ща друга болест. 

При по-младите хора пък ня-
кои чревни заболявания могат да 
имитират остра инфекция. Напри-
мер улцерозният колит може да за-
почне с остра кървава диария и на 
първо време да имитира например 
една дизентерия. Впоследствие оба-
че микробиологичното изследване 
може да изключи дизентерия, т.е. да 
отхвърли бактериален причинител и 
да се извършат специализирани из-
следвания от гастроентеролог за до-
казване на заболяването.

А има ли разлика между вирус-

ните и бактериалните инфек-

ции по отношение на симпто-

матиката и тяхното лечение?

– Вирусните ентероколити, т.е. 
тези, които са причинени от виру-
си (например ентеровируси, ротави-
руси), също са типични за летния 
сезон. При хора без хронични забо-

лявания протичат по-леко. Но не са 
толкова безобидни за гореспоменати-
те рискови групи пациенти.. 

Дали възпалението е вирусно или 
бактериално обаче, може да бъде ди-
агностицирано само от специалист. 
Лечението на двата вида ентероко-
лити също е различно. При бактери-
алните приемът на антибиотици е 
задължителен. 

При вирусните антибиотиците не 
са ефикасни и не се препоръчва да 
се използват.

Как да лекуваме ентероколи-

тите?

– Първо, с бдителност. Много е 
важно, когато сме на почивка, да 
се въздържаме от хранителните из-
кушения, които ни дебнат на всеки 
ъгъл и да се храним само на места, 
където допускаме, че хигиената е на 
ниво. Не е зле да носите със себе 
си пробиотици. Те са хранителни до-
бавки, които възстановяват микроб-
ната флора. При наличие на зараза 
добър ефект може да има приемът 
на медицински въглен. Но същинско-
то лечение трябва да се назначи от 
лекар. То зависи от тежестта на 
симптомите. 

Разговора води Мариана ЯНЕВА

Е НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА РАКА 

НА ГЪРДАТА, РАКА НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО И РАКА НА ШИЙКАТА НА 

МАТКАТА, В КОЯТО „СИТИ КЛИНИК“ УЧАСТВА! 

Пациентите, получили покана от 

Министерство на здравеопазване-

то да посетят безплатен профилак-

тичен преглед, могат да си запишат 

дата и час за преглед на тел: 0700-

13-127 или на място на централ-

на регистратура в „Сити клиник“ 

(София, ул. „Околовръстен път“ 127).

Над 400 хиляди българи от 

цялата страната 

ще бъдат изследвани 

БЕЗПЛАТНО за посочените 

онкологични заболявания ДО 

КРАЯ НА ГОДИНАТА. 

Ранното откриване на тези видове рак увеличава многократно шансовете за 

излекуване. Националната кампания „Спри и се прегледай“ дава възможност на 

всички пациентки, получили покана за безплатен преглед, да се подложат на ма-

мографско изследване за рак на гърдата, на анализ за скрити във фекалиите сле-

ди за рак на дебелото черво и на цитонамазка за откриване на ранни признаци на 

рак на шийката на матката в „Сити клиник“ – София. 

В деня на изследването, предварително уточнено по телефона или на място, е 

необходимо пациентите да носят получената по пощата лична покана за учас-

тие в програмата. 

„СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“

БЕЛА/септември/186/2013 35



– Д-р Димитров, до каква сте-

пен при безплодните двойки 

проблемът е по-скоро психоло-

гически? 

– Всяко момиче мечтае да се влю-
би, да се омъжи и да стане май-
ка. Мъжът също иска да бъде баща. 
Когато тези мечти не могат да се 
реализират, започва изпитанието. И 
ако двойката няма подкрепа, битка-
та е наполовина загубена… 

– Доколко доверието между 

лекар и пациент е решаващ 

фактор за успеваемост на ин-

витро метода?

– При нас идват хора, изнервени и 
психически затормозени от два или 
три неуспешни инвитро опита. Ле-
карят трябва да спечели доверието 
на пациента. Доверието има решава-
ща роля за постигане на успех. 

Главната цел на всички клиники по 
репродуктивна медицина е реализира-

нето на висок процент бременнос-
ти и живородени деца. Нашата цел 
е да осигурим индивидуален подход с 
усещане за мисия. Това означава съо-
бразяване на терапията с потребно-
стите на двойката с репродуктив-
ни проблеми, което увеличава шанса 
за зачеване. Този подход предотвра-
тява прекъсването или отказването 
от лечението преди настъпване на 
желаната бременност, защото има и 
такива случаи. 

От голямо значение е хората, кои-
то идват при нас, да бъдат мак-
симално предразположени. Необходи-
мо е да се обсъдят с двойката и 
негативните аспекти на лечението. 
Така се създава доверие – когато 

не крием истината от тях, а сме 
искрени и добронамерени… Ние не 
обещаваме невъзможни неща, за да 
задържим пациент.

– След колко инвитро опита се 

смята, че жената няма шанс?

– Ако жената има запазен яйчни-
ков резерв и ако могат да се изва-
дят яйцеклетки и от тях да се по-
лучат ембриони, жената винаги има 
шанс. Законодателните норми са 
различни в различните държави. У 
нас държавата поема финансирането 
на 3 инвитро опита, в други стра-
ни от ЕС тя плаща и 4 опита. Все 
пак се смята, че не се ли получи до 
7-ия опит, шансовете са минимални. 

инвитроинвитро
За изпитанието

�
Да заченеш с методите 
на репродуктивната 
медицина, е борба, в която 
ти трябват съюзници. Д-р 
Йосиф ДИМИТРОВ е един от 
специалистите, спечелил 
доверието на хиляди двойки с 
репродуктивни проблеми. Член 
е на екипа, реализирал първото 
успешно инвитро бебе в 
България през 1987 г. Създател 
е на „Инвитро АГ медицински 
център Димитров“. Той е един 
от първите внедрители на 
метода инвитро оплождане 
в България. Над 600 бебета 
са проплакали благодарение 
на неговата професионална 
помощ.
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„Инвитро АГ медицински център Димитров“ отскоро се премести в нова модерна сграда в сто-

личния квартал „Младост“ 1. Откриването на новия филиал бе наложено от разширяването на 

дейността на клиниката и от увеличения брой пациенти.

Освен акушер-гинеколозите, на разположение за консултации и прегледи са: ендокринолог, 

имунолог и кардиолог.

Новият инвитро център разполага и с 4D ултразвуков апарат за фетална морфология (пре-

цизен оглед на плода за вродени аномалии). Уролог-андролог ще консултира на място мъж-

кия стерилитет. За удобство на пациент-

ките редица изследвания, като скрининг за 

диабет, изследвания за генетични дефе-

кти и др., ще се извършват на място. 

Към клиниката функционира и бан-

ка за стволови клетки.

Провеждането на без-

платни консултации 

на двойки с репро-

дуктивни проблеми 

ще продължи и в новия 

център. 

Консултациите са вся-

ка последна неделя на 

месеца. 

– Жени с колко неуспешни опи-

та сте имали във вашата кли-

ника?

– Не сме водили статистика, но 
е имало жени с 3–4 неуспешни опи-
та, имали сме пациенти, които за-
бременяват от четвъртия или пе-
тия път. 

Идеята на новите методи, които 
ние прилагаме, е да се разбере причи-
ната за неуспешното инвитро.

– Кои са новите подходи за по-

вишаване на успеваемостта?

– Заедно с колеги от университе-
та в Улм, Германия, специалисти-
те от нашата клиника разработи-
ха и прилагат устройство, което е 
част от инкубатора и което реал-
но имитира движенията на маточ-
ните тръби. Това изключително на-
подобява естествените условия, при 
които се развива човешкият ембри-
он. Тази динамична система за кул-
тивиране на ембрионите ни позволя-

ва значително да увеличим шансове-
те за бременност. 

– Кои са най-големите предиз-

викателства пред специали-

стите, работещи в областта 

на репродуктивната медици-

на?

– Много са, но ще спомена случа-
ите на жени с редуциран яйчников 
резерв. Един от подходите, които 
прилагаме в нашата практика, е из-
ползването на т.нар. къс протокол с 
агонист и по-високи дози от препа-
ратите FSH (фоликулостимулиращ) и 
LH (лутеинизиращ хормон). Изключи-
телно резултатно е и лечението с 
донорски яйцеклетки, но както зна-
ете, донорите са малко. 

– Как според вас може да се 

промени ситуацията с липса-

та на донори?

– На първо място, с масирани ин-
формационни кампании. Българските 
жени може да са с големи сърца, с 

готовност за благородно дело, но 
до голяма степен не са наясно с 
процедурата по даряване на яйце-
клетка. Освен това броят на до-
норите би се увеличил значител-
но, ако се разреши на жени, които 
така или иначе се стимулират за 
инвитро процедура, да могат да да-
рят част от получените яйцеклет-
ки. Но това трябва законодателят 
да го реши. 

– Вие сте един от четири-

мата гинеколози в страна-

та, създатели на първите ин-

витро бебета. Обаждат ли 

ви се деца, родени инвитро с 

ваша помощ?

– С две от тях поддържаме връз-
ка. Те, разбира се, вече са порасна-
ли, едното момченце дори има деца...

Разговора води 
Теодора СТАНКОВА

Предварително може да запишете час на телефон: 02/954-73-40. 

Адресът на новия филиал е: гр. София, ж.к. „Младост“ 1, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ №2 

(в близост до УМБАЛ „Св. Анна“).

„ИНВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИМИТРОВ“
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К
ръвотечение, бодежи в сърце-
то, повишено кръвно наляга-
не… За тях знаем, че са за-
плаха за здравето ни. Но има 

някои по-незабележими сигнали, кои-
то мнозина игнорират. Ако обър-
нете внимание на няколко безобид-
ни (според вас) симптома, е въз-
можно да дадете шанс на лекаря да 
диагностицира сериозно заболяване в 
ранен стадий, което все още подле-
жи на ефективно лечение. 

Памет
Преди малко сте говорили за нещо, 

а в следващия миг забравяте за как-
во. На всичкото отгоре не сте над 
60-годишна възраст. Ако това ви се 
случва често, може да се окаже симп-
том за нарушено кръвоснабдяване на 
мозъка или за миниинсулт. Задължи-
телно се консултирайте с лекар и 
бъдете готови той да ви назначи 
изследване на мозъка. 

Нарушено зрение
„Нещо ми влезе в окото…“ Зрение-

то на здравия човек трябва да ясно, 
очите не бива да болят, сълзят или 
да са зачервени. Обърнете специално 
внимание на „мушиците“ и „свет-
кавиците“. Често те предшестват 
началото на мигрена, при все че не 
са придружени от главоболие. Усеща-
нето, че гледате на света през тю-
лен воал, е един от първите сигнали 
за катаракта. А внезапната крат-
ковременна загуба на зрението или 
появата на голяма „муха“, която ви 
пречи да виждате, е повод да посе-
тите офталмолог, ако искате да из-
бегнете пълна слепота. 

Киселини в стомаха
Те често се обясняват с нарушено 

храносмилане. Но причината може да 
бъде рефлукс – изливане на стома-
шен сок в хранопровода, което води 
до усещане за парене и кисело в ус-
тата. Най-често от киселини стра-
дат бременните жени и хората с 
наднормено тегло (излишните кило-
грами пречат на храната да се дви-
жи в правилната посока). Ако се оп-
лаквате от киселини веднъж седмич-
но или по-често, е препоръчително 
да потърсите лекар – неустановени-
ят рефлукс може да доведе до язва 
и даже до рак на стомаха! 

Хъркане
Да, и жените хъркат, особено след 

прием на алкохол или заради излиш-
ни килограми. Ако заради хъркането 
дишането ви става на пресекулки, 
то и през деня можете да изпитва-
те умора, независимо в колко сте си 
легнали вчера вечерта. Нарушението 
на дишането по време на сън (апнея) 
повишава риска от сърдечносъдови 
заболявания, инсулти, диабет и про-
чее неприятни случайности. Първо, 
се освободете от ненужното тегло. 
Второ, спрете алкохола. И трето – 
обърнете се към лекар. 

Изтръпване
Мислите си, че то се дължи на 

факта, че сте спали цяла нощ върху 
крака си? Можете да се събудите 
с неприятни усещания, ако по време 
на сън кръвоснабдяването на край-
ниците ви е било нарушено. Ако из-
тръпването възниква един път сед-
мично или по-често, трябва да се 

обърнете към лекар, защото може 
да е признак на увреда на гръбначния 
стълб или даже да е ранен предве-
стник на микроинсулт. 

Подут стомах
„Май трябва да отслабна…“ е пър-

вата мисъл, която би ви хрумнала в 
този случай. Да, баналното преяжда-
не е най-честата причина да чувст-
вате стомаха си издут. Но ако 
страдате от анемия и този преду-
предителен сигнал е съпроводен от 
обща загуба на тегло, това може да 
е симптом за заболяване на корем-
ната кухина и даже за рак. Добре 
е да се изследвате, ако дори и след 
не много голямо количество храна се 
чувствате преяли. А ако изпитвате 
болка в долната част на стомаха, 
обърнете се към лекар колкото може 
по-скоро – възможно е да страдате 
от заболяване на яйчниците. 

Болка в краката
Често причината за нея не е физи-

ческата активност, а точно нейно-
то отсъствие. Ако болката се по-
явява след многочасово седене пред 
компютъра или след дълъг полет със 
самолет, причината може да е тром-
боза на дълбоките вени. Уседналият 
начин на живот води с до 50% на-
малено кръвоснабдяване на долните 
крайници. Смята се, че основните 
симптоми за тромбоза са зачервява-
нето и отокът, но в действител-
ност 80% от пациентите с тром-
бози се оплакват единствено и само 
от болка в краката. Рискът в този 
случай лекарят да постави погреш-
ната диагноза „разтежение“ е мно-
го голям. 

НЕ Е РАЗУМНО 
ДА ГИ ПРЕНЕБРЕГВАТЕ

В девет от десет случая 

неприятните усещания или 

болката не са поводи за 

безпокойство, но какво да 

правим, ако това се окаже 

онзи единичен случай, 

когато навременната 

намеса на медицинско лице 

е повече от наложителна?!
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За мнозина отпуската започва на летището, а това 

често означава пътуване, което причинява стрес на 

организма. Дори и да сте лоялен клиент на различни 

авиокомпании и вече да сте прелетели стотици хиляди 

мили, обърнете внимание на нашите съвети за по-

голям комфорт високо в небето. 

Д
аже малка часова разлика оказва влияние върху органи-

зма ни. Особено трудно се приспособяват тези, които 

са свикнали да стават по едно и също време и да се при-

държат към точен дневен режим. Хубаво е да се наспивате до-

бре преди път и да не забравяте доброто си настроение. По 

възможност избирайте дневно, а не нощно пътуване. А след 

пристигането минете на новия режим постепенно.

При „прелитане“ на всеки 10 градуса ширина органи-

змът е принуден да се приспособява към нов топли-

нен и ултравиолетов режим. Към това трябва да приба-

вим и нарушаването на денонощния биологичен ритъм и като 

следствие – режима на сън и храна. Ако сте решили да пред-

приемате по-далечно пътешествие, планирайте го поне за две 

седмици. За аклиматизация и адаптация към ново часово вре-

ме обикновено са необходими седем дни. Ако се приспособява-

те трудно към часовата разлика, избирайте дестинации с не 

повече от 4-часова такава.

Не пътувайте с прилепнали дрехи и тесни обувки. 

Свободното облекло от естествени дишащи материи, съ-

четани с обувки с нисък ток или с маратонки, са най-подходя-

щите варианти. При многочасов полет краката се уморяват. 

Ако костюмът ви не позволява никакви волности с обувките, по 

време на полета просто ги събуйте. 

В самолета, особено на дълъг път, вероятността 

да ви стане студено е много голяма. Затова не бива 

да сте боси (носете си чорапи в дамската чанта, ако когато 

тръгнете е много топло).

Не стойте дълго в една поза. Правете кръгови движения 

със стъпалата: първо в едната, а после – и в другата посо-

ка. Няколко въртеливи движения с китките на ръцете също ще 

ви бъдат от полза. Хубаво се протегнете поне веднъж по вре-

ме на пътуването.

Практикувайте дихателна гимнастика. Седнете 

удобно. Вдишайте бавно (гърбът е изправен, а брадичката – 

притисната към гърдите). Издишайте бавно и се отпуснете. 

Изпълнете упражнението няколко пъти.

Основната неприятност по време на полет е рязка-

та промяна на налягането при излитане и кацане. 

Особено тежко понасят това хората, страдащи от хиперто-

ния и повишено вътречерепно налягане. Запасете се с лекар-

ствата, които обикновено ползвате.

Ако ви дразни звукът на мотора на самолета, използ-

вайте тапи за уши. Така ще предпазите нервната си систе-

ма от претоварване.

Повечето педиатри са единодушни, че на децата 

до 3-годишна възраст е противопоказно пътуване 

в далечна страна. Промяната на атмосферното налягане в 

самолета може да предизвика повишаване и на вътречерепно-

то налягане, което при малките се проявява като безпокой-

ство и повръщане, а също и като заглъхване и болки в ушите. 

Освен това, за да се предприеме пътешествие с дете, трябва 

да са му направени всички необходими ваксини – а това като 

правило става към 3-годишна възраст.

Ако сте майка и все още кърмите детето си, имайте 

предвид, че върху състоянието му оказва влияние и кърмата, 

чийто състав се променя заради различния състав на водата, 

която пиете. 

Да ям или да не ям – това всеки определя сам. Препо-

ръката обаче е да се въздържате от алкохол и кафе по вре-

ме на полет. Кръвоносните ви съдове и без това са принуде-

ни да понесат допълнително натоварване. По-добре е да пие-

те вода и сокове. 

Въздухът в самолета е много сух и това моментал-

но се усеща и от кожата. Затова в деня на полета не 

злоупотребявай с декоративна козметика. Имайте подръка ов-

лажняващ крем за лице и балсам за устни и ги нанасяйте пери-

одично. Някои жени вземат със себе си спрей с термална вода, 

който освежава обезводнената кожа и действа тонизиращо на 

целия организъм.

Ако по време на полет ви прилошава, тогава си 

резервирайте място някъде между крилата на са-

молета. Оптималното за тялото положение е полулегнало 

с възглавничка под главата. Не е желателно да четете или 

да гледате през илюминатора. По-добре затворете очи или 

фиксирайте поглед в определена точка, докато летите със са-

молет. ©
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ТЕМА НА БРОЯТЕМА НА БРОЯ

Л
юбимата храна на Мечо Пух 
е била използвана и за на-
длежно съхранение и удосто-
верение на кръвожадни чо-

вешки прояви. Ето ви един пример 
за това. Полският крал Владислав 
III от династията Ягело тръгнал 
на кръстоносен поход, убеден от па-
пата, че е дошло време Османска-
та империя да бъде разрушена. Кра-
лят обаче загинал край Варна през 
1444 г., обезглавен от турците. От-
рязаната глава на Владислав III, на-
речен по-късно Варненчик, пропъту-
вала дългия път до тогавашната 
столица на империята – Одрин, по-
топена в мед. 

 Златистата течност е била позна-

та още на древните хора с нейните 

лечебни, дори чудодейни свойства – 

някои вярвали, че тя може да им доне-

се безсмъртие. Успехите на меда при 

обезпечаването на вечен живот са 

донякъде доказани от факта, че той 

се е използвал като ингредиент при 

балсамирането в Древен Египет. 

 Римляните пък плащали налозите си 

вместо със злато – с мед. 

