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Красиви игри на ума

Знаете ли, че 1,5% от хората на планетата страдат от ши-
зофрения? И са някак зад борда на социума, който вместо да ги 
приласкае с разбиране и приемане, ги изолира със страх или рав-
нодушие. Околните инстинктивно странят от тях, роднините 
им са обзети от паника, отчаяние и объркване, а самите по-
страдали не разбират какво точно се случва… Шизофренна си-
туация, в  която ние, уж здравите, се държим параноично. 

Нечестно е да делим хората на психично здрави и психично 
болни и да им поставяме диагнози, при положение че самите 
специалисти се затрудняват в това. Пък и кой от нас въобще 
може да установи точните рамки на нормалността? Дори на 
своята собствена.

Ние, уж здравите психически, всеки ден се разпъваме на кръст 
между мислите, чувствата, настроенията и действията си: 
едно имаме наум, друго е в душата ни и съвсем по трети начин 
постъпваме. Доброволно разкъсваме частите на своето цяло, 
упорито отказвайки да чуем вътрешния си глас и раболепно 
подчинявайки се на хиляди други „гласове“, дочути от околната 
реалност. Това е чиста проба шизофрения според определение-
то за нея (думата идва от гръцкото schizo – „разцепвам, разде-
лям“ и phren – „разум, ум“). 

Шизофренията често се диагностицира при хора с изклю-
чителен интелект, чувствителна душа и фино светоусеща-
не. Като прочутия математик Джон Неш от популярния филм 
„Красив ум“ ( в ролята – Ръсел Кроу). 

Неш не успява напълно да прогони халюцинациите от живота 
си, но се научава да не им обръща внимание и да живее с тях… 
щастливо. И не го спасяват лекарите, лекарствата и логиче-
ските аргументи, а едно чувство от висш порядък, което може 
да лекува и да събира парчетата от нас в едно цяло – лю бов-
та! 

Как да замените равнодушието с любов и разбиране и как да 
помогнете на страдащите от това заболяване да заживеят 
по-щастливо и пълноценно, можете да прочетете в статията 
„Шизофренията – кога да започнем да се тревожим“. 

Мариана ЯНЕВА,
главен редактор
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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

ВВъъззххиищеенниие   е   мму 
ее   м   мааййккааттаа!!

Независимо дали сменяме водата във вазата 
с цветя, отваряме прозореца, или използваме 
дезодорант – всяко от тези обикновени 
действия е израз на нуждата ни от свежест. 

У
чудването е забележителна човешка способност за освежа-

ване на отношенията със света. То е чувство, което възник-

ва внезапно, кара ни да дишаме по-дълбоко и дори може да из-

глади бръчките ни. Някаква дреболия, среща, наблюдение – поводът 

не е важен. Важна е самата ни способност да се учудваме! Тя може 

да ни върне обичта към делника, както и чувството на удоволствие 

от делнични неща. 

Ако все още се чудите какво ви предлагаме да правите през октом-

ври, ето ви извадки от „Дневник за впечатления“ на Мирен СЛАВОВА.

Анатомия на
впечатлителността

(Уводни думи в личния ми дневник)

Хубавите и силни преживявания възникват по съвсем 
всекидневни поводи, но за тях не можеш да разкажеш 
на всекиго, ако не искаш да чуеш: „Та това е тол-
кова банално. Как е възможно изобщо да го комен-
тираш?!“. Или пък: „О, този филм е много стар! Сега 
ли го гледа?“. Обикновено „баналното“ бива обезце-
нявано именно от хора, предубедени в очакванията 
си. Често тези скептици (или обикновени всезнай-
ковци) са обречени на винаги лоши отношения с ре-
алността. Реалността постоянно ги разочарова. 
Дори първоначално да ги е споходило някакво очаро-
вание, то бързо се сменя с разочарованието „пак не 
е това!“. Да гледаш на света със свеж поглед, означа-
ва в нищо да не го подозираш и нищо да не очакваш. 
Ако не очаквате опасности от пътуването, нито пък 
разтърсващо хубави емоции, имате по-големи шансо-
ве да му се насладите. И да го усетите във всичките 
му нюанси – такова, каквото то ви се поднася. Лесно 
е. Просто трябва да даваме шанс на удивлението си. 

„ТРЯБВА ТИ 
ЕДИНСТВЕНО ЛЮБОВ“

Филмът на носителката на „Оскар“ 

Сузане Биер действително ме впе-

чатли. Не заради зашеметяващите кар-

тини на едно имение в Италия, което 

приютява действието. Забележително 

е, че на финала Филип (героят на Пиърс 

Броснан) вместо момиче на Бонд целува 

една съвсем зряла жена, на възраст бли-

зо до неговата (в ролята – Трине Дир-

холм). Това беше просто... прекрасно! 

Толкова естествено и хубаво! Има на-

дежда, че всичко ще се оправи. Че цели-

ят свят ще се сафиряса и щом Броснън 

е целунал мацка, която не е взела пас-

порт завчера, за жените след 40 има на-

дежда. Значи е напълно възможно някой 

първо да погали билабиалните им бръч-

ки, а после да намери устните им и да 

ги целуне. Това е то. Добре че гледах 

този филм, за да му се насладя и за да се 

впечатля, без да позволявам на предиш-

ния си опит да ми попречи. Така де! Кол-

ко пъти Броснан е целувал зряла жена?

БЕЛА/октомври/187/20134



ИНГРИД И ФРАНЦ ЩАЙНЕР

Докато бях на гости на един приятел, той 

ми спомена, че намерил в един шкаф бутил-

ка червено вино, донесена, както сам каза, кой 

знае от кого. Настоя да опитам виното. Наис-

тина ми се стори много добро, но по-силно ме 

впечатли етикетът. Прекалено семпъл. Знам, 

че повечето производители на вина залагат на 

подобен дизайн. Но в този етикет нямаше ни-

какъв дизайн. Но не беше смотан, по-скоро бих 

казала, че беше скромен. Там стояха имената 

на мъж и жена – Ингрид и Франц Щайнер. Пи-

шеше още и името на селището Подерсдорф 

(Podersdorf), Австрия. „Колко хубаво! – помислих 

си аз. – Някакви си Ингрид и Франц са произве-

ли това вино, което съвсем случайно опитвам. 

Трябва тези двамата да ги проверя.“ Оказа се, 

че въпросното село (das Dorf означава „село“ на 

немски език), със своята двукилометрова плаж-

на ивица е своеобразен туристически център 

на езерото Нойзидлер (Neusiedler). Мястото из-

глежда прекрасно. Цената за нощувка е нормал-

на. Има възможност да отседнете дори във фа-

милната винарна на Щайнерови срещу 25–30 

евро на вечер. И още нещо. От 24 април до 5 май 

2014 г. езерото Нойзидлер ще бъде за пореден 

път домакин на световната купа по сърф. Кол-

ко много „тайни“ ми разкри една бутилка вино.

„ДЮНЕР УИТ МИ“

Вечерите от типа „дюнер уит ми“ са ми се случвали толкова отдав-

на, че ме връщат във времето, когато в България изобщо нямаше 

дюнери. И тъй, обади ми се един съученик, който буквално ме покани на 

среща в парка. „Да пием по бира и да хапнем нещо“ – каза той. Хм! Този 

пък! Не спомена никакво заведение. Да вечерям в парка! А вечерята аз ли 

да си я нося в пликче? Глупости. Да не би да съм студентка, която жи-

вее на квартира и няма пари за вино в ресторант? Съгласих се, защо-

то поканата ме впечатли, нищо че все още не си давах сметка защо. 