 Индийското божество Кришна, като 

въплъщение на Вишну, се изобразява 

със синя пчела в средата на челото. 

 В келтските митове пчелите об-

ладават тайна мъдрост, получена от 

други светове. 

 В Австралия и Африка съществуват 

племена, чиито тотеми са пчелите. 

Както се вижда, различни народи 
и отделни личности, образно каза-
но, са бъркали в кацата с мед и са 
облизвали пръстите си – кой както 
намери за добре. 

Дарвин, който дълго време изуча-
вал живота на пчелите, подчертава, 
че „само ограниченият човек може 
да разглежда удивителното постро-
ение на пчелните пити, без да се 
изуми“. 

ПЧЕЛНОТО 
СЕМЕЙСТВО 

е голям пример за човечеството със 
своята организираност, която ние 
по човешки бихме могли да наречем 
социална. Всяка пчела, в зависимост 
от възрастта си, заема определе-
на функция в йерархията на кошера. 

Пчелата майка е обединител на 
семейството. Всяка майка от-

деля специфична миризма и пчелно-
то семейство се разпознава точ-
но по нея. Впрочем отделянето на 
феромони е основният код на общу-
ване при пчелите. Насекомите общу-
ват и посредством звуци и движе-

ния, подобни на танц. Когато май-
ката е в кошера, пчелите са спо-
койни и работят заедно. Обикновено 
в едно пчелно семейство има само 
една пчела майка. Ако майката се 
загуби, поведението им коренно се 
променя. Втората и основна функ-
ция на пчелата майка е възпроизвод-
ството. Тя е единственият женски 
индивид в семейството, който е по-
лово активен. При всички останали 
пчели от женски пол, половите орга-
ни не са развити за сметка на сил-
но развития жилещ апарат. Пчелата 
майка не използва жилото си, освен 
срещу друга майка. 

Оплодителната функция в коше-
ра се пада на търтея. Според 

някои скорошни изследвания пчелите 
са по-апатични и по-малко произво-
дителни по време на активния се-
зон, ако няма търтей в семейство-
то. След оплождане търтеят уми-
ра, защото половите му органи се 
откъсват. Не само един търтей оп-
ложда майката. Търтеят, както е 
известно от станалия нарицателен 
израз „мързелив като търтей“, не 
работи. 

Всички работещи пчели (пчели 

работнички) са от женски пол. 
Пчелата майка и пчелата работнич-
ка се излюпват от едни и същи 

Êîéòî íå ðàáîòè, 
íå òðÿáâà

И други мъдрости 
от пчелната пита
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яйца. Майката се излюпва за по-
кратко време от обикновената пче-
ла работничка, но живее по-дълго 
от нея. Пчелите подхранват бъде-
щата пчела майката с пчелно млечи-
це. Обикновената пчела се подхранва 
три дни. Пчелата майка се подхран-
ва през целия период на отглеждане 
на ларвите. Ако една възрастна пче-
ла бъде подхранена с пчелно млечи-
це, тя започва да снася яйца. Но не 
може да се превърне в истинска пче-
ла майка, защото нейните яйца са 
неоплодени. От неоплодените яйца 
се излюпват търтеите. Т.е. търте-
ите имат само майка, нямат баща. 

Никой досега не е дал задоволите-
лен отговор на въпроса 

КОЙ КАРА ПЧЕЛИТЕ 
ДА РАБОТЯТ 

И как по-точно успяват те да за-
тварят съвършения цикъл на наба-
вяне на суровини и изработване на 
пчелна продукция?

 За получаването на 1 кг мед пчели-

те трябва да направят 4 500 излита-

ния и да вземат нектар от 6–10 мили-

она цвята. Не случайно изразът bee-
line (от англ. – „най-краткото раз-

стояние“) често се превежда и като 

„пътя на пчелите“. Тези умни насекоми 

избират най-краткия път до цветове-

те, привлечени от ярката им окраска 

и силният им аромат. Някои от цве-

товете на растенията имат тъмни 

линии, които се явяват своеобразна 

„маркировка“ за пчелите.  

 Интересен факт е, че пчеларите в 

САЩ получават определено заплаща-

не от фермерите, защото пчелите им 

опрашват отглежданите от ферме-

рите култури. 

 Пчелата може да излети от ко-

шера на почти 8 км разстояние и 

безпроблемно да намери пътя за връ-

щане. Дългите полети обаче са опас-

ни за живота є и неизгодни за нейна-

та продуктивност. Прието е, че по-

лезният радиус на полет на пчелата 

е 2 км. 

 Обикновената медоносна пчела в 

хода на своя живот успява да създа-

де мед в количество, равно всичко на 

всичко на една дванадесета част от 

чаена лъжичка. 

 За да се получи една лъжица мед (30 

г) 200 пчели събират нектар от рас-

тенията в продължение на дни. Това 

е и времето, в което пчелите тряб-

ва да обработват нектара в кошера, 

да вентилират гнездото, за да може 

по-бързо да се изпари излишната вода 

от нектара. 

МЕДЕНАТА ПИТА 
се състои от клетки (или килий-
ки), които първокласните архите-
кти, пчелите, изграждат от восък. 
Килийките са с форма на правилна 
продълговата шестоъгълна призма. 

Те биват няколко вида в зависимост 
от предназначението си. Най-много 
са пчелните килийки, наричани още 
работни. Те се обитават от пчели-
те работнички и служат за склад 
на мед и пчелен прашец и развитие 
на потомство. Вторият вид килий-
ки са тези на търтеите. А тре-
тият вид, които са малко на брой 
и са разположени в периферията на 
пчелната пита, са предназначени за 
пчелата майка. 

По мнението на много математици 
пчелите на практика са решили една 
много трудна задача: организирали са 
обема на килийките така, че в тях 
да бъде поместено възможно най-го-
лямо количество мед, като за на-
правата на килийките се изразходва 
минимално количество от скъпоцен-
ния восък. Пчелните пити съдържат 
чист восък, невосъчни неразтворими 
вещества (пашкул, ларви, прашец) 
и вещества, разтворими във вода 
(мед, изпражнения), както и прах и 
вода. Току-що построените пчелни 
пити имат бял цвят с кремав от-
тенък и съдържат около 100% чист 
восък. Постепенно питите стават 
по-тъмножълти, после – кафяви, а 
накрая – черни. В жълтите пити 
се съдържа около 75% восък, в ка-
фявите – около 60%, а в черните 
– 40%. Причината за промяната на 
цвета (а и на восъчното съдържа-
ние) на пчелната пита е жизнената 
дейност на пчелите. След края на 
размножителния период в дъното на 
килийките, служещи за размножаване, 
остават екскременти и други веще-
ства от ларви и техните пашку-
ли. Пчелите почистват кутийките, 
за да ги подготвят за отглеждане 
на следващото поколение, но така и 
не успяват да ги изчистят напъл-
но. Ето защо с течение на време-
то те потъмняват и се стесняват, 
а потомството, което се появява в 
тях, е с понижена жизнеспособност. 
Освен това в старите, служили око-
ло 3 години пчелни пити, бързо се 
заселват ларвите на восъчния молец 
и на други вредители. 

Пчелите могат да ни „ужилят“ с 
ум, работоспособност и коефициент 
на полезно действие. „Жилото“ и 
урокът от този текст всеки да из-
вади сам за себе си. ©
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Н
али разбирате? Някои мла-
ди хора разпалено искат да 
променят статуквото, но не 
знаят как. Други – учат, ра-

ботят и без излишни страсти ус-
пяват да променят света към по-
добро. Най-силно ме впечатли точ-
но това, че като образован и урав-
новесен човек, събеседникът ми е и 
много толерантен. Не извади жило-
то си срещу държавата нито вед-
нъж, както правят повечето бълга-
ри от началото на прехода до днес. 
Дори когато говореше за проблеми-
те в пчеларския сектор, сякаш мед 
му капеше от устата. Разговарям 
с Петко Симеонов в градината на 
столично заведение. 

Гледам тази пчела, която кръ-

жи около цветята на съседна-

та маса, и се чудя има ли рабо-

та за пчелите в София? 

– Ако въпросът е дали в София 
има добри възможности за пчелар-
ство, отговорът е положителен. Тук 
има много паркове, достатъчно рас-
тителност, което е предпоставка 
за добро развитие на пчелина. СБП 
има пет кошера, които са разполо-
жени на покрива на хотел „Хилтън“. 
„Правят“ много хубав мед. Дори и 
да има замърсители в околната сре-
да, до голяма степен те остават в 

организма на пчелите. Пчелите пре-
работват меда и той става чист. 
В допълнителните продукти (пропо-
лис и пр.) могат да останат замър-
сители. Медът обаче е значително 
пречистен, той е най-чистият от 
всички пчелни продукти. 

Как да те представя на чита-

телите, освен като замест-

ник-председател на СБП?

– Дейността ми в СБП е свърза-
на с разработването и управление-
то на европейски проекти. Сдруже-
нието е създадено през 2003 г., аз 
се занимавам по-активно с дейност-
та му от около три години. Опит-
ваме се да правим нещо ново в об-
ластта на пчеларството. В момен-
та съм и докторант в Техническия 
университет.

Освен това си трето поколе-

ние пчелар...

– Нямах избор. (Смее се.) Когато на 
7–8-годишна възраст те заведат на 
пчелина, трябва да помагаш. 

Какви са целите на информа-

ционната кампания, която 

стартирахте?

– Кампанията, от една страна, 
цели да осведоми потребителите 
какво да търсят на пазара, а от 
друга страна – да повиши консума-

цията на този тип продукти, като 
по този начин подпомогне и самите 
производители. 

Какво количество мед 

консумира българинът в срав-

нение с останалите европей-

ци? 

– Около три пъти по-малко от 
средния европеец. Точната цифра 
обаче варира, а и липсват коректни 
данни. Цел на кампанията ни е и съ-
бирането на по-реални данни чрез ан-
кети с потребителите, за да може в 
бъдеще да имаме база за по-конкрет-
ни мерки, които да прилагаме. 

Култура ли ни липсва, или прос-

то сме бедни, за да купуваме 

мед?

– Консумацията на мед е наистина 
въпрос на култура. Ние сме привик-
нали с употребата на захар и захар-
ни изделия и не се замисляме какво 
ядем, защо го ядем и какви са ал-
тернативите. Медът е най-добрият 
заместител на захарта. Пчелният 
ензим, който се съдържа в него, е 
много полезен за човека. Укрепва ор-
ганизма, подобрява метаболизма, ле-
кува сърдечни заболявания, облекчава 
функцията на черния дроб. Захарта 
действа по точно обратния начин – 
натоварва черния дроб и сърдечно-
съдовата система, повишава кръвно-

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

„

“

КОГАТО ТЕ ЗАВЕДАТ КОГАТО ТЕ ЗАВЕДАТ 
НА ПЧЕЛИНА, ТРЯБВА НА ПЧЕЛИНА, ТРЯБВА 
ДА ПОМАГАШДА ПОМАГАШ

Една от темите, за които алармира 

информационната кампания на Сдружението 

за биологично пчеларство (СБП), е 

световната тенденция на намаляване броя 

на пчелните семейства. Изводът си е мой, 

но помнете ми думата: докато има пчелари 

като този млад човек, ще има е пчели...
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то налягане. Медът е и единстве-
ната храна, с която човек може да 
изкара продължително време, без да 
консумира нищо друго, дори вода. В 
меда има също и вода. 

За какво да внимават потре-

бителите, когато купуват? 

– Да купуват директно от произ-
водителите или от малки търгов-
ски обекти и да търсят етикет, на 
който е указано, че продуктът е от 
земеделски производител. Това озна-
чава, че медът не е преработван, не 
е загряван до някаква температура, 
а е естествен, със запазени качест-
ва. Всяка допълнителна обработка 
на меда го разваля. 

Чувала съм, че качественият 

мед е захаросан.

– Хубавият мед се захаросва. Но 
когато е пресен, медът е течен. 
Различните видове мед се захарос-
ват по различен начин и за различ-
но време. Виждал съм например мно-
го чист акациев мед, който две го-
дини не се захаросва, а някои видове 
се захаросват много бързо (например 
медът от рапица – за две седмици).

Как се определя кой мед ка-

къв е? Никой не следи пчелите 

къде летят, нали? 

– (Смее се.) Изследва се поленовото 
съдържание на меда. Когато 30% от 
полена в него е от определен вид, се 
приема, че медът е монофлорен. Т.е 
преобладава акацията или липата, 
или друго растение. Във всеки мо-
нофлорен мед се съдържа мед и от 
други растения и/или билки. Всъщ-
ност от всеки пчелин медът е аб-
солютно уникален. Поленовият ана-
лиз не е необходим на пчеларя. Той 
познава растителността в района, 
в който е разположен пчелинът му, 
и знае кое растение кога цъфти. 
Съществуват и визуални и вкусо-
ви характеристики, по които медът 
може да бъде разпознат. 

Разбирам, че една от основни-

те цели на вашето сдружение 

е популяризирането на биоло-

гичното пчеларство. Това оба-

че не означава ли, че продукци-

ята ще се продава на по-висо-

ки цени?

– Биологичният знак е гаранция за 
продукта пред потребителя. Нор-

Какви видове пчелен 
мед да консумираме?

Акациев мед. Прозрачен, водно-бистър, крис-

тализира бавно и дребнозърнесто и добива 

млечнобял цвят. Препоръчва се при лекуване на 

стомашно-чревни, чернодробни и бъбречни забо-

лявания.

Балкански мед. Той е полифлорен и се полу-

чава от нектара на цъфтящи треви, храсти и 

билки. Има жълт цвят и приятен вкус. Кристали-

зира бързо, дребно и среднозърнесто. Има общо-

укрепващо действие, повишава защитните имунни механизми на организма. 

Препоръчва се за дихателните пътища и стомашно-чревния тракт.

Мед от глухарче. Златистожълтеникав на цвят, със силен аромат. 

Кристализира бързо и дребнозърнесто. Намира приложение при чернодроб-

ни заболявания, гастрит, колити и запек. Добре действа при заболявания на 

бъбреците и пикочния мехур.

Мед от детелина. Има бяло-червеникав оттенък, захаросва се бавно, 

придобивайки твърда млечнобяла консистенция. Укрепва стомашно-чрев-

ния канал, възбужда жлъчната секреция, улеснява храносмилането.

Мед от кестен. Тъмнокафяв е на цвят, със слаб аромат на кестен и въз-

горчив вкус. Кристализира бавно и дребнозърнесто. Оказва добър лечебен 

ефект при заболявания от възпалително естество на бъбреците и пикочни-

те пътища.

Мед от лавандула. Златист, с приятен аромат на лавандулов цвят. 

Кристализира дребнозърнесто. Препоръчва се при мигрена, неврастения, 

сърдечни оплаквания и стомашно-чревни колики.

Липов мед. Има бистър бледожълт цвят, кристализира дребнозърнесто. 

Спада към най-търсените и висококачествени сортове. Много добро сред-

ство при лечение на дихателните пътища.

Мед от мащерка. Светложълт е на цвят, кристализира дребнозърнес-

то. Има добро успокоително действие при кашлица, хроничен бронхит, 

бронхиална астма, фарингит и ларингит.

Мед от магарешки бодил. Бяло-жълт е на цвят. Действа профилак-

тично при сърдечни смущения, възпаление на простатната жлеза и импо-

тентност.

Манов мед. Маната се отделя по листата на дъб, бор, клен, върба и др. 

Има тъмен масленозелен цвят. Богат е на микроелементи и е подходящ за 

болни от анемии, чернодробни заболявания.

Мед от риган. Жълт на цвят. Препоръчва се за лечение на дихателни 

пътища.

Мед от слънчоглед. Златистожълт на цвят. Има спазмолитично дейст-

вие при бронхиални спазми и колики.р р
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мално е, когато човек купува нещо 
с гарантирано качество, цената да 
бъде по-висока. Съответно за да се 
постигне това качество, са вложе-
ни допълнителни приноси от стра-
на на производителя. Медът е про-
дукт, който се слага на масата ди-
ректно, без никаква обработка, и не 
бива качеството му да се компро-
метира по никакъв начин. 

Защо умират пчелите? Това е 

световна тенденция, за която 

алармирахте и вие?

– Заради замърсяването на околна-
та среда. Отровите, които пчелите 
пречистват, на практика скъсяват 
живота им. 

Ние се опитваме да популяризира-
ме биологичното пчеларство, защо-
то този метод щади в по-голяма 
степен самите пчели (за разлика от 
обикновения). Ние вземаме по-малко 
количество мед, т.е. оставаме им 
на тях достатъчно количество мед. 
Ако се налага подхранване на пче-
лите, ги подхранваме единствено с 
пчелен мед, а не със захар или други 
подсладители. Организмът на пчели-
те се изтощава, когато преработва 
обикновена захар.

Какви са особеностите на бъл-

гарския мед? 

– Природата ни е добра и тя оп-

ределя качеството на меда. В Бълга-
рия има голямо разнообразие на ме-
доносни растителни видове. Пора-
ди тази причина нашият мед е на 
едно от водещите места в света 
(като качество и богатство на про-
дукта), когато става дума за нату-
рален пчелен мед. Големите търговци 
на мед познават качествата на на-
шия, но той не се изнася като бъл-
гарски мед. В Европа няма български 
мед. Той се използва като подобри-
тел на по-нискокачествени партиди. 

Като човек с опит в проектния 

мениджмънт вероятно имаш 

визия и за това, какво може да 

се направи от страна на дър-

жавата, та българският мед 

да бъде разпознаван като само-

стоен качествен продукт?

– По-скоро мога да кажа какво 
трябва да се направи от страна 
на пчеларския сектор. Европейският 
съюз предлага на отделните държави 
членки много пари за реклама на зе-
меделски продукти. Ние от СБП от 
три години се опитваме да стигнем 
до такова финансиране и основният 
проблем не е Министерството на 
земеделието, което стои зад нас, не 
е и в Брюксел, където са оценява-
ли проекта ни. Проблемът е пчелар-
ският сектор, който е разединен, и 
ние не можем да получим предста-

вителност, която да ни гарантира 
и финансиране от Европа. Ние сами-
те не можем да кажем какви коли-
чества мед произвеждаме, за да мо-
жем да ги рекламираме и популяри-
зираме. Липсва конкретна държавна 
политика, но има достатъчно въз-
можности. Бих казал, че държавата 
трябва да тропне с крак и да заяви: 
„Организирайте се и се обединете!“. 

Това е много важно осъзнаване 

за всички браншове, а и за от-

делните хора също... 

– У нас има около 11 национал-
но представени сдружения на пче-
лари. Ние не претендираме да пред-
ставляваме целия сектор. В секто-
ра на биологичното пчеларство оба-
че сме единственото сдружение. На 
фона на това, че никой друг нищо 
не прави, решихме да направим мал-
ка крачка, пък ще видим как ще се 
възприеме тя. 

А в крайна сметка кампаниите, 
които искаме да стартираме, са за 
всички. Не конкретно само за наши-
те членове или за конкретни про-
изводители или преработватели. Из-
рично забранено е да се рекламират 
индивидуални марки мед. Ние рекла-
мираме българския мед. 

Трудоемко ли е пчеларството?

– Пролетта и лятото са периоди-
те на усилен добив на мед и тогава 
има повече грижи около пчелите. Ра-
ботата е кампанийна. Това предпола-
га и пчеларството да се комбинира 
с други дейности. У нас професиона-
листите, които се занимават само 
и единствено с пчеларство, са мал-
ко. Много хора практикуват пчелар-
ството като хоби. Няма нищо лошо 
човек да сложи един-два кошера в 
собствената си градина. Със сигур-
ност ще има повече ползи от тях, 
отколкото ангажименти. 

Тоест добре е пчеларите да се 

роят?

– Капацитетът на природата 
предполага и по-голям брой пчелни 
семейства. В момента в България 
пчелните семейства са по-малко от 
необходимите за ефикасно и нормал-
но опрашване на растенията в при-
родата. 

Интервю на Мирослава ИВАНОВА©
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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

Н
а другия полюс са тези, които нямат колеба-
ния да организират ли сватба, или не. Нещо 
повече – за тях сватбеният ден е немислим 
без запомнящ се празник, за който те не жа-

лят нито сили, нито средства. „Да! Сватба ще има, и 
то каква!“ – казват те. 

Толкова ли е важен сватбеният ритуал и как да си 
обясним сватбената щедрост? Защо едно момиче и едно 
момче (и техните роднини) са готови да похарчат тол-
кова много средства, за да организират този празничен 
ритуал, дори и доходите им да са твърде скромни? 

СИЛАТА НА ТРАДИЦИИТЕ

Дори с никакви други снимки на прадедите си да не 
разполагате, сигурно пазите като очите си няколко по-
избелели сватбени фотографии на баба и дядо и дори на 
прабаба и прадядо. Много от родителите на младите 
хора, които днес се чудят да се женят ли, или не, чес-
то разказват спомени за мили моменти от собствената 
си сватба. Ами сватбените подаръци? Нима у вас няма 
поне едно старо радио, грамофон или пък ютия, които 
да тачите като реликва, само защото са със статут 
на сватбени дарове?! А вие? Какво ще разказвате на де-
цата си един ден? Не можете просто да им заявите: 
„Ние бяхме над тези неща! Не ни трябваше сватба, за 
да докажем чувствата си!“. 

ТРЯБВА ДА ИМА СВАТБА. ТАКА Е ПРИЕТО! 
Тази идея има толкова силна власт над нас, че много 

от двойките, които вдигат сватби, дори не могат да си 
обяснят защо го правят. Просто така трябва... 

За отбелязване е, че в западния свят сватбената тра-
диция никога не е била прекъсвана. Не така стоят не-
щата обаче в постсоциалистическите държави. След па-
дането на социализма, т.нар. „женене“ сякаш престана 

да бъде модерно. Много двойки заживяха на семейни на-
чала сякаш за да консумират и демонстрират свобода-
та, която преди им е липсвала. Свободата да не бъдат 
като другите, да не постъпват по начина, по който по-
стъпват всички. Други пък се зарадваха и се възползва-
ха от възможността да сключат църковен брак, който 
преди, по времето на социализма, беше сложен под осо-
бен обществен запор. 

Сватбеният ритуал отразява една почти свещена идея 
за брака – идеята за 

ИДЕАЛНОТО СЛИВАНЕ НА ДВЕ ПОЛОВИНИ

Мъжката и женската. Оттук и изводът, че бракът е 
едно от най-важните събития в живота и на мъжа, и на 
жената. Нещо като венец на съществуването ни. Бра-
кът е особено обстоятелство и за цели два рода, които 
сключват своеобразен съюз. 

Разбира се, всяка двойка устройва празника по свой 
вкус, но сватбеният ритуал се спазва от всички. Той и 
до днес не се претупва и не се следва по инерция, неза-
висимо от всички нови моменти в него, които родните 
сватбари „копираха“ от американската сватбена индус-
трия (например ритуала с букета и жартиера на булка-
та, сватбените фотосесии в парка и пр.). В своята дъл-
бока същина сватбеният ритуал ни е необходим. 

БРАКЪТ Е ПРЕХОД КЪМ НОВ ЖИВОТ

промяна на статуса и на младите хора, и на техните 
близки. Мъжът и жената трябва да свикнат със ситу-
ацията, че вече не са гаджета, а са съпруг и съпруга и 
че към арсенала от досегашните им роднини се прибавят 
нови – тъст, тъща, свекър, свекърва и пр. От този ден 
нататък младите хора имат нови задължения и отговор-
ности, но и нови възможности. Сериозна промяна, нали? 
Сватбеният ритуал съществува в културата именно за 

СВАТБАТА
ИЛИ ПОЛОЖИТЕЛНОТО МИСЛЕНЕ 

ЗА БРАКА

НЯКОИ ДВОЙКИ ИЗОБЩО НЕ РАЗБИРАТ НЯКОИ ДВОЙКИ ИЗОБЩО НЕ РАЗБИРАТ 
ЗАЩО ДА ПРАВЯТ ТОЛКОВА ГОЛЕМИ ЗАЩО ДА ПРАВЯТ ТОЛКОВА ГОЛЕМИ 
РАЗХОДИ И ДА ХВЪРЛЯТ ОГРОМНИ УСИЛИЯ РАЗХОДИ И ДА ХВЪРЛЯТ ОГРОМНИ УСИЛИЯ 
В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ЕДИН-ЕДИНСТВЕН В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ЕДИН-ЕДИНСТВЕН 
ДЕН? И ДОБАВЯТ: „И БЕЗ ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ДЕН? И ДОБАВЯТ: „И БЕЗ ТОВА МОЖЕ ДА СЕ 
РАЗВЕДЕМ. ЗАЩО ДА ВДИГАМЕ СВАТБА?“.РАЗВЕДЕМ. ЗАЩО ДА ВДИГАМЕ СВАТБА?“.
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да помогне на всички да се адаптират към новостите. 

Сватбеният ден е важен и защото 

ВРЪЩА МЛАДОЖЕНЦИТЕ 
КЪМ ДЕТСКИТЕ ИМ МЕЧТИ

Кое момиче не си е мечтало да бъде принцеса поне за 
ден? Кое момче не е искало да се чувства като рицар? 
Сватбата е свят на магии и вълшебства. Бяла рокля, ка-
квато не обличаме всеки ден, каляска (лимузина) или друга 
кола, на която не се возим в ежедневието... Сватбеният 
ритуал е обръщане към нашето дълбоко несъзнавано. А 
там, като в сън, всяка наша фантазия може да бъде осъ-
ществена. Освен това мечтата за красива и романтич-
на сватба се подгрява от много списания, от още повече 
филми (особено американските с техния култ към сват-
бените тържества) и от цялата масова култура въобще. 

Булката и младоженецът се чувстват специални и уни-
кални в деня на сватбата. Това е силно емоционално пре-
живяване, защото възпроизвежда ситуация от детство-
то, когато малкото дете се е чувствало изключител-
но, най-важно за родителите си и за целия свят. Както 
би казал Фройд – „Негово Величество детето“. Сватба-
та ни позволява да си върнем това всемогъщество поне 
за ден. А може ли да има по-хубаво начало за съвмест-
ния ни живот?!

Защо за младоженците е толкова важно в този ден ре-
дом до тях да бъдат и техните роднини и приятели? До 
сватбата отношенията вътре в двойката са работа на 
самата двойка. Чрез сватбата обаче те стават достояние 
на повече хора. Защото чрез бракосъчетанието двойката 

ЗАЯВЯВА ЗА СВОЯ СЪЮЗ НА ЦЕЛИЯ СВЯТ 
За младите е важно да споделят своите чувства с 

близките си, за да бъдат подкрепени от тях като се-
мейство. Впрочем на сватба се канят и роднини, с кои-
то не общуваме толкова често, както и колеги и по-да-
лечни приятели. На всеки поканен гост обаче, независимо 
колко ни е близък той, се пада важната роля на свиде-
тел на осъществяването на съюза. 

Причините, поради които семействата са готови на 

СВРЪХГОЛЕМИ РАЗХОДИ 
за сватбата обаче, могат да бъдат свидетелства за 
обикновен психологически проблем. Например опасение, че 
скромната сватба би предизвикала критики от страна 
на роднини и познати. Обикновено по този начин разсъж-
дават онези, които живеят в силна зависимост от мне-
нието на околните и са свикнали да следват стереоти-
пите, приети в социалната група. Такива двойки вдигат 
сватби и дори раждат деца, за да не останат по-назад. 
Други пък искат да блеснат пред многочислено множе-
ство и понеже не могат да измислят нищо друго – пра-
вят сватба. Трети просто мечтаят да предизвикат за-
вистта на всички гости, които са поканили. „Богата-
та“ сватба сякаш ги причислява към кръга на социално 
заможните, нищо че често пъти това е илюзия, която 
няма нищо общо с реалния живот. 

Разкошна сватба или скромен ритуал – съобразете от-
белязването на този наистина паметен ден с реалните 
си възможности и със собствените си вкусове. За добро 
или за лошо обществото днес не налага стандарти поне 
при организацията на сватбения ден. Под вода, в пеще-
ра, в хижа, на покрив или на площад – изберете сами 
къде да се бракосъчетаете. Но помнете, че дори и сват-
бата да не мине така, както сте очаквали, най-важно-
то е да се оправдаят надеждите ви, свързани с решение-
то ви да живеете заедно. Желаем ви щастлив следсват-
бен семеен живот.

РАЗВОД МИ ДАЙ

В особеностите на човешката природа е да отрича въз-

можностите за фатален край. Затова и когато хората вди-

гат сватба, те не мислят за развод. Всъщност сватбата 

е един вид положително мислене по отношение на брака. В 

някакъв смисъл това е здравословно отрицание на лошите 

възможности, което ни дава сили да предприемем съвмес-

тен живот с някого. Именно по този начин действа и влюб-

ването, което задължително включва идеализация на парт-

ньора. Точно тази идеализация ни помага да отхвърлим съм-

ненията, че той има и отрицателни качества, които един 

ден може и да не ни харесат. Но колко дълго трае влюбване-

то? И възможно ли е двамата души, които пристъпват към 

олтара, да останат заедно завинаги? Сватбеният ритуал 

е всъщност заявка, че желаят да стабилизират емоционал-

ния си живот. Бракът винаги е символ и на някои забрани, 

ограничения и на загуба на предишни свободи. Сватбеният 

ден обаче като че ли компенсира всички тези загуби веднъж 

завинаги и обещава нови радости. 
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ОХ,

ИНТИМНО

М
ного жени (и партньори-
те им) намират за изклю-
чително възбуждащо прос-
то да си лежат един до 

друг, нежно да се галят и тихичко 
да мъркат в леглото по време на 
секс. Те така са „намалили звука“ на 
секса и редуцирали действията си, 
че направо могат да заспят от ти-
шина и скука. 

За други двойки обаче възбужда-
що е нещо друго – леките потуп-
вания, а понякога и силните пошля-
пвания по меките части на тяло-
то... Дупето и гърдите са любими-
те места за „отпечатването“ на 
подобни шамари. Такива партньори 
се възползват от това по-твърдо 
изразяване в леглото, което не само 
им помага да се чувстват свободни, 
но и да превключат на „животин-
ски“ режим на правене на секс. 

Всичко е добре обаче, докато по-
грубата сексуална игра не завърши с 
насилие. А това не се случва само ако 
и двамата обичат пошляпванията. 

ШЛЯПВАНЕТО ПО ЗАДНИКА 
Е ОТКРОВЕН ЗНАК 

за сексуална заинтересованост. 
За разлика от флирта, при който 
всичко е построено върху намеци-
те, тук няма място за съмнения и 
двояки тълкувания. Ако мъж шляп-

не жена по задника, той открито 
демонстрира възбудата си. А чужда-
та възбуда е силен афродизиак. Шля-
пването е вид агресивно поведение, 
която засяга не само активната, но 
и пасивната страна и отключва био-
логичния механизъм на възбудата. 

Впрочем по време на размножи-
телния период много животни се 
държат агресивно. При това не 
само към другите самци съперни-
ци, но и към самките. Човекът не 
е изключение от подобно поведе-
ние. Живеем в стрес и под влияние 
на ограничения и норми на поведе-
ние, а пошляпването отключва жи-
вотинската ни същност, помага ни 
да се отпуснем в любовната игра 
и да се отървем от всички забрани 
на цивилизацията, които ни пречат 
да правим удовлетворителен секс. 
Разбрахте ли защо когато момчен-
цата дърпат косите на момиченца-
та в детската градина, това озна-
чава, че ги харесват?! 

ЦЕНТЪРЪТ НА БОЛКАТА 
И ЦЕНТЪРЪТ 

НА УДОВОЛСТВИЕТО 
са разположени много близо един до 
друг в човешкия мозък. Възбуждане-
то на единия център може да доведе 
до възбуждане и на другия. Разбира се, 
ако болката е умерено силна. По-сил-

ната действа по противоположен на-
чин и намалява степента на възбуда. 

Въздействието в подобна сексуална 
игра не идва само от директното 
действие, но и от предчувствието 
за него, от възбуждащото очакване. 
И тук работата на въображението 
е голяма. Физиологичните и емоцио-
налните преживявания се преплитат 
много силно и интересно по време 
на секс. Лекият страх се смесва с 
доверие към партньора. Нюансите и 
съчетаването на усещанията създа-
ват уникален сценарий на сексуал-
но поведение за всяка двойка. Пси-
холозите сравняват въздействието 
на пошляпването в леглото с това 
на страшните приказки, които раз-
казваме на децата, за да ги плашим. 
При възрастните възниква подоб-
но преживяване: контролиран ужас 
(страх), напрегнато очакване и по-
сле чувство на облекчение от това, 
че „конфликтът“ е решен, а напре-
жението – спаднало. Своеобразните 
емоционални люшкания ни позволя-
ват да се отпуснем и да освободим 
допълнителна енергия, която включ-
ваме в сексуалния акт. 

Вероятно няма майка на света, 
която да не е пошляпвала детето 
си по дупето. Понякога това е лас-
ка, а понякога – наказание. Човеш-
ката сексуалност има много фина 

КАК МИ СЕ ЯДАТ 
СЕКСУАЛНИ ШАМАРИ

МНОИНТИМИН МНОНТИМНИИИНТИМНО

Първо се чува едно кратко, но звучно 

„шляп“. Ръката му едва-едва се е отпечатала 

върху дупето є. Следва силният є вик. 

От удоволствие. Това го окуражава. И той 

повтаря пошляпването, но по-силно. Шляяяп! 

И пак. И пак. И пак.
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структура и следи в нея могат да 
оставят най-различни събития от 
живота ни – включително и уни-
женията и преживяното чувство за 
вина. Добри (на 37 г.) се учудва на 
палитрата от усещания, които из-
питва по време на секс: „Когато 
приятелката ми ме шляпа, усещам 
едновременно силна възбуда и срам. 
Мисля, че чувството на срам ми 
действа възбуждащо също.“ 

За да стигнат до върховно удо-
влетворение в секса на някои хора 
им е необходимо да преминат по 
тънката линия между болката и 
удоволствието.

ДВОЙНСТВЕНАТА ПРИРОДА 
НА СЕКСУАЛНОТО ЧУВСТВО
води началото си от любовта-нена-
вист, която детето изпитва към 
майката. Майката го кърми, дава му 
любов и нежност. Но тя пробужда 
у него и мъчителното чувство на 
глад и неудовлетвореност, когато не 
му предлага гръдта си при първа не-
обходимост.

Във възрастта между 5 и 6 го-
дини в съзнанието на детето се 
формират първите представи за 
отношенията между възрастните 
и мисълта за силната връзка меж-
ду удоволствието и грубостта се 
затвърждава. Слушайки скърцане-
то на леглото, сподавените вико-
ве или пък забелязвайки затворена-
та врата на родителската спалня, 
зад която се чуват странни шумо-
ве, детето затвърждава подозрение-
то си, че между възрастните се 
случва нещо… жестоко. Само мисъл-
та, че родителите правят секс, ос-
тавя неприятна следа в съзнанието 
на детето (понякога за цял живот). 
И всичко това, защото не можем 
да повярваме, че майките ни правят 
секс по собствено желание, а не са 
насилвани за това от бащите ни. 

За момичетата, но особено за мом-
четата, майката е едновременно и 
светица, и предателка, която спи с 
бащата. Тези две фигури здраво се 
спояват в подсъзнанието ни, под-
хранвайки 

ФАНТАЗИИТЕ НИ 
ЗА ДОМИНАЦИЯ 
И ПОДЧИНЕНИЕ

Този двойнствен образ влияе тол-
кова силно на някои мъже, че те 

са способни да стигнат до оргазъм 
само ако унизят жената, дори това 
да бъде под формата на любовна 
игра. Но и сред жените не са мал-
ко тези, които получават удоволст-
вие именно от тази роля в сексуал-
ната игра. 

Важно е да осъзнаем, че когато ис-
каме да си поиграем на доминиране, 
наистина става дума за игра. Има 
разлика между действието и въоб-
ражението, между секса и извраще-
нието. Сексуалните отношения са 
среща между двама субекти. Извра-
теният използва партньора си като 
обект за удовлетворение на своите 
желания. 

Също толкова тънка е границата 
между настояването и насилието. 
Първото е стремеж към сближаване 
с партньора, защото без това по-
ловият акт на практика е невъзмо-
жен. Второто (насилието) отменя 
партньора, неговите желания нямат 
значение и отношенията се разру-
шават. 

Според теорията на психоанали-
зата сексуалността на възрастния 
се формира на основата на детски-
те игри, а децата използват вся-
ка възможност да си доставят удо-
волствие. Фройд обозначава такъв 
род детска сексуалност с терми-
на „полиномно извращение“. Така че 
всяка форма на сексуалност съдържа 
оттенък на девиация. Но преди да 
пристъпим към нейното задоволява-
не, ние сме длъжни да имаме съгла-
сието на партньора за това. 

Ако в животинския свят домини-
ращата роля се пада на самеца, то 
мъжете и жените могат да заим-
стват от сексуалния репертоар на 
противоположния пол. Като едини-
ят може да остане в своята си 
роля, а другият да минава от една-
та в другата. 

СКЛОННОСТТА 
КЪМ ДОМИНИРАНЕ 

не е толкова силно свързана с пола, 
колкото с опита от детството. 
Детето си е въобразявало, че имай-
ки власт над него, родителят не 
просто го е удрял, но и сам е по-
лучавал удоволствие от това. Впо-

следствие детето ще се отъжде-
ствява с този родител и ще се 
възползва от факта, че е силно и 
може да раздава шамари и да причи-
нява болка. При такова дете (а по-
сле възрастен) чувството на страх, 
болка, безпомощност и сексуалност 
са свързани. В тази роля могат да 
се окажат и мъжете, и жените, не-
зависимо че за жените е по-трудно 
и необичайно да влизат в ролята на 
доминиращи. А за тази трудност са 
виновни обществените норми. 

АГРЕСИЯТА 
Е КУЛТУРНО ТАБУ

Проявяването є се възприема за 
нормално само при определени об-
стоятелства – например при самоза-
щита. Сексуалното насилие се осъж-
да и от морала, и от Наказателния 
кодекс. А обществените норми и за-
брани ни влияят, дори когато само 
си играем на насилие в леглото. 