Отидох на тази разходка в парка, овкусена от наистина огромен ма-

зен прекрасен дюнер! Стори ми се като балсам за стомаха ми, който 

в онези дни не получаваше нищо друго освен диня и домати. Не подози-

рах, че ще ми хареса толкова. Освен това, когато поглъщаш подобен 

сандвич, пълен с какво ли не и напоен с майонеза, изобщо не броиш би-

рите. Пиеш колкото си искаш, защото си му отпуснал края и без това. 

Беше толкова нездравословно и приятно, че си обещах подобни вечери 

поне веднъж месечно.

ПРОЧЕТЕНО МЕЖДУ ЧАРШАФИТЕ

Обичам домашните библиотеки, независимо дали книгите от техния фонд са пръснати по малки ла-

вички из къщата, или пък са разположени на високи купчини около голямо легло. Да, около леглото е 

най-удобно. Как иначе ще разбера повече за мъжа, с когото се запознах скоро и до когото започнах да 

се събуждам често?! Направи ми впечатление и купчината със списания. Бяха от 2009 г. Вероятно то-

гава са купувани и книгите. От този момент нататък няма новообразувани купчини на пода. Всичко е 

бивало натъпквано в айпада. До собственото си легло имам две книги за Джобс. Страшно уважавам 

този човек, но той ни отне библиотеките. Направи ги невидими. И жените оттук насетне ще разби-

рат все по-малко за мъжете, до които се събуждат все по-често. Струва си да се помисли върху това. 
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Щампи на вратовръзка

Минидесените са толкова модерни 

тази есен – особено когато са съ-

четани помежду си. Стига цвето-

вете да се допълват, всичко е до-

пустимо.

Порадвайте се на красиви 

цветове, десени, материи 

и кройки… Тази година 

модната есен е доста 

щедра и плодоносна.

Черно-бяло

Много силен контраст. 

Най-силният! Без значе-

ние дали чисто черното 

е противопоставено на 

чисто бялото, дали са в 

графични взаимоотноше-

ния помежду си, или както 

на тази снимка – и двете. 

За щастие тези два осо-

бени цвята (колористите 

не смятат черното и бя-

лото за цветове) са неиз-

менното модно съчета-

ние през всеки сезон.

Пастелни 
тонове

Мекотата на пудра-

та и пясъка ще при-

дадат на класиче-

ския аутфит една де-

ликатна, като едва 

доловимо докосване, 

женственост! Освен 

това пастелните 

цветове провокират 

желание да пипнете 

онзи, който ги носи. 

Да се сгушите в пре-

гръдката му…

Сиво & чисто

Чисто в смисъл на пуризъм, а не на петна по 

ревера. Тази година пуризмът е доста арти-

стичен – свободни изчистени кройки (препоръ-

чително е нарочно да си купите дрехи с един 

номер по-голям от вашия!), внушаващи интели-

гентна елегантност. Перфектно към това – 

метални аксесоари или „метализирани“ обувки.
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40-те на 
миналия век

„Откроявайте се!“ 

е мотото сега. Но 

моля ви – по-стил-

но! Блестящите бро-

дерии или пищният 

брокат върху рафи-

нирани кройки ще ви 

помогнат в тази за-

дача. Можете да об-

лечете и нещо по-

плътно – като дълга 

до коляното коктейл-

на рокля с подчерта-

ни рамене, на чер-

нозлатисти щампи 

„петльова стъпка“.

Металик

Злато или сребро – това 

е въпросът! Те сияят и 

блестят както никога 

преди, при това не само 

в света на аксесоарите. 

Особено вълнуваща е иг-

рата между мат и гланц.

Изкуствена кожа

При все че доста дизайнери се кълнат 

в естествената кожа, ние ще ви насър-

чим да предпочетете копието, а не ори-

гинала. В какъвто си пожелаете цвят…

Преливки на 
червеното

Палитрата на червени-

те тонове е богата – 

започваме от момичеш-

кото розово и спираме 

чак до най-дълбокото на 

страстното лилаво. А 

най-хубавото е, че всич-

ки те се комбинират ек-

зотично, но доста спо-

лучливо помежду си. Не 

сте ли впечатлени от 

свежата смелост на 

този цикламено-червен 

ансамбъл?!
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Сочни цветове „извади-око“ или спокойна палитра от пудрени 
оттенъци? За пореден сезон модата на пастелните тонове 
гъвкаво се вписва в кръговрата на други, често безумни трендове, 
демонстрирани по подиумите. Причината е в изключителната 
чупливост, грация  и ефирна женственост, които ни внушават 
цветовете пепел от рози, бежова захар и мляко с мента. И БЕЛА 
приветства тази тенденция!

 На първо място „пастелната“ мода засяга обувките, чантите и укра-

шенията. Ако тези детайли са в нежни оттенъци, най-добре е и дрехи-

те ви да са в пудрени цветове. Въпреки че и в този случай можете да по-

играете на колорблокинг (от англ. color blocking, което свободно се пре-

вежда като „цветове, подредени като блокчета“). Ако например джин-

сите ви са светлосини, чантата ви може да е бледожълта. Същото се 

отнася за бижутата. На фона на светлобежовата яка на копринената 

ви блуза, би се откроявало добре колие от бледорозови, зелени и люляко-

ви камъни. С други думи, пудрата не можеш да я развалите с цвят. За-

това не е необходимо от главата до петите да се обличате в бежово.

 Ако винаги ви се е струвало, че вещите и аксесоарите в нежни пас-

телни оттенъци подхождат изключително за пролетта и лятото, дойде 

време да забравите за това правило. Сега благородното бежово е акту-

ално и през есента и зимата. А наред с него и палтата и саката в лю-

лякови, нежнорозови, ментови и жълти цветове. 

 Модата на пастелните цветове не отрича окончателно черния цвят. 

Ако сте влюбени в него, смело съчетавайте бледи копринени тъкани с 

груби черни ботинки, както с черни колани или чанти. 

НАРИСУВАНО С ПАСТЕЛИ

Английско 
денди

Райе, каре, тесен си-

лует, обувки с връз-

ки… Този небрежен, 

но все пак доста 

елегантен аутфит е 

по-въздействащ, ако 

е „изпълнен“ в модер-

ната за сезона на-

ситена в дълбочина 

синьо-зелена гама.

Черна кожа

Байкърските якета 

се „търсят“ и през 

тази модна есен. 

Роклите и панта-

лоните от черна 

гладка и блестяща 

кожа – също.

Животински 
принтове

Снежният леопард 

е хитът на сезона. 

Рокаджийско – върху 

кожа. Небрежно еле-

гантно – чрез микси-

ране на тези щампи 

върху различни дрехи. 

Класика – в ансамбъл 

с черно палто. И ес-

тествено, с подходя-

щите аксесоари.
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Офертата е валидна за частни лица, съществуващи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта за абонаментна програма 
Generation GLOBUL с месечен абонамент 13.99 лв. и за лизинг 24 х 2.00 = 48 лв. За повече информация - в магазините на GERMANOS и на www.germanos.bg.

Твоят телефон,  
твоят инстинкт за споделяне

• Персонализиран Facebook бутон
•  QWERTY клавиатура
• 2 MP камера 
• Слот за micro SD карта

Nokia Asha 210

200
лв.

на месец

• П

NNokNN



ло ж а  Б Е Л А

Най-новата серия грижа за косата Pantene Nature Fusion Oil Therapy с 

арганово масло дава възможност на всички дами да се насладят на 

здрава и красива коса, като получат най-доброто от съставките, пре-

минали вълнуващото пътешествие от екзотиката на Мароко до екс-

пертните лаборатории на Pantene Pro-V. 

Само с четири „стъпки“ увредената коса е видимо по-здрава и красива – 

шампоан, балсам, 2-минутна маска и спрей без отмиване. 