Винаги ще има такива, за които 
сексуалните шамари са връх на сек-
суално удоволствие и такива, които 
биха извикали полиция посред нощ 
заради подобно нещо. Затова и мал-
цина заявяват на глас потребност-
та да причинят или изпитат болка 
под формата на сексуално удоволст-
вие. Реакцията на подобно споделяне 
пред партньора може да бъде мно-
го силна в диапазона от възбуда до 
осъж дане. Помнете, че на вратата 
на спалнята ви не са закачени морал-
ните и законови норми. Темида няма 
място между вас и в собственото 
ви легло и вие можете да правите 
това, което се харесва и на двама 
ви. Ако искате да бъдете напълно 
уверени в това, което предприема-
те, бихте могли да обсъдите подоб-
на сцена от филм или книга. Реак-
цията ще ви помогне да разберете 
колко приемлива за другия е вашата 
идея. Не е необходимо да „запалите“ 
дупето на любимата си, за да уста-
новите, че на нея това не є доста-
вя удоволствие. Някои от нашите 
фантазии не се нуждаят от изпъл-
нение, колкото от внимание. Но има 
и такива, които пасват и на двама-
та партньори. Точно тях не е зле да 
реализирате наяве. 
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ДЕЦАДЕЦА

Ч
е изкуството отразява живота, не е изненада. Но 
че то може да даде сюжет не на един, а на много 
животи, ме убеди артистичният добротворен дух, 
вселил се в родопското село Широка лъка на 11-

ата Лятна театрална академия за деца в риск през юли – 
ежегоден проект, стартирал през 2003 г. Дворът на дома 
за деца, лишени от родителска грижа, „Катя Ванчева“ не 
беше просто сцена, а нещо като 

поле на духовна плодовитост 
И зрители, и участници, и организатори бяха съюзници в 

ликуването, добротата и надеждата, че и за децата в не-
равностойно положение може да има успешно бъдеще. Тази 
година сцената събра и даде радост на 100 деца от 4 дома 
и социални центрове за ромски общности в страната (в 
Широка лъка, Хасково, Пловдив и Девин) и две основни учи-
лища (в Широка лъка и Панагюрище). Творческият двига-
тел на фиестата бяха 30 млади артисти и студенти по 
изпълнителски и визуални изкуства от Холандия, България, 

Германия и Кения. 

За да увенчаят праз-
ника със спектакъ-
ла „В света на Малкия 
принц“, децата стара-
телно се бяха подгот-
вяли в различни твор-
чески ателиета – по 
фотография, керамика, 
кукли, маски, танци, му-

зика, йога, бойни изкуства под търпеливото ръководство 
на чуждестранни и български артисти.

Защо се играе този театър?!
Че красивото може и да не е полезно, знам от препода-

вателя си по естетика в университета. Но че творчест-
вото и красотата могат да раждат житейски ползи и да 
създават детство, ме убедиха организаторите на академи-
ята: Елена Панайотова – режисьор, председател на фонда-
ция „Ден Гри“ и директор на международна академия „Ар-
тисти за деца“, и Адам Бейджър – собственик на LLP 
Group в Англия и основен дългогодишен спонсор на проекта. 
И двамата не просто знаят, а са посветени в тайната, 
поетично формулирана от Екзюпери, че истински се вижда 
само със сърцето и че същественото е невидимо за очите. 

Елена и Адам вярват, че изкуството не е просто сред-
ство за постигане на естетическа наслада и не е терито-
рия, запазена само за ценители. Те са убедени, че то може 
да съгражда мостове над пропастите и предразсъдъците, 
които условно разделят хората (и още по-лошо – деца-
та) на нормални и различни. И още – че артистичността 
може да обединява по специален начин – като изявява уни-
калната идентичност на всеки един човек. Основна цел на 
проекта е чрез изразните средства на словото, музиката 
и танца да се събуди естествения детски ентусиазъм за 
творчество и общуване, както и 

любопитството към живота и другостта 
„Това, което правим в Широка лъка, не е точно изкуство, а 

по-скоро групова динамика… Опитваме се да създадем умения 

Малкия принц
Когато ПОРАСНЕ
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Истински се вижда 

само със сърцето. 

Същественото е 

невидимо за очите...

Широка лъка е 

най-подходящата 

„сцена“ за точно 

този „спектакъл“
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у тези деца да общуват пълноценно, да се себеизразяват. Това 
един ден би им помогнало да се интегрират и дори да си на-
мерят хубава работа. Най-важното, което се опитваме да им 
внушим, е самочувствие – да са спокойни, когато комуникират, 
да развият усет към доброто и красивото и да се осмелят да 
демонстрират лидерските си качества“ – споделя Елена. И до-
бавя още по-важното: „За нас това може и да е програма, но за 
тях това е… тяхното детство“.

Да, социалните служби се грижат тези деца да получат 
обичайно заподозряната за тях работа – като миячи, гот-
вачи и пекари. Адам, Елена и всички, които идват всяко 
лято в Широка лъка, настояват обаче, че 

тези деца могат повече 
„Ние не ги заблуждаваме с нереалистични обещания, просто 

им даваме шанс да следват мечтите си“ – добавя Елена. 

Хубавото е, че Лятната театрална академия в Широка 
лъка стана традиция и че роди още добри инициативи и 
привлече още хора, които умеят да виждат със сърцето 
си. „Започнахме на шега, като неправителствена организация, 
но днес поддържаме комуникация с общини, социални работни-
ци, Министерство на образованието и други държавни инсти-
туции. Медиатори сме между държавата и училищата в миси-
ята за сериозно включване на изкуството в образователната 
система, в извънкласната дейност“ – вълнува се нескрито 
Елена Панайотова.

Мисля си дали вместо да ги посвещават в тайните на 
театъра, не е добре да обучат тези деца да мислят като 
бизнесмени. Да им покажат 

как могат да изкарват пари 
Признавам си, че и аз съм леко скептична, че изкуство-

то има сила да направи живота им по-успешен и финансо-
во обезпечен. Но Адам Бейдъжър ме опровергава: „В бизнеса 
трябва да можеш да се представяш пред другите. А това изис-
ква да си малко артист. Човек не може да е успешен бизнесмен, 
ако не е атрактивен, ако не може да привлича внимание към 
себе си. Бизнес презентацията е всъщност театър. Добрите 
бизнесмени трябва да могат да разказват истории, за да про-
дават. Трябва да са личности. За това се опитваме да помог-
нем на тези деца – да повярват в себе си, да станат личности“. 

Не мога да не му вярвам, защото е решил да даде без-
възмездно пари за нещо, което не може да се пипне и про-
даде. Сигурно желязната му мотивация е, че мрази пред-
разсъдъците. Ние в България 

само се опитваме 
да мразим предразсъдъците… 

„Знам, че повечето деца тук са от ромски произход. Никой не 
вярва, че от тях може да стане нещо. Може и да съм наивен, 
но ми се иска да им вдъхнем увереност, че биха могли да изявя-
ват талантите си, че са личности. Направили сме все още мно-
го малко в тази посока, но вървим по верния път. Вие в Бълга-
рия трябва да разберете, че имате нужда от тези деца. Имате 
нужда от всяко дете, от всяка свежа кръв, от всяка млада лич-
ност“ – осмелява се да ме посъветва Адам. 

Усещам, че няма противоречие между успелия бизнес-
мен и твореца, за когото усмивките на тези деца стру-
ват много повече от дарените от него 19 000 евро това 
лято. Убедена съм, че на такива хора всичко им се връ-
ща стократно. 

„Понякога съжалявам тези деца, защото знам, че когато по-
раснат, няма да им е лесно. Но се радвам да ги виждам как 
учат, как се надяват… Те няма да станат артисти. Може би 
само някои от тях… Но малко повече самочувствие за сцена-
та на живота няма да им е излишно. Ние не можем да ги проме-
ним, но можем да ги въоръжим с ролеви модели на поведение, за 
да могат да влязат по-смело в живота.“

Дясната ръка на Елена в този проект, хореографът Ве-
роника Петрова, която е присъствала във всичките 11 из-
дания на Лятната театрална академия за деца в риск в 
Широка лъка добавя: „Много често напоследък се говори как да 
станем по-добри, какво означава наистина да обичаш, да пра-

Елена 

Панайотова – 

двигателят на 

всичко и всички…

Адам Бейджър 

(вляво), човекът, 

за когото 

парите имат 

и артистичен 

смисъл

БЕЛА/септември/186/2013 51



виш нещо за другия. Преди години и аз често теоретизирах на 
тези теми. Но присъствието ми тук ме научи да гледам с ис-
тинска любов и доброта на живота. Каквото и да направят 
тези деца, а те понякога правят не много приятни неща, аз мога 
да ги обичам. Спокойно и хармонично. Сигурно не е за всекиго 
този вид работа. Аз обаче се чувствам голяма късметлийка.“ 

Вероника е един от създателите на 

международния проект „Артисти за деца“

Всъщност лятната академия в Широка лъка е една лабора-
тория и люлка, от която се ражда международната програ-
ма „Артисти за деца“. От един експеримент тя постепенно 
се превръща в ноу-хау. През 2011 г. моделът на „Артисти 
за деца в риск“ бе реализиран в Кения, в град Кисуму, къде-
то до момента са обучени 25 местни артисти и са вклю-
чени 300 деца от шест дома. „Аз съм един от петимата спе-
циалисти, които тренират и млади артисти в Кения за работа-
та с деца – разказва Вероника. – Вече предлагаме и серия от ате-
лиета, насочени специално за социални работници и педагози. Ра-
ботата с деца е доста специфична. Трябва да се изключиш от съ-
жалението и съчувствието и да подходиш професионално. Това, 
което правим с децата, е изкуство, защото ние друго не можем 
да правим като артисти, но в същото време процесът е обучите-
лен. Ефектите, които постигаме, попадат в социалната сфера.“ 

Ненасилствена педагогика
Така може да бъде наречен моделът на обучение на тези 

деца в изкуство, и респективно в житейски умения. „Да 
ги накараме самите те да поискат онова, което ние можем да 
им дадем“ – така кратко го описва Мартин Маринов, 
техният любим учител по бойни изкуства. – Тук с деца-
та наблягам не толкова на спорта, колкото на изкуството в 
този вид спорт, на бодимеханиката, на онова, което отключ-
ва креативността им. Понякога те сами си измислят техники 
и хореографии“ – допълва Мартин.

И понеже бойните изкуства са и средство за защита, го 
питам дали децата в неравностойно положение имат пове-
че нужда от защита, от т.нар. нормални деца.

„Думата „самозащита“ за тях няма никакъв смисъл. Въобще 
за децата тази дума е нещо абстрактно. Тези деца имат нуж-

да от вътрешна защита, а не да се защитават от нещо външ-
но. Имат нужда от защита на своите вътрешни потребности. 
Във външният свят покрив, малко топла храна и топлина са им 
достатъчни. Оттам насетне всичко е творчество“ – убеж-
дава ме Мартин, който за пръв път идва в Широка лъка 
през 2005 г. и оттогава не е пропускал академия. Сигур-
но, защото смята, че това е по-скоро училище за него, а 
не за децата. Че всичко е енергообмен и радост, която 
получава от срещата с тях. Трите думи, които връщат 
Мартин тук всяко лято са „любов“, „хора“ и „природа“. 
Любов към хората, природата, децата и изкуството. Хора, 
които обичат природата, хората и изкуството. И приро-
да, която е сцена за всички хора, които са усетили безу-
словността на любовта и силата на изкуството. 

Щом има такава силна връзка между тези три думи, аз 
съм спокойна за бъдещето на Малкия принц, когато порасне.

Мариана ЯНЕВА

Мартин Маринов в полет

Вероника Петрова, 

дясната ръка на добротата 

и креативността

Мултимедийна лаборатория за децата на възраст меж-

ду 14 и 18 години бе водена тази година от испанеца 

Карлос Отеро, който от години се занимава с експеримен-

тална музика и видео и е един от най-добрите танцьори на 

фламенко в Европа. 

„Тези деца са в същия риск като всички други деца. Прос-
то се нуждаят от увереност и самочувствие, за да по-
емат рисковете в живота си. Във философията на танца 
фламенко е да те накара да се почувстваш важен, да бъдеш 
силен и съсредоточен във всеки един момент. Това е тан-
цът на бедните. Само бедните хора могат да танцуват с 
тази сила, с тази важност и с това чувство за бунт. Това 

е танцът на циганина, 
който се чувства като 
крал. Излъчва гордост и 
самочувствие. Това им 
трябва на тези деца, на 
това се опитвам да ги 
науча – да са силни, да 
се грижат един за друг, 
да се докосват без пред-
разсъдъци.“

Ариф Каменов е първият стипендиант на програма-

та „Артисти за деца“ в България. Бивш възпитаник на 

дома за деца „Катя Ванчева“ в Широка лъка, днес той живее 

в Център за настаняване от семеен тип в гр. Смолян. Тази 

година е част от екипа на Лятната театрална академия, 

но вече като учител по… бойни изкуства, пръв помощник 

на Мартин Маринов. 

„Когато си учител, си по-велик, защото освен че учиш де-
цата на нещо, се притес-
няваш за тях – дали им е 
приятно, как да направиш 
така, че да го научат по-
бързо. Да съм учител ми 
харесва повече. Ако по-
кажеш на човек добра-
та страна, той може да 
мине на нейна страна.“
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ВЪЗРАСТНИТЕ ЧЛЕНУВАТ В 
ЗЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗДИГАТ 
ЛОЗУНГИ С ПРИЗИВИ ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА ПРИРОДАТА. КАК ОБАЧЕ ДА 
ПРИОБЩИМ ДЕЦАТА СИ КЪМ 
СТРЕМЕЖА ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР 
(РАЗБИРАЙТЕ ПРИБЛИЖЕН ДО 
ПРИРОДАТА) СВЯТ? 

А
ко искаме децата ни да 
намират спасение и вдъх-
новение в природата, 
трябва да им помогнем да 

я опознаят. А това означава да се 
отправим заедно с тях на… зеле-
но училище. Провеждайте уроците 
в истинска гора, край реката или 
в планината. Потопете се заедно 
в мъдростта и спокойствието на 
тези светове. Дълбокото вдишване 
на чист въздух е знак, че зеленият 
час е започнал. За да не превръща-
те разговора за природата в скучна 
лекция, погледнете света през дет-
ските очи – възторжено и възхите-
но! Бъдете пак първооткриватели и 
млади пътешественици, останалото 

ще ви продиктува възрастта на ва-
шето детето. 

ОТ 0 ДО 5 ГОДИНИ

Детето е възприемчиво към всич-
ко, което го заобикаля. Обожава яр-
ките цветове, отчетливите звуци, 
причудливите форми. Връзката му с 
природата започва със запознанство 
с нея. Запознайте го първо с книж-
ка, в която има снимки или рисун-
ки на растения, животни или пък 
на природни явления. Намерете най-
разбираемите думи, когато му раз-
яснявате изображенията. Особено 
след като то навърши една година. 
Избягвайте обяснения от рода на: 
„Това е котка, тя казва „мяу“. Спо-
ред специалистите в тази възраст 
детето е в състояние да усвои мно-
го по-подробна и сложна информация. 
Ето защо, когато то види котка на 
картинка, не се правете вие самите 
на новородени и не бързайте да каз-
вате „мяу“. Не ограничавайте дете-
то си само с този звук. Кажете му 
още: „Котката е пухкава, има ос-
три нокти, остри зъби и много оби-
ча да лови мишки“. Колкото повече 

обяснения дадете, толкова по-лесно 
ще бъде на детето ви да формулира 
собствените си действия, мисли и 
желания спрямо това животно. Във 
възрастта от 0 до 5 години се 
формира представата на детето за 
цветовете и формите, но и за ня-
кои други качества на предметите. 
Затова, когато описвате портокал 
например, кажете му, че той е кръ-
гъл, оранжев, сладък на вкус и се 
дели на парченца, когато се обе-
ли. Ако детето ви има силна връз-
ка с даровете на природата, то ще 
може да открива подобни свойства 
(цветове, форми, вкусове и пр.) и в 
други предмети от своя свят. На-
пример „Кубчето, което ми подари 
Боби, е оранжево като портокал“. 

Точно в тази най-ранна възраст 
се формира и културата за окол-
ната среда. Ако започнете по-къс-
но с формирането є, смятайте, че 
завинаги сте изпуснали възпитател-
ния момент. На по-късен етап ще 
ви е трудно да научите детето си 
да наблюдава растенията, вместо да 
пълни джобовете или шепите си с 
тях. Разбира се, необходимо е да до-
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казвате думите си и със собстве-
ния си пример. 

ОТ 5 ДО 10 ГОДИНИ

Децата в предучилищна възраст, 
както и малките ученици прекар-
ват толкова време пред компютъ-
ра и телевизора, че екранът посте-
пенно се превръща в техен истин-
ски живот. Така обаче детето съби-
ра цялата информация за света чрез 
зрението и слуха си, а останалите 
му сетива остават незадействани. 
„Много важно!“ – биха казали някои. 
Само че в резултат на това раз-
витието на осезанието, обоняние-
то и дори развитието на интеле-
кта се забавят. Затова е препоръ-
чително на тази възраст децата да 
прекарват повече време на село, на 
море, в планината или в краен слу-
чай – в градския парк. Това са мес-
тата, които ще им осигурят усло-
вия да създадат здрава и истинска 
връзка с природата. Да, по-трудно е 
да провокирате интереса на дете на 
тази възраст. Затова се опитайте 
да го направите чрез игри. Играйте 
заедно. Например на играта кое на 
какво прилича? Облакът прилича на 
плюшено мече, а плачещата върба на 
тъжна стара баба с отпуснати ра-
мене. Дайте възможност на дете-
то да измисля нови и нови образи-
подобия. Бихте могли да му помага-

те, но не и да му подсказвате. Не 
му пречете да бъде откривател. Не 
разкривайте веднага новите или не-
познати обекти или явления. Първо, 
помолете детето да опише видяно-
то, да го сравни с нещо познато, 
определете към какъв вид се отнася 
видяното – животно, растение или 
пък дърво, храст, цвете. Второ, ка-
жете как се нарича това, което на-
блюдавате. По този начин детето 
ще запомни не само названието, но 
и свойствата на „находката“. 

Поощрявайте творчеството. На-
сърчавайте детето да рисува об-
лаци, дървета, трева… Когато из-
лизате на разходка сред природата, 
вземайте със себе си лупа или би-
нокъл. Ако разглеждате мравуняк с 
лупа или пък птиче гнездо с бинокъл, 
разходката ще стане много по-ин-
тересна и за двама ви. Предложете 
на детето си да си представи, че е 
бозайник, птичка или риба, а после 
да се опита да опише какво „виж-
дат“ очите на неговото животно. 
Тази игра развива наблюдателност и 
внимание. 

Научете детето да слуша. Тиши-
ната на гората е само привидна. 
Седнете на някоя полянка и слушай-
те заедно с детето си – песента 
на щурците, песента на птичките, 
пропукването на съчка… Кой може 
да го е предизвикал? Вслушани в зву-

ците на природата, задавайте на де-
тето колкото може повече въпроси, 
за да получите колкото може пове-
че предположения от негова страна. 
Ако забележите, че детето прекале-
но силно започва да фантазира, чак 
тогава можете да го поправите. 

ОТ 10 ДО 15 ГОДИНИ

На тази възраст децата са по-фо-
кусирани върху себе си. Училищно-
то обучение в природни науки вече 
внася своята лепта в представата 
им за природата. За да затвърдите 
връзката на своето дете с приро-
дата и за да є намерите практиче-
ско приложение, организирайте семе-
ен скаутски лагер или просто оти-
дете за една седмица на палатка до 
някоя река. Уважаеми родители, ни-
кое дете не може да постигне ис-
тинска връзка с природата, ако през 
живота си не е спало поне вед-
нъж на открито или не е посеща-
вало „горската тоалетна“. Използ-
вайте времето, за да го научите да 
пали огън, да го поддържа, но и да 
го гаси така, че да бъде сигурно, че 
огънят няма да подпали гората. До-
като заедно събирате съчки и дър-
ва за огън, научете го да различава 
сухите от суровите дървета. Из-
ползвайте престоя си на открито, 
за да потърсите гъби. Обърнете му 
внимание, че някои гъби са отровни 
и че много от тях имат двойници. 
Подобен урок бихте могли да „из-
несете“ и за билките. Разяснявайте 
му лечебните свойства на растения-
та, които ви се изпречват на пътя, 
и които самите вие познавате. 

Резките промени в настроението 
са много характерни за тийнейджър-
ската възраст. Природата обаче е 
в състояние да помогне на дете-
то да се справи с емоциите, които 
го връхлитат и от които в града 
трудно може да се намери изход. За-
лезът, искрите на огъня, спокойна-
та вода на реката, бурното море... 
Давайте шанс на детето си подоб-
ни сюжети да присъстват в живо-
та му. Говорете за емоциите, кои-
то извикват у вас природните пей-
зажи. Подсказвайте му, че в трудни 
моменти то би могло да черпи успо-
коение от преживяванията си сред 
природата.

 

НА ВСЯКАКВА ВЪЗРАСТ ДЕЦАТА ОТДАВАТ ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА ИГРИТЕ, 

ВМЕСТО НА УМОЗРИТЕЛНИТЕ РАЗГОВОРИ. 

ХЕРБАРИЙ Самият процес на събиране на листа и растения им доставя радост. 

Когато се приберете вкъщи със събрания от разходката сред природата „уро-

жай“, направете дневник на хербариите. Впишете мястото, от което сте взели 

тревичката или листото, опишете вида на растенията и датата, на която сте 

ги залепили към белия лист. 

ДЪГА Предложете на детето си да изброи възможно най-много представители 

на живата природа по цветовете на дъгата. Например жълто – жълт кантари-

он, глухарче, авлига и т.н. Червено – роза, залез и т.н. Ако детето ви „сбърка“ по 

цвят някои от изброените обекти, измислете „наказание“ – например отнемане 

на точки или др. Измислете обаче и поощрение за всеки по-оригинален обект, за 

който детето ви успее да се сети. 

СТАРОТО ДЪРВО Докато сте на излет сред природата или пък докато се раз-

хождате край дворовете на селски къщи, посочвайте на децата си старите дър-

вета. Изказвайте предположения за възрастта им. Тук също бихте могли да 

„включите в играта“ и детското въображение. Измислете заедно приказка за 

това дърво (или пък оставете детето да направи това само). Ако е ученик, може 

да напише разказ. 

ИГРАЧКИ ОТ ПРИРОДАТА
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Какво се случва, когато археолози, историци, строители, архитекти, 

художници, творци и общественици с общи усилия полагат (и бук-

вално, и алегорично) камък върху камък? Отговорът е „Цари мали град“.  

„Цари мали град“ (или малка царска столица) е възстановеният ком-

плекс от късноантична крепост, крепостна стена и църква на хълма 

BG МАРШРУТИBG МАРШРУТИ

0`ph l`kh cp`d

cnk“l` h ura`b`, 
m`hqŠhm`  ura`b`, 
azkc`pqj` p`anŠ`

„Не светската суета, не богатството и не известността правят 
един човек голям. А моментът, в който той се обърне към своите съ-
граждани, съселяни, приятели и направи такъв жест към всички тях 
и към всички нас. 

„Цари мали град“ може би скоро ще бъде наречен едно от новите чу-
деса на модерна България. Това място би могло да бъде отправна 
точка за българската култура, но и отправна точка за родния биз-
нес и туризъм.“ 

Д-р Петър Стоянович, министър на културата

„Преди година положихме капсула на времето и началото на изграж-
дане на един мащабен културно-исторически обект. Днес община 
Самоков вписва в историческия си справочник една изключително 
значима и атрактивна туристическа дестинация, която ще доприне-
се за развитието на региона, идеално допълнение към нашия облик на 
регион с дълбоки исторически корени. 

„Цари мали град“ не е просто един обект, изграден върху руини. Той е 
учебник по история. Тук са преплетени много епохи, всяка от които е 
ценна със своята идентичност на бит и култура. 

Ние намерихме историята в земята и я възстановихме. От руини-
те се родиха крепост и църква, които дълго ще разказват история-
та след нас.“ 

Владимир Терзиев, кмет на община Самоков

Свети Спас край село Белчин.  Заради величието на природата или за-

ради величието на възродената старина – сами избирайте за какво да 

дойдете тук – на петдесетина километра от София в югозападната 

част на Самоковското поле.
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БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

 ИДЕИ ЗА КОПИРАНЕ
ЛИКЬОР ОТ КАЛИНА

Ако обичате да варите сладка и конфитюри и да правите домашно 

вино, надпишете шишетата и бурканите с помощта на контур за 

стъкло (продава се в магазините за художници). Тубите са с удобен 

апликатор, с който можете да направите красив надпис – с по-плъ-

тен или по-тънък контур. Ако не ви се получи от първия път, лесно 

можете да го изтриете със сух парцал, докато не е още изсъхнал, и 

да пробвате още веднъж.

ПОЧТИ ПОД ТАВАНА

Оплаквате се, че кухнята ви е малка и няма 

къде да подредите всички дреболии? Даваме 

ви идея. Кошничките и панерите за хляб може-

те да окачите на метална планка (или корниз) 

с помощта на халки и щипки тип „крокодилче“. 

Най-красиво ще стои този корниз близо до про-

зореца. Монтирайте го на височина, до която 

все пак можете да протягате ръка без усилие. 

ПЪРХАНЕ 
НА ПЕПЕРУДИ

Домашно приготвена-

та лимонада е напитка, 

отдавна известна със 

своите освежаващи и 

диетични свойства. Тя 

дава сила, охлажда в же-

гите и повишава имуни-

тета през по-студени-

те месеци от година-

та. Лимонадата може да ви помогне да свалите излишни-

те килограми, тъй като притъпява апетита и елиминира 

токсините от организма. Напитката се явява незамени-

мо средство срещу махмурлук и има славата на добър по-

мощник при отказване от цигарите. Рецептата  е съв-

сем проста: хладка вода, в която сте разтворили мал-

ко мед (на вкус) и сока от няколко лимона. За настроение 

можете да украсите чашите със сламки, в чиито краища 

„пърхат“ пъстри пеперуди.
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ПО-ЧИСТА СВЕТЛИНА

Погрознялата и замърсена настолна лампа можете да преобразите за 

секунди, ако я боядисате цялата в бяло с… маслени бои и гъбка (за по-

равномерно нанасяне). Нанесете боята върху основата на лампата, 

а после и върху абажура. Изчакайте няколко часа, след което минете 

още една „ръка“, за да стане бялото по-наситено. И още нещо! Преди 

да започнете да боядисвате лампата, хубаво я почистете от праха.

ТОРБА ЗА 
МАРАТОНКИТЕ 
ПО ФИЗИЧЕСКО

Удобна и на практика дълго-

вечна торба за маратонки-

те по часа по физическо на ва-

шето дете можете да купите 

от магазина. За да я направи-

те уникална, очертайте върху 

лист хартия крачетата на де-

тето, изрежете шаблони, пре-

копирайте  ги върху торба-

та и запълнете „стъпките“ с 

акрилна боя в ярък цвят. Тази 

симпатична торба можете и 

да перете при необходимост.

ЦВЕТЯ НА МАСАТА

С подобна елегантна композиция от цветя мо-

жете да украсите масата в гостната или кух-

нята за цяла седмица. Ще ви трябва правоъгъ-

лен дървен поднос и кензани (приспособление с 

шипове, на които можете да набучите стъбла-

та на цветята). В центъра втъкнете не много 

големи високи стръкове, а отстрани – по-ниски 

зелени растения с едри листа. Нахвърляйте на-

около речни камъчета и поставете свещи за по-

вече уют. 

УНИКАЛНИ ДРЪЖКИ ЗА СКРИНА

Такъв скрин няма да има никой друг, освен вас. Просто 

трябва да облицовате дръжките му с плат. Десена на пла-

та можете да подберете в тон с тапетите, покривката 

или щорите. Най-красиво тази техника можете да изпъл-

ните върху кръгли дръжки. Така че ако вашите са друг мо-

дел, купете кръгли, направени от дърво. Нарежете плата 

(за предпочитане е да е памучен) на квадрати с размер, 

малко по-голям от дръжките. Покрийте дръжките с лепило 

и залепете плата. Остатъка (онова, което стърчи) изре-

жете с остра ножица.

ИНА
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никога не омръзва

СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ, ГЪБИ И ПЕСТО

ЗА 4 ПОРЦИИ:

 300 г пене  50 г кедрови ядки  2 с. л. зехтин  1 ски-

лидка чесън (пасиран)  250 г нарязани печурки  2 тик-

вички (нарязани на сламки)  250 г чери домати  6 с. л. 

сос песто  25 г настърган пармезан

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Пастата се сварява според инструкциите на опаков-

ката. 2. Кедровите ядки се запичат в тиган с незалеп-

ващо покритие (на слаб огън без мазнина), докато доби-

ят златист цвят. Периодично се разбъркват, след което 

се пресипват в друг съд. В тигана се налива 1 с. л. зех-

тин, добавят се пасираната скилидка чесън, печурките, 

тиквичките на сламки и малко вода. Всичко се задушава 

под капак 3–4 мин. 3. Капакът се маха и в съда се приба-

вят разполовените чери домати и всичко се готви още 

1–2 мин. 4. Сварената паста се смесва със задушените 

зеленчуци, ядките и соса песто. Поръсва се с настърган 

пармезан. Разбърква се и се сервира.

Домашно приготвен сос песто

В кухненски комбайн се смилат: 50 г настърган парме-

зан, 2 с. л. кедрови ядки, 2 скилидки чесън, 2 връзки боси-

лек, сол и черен пипер. После в сместа се вливат 150 г 

зехтин, без да се изключва комбайнът.

Ако нямате никакво време да 
приготвите вечеря или приятелите 
ви са решили изненадващо да ви 
посетят през почивните дни за обяд, 
пастата ще ви спаси. При това ще 
останат доволни и вегетарианците, 
и месоядците, и гурманите.
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ЗА 4 ПОРЦИИ:  300 г паста фарфале (панделки)  1 с. л. зехтин 

 2 глави лук (ситно нарязани)  400 г пилешко месо (нарязано на 

кубчета)  125 г гъби (нарязани на шайби)  1 щипка канела  50 г 

бяло сухо вино  125 мл топъл пилешки бульон  140 мл течна сме-

тана  2 ч. л. дижонска горчица  1/2 връзка нарязан босилек

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Лукът се запържва в сгорещения 

зехтин за 4–5 мин. Прибавя се пилешкото месо и се пържи, докато 

се зачерви. Добавят се и гъбите и се пържат още 2 мин, като се 

разбъркват. Слага се щипка канела. 2. В тигана се вливат бялото 

вино и бульонът и ястието се задушват на средно силен огън 12–15 

мин до готовност на пилешкото месо. 3. Докато се готви сосът, 

пастата се сварява според инструкциите, указани на опаковката. 

4. Към соса с пилешко се добавят сметаната, дижонската горчица 

и нарязаният босилек. 5. Пастата, предварително добре отцедена 

от водата, се смесва със соса и се сервира веднага. 

СУПА С ПАСТА

С ПИЛЕШКО, ГЪБИ И СМЕТАНА

СЪС СПАНАК И РИКОТА ЗА 4 ПОРЦИИ:  250 г паста на големи раковини  450 г пресен 

спанак  125 г сирене рикота  1 яйце  1 щипка смляно мускатово 

орехче  настърганата кора от 1/2 лимон  25 г настърган парме-

зан  25 г кедрови ядки  доматен сос (вж. рецептата за пригот-

вянето му по-долу)  сол и черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Спанакът се слага в дълбока тен-

джера, похлупва се и се готви на среден огън 2–3 мин (докато по-

тъмнее). Отцежда се добре, нарязва се и се смесва в тенджерата 

със сиренето и яйцето. Прибавят се мускатовото орехче, настър-

ганата кора от лимон и пармезанът. Подправя се със сол и черен 

пипер. 2. Фурната се загрява до 200 градуса. 3. Пастата се сва-

рява според инструкциите, описани на опаковката є. Водата се из-

лива. 4. Половината от общото количество класически доматен 

сос (вж. рецептата за приготвянето му в карето) се излива в ог-

неупорна форма с размери 18 х 23 см. Раковините се напълват със 

спаначената плънка и се подреждат във формата (върху соса). По-

ръсват се с настърган пармезан и ядки. Запичат се във фурната 

за 20–25 мин.

ЗА 4 ПОРЦИИ:  130 г пене  1 с. л. зехтин  1 глава лук (ситно 

нарязан)  1 морков (нарязан на дребно)  1 стъбло селъри (наряза-

но на кубчета)  1 скилидка чесън (пасирана)  2 с. л. магданоз (на-

рязан на ситно)  1 л пилешки бульон  1 консерва белени домати 

(400 г)  1 консерва боб   175 г савойско зеле (къдраво зеле)  сос 

песто  сол, черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. В дълбока тенджера се запърж-

ват лукът, морковите и селърито, докато омекнат. Добавят се 

пасираната скилидка чесън и магданозът и всичко се готви още 

2 мин. 2. В тенджерата се влива пилешкият бульон, слагат се 

консервираните домати и половината от консервата боб. Оста-

налият боб се пасира на пюре, влива се в супата и се вари 30 мин. 

3. Добавят се савойското зеле и пастата. Супата се подправя се 

със сол и черен пипер и се готви още няколко минути. Сервира се, 

гарнирана с по 1 ч. л. сос песто (във всяка чиния). 

КЛАСИЧЕСКИ ДОМАТЕН СОС

Продукти:  1 с. л. зехтин  1 глава кромид лук, нарязана на дребно  1 

морков (настърган)  1 стъбло селъри (нарязано на ситно)  1 скилидка че-

сън (пасирана)  2 консерви белени домати (по 400 г)  1 дафинов лист  1/2 

ч. л. риган  2 ч. л. пудра захар 

Как се прави: 1. Лукът, морковите и селърито се запържват в зехтина на 

бавен огън, докато омекнат. Добавя се и скилидката пасиран чесън и всичко 

се пържи още 1 мин. Прибавят се консервираните домати, дафиновият лист, 

риганът и пудрата захар. Задушава се на слаб огън 30 мин до сгъстяване.
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НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Загрейте фурната до 180 градуса. На-

мажете с масло и застелете с перга-

ментова хартия кръгла форма за печене 

на кейк с диаметър около 20 см.

2. Разбийте с миксер 150 г масло със за-

харта, яйцата, ванилията, брашното, 

бакпулвера и млякото до получаване на 

светла пищна маса. Разбиването тряб-

ва да продължи около 5 мин. Прехвърлете 

сместа в подготвената форма и израв-

нете повърхността є с лъжица. Сложете 

тавата във фурната за 10 мин.

3. Докато се пече основата, загрейте 

останалото масло в голям тиган до по-

явата на пяна. В него за около 3 мин за-

пържете ябълките (сложете ги заедно с 

канелата), като ги разбърквате от вре-

ме на време. Отстранете съда от кот-

лона. Като бъркате постоянно, добаве-

те боровинките и орехите. 

4. Извадете недопечения сладкиш, раз-

пределете отгоре плънката и отново го 

върнете във фурната. Печете още 40–

50 мин. Готовността му проверявайте с 

дървена клечка (може и за зъби).

5. Оставете сладкиша за 5 мин да из-

стива във формата, след което внима-

телно го извадете и обелете пергамен-

товата хартия. Прехвърлете го в блюдо 

за сервиране.

6. Леко загрейте портокаловия марма-

лад в малка тенджерка, за да стане по-

течен. Намажете с него повърхността 

на кейка. Сервирайте сладкиша топъл 

или със стайна температура. 

КЕЙК С ЯБЪЛКИ, КЕЙК С ЯБЪЛКИ, 
БОРОВИНКИ БОРОВИНКИ 
И ОРЕХИИ ОРЕХИ

--

оо 

–

с 

-

-

-

о 

ЗА 8 ГОЛЕМИ ПАРЧЕТА:

  175 г размекнато краве масло + 

още малко за намазване на формата

 150 г пудра захар

 3 големи яйца

 1 ч. л. ванилов екстракт

 150 г брашно

 1 ч. л. бакпулвер

 2 с. л. прясно мляко

 1/2 ч. л. канела на прах

 3 ябълки (с отстранена сърцевина 

и нарязани на кубчета)

 50 г пресни боровинки (ако са зам-

разени, размразете ги)

 75 г орехи

 2–3 с. л. портокалов мармалад

СЪВЕТ 

Тестото на кейка е доста 

меко. Ако искате, можете да 

го сиропирате леко със за-

харен разтвор (с добавка на 

малко коняк или ароматен ли-

кьор)
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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

 300 г телешки шол

 100 г печурки

 2 зелени чушки

 1 морков

 1 тиквичка

 1 глава лук

 сол

 черен пипер

 босилек

 2 с. л. зехтин

КАКВО ВИ 

ТРЯБВА:В
този брой ще ви изкуша с едно апетитно ястие, чиято снимка със сигур-

ност ще накара небцето ви да се размечтае, а вкусовите ви рецептори да 

запеят от щастие още при първата хапка. „Виновникът“ за тези положител-

ни емоции е едно крехко телешко, приготвено с много ентусиазъм и малко зеленчу-

ци. Можете да експериментирате в подбора на свежите продукти, но основата – 

топящото се в устата месо в ароматен сос – запазете, защото именно тя ще на-

прави трапезата ви уютна и вкусна. И не на последно място искам да ви напомня, че 

и най-вкусната рецепта не би била нищо съществено, ако не я поднесете с обич за 

хората в живота ви, които заслужават вашата грижа и внимание.

222

Телешко Телешко 
със зеленчуцисъс зеленчуци

КАК ДА ГО НАПРАВИТЕ

Месото, нарязано на средно големи парчета, се овалва в брашно и се пържи от всички страни в 

предварително загретия зехтин. Посолява се накрая.

Налива се гореща вода, колкото да покрие месото. Прибавят се подправките и всичко се оставя 

да ври на тих огън до пълна готовност (около 2–2,5 часа).

Зеленчуците се нарязват на кръгчета, а лукът – на полумесеци. Опичат се на тиган без мазнина.

Месото се поднася върху печените зеленчуци, гарнирано с картофено пюре.
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ВЪПРОС

„ИМАМ ЛОКАЛНО ПАРНО. 

ИСКАМ ДА ИЗТОЧА ВОДАТА, 

ЗА ДА ИЗМИЯ РАДИАТОРИТЕ. 

КАКВО ПРЕПОРЪЧВАТЕ В ТАКИВА 

СЛУЧАИ?“

М. С. ОТ СОФИЯ

„ХАУСМАЙСТЕР“ ОТГОВАРЯ

Източването на парното не е до-
бра идея. Не го правете, освен ако 
не е абсолютно наложително, като 
при ремонт например. Една от ос-
новните причини да не го правите, 
е, че в инсталацията има „мъртва 
вода“ (т.е. след ползването є, кисло-
родът я е „напуснал“). Ако я изто-
чите и налеете чиста вода, която е 
богата на кислород, ще се получи ко-
розия и е възможно радиаторите да 
ръждясат и металните повърхности 
на инсталацията да се разрушат. 

Ако имате изградена собствена сис-
тема за локално парно, е добре да 
знаете някои неща за нея, за да 
може тя да функционира правилно 
за по-дълъг период от време. 