„Леката формула на спрея без отмиване хидратира в дълбочина косата 

и я прави бляскава и здрава, без да я утежнява“ – твърди известният 

стилист и коафьор Митко Дамов.

ДО МАРОКО И ОБРАТНО ПО… МАСЛО

yy с y
на 

рре-

ккс-

аа –

тта 

яят 

Меган Фокс – жена с инстинкт

Най-голямата френска верига ма-

газини за спортни стоки „Декат-

лон“ отвори първия си магазин в 

столицата ни – на ул. „Олимпий-

ска“ № 4. Лентата бе прерязана 

от г-н Тоедор Петков, зам.-кмет 

на район Витоша и г-н Максим 

Бодри, директор на магазин „Де-

катлон“ – Витоша. „Потребите-

лите тук ни посрещнаха позитив-

но и аз съм убеден, че ще можем 

да реализираме ефективно философията си – да направим 

спорта достъпен за всички“ – заяви Максим Бодри.

Плановете на „Декатлон“ включват развитие на магазинна-

та мрежа в най-големите градове в България през следва-

щите 3–4 години – Варна, Бургас и Пловдив – както и още 

един магазин в София (в кв. „Подуене“), който вече се строи. 

В бъдеще компанията предвижда и разработването на он-

лайн магазин, който да доставя стоки в цялата страна. 

„Декатлон“ за любителите 
на спортния живот

Неустоимата актриса Меган Фокс e 

лицето на новия аромат на AVON – 
Instinct. Парфюмът е възхвала на чувст-

веността и дръзката красота, която 

Фокс въплъщава. „Никой друг не е толко-

ва магнетичен като Меган – и мъжете, и 

жените виждат в нея дръзка, завладява-

ща красота. Тя е идеалното лице за аро-

мат, който е едновременно неустоимо 

съблазнителен и малко опасен“ – споделя 

Денис Макевой, вицепрезидент на „Гло-

бален маркетинг на аромати“ в AVON. 

Дамският Instinct ухае на треви, капки роса и… слънчеви лъчи. А чувствеността му се 

дължи на сандаловото дърво. Мъжкият Instinkt е взрив от сочни и ободряващи ухания. 

НЕ БУТИЛКА, А… РАСТЕНИЕ

Минерална вода „Банкя“ използ-

ва за пръв път в България 

иновативната технология, наречена 

PlantBottle™, за опаковките си от 500 мл 

от месец септември. Това е 

сред най-значимите практи-

ки в сферата на устойчиво-

то развитие на компанията в 

България. Новата бутилка от-

ново е 100% рециклируема (като 

всички PET опаковки на компани-

ята), но за производството є е из-

ползван до 30% растителен мате-

риал (захарна тръстика), което спо-

мага въглеродният отпечатък върху 

планетата значително да се намали.

Поппевицата Белослава, тв звездата Камен 

Воденичаров и волейболният национал 

Валентин Братоев подкрепиха лично еколо-

гичната иновация PlantBottle™ на официално-

то є представяне в нарочно организирания зе-

лен оазис на минерална вода „Банкя“ в „Сердика 

център“ в столицата.
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РЕВОЛЮЦИОННИ СОКОВЕ

Уникалната сокоизстисквачка Infiny Press Revolution „дава“ до 

35% повече сок, запазва до 30% повече витамин С и до 75% 

повече антиоксиданти. Тя е особено ефективна при работа с 

червени плодове – изстисква ягоди, малини, боровинки и къпини 

до капка. С Infiny Press Revolution можете да извлечете сок дори 

от листни подправки. 

Уредът е снабден с кана със се-

паратор за пяна, в която се съ-

бира изстисканият фреш, както 

и с голяма кана за отпадъците. 

Така не се налага да прекъсва-

те работата с уреда, за да из-

празните контейнера от оста-

тъците. 

И за да бъде пълно удоволстви-

ето от приготвянето на свежи 

сокове вкъщи, новата Infiny Press 
Revolution е изключително тиха 

при работа. 

Новата електриче-

ската четка за зъби 

Oral-B® Triumph® 5000 с 

интуитивна техноло-

гия SmartGuide™ ще ви 

помогне да разберете 

дали четкате зъбите 

си достатъчно дълго и 

дали почиствате еднак-

во и с еднакъв натиск 

всичките си зъби. Новата система за контрол на натиска пред-

пазва чувствителните венци от четкането. Прекалено силни-

ят натиск се визуализира като мигаща червена светлина на 

дръжката на четката, а скоростта минава към „Чувствителен 

режим“ всеки път, когато натискът се усили. Интерактивният 

„личен инструктор“ и системата за „емоционално“ поощрение 

пък превръщат миенето на зъбите в забавление.

Прегръдки с… крава

Но не с коя да е, а с най-нежната, най-лилавата и най-шоколадовата крава на све-

та – Milka. 

„Фестивал на нежността“ е инициатива, в рамките на която любимата марка 

шоколад търси най-нежния град в България. Любвеобилната крава посреща прия-

тели и гости в 7 български града от 7 до 21 септември – Стара Загора, Пловдив, 

Плевен, Русе, Варна, Бургас, а големият финал е на 21 септември в София. Кой ще 

е най-нежният град в България, ще ви информираме в следващия брой. Засега от 
Milka броят прегръдки и усмивки по забавен начин – чрез 10 различни атракции, 

разпределени в отделни тематични зони, в които гостите на всеки град ще мо-

гат да прекарат няколко незабравими часа, осмелявайки се да бъдат любвеобил-

ни и нежни. Можете да гласувате за най-нежния град в България на www.milka.bg.

ORAL-B ЗНАЕ КАК „ИКЕА“ СПЛОТЯВА 
РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

Новият ка-

талог на 

„ИКЕА“ отново 

е пълен с вдъх-

новяващи пред-

ложения за дома, 

но специално 

място в него за-

емат идеите и 

продуктите, които насърчават децата и родители-

те да творят, да правят повече съвместни неща, но 

дори и когато не правят нищо – да са заедно. 

„ИКЕА“ предлага качествени и функционални мебе-

ли, които създават среда, разпалваща въображение-

то на децата, и гарантират тяхната безопасност.

Тази година „ИКЕА“ стига още по-далеч в интегрира-

нето на дигиталните канали в каталога си. Приложе-

нието „ИКЕА каталог“ за мобилни устройства пред-

ставя нова интерактивна функционалност с добаве-

на реалност и така вече можем да проверим как над 

100 продукта ще паснат в дома ни, като се визуали-

зират на желано от нас място в стаята. Как точно 

се случва това, можете да видите във видеоклипа от 

канала на „ИКЕА“ в youtube.com. Онлайн версията на 

каталога „ИКЕА 2104“ също предлага допълнително 

съдържание под формата на галерии с видеоклипове, 

снимки и линкове към новостите.
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„Гугъл“ и „Нестле“ представят ANDROID KITKAT

Създателите на най-

известната мобил-

на платформа в све-

та обединиха усилия с 

най-голямата светов-

на компания за храни 

и напитки, за да кръс-

тят следващото изда-

ние на платформата 

Android KitKat. Още от 

излизането на Android 
Cupcake през 2009 г. 

до последната версия 

Android Jelly Bean инже-

нерите на компанията 

разработват Android 

под различни „сладки“ 

имена, като всяко след-

ващо е по азбучен ред. 

Новината, че буквата 

„K“ ще бъде посветена 

на шоколадовия десерт 

на „Нестле“ – KIT KAT, 
изненада голяма част 

от технологичните ко-

ментатори, които до 

голяма степен вярваха, 

че най-новата версия 

ще носи името Android 
Key Lime Pie.

Със своите елегантни линии и шлифован алуминиев корпус Logitech® Ultrathin 
Touch Mouse перфектно допълва днешните компютри. Лека като перце, тя 

лесно се мушва в джоба или в чантата. Гладката є като коприна повърхност оп-

ростява навигацията в Windows® 8 и създава идеални условия за мултитъч на-

вигацията в OS X®.

Чрез използването на Bluetooth® ведно с технологията Logitech Easy-Switch™ 
Logitech Ultrathin Touch Mouse може да се свърже безжично към вашия лаптоп, де-

сктоп или таблет по едно и също време, а вие можете лесно да превключвате 

между тях само с преместването на превключвателя. За повече информация по-

сетете www.logitech.com.

Ултратънко докосване Замрази времето!

Лифтинг серу-

мът „Магиче-

ски капки“ от се-

рията на LUMENE 
Time freeze е сил-

но концентриран и 

мощен. Лесно мо-

жем да го наречем 

истински извор на 

младост: момен-

тално опъва ко-

жата и я фиксира, 

тушира бръчки-

те, изглажда тън-

ките линии и пов-

дига контура. Ос-

вен това връща 

на тена неговия 

здравословен вид 

и подхранва кожа-

та в дълбочина, 

като казва „стоп“ 

на вредните сво-

бодни радикали.

Новата молекулна 

технология, коя-

то е „сърцето“ на 

серията Time Freeze, видимо запаз-

ва младостта и красотата, акти-

вирайки клетъчната „комуникация“ 

между различните кожни слоеве и 

възстановявайки еластичността на 

тъканите. Арктическа червена бо-

ровинка в състава на продуктите 

удължава жизнения цикъл на кожни-

те клетки.

ж

ж

Още по-здравословно готвене с Tefal

Ceramic Control е първата гама съдове за готвене с кера-

мично покритие, снабдени с изключителния индикатор 

за температура Thermo-Spot®. 

Ceramic Control се предлага в две версии – едната е подхо-

дяща за всички котлони, в т.ч. индукционни, докато друга-

та не е пригодена за последните. 

Иновативната Thermo-Spot технология ви показва кога да 

започнете да готвите и запазва всички вкусове и аромати 

на ястията ви.

Ултраиздръжливото и лесно за почистване покритие се 

състои от два слоя и е защитено от пет 

патента – гаранция, че няма да се на-

драска и по него няма да останат 

петна. Можете дори да използва-

те метални бъркалки и шпатули 

директно в тигана.
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HOBO! 2,99
4,99 LIFE

-40%

-28%

**BMeCTO 799,–FRANZISKA

HOBO!

www.como.bg

FAITH

HOBO!

499,-
*  

www.como.bg

599,-
**  

-25%



Сутиенът Fantasy Bra, 
Victoria’s Secret

на най-скъпите
модни вещиТОП5

Полетът на фантазията на някои ди-

зайнери плаши и вдъхновява едно-

временно. Например Алекзандър Маккуин 

(мир на праха му!) създаде дрехи за чудо 

и приказ, достойни за изложба в музея на 

изкуството „Метрополитън“ в Ню Йорк. 

Други акцентират не толкова на дизай-

на, колкото на скъпите материали… Ето 

ги и петте безумно скъпи модни новости.

Дизайнерският талант на Еди Слиман, 

който от известно време пак оглавя-

ва модна къща „Сен Лоран“ (Saint Laurent) в 

Париж, не подлежи на съмнение. Достатъчно 

е да споменем само, че точно костюмите на 

Еди Слимън за „Диор“ (Dior) преди време накара-

ха Карл Лагерфелд да отслабне с 45 килограма, 

защото били твърде красиви, но прекалено тес-

ни за именития германски моделиер. А онова, което 

Слиман прави в момента в „Сен Лоран“ – Париж, кара мнозина да повдигат учуде-

но вежди. В неговата есенна колекция намериха място не само гръндж якета, но и 

черно-бели кожени ролкови кънки, повтарящи модния през 80-те години на миналия 

век дизайн (колелата им не са разположени в една редица, а спирачката им е от-

пред). Тези ролкови кънки влязаха в списъка с желания на не един хипстър (човек, 

който носи раздърпани тениски, очила с големи рамки и дънки над пъпа). Въпросът 

обаче е кой хипстър може да си ги позволи?

Марката  DKNY е известна 

със своята дълголетна 

„ябълкова“ история. Някоя 

от вариациите на пар-

фюма Delicious има вся-

ка втора девойка. Аро-

матът е толкова попу-

лярен, че за ексклузив-

ност въобще не може да 

става дума. А на кого му е 

приятно да мирише като стоти-

ци други жени?! Брандът обаче намери изход от тази си-

туация и през 2011 г. представи Golden Delicious във фла-

кон, изработен от 14-каратово жълто и бяло злато и укра-

сен с 2 909 скъпоценни камъка от цял свят (тюркоази от 

Бразилия, сапфири от Шри Ланка, розови диаманти от Ав-

стралия, крушовидни елмази и рубини). Но трябва да се от-

даде дължимата почит към производителите на това бижу 

– всички приходи от продажбата на този аромат те обе-

щаха да предадат на благотворителната организацията 
Action Against Hunger.

Цена: 1 195 $

Цена: 1 000 000 $

Ролковите кънки Saint Laurent

Ароматът Golden Delicious, DKNY

Всяка година преди модното ревю 

на  Victoria’s Secret известната 

марка за бельо представя „бисера“ на 

своята колекция – Fantasy Bra. По тра-

диция на изработката на този мо-

дел дизайнери и бижутери посвеща-

ват няколко седми-

ци упорита рабо-

та. Не е чудно, че и 

цената на сутиена 

превъзхожда някол-

ко пъти цифрите, 

които вие бихте 

могли да предполо-

жите. Най-скъпи-

ят сутиен за цяла-

та история на мод-

ните ревюта на 

Victoria’s Secret бе 

оценен на 15 мили-

она долара. Моде-

лът бе представен 

през 2000 г. от Жи-

зел Бюндхен, след 

което влезе в Книгата на Гинес като 

най-скъпото долно бельо. Честно ка-

зано, търсене на Fantasy Bra никога не 

е имало, защото едва ли някой би ис-

кал да носи сутиен, който тежи някол-

ко килограма. Веднага след дефилето 

сутиенът е „демонтиран“, а спомени 

за него ни навяват само фотографии-

те, оцелели от рекламната кампания. 

Цена: 15 000 000  $

Fantasy Bra върху 

Жизел Бюндхен
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ТИГРОВА ЖИЛЕТКА

Настъпи октомври и сутрините и ве-

черите станаха по-хладни. Нещо, кое-

то ни напомня да започнем обновяване 

на есенния гардероб…

Защо не започнете с покупката на 

обем на топла жилетка в „тигрова“ 

разцветка. Именно тази разновид-

ност на животинските принтове (на-

ред с шарките на влечугите) е глав-

ната хищна тема през есенния моден 

сезон. 

С тази дреха можете да се появите 

както на среща с приятели в уют-

ната квартална пицария, така и на 

стилна вечеря (за тази цел е добре да 

я комбинирате с прилепнал кожен клин, 

потник с рязана бродерия и обувки с 

груби квадратни токове). 

Може да изберете за компания на жи-

летката минималистична черна рокля 

и класически обувки с висок ток (тип 

„лодки“) в един от цветовете на сама-

та жилетка.

А от едноцветните и скучни в своята 

класика жилетки в кремави и графи-

тени оттенъци спокойно можете да 

се откажете тази есен. Това не зна-

чи да изхвърлите на боклука своите 

кашмирени „приятелки“. Те ще ви то-

плят идеално вечер пред телевизора. 

Но звездата за навън си остава дълга-

та жилетка с ярки животински шарки 

и асиметрична кройка (да, асиметрия-

та продължава да е популярна).  