ЕТО НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ 
СЪВЕТА ЗА ОТОПЛИТЕЛНАТА 

СИСТЕМА НА ВАШИЯ ДОМ

1Забравете за ремонт по време 
на експлоатация на инсталация-

та или докато тя е пълна с вода. 
Освен че можете да се изгорите, 
има опасност да причините големи 
щети на котела. Основна причина 
за повреждане на котела е неочак-
ваното изпразване на парното. Тъй 
като парното е силно нагрято, а 
няма какво да охлади водната му 
риза, такова неочаквано изпразване 
води до спукване на ризата или из-
дуването є. 

2Самата отоплителна инсталация 
трябва да е пълна единствено с 

вода, като в много редки случаи се 
допуска минимално количество анти-

фриз. Помпите за парно не са при-
годени да работят с масло и други 
вещества, поради което сигурният 
резултат от подобна дейност е по-
вреждането им. 

3 В никакъв случай не позволявай-те на системата да заври! Ко-
гато водата достигне температу-
ра около 98 градуса по Целзий, тя 
започва да ври, при което се полу-
чава голямо налягане, а то причи-
нява силни импулсни детонации. И 
ако няма как да охладите момен-
тално системата, парата под наля-
гане започва да топи тръбите от 
полиетилен, което може да дове-
де до скъсването им от фитинги-
те. А това със сигурност може да 
причини доста неприятни и тежки 
последици!

ха у с м а й с т е р  с ъ в е т в а

ПО ВРЕМЕ НА РЕМОНТ

Ремонтът е трудна дейност, с 
която неизбежно се сблъсква-
ме. За да ни облекчат живо-

та, експертите на „Хаусмайстер“ 
„откриха“ рубриката „Хайсмайстер 
съветва“, където специалисти от 
фирмата дават съвети на читате-
лите 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.

ЛОКАЛНОТО ПАРНО 
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Научете се да работите правилно с 

парната си инсталация – това може да 

ви спести много неприятности!
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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



…ЖАРАВНИКА 
Добре е след всяко използване на 

уреда да изхвърляте изгорялата пе-
пел. Овлажняването на това място 
(от дъжд например) може да дове-
де до поява на ръжда. Почиствай-
те стените на жаравника с метал-
на четка. Ако нямате такава, мо-
жете да смачкате алуминиево фолио 
на средно голяма топка, да я стис-
нете с щипки и да изтъркате сте-
ните с нея. Външните стени може-
те да измиете с помощта на топла 
вода и миещо средство. 

За най-замърсените места използ-
вайте метална гъба. Намокрете ги 
с вода, натъркайте ги с оцетен раз-
твор (в съотношение 1 част оцет 
към 2 части вода) и изчакайте да 
изсъхнат добре. 

С помощта на плътно фолио мо-
жете да удължите срока на годност 
на жаравника – облепете стените 
му с него, но така че да не затулва-
те вентилационните отвори.

…СКАРАТА 
Почиствайте я след всяко използ-

ване. За да си улесните работата, 
след всяко готвене я оставяйте да 
постои празна над горещите въгле-
ни. Остатъците от храна просто 
ще изгорят. Не чакайте скарата да 
изстине, а веднага я изтъркайте с 
метална четка – от горещия ме-
тал нагарът се сваля по-лесно. Пре-
ди всяко готвене намазвайте скара-
та с олио, за да предотвратите за-
лепването на храна по нея. 

Сгънете няколко пъти плътна до-
макинска хартия, за да се получи 
хартиен тампон, хванете го с дъл-
ги щипци, натопете го в олио и из-
търкайте скарата с него За същата 
цел можете да използвате и парче 
сланина. Старайте се олиото да не 
пада върху въглищата. След пригот-
вянето на храната направете също-

то, тъй като олиото предотвратя-
ва образуването на ръжда и защи-
тава скарата. Не бива да оставяте 
скарата мокра. Ако сте я измили с 
вода, избършете я със суха кърпа и 
я съхранявайте в помещение, увита 
в хартия или плат.

…ПОДЛОЖНАТА ТАВА 
Първо, остържете едрите мазни на-

лепи и остатъците от храна с дър-
вена шпатула. Леко нагрейте съда и 
го навлажнете с гъба, напоена с ми-
ещо средство за отстраняване на 
мазнини и гореща вода. Средство-
то може да замените с нишадъ-
рен спирт, разтворен в малко топла 
вода. Оставете повърхността на-
влажнена няколко минути. След това 
измийте тавата под течаща вода и 
я изтъркайте със суха кърпа .

до м а к и н я
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

1.  Почернели повърхности на жарав-

ника.

2. Нагар по скарата.

3. Наслоена с мазнини подложна тава.

КАКВО ЩЕ ВИ ТРЯБВА:

 Щипки за грил.

 Метална четка за почистване.

 Алуминиево фолио.

 Домакинска хартия.

 Гъба с метално покритие.

  Миещо средство, което разтваря 

мазнините. 

БАРБЕКЮТОБАРБЕКЮТО
КАК ДА ПОЧИСТИM

МНОГО Е ВАЖНО ДА 
ПОДДЪРЖАТЕ ТОЗИ УРЕД 
ЧИСТ, ЗАЩОТО ОТ ТОВА 
ПРЯКО ЗАВИСИ КОЛКО ДЪЛЪГ 
ЩЕ Е ЖИВОТЪТ МУ.

БЪРЗИ РЕШЕНИЯ ЗА…
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Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак
за за СЕПТЕМВРИСЕПТЕМВРИ

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, 
лечение, почистване на дома, шопинг, лечение, почистване на дома, шопинг, 
грижа за цветята и посещение на зъболекаргрижа за цветята и посещение на зъболекар
ЛУННИЯТ МЕСЕЦ ПО ДАТИ И ЧАСОВЕЛУННИЯТ МЕСЕЦ ПО ДАТИ И ЧАСОВЕ
ЛЮБОВ, СЕКС, МОДА И ПАРИЛЮБОВ, СЕКС, МОДА И ПАРИ
С какво ще ни изненада Венера през С какво ще ни изненада Венера през СЕПТЕМВРИСЕПТЕМВРИ

ОВЕНОВЕН
Усилията ви ще си заслужават!Усилията ви ще си заслужават!

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Страстни флиртове и тайни връзкиСтрастни флиртове и тайни връзки

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Напрегнати и ангажирани стеНапрегнати и ангажирани сте

РАКРАК
Пътуване, общуване Пътуване, общуване 

и много динамикаи много динамика
ЛЪВЛЪВ

Стремеж към Стремеж към 
материална сигурностматериална сигурност

ДЕВАДЕВА
Във възход сте! Това е вашият месец!Във възход сте! Това е вашият месец!

ВЕЗНИВЕЗНИ
Намалете темпотоНамалете темпото

СКОРПИОНСКОРПИОН
Общувайте, за да успеетеОбщувайте, за да успеете

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Загърбвате съмнения и страховеЗагърбвате съмнения и страхове

КОЗИРОГКОЗИРОГ
В хармония сте със себе си В хармония сте със себе си 

и със светаи със света
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Концентрирани и амбициозни стеКонцентрирани и амбициозни сте
РИБИРИБИ
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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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 ЗАСЛУЖАВА СИ ДА ПОЛОЖИТЕ 

УСИЛИЯ от 1 до 7 септември, защо-

то всичко ще бъде забелязано от ко-

гото трябва и лесно може да заеме-

те полагащото ви се място. През 

тези дни е добре да укрепите отно-

шенията си с началници, управлен-

ски структури и делови партньори. 

Бъдете максимално сговорчиви и ди-

пломатични, ако искате да се рад-

вате в скоро време на добри резул-

тати. Най-силните ви дни са 1, 6 и 7 
септември. Дните за довършване на 

започнатото са 1, 2, 3 и 4 септем-
ври, а стартирането на нови начина-

ния оставете за след 5 септември. 

 НОВА РАБОТА ИЛИ ВЪЗМОЖ-

НОСТ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩА-

ТА ви носи новолунието в Дева на 

5 септември. Възможно е да проме-

ните отношението си към колеги и 

подчинени, както и към хора, за които 

в момента се грижите. 

 ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 

от 1 до 22 септември включително. 

Препоръчвам ви след 5 септември 

да минете на диета, да се подложи-

те на детоксикация или да започнете 

борбата с някой свой вреден навик. 

Ще имате успех.

 ТРЯБВА ДА СТЕ ГЪВКАВИ В 

ПАРТНЬОРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ от 

1 до 10 септември. Привлекателни 

сте за противоположния пол, но пра-

вете усилия, за да задържите внима-

нието му върху себе си. За бизнеса 

това е силен период, но пак трябва 

да бъдете максимално дипломатични. 

 КОНФЛИКТНИТЕ ВИ ДНИ са 16 и 

20 септември. Бъдете по-сдържани в 

общуването. 

 РЕШАВАТЕ ФИНАНСОВИ ВЪПРО-

СИ от 11 до 30 септември. Особено 

на 14-и, когато има шанс да получите 

пари от чужбина (от ваши близки или 

делови партньори). Както и на 18-и и 

26-и. На 18-и ограничете излишните 

разходи! В сексуален подем сте през 

този период, но и доста ревниви и 

обсебващи.

 САМОТНИ И ИЗОСТАВЕНИ В ЛЮ-

БОВТА може да се почувствате на 

18-и, но за щастие това бързо ще 

премине. Конфликтен ден за любовта 

и парите е и 28 септември – не си 

изпускайте нервите.

 ЩЕ СЕ ЗАМИСЛИТЕ ЗА ДАЛЕЧ-

НО ПЪТЕШЕСТВИЕ на 19 септември, 

пълнолуние. Ставате състрадател-

ни и жертвоготовни. 

 ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ПАРТ-

НЬОРСТВАТА след 23 септември. До 

30 септември всичко, което прави-

те, ще е видимо от другите. Покаже-

те най-доброто от себе си.

 ТРАДИЦИОННО ХУБАВ ПЕРИОД 

за всички Телци – от 1 до 22 септем-

ври. Чувствате се в свои води, при-

вличате приятели и любов, изпълнени 

сте с творчески идеи и желание за 

себереализация. 

 УВЛЕЧЕНИ СТЕ ОТ ТЕКУЩИ ПРО-

ЕКТИ от 1 до 4 септември. Завър-

шете започнатото, защото след 

новолунието в Дева на 5 септем-

ври ще имате шанс да стартирате 

нов творчески проект. Ще се поя-

вят и нови възможности за общуване 

и нови приятелски кръгове. За тези, 

които търсят приятели и нови парт-

ньори, добрата новина е, че ще ги от-

крият от 5 до 22 септември. 
 ХАРЧЕТЕ РАЗУМНО след 11 сеп-

тември. Бъдете нащрек и в любов-

ните, и в деловите отношения. От 

една страна, ще ви се удава да общу-

вате много пълноценно и активно, но 

от друга, трябва постоянно да спаз-

вате дистанция. 

 СТРАСТНИ ФЛИРТОВЕ И ТАЙНИ 

ВРЪЗКИ очаквайте от 11 до 30 сеп-
тември, когато управляващата ви 

планета Венера навлиза в страст-

ния и потаен знак Скорпион. Особе-
но на 14, 19 и 26 септември. На 18 
септември внимавайте много, за да 

не охладите връзките си с партньо-

ри или клиенти. На този ден можете 

да заздравите интимната си връзка, 

ако сте вложили много чувства. Ако 

отношенията ви обаче са „паразит-

ни“, можете и да ги приключите. 

 КОНФЛИКТЕН ДЕН ЗА ЛИЧНИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ е 28 септември. Не до-

пускайте да ви се месят в личния жи-

вот, дори това да са добронамерени 

роднини.

 ПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД ви очаква 

от 5 до 22 септември, когато няма 

да усещате умора и ще гледате на 

трудностите като на възможности 

за израстване. 

 СМЕЛО РЕАЛИЗИРАЙТЕ МЕЧТИТЕ 

СИ по пълнолуние в Риби – в дните 

от 11-и до 13-и. Много сте силни в 

екипната работа. Търсете подкрепа-

та на приятели и съмишленици. На 19 

и 21 септември се появяват първите 

ви успехи, ако правилно сте насочили 

силите си преди това. 

 НАСТРОЙТЕ СЕ ПО-СЕРИОЗНО! 

След 22 септември, с навлизането 

на Слънцето във Везни, е добре да 

погледнете по-сериозно на света и 

да започнете да работите по-упори-

то и амбициозно, за да затвърдите 

завоюваните до момента позиции. 

Това се отнася най-вече за професио-

налната ви реализация, но и за завое-

ванията в личните ви отношения.

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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 АНГАЖИРАНИ И НАПРЕГНАТИ 

СТЕ по време на престоя на Слънце-

то в знака Дева от 1 до 22 септем-

ври. Решавате проблеми заедно с 

роднините. Дори незначителни съби-

тия могат да ви извадят от равно-

весие. Още на 1-ви може да ви се на-

ложи спешно, но и много успешно, да 

решавате проблеми с наследства, уп-

равление на имоти, покупки и продаж-

би на недвижима собственост. През 

този период ще ви се иска да се уе-

дините. Когато това е възможно, 

позволете си го! 

 ХАРМОНИЗИРАТЕ ОБСТАНОВКА-

ТА НА РАБОТНОТО СИ МЯСТО след 

11 септември. Ще се разбирате до-

бре с жените в колектива. Компроми-

сите и дипломатичността от ваша 

страна много ще облекчат ежедне-

вието ви. Ако сте предприемачи или 

началници, ще възникнат напреже-

ния с подчинените ви на 16 и 20 сеп-

тември. 

 БЪДЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРАНИ на 18 

и 19 септември. Полагайте повече 

усилия в работата си. Обърнете вни-

мание и на здравето си. Не отлагай-

те ходенето на лекар, ако се налага! 

 БЪДЕТЕ ГОТОВИ ЗА КАДРОВИ 

ПРОМЕНИ в дните около пълнолу-

нието – от 18 до 20 септември. Не 

бягайте от своите отговорности, 

колкото да ви е трудно. Постарай-

те се да се представите максимално 

добре на професионално ниво. 

 БЕЗ СИЛИ И ТОНУС е възможно 

да се почувствате в деня на новолу-

нието в Дева на 5 септември. След 

тази дата обаче енергията ви се 

стабилизира. 

 ПРИДОБИВКИ ЗА ДОМА очаквай-

те от 5 до 22 септември. А също 

крупни покупки, ремонти и/или пре-

мествания. 

 В ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД навлиза-

те след 23 септември, когато Слън-

цето е във Везни. До края на месеца 

енергия няма да ви липсва. Ще при-

вличате приятели и добри събития. 

Периодът е подходящ да обмисли-

те творческите си проекти и да ги 

придвижите напред. След толкова ра-

бота и грижи в началото на месеца 

може да помислите и за флирт, нови 

връзки и любов. 

 НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА 

АКТИВИЗИРАТЕ ЕМОЦИОНАЛНИЯ 

СИ ЖИВОТ от 22 до 30 септември. 

Само на 26-и не смесвайте работа-

та с любовта, а на 28-и внимавайте, 

че има опасност от неочаквани кон-

фликти – както в личните, така и в 

служебните отношения.

 ПЪТУВАНЕ, ОБЩУВАНЕ И МНО-

ГО ДИНАМИКА ще има около вас през 

този месец. Пред вас се откриват 

нови хоризонти, особено след 5 сеп-
тември, когато ще привлечете и 

нови хора в близкото си обкръжение. 

Това се дължи на планетата, симво-

лизираща късмета и успеха – Юпи-

тер. Не пропускайте новите възмож-

ности, които тя ви предлага. 

 УТВЪРЖДАВАТЕ СЕ НА РАБОТНО-

ТО МЯСТО от 1 до 4 септември, как-

то и в средите, в които се движи-

те. Конфликтите и недоразуменията 

временно „затихват“. 

 СИЛЕН ДЕН ЗА ИЗЯВА е 1 сеп-
тември. На 1-ви и 2-ри можете да 

потърсите подкрепа от авторитет-

ни личности с власт. Те много ще ви 

помогнат. 

 ПОДОБРЯВАТЕ ПРОБЛЕМНИТЕ 

СИ ОТНОШЕНИЯ с околните след но-
волунието в Дева на 5 септември. 

Дава ви се добър шанс да се запише-

те на курсове и специализации и да 

предприемете лични и служебни пъ-

тувания.

 НЕ СЕ ЗАСЕДЯВАЙТЕ от 5 до 22 
септември – търсете повече кон-

такти и нови възможности за реали-

зация. От 9 септември Меркурий на-

влиза в напрегнатия за вас знак Вез-

ни. Изглаждате семейни недоразуме-

ния и конфликти, но има опасност да 

си изпуснете нервите на 14, 16 и 20 
септември, когато е добре да избяг-

вате конфликтните ситуации. 

 В ПЛЕН НА ЛЮБОВТА СТЕ след 11 
септември, когато Венера навлиза в 

страстния Скорпион. Приятелските 

ви връзки също ще се активизират. 

Любовните „амплитуди“ ще се коле-

баят от пълна еуфория и влюбеност 

на 14, 19 и 26 септември до смразя-

ващото усещане за самота и липса 

на любов на 18-и. На 18-и внимавайте 

и с парите – не ги пилейте за мимо-

летни удоволствия. 

От 11 до 30 септември можете да 

използвате тази мощна енергия и за 

творчество. 

 ПОДКРЕПА ОТ ПРИЯТЕЛИ И ПАРТ-

НЬОРИ очаквайте на 21 и 22 септем-

ври. Може да стартирате и съв-

местни проекти. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОМА 

И СЕМЕЙСТВОТО след 23 септем-

ври. Уредете документи за собстве-

ност на имоти, направете ремонт 

или пък преместете дома си.

 СТОЙТЕ ПОВЕЧЕ ВКЪЩИ от 23 

до 30 септември, ако можете, за да 

се заредите с повече енергия. 

 МНОГО СИЛНИ ДНИ ЗА ВАС са 27 

и 28 септември. Реализирате с леко-

та всички свои планове. 

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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 СТРЕМЕЖЪТ КЪМ МАТЕРИАЛ-

НА СИГУРНОСТ е актуалната за вас 

тема от 1 до 22 септември. Устре-

мили сте се и към повишаване на са-

мочувствието и укрепване на здра-

вето. 

 СТАРИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕ-

НИЯ напомнят за себе си от 1 до 4 
септември. Чудесна възможност да 

се справите достойно с обстоятел-

ствата ще имате на 1-ви и 2-ри. 
 СИЛИТЕ ВИ НАПУСКАТ на 5 и 6 

септември. Промяна в режима на 

хранене може да ви бъде от полза за 

възстановяване на тонуса ви. 

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УВЕЛИЧАВА-

НЕ НА ДОХОДИТЕ се отваря на 6, 7 и 

8 септември. Бизнес ходовете ви ще 

бъдат успешни. Бъдете внимател-

ни обаче на 9 септември. Денят е 

проблемен по отношение на пари, на-

следства, имоти, влияние, поемане на 

отговорности. Възможни са неприят-

ности, създадени от страна на род-

нини. 

 ТРУДЕН ЛЮБОВЕН ПЕРИОД на-

стъпва за вас след 11 септември. 

Венера преминава в противоположния 

за вас знак Скорпион. Бъдете внима-

телни с любимия човек, приятелите и 

близките на 18 септември. Възмож-

но е временно охлаждане на отноше-

нията. Удобен случай да изгладите 

конфликтите, ви се дава на следва-

щия ден – 19 септември. 

 ШАНС ЗА РАБОТА ПО НОВ ПРО-

ЕКТ ще имате на 14-и. Другата ве-

роятност е на тази дата да се нало-

жат структурни промени в работа-

та, с които ще трябва да се справи-

те. Помнете, че шансът е с вас. По-

мислете и за повишаване на квалифи-

кацията си.