КУПИ vs. ИЗХВЪРЛИ

Сестрите Ашли и Мери-Кейт Олсън неот-

давна смениха кинокариерата си за рабо-

та в модната индустрия. Звезда-дизайнер – 

това явление не е голяма рядкост в Холивуд. 

Но не на всички им е съдено да се сдобият с 

голям успех. Някои, като Джесика Симпсън, не стигнаха висините на висшата 

мода, но пък се гордеят с рекордни продажби на дрехи за масовия пазар. А други, 

като близначките Олсън, не се задоволяват с малко (ако малко могат да се на-

рекат доходите на Симпсън от продажбата на дрехите с марка 

JS, които само през 2010 г. є „наброиха“ 750 млн долара). През 

2009 г. Ашли и Мери-Кейт станаха постоянни членове на ав-

торитетния съюз на модните дизайнери в САЩ (CFDA  ) и 

създават истински модни колекции (в портфолиото им има 

засега 3 авторски линии, без да се брои колаборацията им 

с различни марки). Близначките обаче пишат вър-

ху етикетите на изделията си умопомрачителни 

суми. Да вземем например раницата от кожа на 

алигатор от колекцията им The Row (кръстена е 

на лондонската улица Savile Row) за 60 400 щат-

ски долара. Въпроса на недоумяващите фенове 

да не би тези алигатори да са били хранени с 

гъши дроб, сестрите оставиха без коментар.

Цена: 60 400 $

Раницата The Row

Белите коси, черният костюм, ръкавиците и белоснежната риза 

с висока яка са знакови детайли от образа на Карл Лагерфелд  

(котката Шупет се появи значително по-късно). Именно тези ко-

зове той разиграва постоянно: ту разрешава да се създаде ани-

мационен герой по негов образ и подобие, ту създава яка-бижу, об-

сипана с черни диаманти (с те-

гло 40 карата) и един 23-кара-

тов изумруд в средата. Макар 

в началото аксесоарът, оце-

нен от моделиера на 37 500 

щатски долара, да бе изло-

жен като произведение на 

изкуството в изложбата 

Brilliant на Лондонския па-

наир по случай диаманте-

ния юбилей на Кралицата, 

след това уникалният екзем-

пляр бе предложен за продажба 

в интернет магазина Net-a-Porter. 
Част от средствата от продажбата на яката са били дарени на 

благотворителни организации, които се борят с детския рак. 

Цена: 37 500 $

Яката Karl Lagerfeld

Ашли и Мери-

Кейт Олсън
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О
ще съкращението BB създа-
ва известно географско и по-
нятийно объркване. Англий-
ското BB cream (BB крем) се 

разшифрова на Изток като Blemish 
balm (в превод на български – „бал-
сам против дефекти/несъвършен-
ства“) и Blemish base (в превод – 
„основа, която покрива несъвършен-
ствата по кожата“). Очевидно зара-
ди запазената марка в Корея, коя-
то включа думата „недостатък“. На 
Запад обаче под BB всички разбират 
едно – Beauty balm, или балсам за 
красота. Определение, което е най-
близо до онова, което тези кремо-
ве обещават – да заменят десетки 

други разкрасяващи козметични сред-
ства, които задръстват козметич-
ната ви чанта. BB кремът претен-
дира, че е заместител на основата 
за грим, серума, хидратиращия дне-
вен крем, фон дьо тена и слънце-
защитното средство. Тоест събира 
всичко, от което има нужда кожата 
ви, в един флакон. Неслучайно „Дей-
ли Мейл“ го нарича „швейцарското 
ножче на козметичната индустрия“.

Революция ли е той обаче 
или просто успешен пиар ход? Да си 
спомним за други продукти, които 
са превземали световната козметич-
на хитлиста през годините – пак с 

претенции да са мултифункционални 
и суперефективни. Първо беше се-
румът, чиято убийствена за бръч-
ките формула обещаваше по-бързи, 
по-дълготрайни и по-добри резулта-
ти. След това дойде славата на ма-
роканското етерично масло, по-из-
вестно като арганово олио, което 
стана гаранция за красотата на ко-
сата.

Сега пък BB кремовете, за които 
се подозира, че са хитър начин за 
увеличаване на продажбите на до-
брия стар тониращ (и същевремен-
но дълбоко хидратиращ) крем. Но 
все пак се оказа, че BB продуктите 
са далеч от просто друга версия на 
тониращите кремове. 

Въпреки че е на по-голяма почит в 
Япония и Корея, малцина знаят, че

първата BB формула
е създадена в Германия от д-р Кри-
стине Шрамек (Christine Schrammeck) 
през 60-те години на миналия век 
като средство за защита на чувст-
вителната кожа на пациентки, пре-
търпели кожни операции, и като пер-
фектната „маскировка“ на постопе-
ративните белези и зачервявания. То-
ест те са естествен резултат от 
потребителските търсения и нужди 
тогава. По това време естетична-
та медицина престава да бъде тай-
ното оръжие само на холивудските 
звезди. Модерно става да се използ-
ват услугите на пластичен хирург, 
при това не по медицински показа-
ния, а просто с цел доближаване до 
параметрите на властния за момен-
та естетически идеал за красота. 
Политици, бизнесмени, известни лич-
ности, а и представители на сред-
ната класа (от офисни служители 
до домакини) започват да оценяват 
високо възможностите на хирургич-
ните аnti-age корекции. Но след вся-
ка хирургична намеса кожата има 
нужда от период за възстановява-
не, през който зачервяванията, беле-
зите, отоците и лющенето са дос-
та видни за околните. Какво да пра-
вят пациентите през това време? 
Да се крият вкъщи ли?! По-прием-
ливо било да се намери средство, с 
което да се прикрият гореспомена-
тите несъвършенства. 

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ
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Обикновените тонални кремове не вършели тази 
работа, защото допълнително възпалявали и без 
това чувствителната кожа на пациентките. Ето 
така се стигнало до откриването на съвършена-
та формула за прикриване на дефекти и съще-
временно за ускоряване на регенерация на кожни-
те тъкани.

С азиатски „подправки“
С пълна сила произведените в Европа средства 

развиват потенциала си в Япония и Корея. Ази-
атските козметични марки усъвършенстват фор-
мулата и я адаптират към нуждите на масовия 
потребител. Така започва масовото производство 
на BB кремовете. В състава на обогатените про-
дукти влизат още: UV филтри, избелващи, мати-
ращи и овлажняващи компоненти, както и таки-
ва, които придават онова особено сияние на ко-
жата. В този си вид BB кремът става бестсе-
лър и в Европа.

Какво има вътре
Корекция на несъвършенствата, грижа и защита 

– всичко в едно. Доста привлекателно! Но какво 
точно съдържа този крем-чудо?

Първо, овлажняващи природни екстракти. Вто-
ро – матиращи компоненти и светлоотразяващи 
частици, от които кожата наистина излъчва си-
яние. Полезни съставки са успокояващите агенти, 
които не просто маскират, а облекчават и леку-
ват кожните зачервявания. Запълването на нерав-
ностите по кожата дължим на силиконите, без 
които не може да бъде разработена формулата 
на нито една основа за грим или праймер. Визуал-
но силиконовото покритие създава ефект „фото-
шоп“, така обичан от професионалните гримьори. 
Синтетичните полимери остават на повърхност-
та на епидермиса, без да се акумулират от тъка-
ните, лесно се отстраняват с вода или със сред-
ство за разгримиране и даже притежават обгриж-
ващи свойства. И въпреки че намаляват трансе-
пидермалната загуба на влага, и тези съставки си 
имат недостатъци. Силиконовият филм затрудня-
ва кожното дишане, а върху мазна кожа може да 
провокира микровъзпаления.

Ако сте сигурни, че кожата ви има непоноси-
мост към силикони, по-добре се откажете от ВВ 
кремовете.

Да бъде цвят!
ВВ кремовете, за разлика от тоналните, са 

представени само с няколко оттенъка. Обикно-
вено производителите пускат на пазара не пове-
че от две до четири цветови вариации за все-
ки регион. 

Цветовата гама на средствата, предназначени за 
пазарите на Европа, се различава от тази, която 
се пуска в азиатските страни.

В Япония, Корея и Китай най-голяма популярност 
имат много светлите (с виолетови или сивосинка-
ви „подтонове“) кремове. На и без това бледата 



кожа на европейките тези оттенъ-
ци ще стоят много крещящо. Освен 
това ще подчертават недостатъци-
те, вместо да ги прикриват, и ще 
придават на лицето уморен вид.

Само за теб?!
Рекламите често представят BB 

крема като универсално средство 
за грижа за кожата. Специалистите 
обаче не са съвсем съгласни. 

Мнението на 
специалиста

„ВB кремът гарантира само повърх-

ностно овлажняване и възпрепятства 

изпарението на молекулите вода от 

повърхността на епидермиса – обяс-

нява Фредерик Бранд, създател на коз-

метичната марка Dr. Brandt. – Ако ко-

жата е силно обезводнена, а с този 

проблем се сблъскват повечето от 

жителите на мегаполисите, се на-

лага да използвате допълнително и 

хидратиращи кремове и серуми.“

Универсалният състав на BB кре-
мовете се оказва не само предим-
ство, а и недостатък. Всяка кожа 
си има свои специфични потребно-
сти. За удовлетворяването е приз-
ван да се погрижи обаче не BB кре-
мът, а личният ви козметик. 

Не бива да очаквате чудеса от BB 
кремовете и по отношение на „мас-
кировката“. Те изравняват цвета на 
лицето и скриват малките несъвър-
шенства, но с обширните възпале-
ния и дълбоките бръчки трябва да 
се справите с помощта на профе-
сионалист или на подобрената вер-
сия на BB крема – CC крема.

Корекция на цвета
или на английски – Colour Correction, е 
философията на т.нар. СС кремове. И 
при тази абревиатура има още едно 
разшифроване – Colour Control (преве-
дено на български – „контрол на цве-
та“). Освен талантите на BB кре-

мовете, техните по-добри наследни-
ци притежават и още един много це-
нен – да коригират основния естест-
вен цвят на кожата. Как функциони-
ра това и какво още трябва да знаем 
за всеможещите СС кремове?

Разликата между BB и CC
Докато ВВ кремът набляга повече 

на грижата за кожата, а не толко-
ва на покривния ефект, СС кремове-
те включват всички предимства на 
BB посестримите си (служат като 
основа за грим, серум, овлажнител, 
фон дьо тен и слънцезащитен крем) 
плюс повече подхранващи съставки и 
по-ефективно покритие. Те например 
заличават зачервявания чрез незначи-
телното съдържание на зелен цвят 
във формулата си и правят тена ни 
още по-свеж и още по-сияен.

СС кремът обикновено е с по-
висок SPF, защитаващ както от 
UVA, така и от UVB лъчите. Ос-
вен това прави кожата суперравно-
мерна, тъй като се слива с естест-
вения є цвят много по-ефективно 
в сравнение с BB крема. По-лека-
та консистенция на СС крема дава 
възможност за по-плавно разнасяне, 
като същевременно осигурява изклю-
чително подхранване и намаляване 
на ефекта „лъщяща кожа“. 

За кого са предназначе-
ни CC версиите

BB кремовете са предназначени преди 

всичко за нормален тип кожа без спе-

цифични проблеми. Кожа, която изис-

ква решаване или маскиране на специ-

фичен проблем, е добре да бъде тре-

тирана със СС крем.

Тайната им
се крие във високоефективната им 
обгрижваща текстура. CC кремове-
те съдържат специфични за все-
ки тип кожа цветни пигменти, кои-
то помагат за отстраняване на 

дребни проблеми, като например 
зачервяванията. Коригиращите пиг-
менти променят леко естествения 
цвят на кожа. Тяхната капсулира-
на структура помага на цвета да 
се разгърне още след нанасянето на 
продукта.

Правилното нанасяне
Нуждаем ли се от нормален дне-

вен крем под СС крема? Ако кожа-
та ви е суха, при всички случаи е 
добре да използвате дневен крем под 
СС крема.

След това вземете от него много 
малко количество с възглавничките 
на пръстите си и нанесете на точ-
ки върху онези зони от лицето, кои-
то искате да коригирате. Разнесете 
крема нежно с пръсти в посока от-
вътре навън (от центъра към пери-
ферията на лицето). 

Не се налага да използвате осно-
ва за грим, ако сте нанесли СС про-
дукт, тъй като той служи именно 
за корекция на кожната повърхност.

Какво да очакваме 
след СC крема

В Америка и Азия СС кремовете 
са много търсени. В Европа от про-
летта се предлагат все повече про-
дукти от тях. И не е шега – пър-
вите DD кремове са вече на стар-
това позиция. Американската козме-
тична марка Julep ще докара Dynamic 
Do-all Make-up на пазара, който наред 
с праймера, фон дьо тена и слънце-
защитния фактор ще съдържа и DD 
Concealer в допълнение. DD в този 
случай се разшифрова като Disguise 
& Diminish (в превод на български – 
„маскиране и редуциране“). Т.е. тези 
кремове ще могат едновременно да 
прикриват зачервяванията и тъмните 
петна, но и да ги лекуват и намаля-
ват. Кога ще „кацнат“ у нас пър вите 
DD кремове още не се знае.

©
 Z

HE
KO

S 
/ W

W
W

.1
23

RF
.C

OM

БЕЛА/октомври/187/201318





гр и м

 

Нанесете овлажняващ крем и добре 

го разнесете чрез втриващи дви-

жения с възглавничките на пръсти-

те. От това има три ползи: сухите 

участъци ще се овлажнят, кожата 

ще се кръвоснабди от масажа и ес-

тественият є цвят ще засияе от 

само себе си.

Щрихирайте малко течен фон дьо 

тен (с четка или с гъбичка) върху 

челото, бузите, брадичката и носа. 

Четката и гъбичката ще ви помог-

нат да втриете по-добре грунда в 

кожата, за да стане по-траен. Не 

нанасяйте от този продукт в зони-

те около очите.

Нанесете кремообразен коректор 

(на малки точици) върху вътрешните 

ъгли на очите и под долните клепачи, 

за да туширате кръговете под очи-

те. С четчица или с възглавничките 

на пръстите потупайте отгоре. Ко-

ректорът може спокойно да е с един 

нюанс по-светъл от фон дьо тена.

Основите
Разликата между 
негримирано лице 
(отдясно) е забележима 
едва на втори поглед? 
Добре, че е така! 
Всъщност основата не 
се нанася, за да прикрие 
несъвършенствата ни, 
а по-скоро да уеднакви 
цвета на тена.  Ето как 
го правят майсторите.
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Избирателно и целенасочено туши-

райте неравностите, червените 

капиляра и пъпчиците с помощта на 

щифткоректор. За разлика от кре-

мообразния коректор, този покри-

вен продукт трябва да е с точния 

цвят на фон дьо тена. Иначе щри-

хите с него ще се набиват на очи.

Щрихите, нанесени с щтифткорек-

тора, размажете най-добре с гъба 

за нанасяне на основа. Тази гъба е 

идеалният „инструмент“ за довър-

шително изравняване на тена, тъй 

като с нея може да се работи по-

точно, отколкото с пръстите. Пък 

и не е нужно да натискате.