 КРАТКИ ПЪТУВАНИЯ, служебни или 

лични, ви очакват след 23 септем-
ври. Активизирате контактите си с 

приятели и колеги. Приятна и продук-

тивна в това отношение е датата 

17 септември. 
 КОНФЛИКТНИ ДНИ са 16 и 20 сеп-

тември. Бъдете внимателни с хора, 

които живеят в чужбина, особено ако 

развивате бизнес с тях. 

 ИНВЕСТИЦИИТЕ ВИ СА УСПЕШ-

НИ благодарение на пълнолунието в 
Риби на 19 септември. Около тази 

дата финансовите ви дела ще бъ-

дат във възход. Сексуалният ви жи-

вот също, но ако имате тайни връз-

ки, внимавайте – възможно е да ста-

нат... явни.

 ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ очаквайте 

на 26-и. Придобивки за дома във вид 

на подаръци например. Завършвате 

месеца в отлично динамично темпо и 

в добра кондиция.

 ВЪВ ВЪЗХОД СТЕ! ТОВА Е ВАШИ-

ЯТ МЕСЕЦ! Очакват ви големи по-

стижения на 1 и 2 септември. Успе-

хите ще бъдат свързани с любовта, 

приятелствата или творческите ви 

проекти. Препоръчителни са всякак-

ви форми на изява. Ще имате успех в 

конкурси, състезания, игри на късме-

та, но все пак бъдете разумни и пре-

ценявайте рисковете. 

 НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ ПЕРИОД на-

стъпва с новолунието в Дева на 5 
септември. Отделете време, за да 

планирате задачите си за следваща-

та година. 

 СТАРТИРАЙТЕ НОВИТЕ СИ ПРО-

ЕКТИ от 5 до 22 септември. В по-

сочения период ще имате възмож-

ност да тръгнете по пътя, който ще 

ви донесе удовлетворение, спокой-

ствие и щастие. Подкрепа от прия-

тели и съмишленици очаквайте на 7 
септември. С тяхна помощ ще успе-

ете да направите първа крачка към 

осъществяването на голяма своя 

мечта. Денят е много подходящ и за 

публични изяви. Възползвайте се от 

това, особено ако сте обществено 

ангажирана личност. 

 ЛЮБОВНИЯТ ВИ ЖИВОТ СЕ 

АКТИВИЗИРА след 11 септември. 
Имате шанс да задълбочите насто-

ящата си връзка или да намерите 

нова любов на 14, 19 и 26 септември. 
Бъдете внимателни обаче до 30 сеп-
тември. Венера е в Скорпион, а това 

означава страстни преживявания, но 

и бурни кризи, ако ги допуснете. Не 

бъдете прекалено ревниви и обсебва-

щи в този период и всичко ще е на-

ред. Спазвайте тези препоръки най-

вече на 18 и 28 септември. 

 ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО И ПА-

РИТЕ СИ на 14, 16 и 20 септември. 

Не разпилявайте необмислено сред-

ствата си, за да не се лишите от 

парите, които ви дават макар и вре-

менна стабилност. Пестете енерги-

ята си.

 ПОПУЛЯРНОСТТА ВИ РАСТЕ на 

пълнолунието в Риби на 19 септем-

ври. Партньорствата ще бъдат 

ефективни на тази дата, особено 

ако имате публична или артистична 

професия. 

 УСПЕШЕН ДЕН е и 21 септември. 

Тогава можете да вземете важни ре-

шения, които ще ви направят щаст-

ливи и самостоятелни. 

 БЪДЕТЕ ПО-ПРАКТИЧНИ от 23 до 

30 септември. Фокусирайте се вър-

ху увеличаването на доходите си. 

Активизирайте проектите, които 

имат перспектива. Получавате при-

знание, популярност, подкрепа и/или 

пари на 26 септември.

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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 НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО! Това е най-

важният към вас съвет за този ме-

сец. Почивайте си и размишлявай-

те от 1 до 22 септември. И без дру-

го няма да имате достатъчно сили и 

мотивация за активни действия. На-

мирате се в края на едногодишен жи-

тейски цикъл. Време е за равносмет-

ка и събиране на сили за нови дела. 

 НОВ ПЕРИОД ЗАПОЧВА ЗА ВАС 

чак след 23 септември, когато Слън-

цето навлиза във Везни. А дотогава 

довършвайте всичко започнато.

 СЛУЖЕБНИ И УЧЕБНИ АНГАЖИ-

МЕНТИ ще бъдат във фокуса на вни-

манието ви от 1 до 4 септември. В 

първите два дни от периода потър-

сете помощ или съвет от близки 

приятели или роднини. Ползата ви ще 

е голяма. 

 РАЗДЕЛЯТЕ СЕ СЪС СТАРИ ВЯР-

ВАНИЯ на 5 септември, когато е но-
волунието в Дева. Преодолявате за-

дръжки и страхове. „Състрадание“ и 

„съпричастност“ ще бъдат думите, 

на които ще подчините живота си 

оттук насетне. Възможно е да проя-

вите интерес към религии и филосо-

фии. Някои от вас обмислят пътува-

не в чужбина. 

 УСПЕШНО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖЕ-

БЕН ВЪПРОС очаквайте на 6 или на 7 
септември. Ще имате подкрепа от 

авторитетна личност. 

 НАПРЕЖЕНИЕ В ОБЩУВАНЕТО е 

възможно на 14, 16 и 20 септември. 
Не са изключени проблеми с прия-

тели и с членове на семейството. 

Дните не са подходящи за оформя-

не на договори и покупко-продажби 

на имоти. 

 ВЪВЕДЕТЕ В РЕД ФИНАНСИТЕ СИ 

след 11 септември. Ограничете раз-

ходите, особено около 18-и. Дава ви 

се шанс да укрепите родовите и се-

мейни връзки на 19 и 21 септември, 
а това ще ви помогне да решите ва-

жен финансов и/или наследствен въ-

прос. 

 ПОЛУЧАВАТЕ ГОЛЯМО ПРИЗНА-

НИЕ около пълнолунието в Риби на 
19 септември. Продължителните ви 

усилия се увенчават с успех. Не из-

пускайте от поглед обаче преките си 

служебни ангажименти, както и от-

говорностите към семейството. 

 ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ ви носят 

дните след 23 септември. По-осе-

зателно ще усетят това родените 

от 23 до 30 септември. Използвайте 

времето да обмислите проекти, но 

стартирането им отложете за след 
5 октомври. 

 ПРОФЕСИОНАЛЕН УСПЕХ ВИ 

НОСИ 26 септември. Бъдете внима-

телни обаче на 28-и. Има опасност 

от загуба на пари.

 ОБЩУВАЙТЕ, ЗА ДА УСПЕЕТЕ! 

Колкото по-контактни сте през този 

месец, толкова по-лесно ще се спра-

вяте и с текущите проблеми, и с 

плановете за бъдещи проекти. Търсе-

те приятели и съмишленици от 1 до 
22 септември. Работата в екип ще 

ви спори. 

 СИЛЕН ДЕН е 1 септември. Тога-

ва вашата управляваща планета Плу-

тон е в хубав аспект със Слънцето, 

а това ви дава сила и превъзходство 

във всяка ситуация.

 ОСЕНЯВАТ ВИ НОВИ ИДЕИ след 5 
септември. Хубавото е, че ще има-

те енергия да стартирате нови про-

екти. Най-силният ви период започва 

след новолунието в Дева на 5 сеп-
тември. Точно тогава ще се избист-

ри идеята, която от дълго време об-

мисляте. Възможно е да получите и 

предложение от приятели или позна-

ти. Не пренебрегвайте нищо, което 

се устремява към вас. 

 ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПРОМЯНА 

е периодът от 5 до 22 септември. 
 ЛЮБОВНИ РАДОСТИ очаквай-

те след 11 септември, когато Вене-

ра навлиза във вашия знак и ви даря-

ва с добро настроение и желание да 

бъдете привлекателни. Флиртува-

те, изкушавате, радвате се на живо-

та до края на месеца. Някои ще се 

влюбят от пръв поглед около 14 сеп-
тември, други ще задълбочат отно-

шенията си в настоящата си връз-

ка. Най-силно ще се разгорят любов-

ните страсти на 19 и 26 септември. 
Бъдете внимателни обаче на 18 сеп-
тември, когато има опасност да ох-

ладите отношенията си с любимите 

хора и да се почувствате изоставе-

ни и самотни. 

 ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ ви носи пъл-
нолунието в Риби на 19 септември. 

 КОНФЛИКТИ В ОФИСА назряват 

на 28 септември. В личен план е въз-

можно да ви сполетят съмнения и 

ревност. 

 ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ВЪНШНОСТТА 

СИ от 11 до 30 септември. Поднове-

те гардероба си, променете нещо в 

прическата си. 

 ТАЙНИТЕ ВИ ВРАГОВЕ ВЪРТЯТ 

ЗАД КУЛИСНИ ИГРИ на 14, 16 и 20 
септември. 

 ПОВРАТЕН ДЕН е 21 септември. 
Вземате важни решения, получавате 

първите резултати от положените 

до момента усилия. В състояние сте 

да овладеете всяка ситуация. Пре-

връщате се в лидер и авторитет за 

околните. 

 НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО от 23 до 
30 септември. Работете по-малко 

и отложете и новите начинания за 

края на месец октомври. 

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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 ЗАГЪРБВАТЕ СЪМНЕНИЯ И СТРА-

ХОВЕ и финализирате стари проекти 

в първите дни от месеца. От 1 до 3 

септември се открива възможност 

за подписване на изгоден договор. 

 УВЕЛИЧАВАТЕ ДОХОДИТЕ СИ от 

1 до 4 септември. Управлявайте раз-

умно парите си и харчете внимател-

но на 14, 18 и 28 септември. 

 НОВИ БИЗНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ще ви донесе новолунието в Дева на 

5 септември. Някои представите-

лите на знака ще имат възможност 

да сменят работата си с по-добра. 

Скокът в кариерата ви ще бъде въз-

можен от 5 до 22 септември. През 

тези дни ще имате шанс да промени-

те социалния си статус. В най-изгод-

на позиция ще бъдат представители-

те на знака, които имат общ бизнес 

с половинката си. В този период ще 

укрепите както личните, така и биз-

нес отношенията с партньора си. 

 КОНТАКТИТЕ ВИ СА УСПЕШНИ 

след 9 септември, когато Меркурий 

навлиза във Везни. До 29 септември 

ще комуникирате по-лесно с прияте-

ли, съмишленици, спонсори и висшес-

тоящи. Трудности в това отношение 

са възможни само на 14, 16 и 19 сеп-

тември. 

 ЛЮБОВНИ ТАЙНСТВА ви е под-

готвила Венера, която навлиза в 

Скорпион на 11 септември. Възможно 

е да започнете тайна любовна връз-

ки или пък да се влюбите човек, кой-

то живее далеч от вас (не е изключе-

но даже и в чужбина). 

 НАМИРАТЕ СРОДНА ДУША от 11 

до 30 септември. Най-голяма е ве-

роятността това да се случи на 14, 

19 или 26 септември. Разочарования 

в това отношение обаче са възмож-

ни на 18-и. Точно тогава не се уеди-

нявайте, не се самосъжалявайте и не 

бъдете ревниви. 

 НЕРВНО НАПРЕЖЕНИЕ ви носи 

пълнолунието в Риби на 19 септем-

ври. Налага се да се отдадете на се-

мейството си в дните от 18 до 20 

септември, а това никак няма да ви 

хареса. 

 ХУБАВ ДЕН е 21 септември. При-

вличате радости и придобивки. Около 

тази дата може да завършите голя-

мо почистване, ремонт или да склю-

чите сделка с недвижими имоти. 

 АКТИВИЗИРАТЕ СЕ след 23 сеп-

тември. В дните до края на месе-

ца ще се оградите с нови приятели, 

поддръжници и почитатели. Идват ви 

наум нови идеи за съвместни проек-

ти, а шансът да намерите финанси-

ране за тях е голям. 

 В ХАРМОНИЯ СТЕ СЪС СЕБЕ СИ 

И СЪС СВЕТА! Още на 1 септември 
ще почувствате прилив на сили, а до-

брите възможности няма да закъс-

неят. На посочената дата Слънце-

то и Плутон са в хармоничния за вас 

знак Дева и ви дават възможност 

да проправите нов, по-смислен и удо-

влетворителен път в живота си. Но-

вият път ще е във връзка с образова-

нието, бизнеса или личните ви дела. 

Въздействието на този аспект ще е 

активно от 1 до 3 септември. Авто-

ритетни хора и институции могат 

да ви помогнат, но само ако потърси-

те помощта им. 

 С НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕТО по-

срещате новолунието в Дева на 5 
септември. След тази дата ще има-

те нови идеи и желания и най-важно-

то – светът ще ви изглежда по-до-

бронамерен. За някои от вас ще се 

появи възможност за повишаване на 

квалификацията. Други ще бъдат по-

канени на семинари, ще пътуват в 

чужбина или ще привлекат спонсори. 

Възходът ви ще продължи до 22 сеп-
тември. 

 ПЛАНЕТАТА НА КЪСМЕТА ЮПИ-

ТЕР ви дарява с хармония в личните 

отношения и с успешни договори в 

бизнеса от 6 до 8 септември. Най-

силният ден от този период е 7 сеп-
тември. 

 НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ КОНФЛИ-

КТИ от 14 до 16 септември, както и 

на 20 и 28 септември. Би било глупа-

во да изгубите позициите си заради 

емоционално избухване. 

 УСПЕХ В ЕКИПНАТА РАБОТА ви оч-

аква на 21 септември. Можете да се 

утвърдите в нова среда, да спечели-

те популярност, да стартирате нови 

проекти. Любовта е скритото ви 

„оръжие“ за този месец. 

 ЛЮБОВНИ ЗАВОЕВАНИЯ И СПО-

ДЕЛЕНИ ЧУВСТВА ще имате на 14, 

19 и 26 септември. На посочените 

дати с такт и търпение,ще успеете 

и да повишите и доходите си. 

 КРИТИЧЕН ДЕН е 18 септември. 

Проблемни ще бъдат личните и до-

говорните ви отношения. Възможно 

е да се почувствате самотни и без-

парични. Не се безпокойте, защото 

кризата, която ще усетите на тази 

дата, ще отшуми бързо. 

 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ВИ 

„РАЗКРИЕ“ пълнолунието в Риби на 

19 септември. 

 ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ИЗЦЯЛО ВЪР-

ХУ КАРИЕРАТА СИ от 23 до 30 сеп-

тември. Бъдете дисциплинирани. До-

брата реализация е важна за вас, но 

за да бъдете на висота, трябва да се 

потрудите упорито. 

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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 КОНЦЕНТРАЦИЯ, АНАЛИЗ, АМ-

БИЦИЯ! Тези ключови думи ще 

характеризират месеца за вас. По-

търсете нови възможности при ав-

торитетни покровители на 1 и 2 сеп-
тември. Ако имате частен бизнес 

или си търсите работа, помнете, че 

в началото на месеца шансовете ви 

могат да дойдат от чужбина.

 СТАРИ ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ 

НАПОМНЯТ ЗА СЕБЕ СИ от 1 до 4 
септември. 

 ОЖИВЛЕНИЕ В БИЗНЕСА очаквай-

те след 5 септември. Бележите на-

предък по инвестиционни въпроси, 

разплитат се и наследствени про-

блеми. 

 ОЧАРОВАТЕЛНИ И СЕКСАПИЛНИ 

СТЕ от 5 до 22 септември. Интимни-

ят ви живот се активизира. Нараства 

и вероятността за зачатие, особе-

но около 7 септември. Ако се съмня-

вате, че имате здравословен проблем 

(включително и гинекологичен), посе-

тете лекар на 6 или 7 септември. Ще 

получите адекватна диагноза и пред-

ложение за надеждно лечение. 

 В ПРОДУКТИВЕН ДЕЛОВИ ПЕРИ-

ОД СТЕ от 5 до 22 септември. От-

варя ви се възможност за стартира-

не на нов бизнес, намиране на нова или 

допълнителна, добре платена работа. 

Имайте едно наум и се старайте да 

избягвате конфликти на 14, 16, 18 и 20 
септември. В тези дни не подписвай-

те договори и не вземайте заеми. 

 С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ В 

ПАРТНЬОРСТВАТА бъдете на 9 сеп-
тември. Възможни са неприятно-

сти и в служебните, и в личните от-

ношения. 

 ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА КОНДИЦИЯТА 

СИ на 18 септември. Денят ще бъде 

най-труден за онези, които са обеди-

нили професионалните и любовните 

си отношения. Има опасност от ох-

лаждане на чувствата и от изолация. 

 ДОБРИ НОВИНИ ЗА ДОХОДИТЕ И 

ЗДРАВЕТО ви носи пълнолунието в 
Риби на 19 септември. Самочувст-

вието ви се повишава, чувствате 

стабилност. 

 ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВСИЧ-

КИ НАПРАВЛЕНИЯ са възможни на 19, 
21 и 26 септември. 

 ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД започва за 

вас на 23 септември, когато Слънце-

то навлезе в знака Везни. Потърсе-

те начини да повишите квалификаци-

ята си. 

 РАЗШИРЯВАТЕ КРЪГА СИ ОТ ИН-

ТЕРЕСИ от 23 до 30 септември. Об-

щувате успешно с чужденци. 

 НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ПРОВО-

КАЦИИ на 28 септември. Не рев-

нувайте и не изисквайте прекалено 

много от околните.

 ПОДКРЕПА ОТ „ВИСОКО“ МЯСТО 

ще ви изненада и зарадва в първите 
дни на месеца. Ако ви предложат по-

висок пост или членство в организа-

ция – приемете. 

 НОВИ ЛИЧНИ И БИЗНЕС КОНТАК-

ТИ ще можете да създадете след 
новолунието в Дева на 5 септем-
ври. Ползотворен в това отношение 

ще бъде периодът от 5 до 22 сеп-
тември. Напредъкът ви през този 

месец зависи от готовността ви да 

допускате нови хора в обкръжение-

то си. 

 ЛЮБОВТА И БИЗНЕСЪТ ПРЕПЛИ-

ТАТ ИНТЕРЕСИТЕ СИ на 7 септември. 
 ЗАПЛАШВА ВИ ФИНАНСОВА НЕС-

ТАБИЛНОСТ. Парите идват при вас 

и веднага се стопяват. Внимавайте 

както с личните, така и със служеб-

ните инвестиции на 14, 16 и 20 сеп-
тември. 

 НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ ОТГОВОР-

НОСТИТЕ СИ както у дома, така и в 

офиса на 9 и 10 септември. Подценя-

ването на някаква ситуация може да 

ви донесе големи проблеми в бъдеще. 

 ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ ЗАПОЧВА ЗА 

ВАС на 11 септември, когато Вене-

ра, планетата на любовта, взаимо-

отношенията и творчеството, на-

влиза в хармоничния за вас знак Скор-

пион. Вашата чувствителна и твор-

ческа натура ще се радва на това 

влияние до края на месеца. Само-

чувствието ви се стабилизира, ста-

вате доста по-уверени. 

 ПРИВЛИЧАТЕ ЛЮБОВ на 14 сеп-
тември. Някои от представителите 

на знака ще се влюбят от пръв по-

глед, а други ще се сдобият с полез-

ни поддръжници. Подобна е „окраска-

та“ и на дните 19 и 26 септември. 
Върви ви като по вода, стига да да-

вате и приемате достатъчно любов. 

Разчитайте на симпатии и разбира-

телство. 