За завършек – прозрачна ефирна 

пудра върху Т-зоната (чело, нос и 

брадичка). Препоръчително е да я 

нанесете с голяма четка, с чиято 

помощ едновременно ще отстрани-

те излишния себум и ще фиксирате 

грима. Ако кожата ви е суха, може-

те да пропуснете тази стъпка.

Пудрата предлага ултралеко покритие. Течният фон дьо тен е най-добрата грижа. Компактните проду-кти за нанасяне на основа са супергъвкави – има та-кива с много нежна до такива с много силна покрив-ност.

на основата
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Косата може да изрусите 
с лимон… Пастата за зъби 
лекува гнойни пъпки... Подобни 
съвети може да чуете и 
днес, във века на разцвета 
на козметологията. БЕЛА 
ревизира тяхната актуалност 
и анализира тяхната 
ефективност, за да не се 
чудите дали да ги прилагате, 
или не.

 ЛЕКУВА ЛИ ПЪПКИ ПАСТАТА 

ЗА ЗЪБИ?

НЕ. Просто ментолът в състава 
є действа охлаждащо. Но пък флуо-

рът, който съдържат почти всички 
пасти, може допълнително да възпа-
ли пъпките.

 ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ КАР-

ТОФИТЕ ДЕЙСТВАТ КАТО 

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ ОТВЪ-

ТРЕ?

НЕ. Дори и да ядете картофи с 
килограми, съдържащият се в тях 
бетакаротин нито ще ви защити 
от слънчево изгаряне, нито ще ви 
помогне да се сдобиете с по-кафяв 
тен. Но пък това вещество има 
талант да блокира разрушително-
то действие на свободните радика-
ли върху кожата. Да припомним, че 
свободните радикали се образуват 
най-вече, ако прекалявате със слън-
чевите бани, и разрушават най-вече 

съединителната тъкан. Бетакароти-
нът е признат и от дерматолозите 
за „прихващач“ на свободни радика-
ли. Специалистите препоръчват да 
пиете 2 дражета (по 25 мг едното) 
на ден в продължение на 6 седмици 
преди морската ви почивка.

 ДАЛИ ПИЕНЕТО НА МНОГО 

ВОДА ИЗГЛАЖДА КОЖАТА?

НЕ. Не съществува директен 
„тръбопровод“ между стомаха и 
кожата. Кожата изглежда по-све-
жа, когато е добре кръвоснабдена 
и когато съединителната є тъкан 
е здрава. Въпреки това изпиването 
на 2 л вода на ден е благотворно 
за красотата с това, че предотвра-
тява отлагането и задържането на 
течности в съединителната тъкан. 
Но за да не страдате от отоци, не 
яжте и прекалено солено!

 ХИДРАТИРА ЛИ ЯЙЧЕНАТА 

МАСКА КОСАТА?

ДА, НО НЕ СЪВСЕМ. Лецитинът 
(от жълтъка) предпазва косъма от 
изсушаване, но коагулира от темпе-
ратурата на тялото. Ако го от-
миете с топла вода, яйцето може 
направо да се „свари“ в косата ви. 

 ЗАЗДРАВЯВАТ ЛИ РАНИТЕ ОТ 

ПРОПОЛИСА?

ИМА НЕЩО ТАКОВА НО…. Сек-
ретът, който пчелите използват за 
полиране на пчелните си килийки, 
още от Античността се използва 

са м а  н а  с е б е  с и  к о з м е т и ч к а
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 ИЗГЛАЖДА ЛИ МЕДЪТ 

НАПУКАНИТЕ УСТНИ?

ДА. Медът съдържа ви-
тамини, минерали, белтъчи-
ни и овлажняващи вещества, 
които попиват в горните 
слоеве на кожата и є по-
магат да регенерира. Освен 
това медът облекчава възпа-
ленията. Но трябва да сте 
дисциплинирани и да не го 
облизвате от устните си, 
ако сте решили да го използ-
вате като природен балсам.
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за лечение на рани. Самите пчели из-
вършват с него дезинфеционни дей-
ности в кошера и балсамират убити 
вътре животни, които не могат да 
изхвърлят навън, като мишки, гуще-
ри и др. Той е тяхното „химическо 
оръжие“ срещу инфекциите. 

Но има и едно предупреждение 
– чувствителната кожа може да 
реагира на прополиса (дали чист, или 
като съставка в козметичен крем) 
с раздразнения, а понякога и с алер-
гии. Ако спори от полени попад-
нат през открита рана в човешко-
то тяло, те могат да сенсибили-
зират имунната система и дори да 
провокират хрема.

 ПОМАГАТ ЛИ ВЛАЖНИТЕ 

ТОРБИЧКИ ЧЕРЕН ЧАЙ СРЕЩУ 

ПОДПУХНАЛИ ОЧИ?

ДА. Таниновата киселина (тани-
нът) в черния чай действа проти-
вооточно и успокоява кожата. Ако 
дълго време обаче страдате от под-
пухнали клепачи, трябва да посети-
те лекар, за да изключи той по-се-
риозна болест.

 ЛИМОНОВ СОК + СЛЪНЦЕ = 

ПО-РУСИ КОСИ?

ПОЧТИ. Кислородът от възду-
ха в комбинация с UV лъчението 
оксидира в косата, което леко я 
изсветлява наистина, но и я повреж-
да с течение на времето. За изруся-
ване обаче не може да става дума. 
За да изглежда косата ви по-свет-
ла, се доверете на плодовите ки-
селини в състава на козметичните 
продукти. Те оказват адстрингира-
що (стягащо) действие: кутикулни-
ят (люспестият) слой на косъма се 
заглажда (т.е. люспиците не стоят 
рошави, а прилепват плътно една 
върху друга, застъпвайки се като 
керемиди), благодарение на което ко-
сата става визуално по-лъскава и из-
глежда по-светла.

 ДАЛИ РЕДОВНОТО ЕНЕРГИЧ-

НО ЧЕТКАНЕ НА КОСАТА Я ПРА-

ВИ ПО-ЛЪСКАВА?

НЕ. Съветите на бабите ни да се 
решем по 100 пъти на ден, са вече 
доста остарели. Това вреди на коса-
та и дори я накъсва, тъй като от 
ресането косъмът става порьозен. 
Сресването по един път (сутрин и 
вечер) с хубава четка за коса е на-

пълно достатъчно. Това е напълно 
достатъчно. И доста по-полезно.

 ДЕЙСТВА ЛИ ГИМНАСТИКАТА 

ЗА ЛИЦЕ КАТО ФЕЙСЛИФТИНГ? 

НЕ. Когато контурите се отпус-
нат, това е по вина на съединител-
ната тъкан. Екстремните и повта-
рящи се гримаси провокират мими-
чески бръчки. А какво точно е гим-
настиката за лице?! Екстремни и 
повтарящи се движения, нали?!

 ЗАЩИТАВА ЛИ НОКТИТЕ ЛА-

КЪТ ЗА НОКТИ?

НЕ СЪВСЕМ. Само ако работите 
постоянно с ръце във водата. Но 
ако често се лакирате, се нуждаете 

често и от лакочистител. А той е 
проблематичен за ноктите. Дори не-
съдържащите ацетон разтворители 
могат при честа употреба да изсу-
шат нокътната плочка и да напра-
вят ноктите ви чупливи.

 ЗАЗДРАВЯВА ЛИ НОКТИТЕ 

СИЛИЦИЕВАТА КИСЕЛИНА?

НЕ. Няма актуални представи-
телни проучвания, които доказват 
това. Онова, което прави и нокти-
те, и кожата на ръцете красиви, 
е биотинът. Ако всеки ден използ-
вате по 2,5 мг биотин (най-добре 
като комбиниран препарат от ви-
тамини, аминокиселини и микроеле-

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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 ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ КЪ-

ПАНЕТО В ПРЯСНО МЛЯ-

КО РАЗХУБАВЯВА?