 ВРЕМЕННИ УСЛОЖНЕНИЯ при 

подписване на договори, пътувания 

в чужбина или в хода на обучение са 

възможни на 18 септември. 
 БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОС-

ТИ ще имате на 19 септември, 
когато е пълнолунието в Риби. 

Демонстрирайте уменията и талан-

тите си. 

 РЕШАВАТЕ ФИНАНСОВИ ВЪПРО-

СИ след 23 септември. Налага се да 

контролирате финансовите дела как-

то на деловите, така и на интим-

ните партньори. До края на сеп-
тември получавате шанс да реши-

те доста „тайни и загадки“ в биз-

неса. Активизира се и сексуалният 

ви живот. Ставате комбинативни и 

манипулативни във възможно най-оча-

рователния смисъл на думата.

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...

6–18 септември 

НАРАСТВАЩА ЛУНА

  Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Перио-

дът не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, се хра-

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

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

искате да не напълнеете. 

  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвоя-
ват оптимално на:11, 12 и 13 (до 12.57 ч.) септември. 

  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработ-
ват най-добре на:6, 13 (след 12.57 ч.), 14 и 15 (до 15.06 ч.) септември.

  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате 
на: 7, 8, 15 (след 1.06 ч.), 16 и 17 (до 17.00 ч.) септември.

  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на: 9, 10, 

17 (след 17.00 ч.) и 18 септември.

19 септември, 

14.14 ч., 

Луната е в РИБИ 

ПЪЛНОЛУНИЕ 

  Очаквайте прилив на различни емоции. Но се старайте да не се „утешавате“ с разни ла-

комства, ако ви налегне лошо настроение. Днес се пълнее много бързо. Избягвай-

те солените и консервирани храни и фастфуда.

  На пълнолуние, особено в Риби, организмът задържа много течности. Ще се чувства-

те тежки и уморени. Има опасност от появата на отоци. Отличният вари-

ант е през целия ден да пиете само течности. Особено да внимават хората с 

наднормено тегло и здравословни проблеми. 

  Ако много огладнеете, хапнете зеленчукова супа с малко сол. Но не и направе-

на с готов бульон (от кубче), защото тези продукти съдържат много сол и консерванти 

и благоприятстват задържането на вода в тялото.

1–4, както и 

20–30 септември 

НАМАЛЯВАЩА ЛУНА

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

   Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 2, 3, 4 (до 13.45 ч.), 20, 21, 29 

и 30 септември са препоръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо и 
пауър йога. 4 (след 13.45 ч.), 22, 23 и 24 (до 10.35 ч.) септември са датите за 

скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, 
пилатес и йога. На 1, 27 и 28 септември се препоръчват: сауна, плуване, танци, 
водна аеробика, акваспининг, или поне активен самомасаж под душа. Водните про-

цедури ще ви помогнат по-лесно да елиминирате токсините и задържаната между 

мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 24 (след 10.35 ч.), 25 

и 26 септември са дните за дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне 
по 30 мин дневно) и аеробика.

5 септември, 

14.37 ч., 

Луната е в ДЕВА 

НОВОЛУНИЕ

  Девата е най-големият диетолог в зодиака. Денят е чудесен за провеждане на строга 

диета или гладуване с цел прочистване на организма. Можете да промените хранител-

ните си навици за дълъг период напред. Ако не издържате на строги диети, то поне 
следете храната, която консумирате днес, да е от растителен произход. Не смес-
вайте различни видове храни. Любимата храна на Девата са зърнените продукти (раз-

личните видове мюсли и овесени ядки) и сушените плодове (най-вече кайсиите).

  За вашата лунна магия по НОВОЛУНИЕ В ДЕВА. Ако днес назовете своите же-

лания и цели, те придобиват вълшебна сила да се самоизпълнят. На новолуние в 

Дева може да стартирате онези проекти, които изискват много упорит 

труд, анализ и прецизност в детайлите. Почистете дома си – ще заблести! 

Стартирайте диета, започнете природосъобразен начин на живот. Можете да преодо-

леете безпокойството си и прекаленото взиране в дребните детайли, както и критич-

ността към себе си и към другите. 

  Започнете лечение или профилактика в областта на: храносмилателната система 
(най-вече тънките черва) и нервната система.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ

ПОДСТРИГВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

За трайна прическа: 

2, 3, 4, 22, 23, 24 (до 10.35 ч.) 29, 30 септември

За бърз растеж на косата: 

6, 7, 8, както и 11–17 (до 17.00 ч.) септември

1, 9, 10, 17 (след 17.00 ч.), 18, 19, 27, 28 септември

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: 2, 3, 12, 15, 17 (до 17.00 ч.), 23, 25 или 26 септември, 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

2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 

22, 23, 29, 30 септември

1, 9, 10, 17 (след 17.00 ч.), 

18, 19, 27, 28 септември

КОСА

ПОСЕЩЕНИЕ В КОЗМЕТИЧНИЯ САЛОН, ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО

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

6–18 септември

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

1–4, както и 20–30 септември

ЕПИЛАЦИЯ НА ТЯЛО, ОФОРМЯНЕ НА ВЕЖДИ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1–4, както и 20–30 септември 6–18 септември

КОЖА

МАНИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

6–16, както и 20, 23, 30 септември
1, 9, 10, 17 (след 17.00 ч.), 

18, 19, 27, 28 септември

ПЕДИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

4 (след 13.45 ч.), 5, 6, 13 (след 13.00 ч.), 

14, 15 (до 15.00 ч.) септември

1, 9, 10, 17 (след 17.00 ч.), 

18, 19, 27, 28 септември

НОКТИ

МАСАЖИ

За антицелулитни и дрениращи масажи: 1–4, както и 20–30 септември

За релаксиращи масажи с лечебни кремове и етерични масла: 6–18 септември

САУНА

9, 10, 17 (след 17.00  ч.), 18, 19,  27, 28 септември

СПА ПРОЦЕДУРИ
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ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ през СЕПТЕМВРИ

ДАТИ
НЕ ПЛАНИРАЙТЕ 

ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на
ПРЕПОРЪЧВА СЕ 

ПРОФИЛАКТИКА на

20, 21
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 

брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

22, 23, 24 

(до 10.35 ч.)

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, 

матка, пикочни канали

24 (след 10.35 ч.), 

25, 26
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта

1, 27, 28
Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

2, 3, 4 

(до 13.45 ч.), 

29, 30

Сърце, слезка (далак)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани 

с нарушения на кръвното налягане

4 (след 13.45 ч.), 

5, 6

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 

задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 

вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, 

лимфна система

7, 8
Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

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

брадичка, устна кухина, зъби

9, 10
Яйчници, външни полови органи, матка, 

пикочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

11, 12, 13 

(до 13.00 ч.)

Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

13 (след 13.00 ч.), 

14, 15 (до 15.00 ч.)

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

 15 (след 15.00 ч.), 

16, 17 (до 17.00 ч.)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани с нарушения 

на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

17 (след 17.00 ч.), 

18, 19

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 4 септември, както и от 20 до 30 септември.

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  5 септември (новолуние), когато няма 

достатъчно лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 19 септември (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

1.09 (от 2.53 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.

2.09 (от 3.50 ч.) – 
27-и ЛД

Ден 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.

3.09 (от 4.49 ч.) – 
28-и ЛД

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

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

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

чувствате изведнъж много зле.

4.09 (от 5.49 ч.) – 
29-и ЛД

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

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

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

5.09 (от 6.50 ч.) – 
30-и ЛД

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

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

бягвайте суетата, освободете се от всичко ненужно!

5.09 (от 14.37 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.

6.09 (от 7.53 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. 

7.09 (от 8.56 ч.) – 
3-ти ЛД

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

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

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

8.09 (от 10.08 ч.) – 
4-ти ЛД

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

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

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

9.09 (от 11.08 ч.) – 
5-и ЛД

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

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

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

10.09 (от 12.14 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. 

11.09 (от 13.19 ч.) – 
7-и ЛД

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

вселената откликва на всяка ваша произнесена на глас дума. Молбите се чуват! Не яжте птиче месо 

и яйца, не късайте хартия и не чупете домакински съдове!

12.09 (от 14.21 ч.) – 
8-и ЛД

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

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

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

13.09 (от 15.19 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. 

14.09 (от 16.10 ч.) – 
10-и ЛД

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

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

то и психиката се зареждат положително. 

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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15.09 (от 16.55 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!

16.09 (от 17.34 ч.) – 
12-и ЛД

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

ват, но не предприемайте нищо ново днес. Това е един от най-подходящите дни за сключване на брак 

по любов! Отношенията с половинката ви ще бъдат много надеждни в бъдеще. 

17.09 (от 18.10 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.

18.09 (от 18.43 ч.) – 
14-и ЛД

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

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

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

19.09 (от 19.16 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. 

20.09 (от 19.48 ч.) – 
16-и ЛД

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

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

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

в живота си.

21.09 (от 20.21 ч.) – 
17-и ЛД

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

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

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

себе си хора. 

22.09 (от 20.56 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.

23.09 (от 21.35 ч.) – 
19-и ЛД

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

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

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

може да се окаже илюзия. 

24.09 (от 22.17 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!

25.09 (от 23.02 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.

26.09 (от 23.52 ч.), 
както и 27.09 през 
целият 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.

28.09 (от 0.44 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.

29.09 (от 1.40 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.

30.09 (от 2.37 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!
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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: 1–4, както и 20–30 септември.

 Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 1, 9, 10, 17 (след 17.00 ч.),18, 19 (до 

20.00 ч.), 27 и 28 септември. Това са т.нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ: 7, 8, 15 (след 15.00 ч.), 16, 17 (до 17.00 ч.), 24 (след 10.35 ч.), 25 

и 26 септември. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

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

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

нието“ на Луната за септември.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

 Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-

метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 2, 3, 4 (до 13.45 ч.), 

7, 8, 17 (след 17.00 ч.), 18, 19, 22, 23, 24 (до 10.35 ч.), 29 и 30 септември.

 Недвижими имоти, мебели: 1, 13 (след 13.00 ч.), 14, 15 (до 15.00 ч.), 22, 

23, 27 и 28 септември.

 Автомобил, мотор или колело: 11, 12, 13 (до 13.00 ч.), 24 (след 10.35 

ч.), 25 и 26 септември.   
 Текстилни изделия, предмети за бита: 1, 22, 23, 27 и 28 септември.  

 Метални изделия и режещи инструменти: 20 и 21 септември.

 Канцеларски материали и книги: 4 (след 13.45 ч.), 5, 6, 24 (след 10.35 

ч.), 25 и 26 септември.   
 Спортни стоки: 2, 3, 4 (до 13.45 ч.), 5, 6, 24 (след 10.35 ч.), 25 и 26 сеп-

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

ти: 15 (след 15.00 ч.), 16 и 17 (до 17.00 ч.) септември.   
 Обувки и дрехи: 7, 8, 13 (след 13.00 ч.), 14, 15 (до 15.00 ч.), 22, 23 и 24 (до 

10.35 ч.) септември.

 Бижута, злато, луксозни вещи: 2, 3, 29 и 30 септември.

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: 

1, 9, 10, 17 (след 17.00 ч.), 18, 19 (до 

20.00 ч.), 27 и 28 септември.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-

НЕ: 7, 8, 15 (след 15.00 ч.), 16, 17 (до 

17.00 ч.), 24 (след 10.35 ч.), 25 и 26 

септември. На тези дни с поливане-

то има опасност да провокирате по-

явата на листни въшки или други вре-

дители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-

НЕ: 1, 27 и 28 септември.

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 от 1 до 4 септември, както и на 24 (след 10.35 ч.), 25 и 26 септември.

  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 септември  подходящите дати за тези манипулации са: 1–4, както и 24 (след 10.35 ч.), 25 и 26 септември.

  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 

септември подходящите дати за тези манипулации са: 6–12, както и 15 (след 15.00 ч.)–18 септември.

НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ХОДИТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 13 (след 13.00 ч.), 14, 15 (до 15.00 ч.) септември, както 

и от 20 до 24 (до 10.35 ч.) септември. Тогава зъбите са много чувствителни и ще ви боли повече. На тези дати Лу-

ната преминава през Овен, Телец и Козирог – знаците, които отговорят за зоните на главата, горната и долната че-

люсти и костите и костните образувания.  

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ (ОСВЕН В СПЕШЕН!) НЕ ХОДЕТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 5 септември (новолуние), защото съп-

ротивителните ви сили са слаби и организмът е по-уязвим, както и на 19 септември (пълнолуние), защото кръвоза-

губата и болките ще са по-силни от обикновено.
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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 балансирани 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?! 
Бъдете дружелюбни и не залитайте в 

крайни настроения. Колкото по-балан-

сирани и хармонични в поведението 

си сте, толкова повече шансове за ус-

пех имате. Докажете, че сте добри в 

парт нирането, тъй като Везните са 

знакът на партньорството! В този 

период 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 управля-
ва този знак и ви предразполага по-бър-
зо да привличате материални средства. 
Везни е знакът, символизиращ баланса 
и хармонията. Затова относително до-
бре ще насочвате и усвоявате спече-
леното. С лекота ще заработвате от 
изкуство, юридически услуги и хумани-
тарни професии. Големи изкушения за 
купуване сега са скъпите дрехи, бижу-
та и парфюми, както и предметите 
на изкуството. Така че рискувате една 
част от спечеленото да похарчите за 
тези неща. Може да се каже, че през 
периода на Венера във Везни парите ви 
поне ще са красиво 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-

ЛЮБОВ, СЕКС, 
МОДА И ПАРИ

С КАКВО ЩЕ НИ ИЗНЕНАДА 
ВЕНЕРА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

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

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

ДЖОБНИТЕ НИ ПАРИ. 

ОТ 1 ДО 11 СЕПТЕМВРИ (ДО 9.17 Ч.) ВЕНЕРА Е ВЪВ ВЕЗНИ

да р о в е т е  н а  В е н е р а
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Много интензивен става сексуалният 

и емоционалният ви живот през тези 
дни. Това може дори да се окаже тру-
ден период за любовта, защото има 
риск чувствата ви да се колебаят в 
широк диапазон – от нежна романтич-
ност до фатална и огнена страст. Но 
най-характерното за Венера в Скор-
пион е нейното желание за обсебване, 
притежание и пълно отдаване. Оттук 
произлизат и най-сериозните проблеми, 
най-големият от които е почти ис-
теричната скорпионска ревност. През 
този период дори онези, които не са 
ревниви по природа, стават много по-
дозрителни. Ако искате да си спести-
те усложнения, не допускайте поводи 
за ревност. И запомнете, че за да за-
държите партньора си, не бива да го 
преследвате и да анализирате прекале-
но отношенията си с него. Скорпион-
ът е знакът на крайностите. Зато-
ва никога не изяснявайте отношения-
та си по време на Венера или на Луна 
в Скорпион. Рискувате напълно да ги 
разрушите. 

Само за ЖЕНИ

Какво искат мъжете през периода 
на Луна в Скорпион? Как да се дър-
жите, за да ги изкушите и прелъсти-
те?  
Бъдете сексуални, прелъстителни, но 

не и вулгарни. Мъжете ще искат от 

вас най-вече секс. Изненадайте ги с 

новости в сексуалната игра. Еротич-

ното бельо ще ви свърши добра рабо-

та сега. 

Само за МЪЖЕ

А какво искат жените през този пе-
риод? Как да им угодите, мъже? 
Те също ще копнеят за новости в сек-

са и за повече любов, но няма да си 

го признават открито. Трябва да до-

кажете, че сте властни, силни, сексу-

ални и... богати. Любовните критерии 

на Венера в Скорпион са много високи. 

Ще трябва да се постараете повече, 

за да държите партньорката си във 

възбудено състояние.

ПАРИ 
Характерно за Венера в Скорпион е, 

че обича не само секса, но и парите 
и властта. По-точно властта, коя-
то є дават парите. Затова сега па-
рите са на особена почит от всички 
зодиакални знаци. Най-лесно се пече-
лят от частен бизнес, политика, ха-
зарт, както и от всички рискови про-
фесии. Скорпионът управлява големия 
бизнес и затова повечето пари, при-
добити през този период, ще отидат 
за инвестиции. Тоест сега парите пра-
вят още пари. Периодът е отличен за 
всички, които не се справят добре с 
финансите, защото сега те ще осъз-
наят, че парите са енергия, която 
трябва да се управлява внимателно 
(като всеки друг вид енергия). Запом-
нете! Парите са енергия! Ако в да-

ден момент паричният поток секне за 
вас, това означава, че имате енергий-
ни блокажи. Анализирайте ситуацията 
и открийте събитието, което е доп-
ринесло за тези блокажи. И, естестве-
но, неутрализирайте причината. 

МОДА
Дрехите е добре да са в тъмни то-

нове. Предпочитани са класическите 
стилове. Но пък само Скорпионът 
може да направи от дефекта ефект 
в облеклото, при това много умело. 
Затова спокойно можете да смесва-
те и различни други стилове, като се 
подчинявате на правилото, че новото 
е добре забравено старо. Дрехите ви 
трябва да подчертават сексапила ви, 
да изкушават и да загатват за сек-
суалните изкушения, които се готви-
те да предложите. Но в никакъв слу-
чай не бива да са вулгарни. На почит 
сега е изтънченият сексапил. Колкото 
и да е сексуален Скорпионът, той не 
е развратен и дори има дълбоко зако-
дирано чувство за морал и мярка на 
тема секс. Но все пак сега му е вре-
мето да носите най-еротичното си 
бельо, да сложите чорапи и жартиери 
и къса пола. Венера в Скорпион обича 
и максиполите, които обаче очерта-
ват ханша предизвикателно. Тях е до-
бре да ги съчетаете с блуза с дълбоко 
деколте или пък с гол гръб. Бижутата 
е за предпочитане да са масивни, теж-
ки, от естествени метали и материа-
ли – много по количество и непремен-
но скъпи. Подходящите камъни са: то-
паз, аквамарин, гранат и александрит. 

ОТ 11 (СЛЕД 9.17 Ч.) ДО 30 СЕПТЕМВРИ (ВСЪЩНОСТ ЧАК 
ДО 7 ОКТОМВРИ, ДО 20.55 Ч.) ВЕНЕРА Е В СКОРПИОН 

  Подходящите дни през месеца: 3, 8, 

13, 14, 17, 18, 19, 26 и 27 септември. 

  Неподходящите дни през месеца: 1, 

9, 15, 16 и 28 септември.

СРЕЩИ, 
ФЛИРТ, СЕКС

  БЛАГОПРИЯТНИТЕ: 3, 8, 13, 

14, 17, 18, 19, 26 и 27 септември. 

  КРИТИЧНИТЕ: 1, 9, 15, 16 и 28 

септември.

ДНИТЕ 
НА ПАРИТЕ

ната част на бедрата трябва да са 
добре подчертани – това е най-секса-
пилната част, която ще направи впе-
чатление на околните сега. Облечете 
например  добре прилепнал, елегантен 
панталон или пола, която е леко кло-
ширана, но все пак приятно очертава 
ханша. Качественият колан ще напра-

ви отлично впечатление. Класически-
ят костюм с жакет, съчетан с вра-
товръзка, прави жената много стил-
на и изискана. Бижутата и гримът 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.
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ИСКАМ ИЛИ ТРЯБВА

КОЙТО НЕ РАБОТИ, НЕ ТРЯБВАЗА ОБУВКИТЕ
И ХОРАТА

ЗА ИЗПИТАНИЕТО

ХАПКИ ЗА

ЛОЗУНГИ ОТ ПЛОЩАДА

ЖЕНСКАТА ЖЕНСКАТА 
КРАСОТАКРАСОТА

НА
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