ДА, ВЯРНО Е. Млечната 
киселина прави кожата мека, 
а млечните мазнини възста-
новяват липидната є ман-
тия. Но трябва да сложите 
поне 2 л мляко във водата 
във ваната (най-добре в края 
на къпането, за да не фло-
кулира, т.е. да не се отдели 
маслената фаза като слой).
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менти), след около три месеца ще 
забележите ефекта.

 ЛИМОНОВИЯТ СОК ПРАВИ ЛИ 

КОЖАТА НА ЛАКТИТЕ ПО-НЕЖ-

НА?

ИМА НЕЩО ВЯРНО. За да се убе-
дите, разполовете един лимон, из-
дълбайте вътрешността на поло-
винките му, сложете ги с издълбано-
то нагоре на масата и натискайте 
лактите си в тях в продължение 
на 10 мин. Така плодовата кисели-
на ще размекне роговия слой. Накрая 
ги „измийте“ с лимонов сок, подсу-
шете ги и ги намажете с крем. По-
нежни са, нали?

 ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ КОЛКОТО ПО-

МАЗЕН Е НОЩНИЯТ КРЕМ, ТОЛ-

КОВА ПО-ЕФЕКТИВНО Е ДЕЙСТ-

ВИЕТО МУ?

ПОЧТИ. Не за всички – който 
има мазна кожа, с мазния нощен 
крем само „храни“ пъпките си. Пра-
вилото обаче важи с пълна сила за 
дамите със суха кожа. 

 ДАЛИ АНТИЦЕЛУЛИТНИТЕ 

КРЕМОВЕ СА СУПЕР И ЗА ЗОНА-

ТА НА ДЕКОЛТЕТО? 

ДА. Наред със стягащите състав-
ки кремовете против целулит съдър-
жат и такива, които стимулират 
кръвообращението, като напри-
мер кофеин, етерични масла или 
никотинова киселина. А доброто 

кръвоснабдяване провокира регенера-
цията на кожата в продължение на 
няколко часа. Но внимание! При ня-
кои типове кожи стимулацията на 
кръвооросяването може да доведе до 
образуване на огромни червени пет-
на (заради разширяването на кръво-
носните съдове).

 НАИСТИНА ЛИ ЯДЕНЕТО НА 

ШОКОЛАД ВОДИ ДО ОБРАЗУВА-

НЕ НА ПЪПКИ?

НЕ. Шоколадът ни прави щаст-
ливи, защото стимулира производ-
ството на серотонин, хормона на 
щастието. Пъпките могат да се 
обяснят с алергия към ядките в 
шоколада (понякога дори и в чистия 
млечен шоколад се съдържат следи 
от ядки).

 ДАЛИ КРЕМОВЕТЕ ПРОТИВ 

ХЕМОРОИДИ МОГАТ ДА СЕ ИЗ-

ПОЛЗВАТ И СРЕЩУ ТОРБИЧКИ 

ПОД ОЧИТЕ?

НЕ. В тези кремове се съдър-
жат вещества, като например хепа-
рин, които дразнят чувствителната 
кожа около очите.

 ВСЕКИДНЕВНИЯТ ПИЛИНГ 

ПРАВИ ЛИ КОЖАТА ПО-ЧИСТА И 

РОЗОВА?

НЕ. Докъм 30-годишна възраст 
кожата се възобновява в 28-дне-
вен ритъм, който с напредване на 
възраст та се забавя. Така че един 

пилинг месечно си е напълно дос-
татъчен. Повечето пилинги драз-
нят кожата. С масаж можете да 
постигнете точно обратното – да 
отстраните по деликатен начин 
мъртвите клетки от повърхността 
є и да стимулирате кръвооросяване-
то. Ето това наистина ще направи 
тена ви розов!

 ИЗБЕЛВА ЛИ БАКПУЛВЕРЪТ 

ЗЪБИТЕ? 

ДА. Когато ги почиствате с 
него, той реагира като основа и 
отсранява зъбните налепи (плаката). 
Но не прекалявайте с изтъркване-
то на зъбите с бакпулвер, защото 
той е и абразив и изтънява зъбния 
емайл. Това прави зъбите порьозни, 
заради което плаката отново полеп-
ва много лесно по тях.

 ПОМАГА ЛИ ЛИМОНОВИЯТ 

СОК СРЕЩУ ЛУНИЧКИ?

НЕ. Той наистина притежава из-
белващ ефект, но на луничките, кои-
то са пигментни образувания в най-
горните кожни слоеве, не действа.

 ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ ТОПЛИ-

ТЕ КОМПРЕСИ ИЗГЛАЖДАТ 

НАЙ-ДОБРЕ ПОТРОКАЛОВАТА 

КОЖА?

НЕ. Целулитната кожа е склонна 
към образуване на капилярни мет-
лички (знак за слабост на съедини-
телната тъкан), които от топли-
ната се влошават още повече. Вло-
шава се и целулитът, тъй като раз-
ширените от топлината кръвонос-
ни съдове на съединителната и на 
мастната тъкан благоприятстват 
задържането на вода. А една от 
причините за възникване на целулит 
е именно тази!

 ПРАВЯТ ЛИ КАПКИТЕ ЗА ОЧИ 

ПОГЛЕДА НИ ПО-ЯСЕН?

ДА. Активното вещество те-
тризолин (Tetryzolinе) свива кръво-
носните съдове в окото и червени-
ните изчезват. Но с времето очи-
те се пристрастяват към капките, 
съдовете се разширяват още повече 
в сравнение с началото на терапия-
та. Дори уж безобидните изкустве-
ни сълзи не бива да бъдат използва-
ни безотговорно. Зад едно зачервено 
или сухо око може да се крие някоя 
сериозна болест.
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 ЛЕЧЕБНИ ЛИ СА ЗА КОЖА-

ТА ВАНИТЕ С МОРСКА СОЛ?

ДА. Най-лечебна е солта от 
Мъртво море, която съдържа 
магнезиев хлорид, магнезиев сул-
фат, натриев хлорид и калциев 
хлорид. Тези вещества улесняват 
попиването на влага през най-гор-
ния є слой. Магнезият действа и 
успокояващо. За домашно ползване 
изсипете около 500 г морска сол 
във водата във ваната, която по 
температура не бива да превиша-
ва 37 градуса. Внимание, ако има-
те проблеми с кръвното налягане! 
По-добре се консултирайте с ле-
кар, преди да предприемете това.

БЕЛА/октомври/187/201324



 НАИСТИНА ЛИ САУНАТА 

ДЕЙСТВА ДОБРЕ НА КОЖАТА?

ПОЧТИ. След горещо-студения 
ефект на сауната кожата е доста-
тъчно добре кръвооросена, изглеж-
да гладка и опъната. Но роговият 
є слой се размеква, така че влагата 
много по-бързо се изпарява от нея и 
кожата се изсушава много по-лесно. 
Затова след сауна е добре да намаз-
вате обилно тялото с крем. А за 
да компенсирате загубата на мине-
рални вещества (особено на калций 
и калий) чрез потта, изпивайте кана 
прясно изцеден ябълков сок. След са-
уна мазната кожа трябва да бъде 
почистена перфектно, тъй като с 
потта по нея се отлага още пове-
че себум.

 ИЗЧЕЗВАТ ЛИ ПЪПКИТЕ, АКО 

ПРИЕМАТЕ МАЯ НА ТАБЛЕТИ?

НЕ. Витамините от група В дори 
могат да влошат акнето, независи-
мо дали се приемат под формата на 
хапчета мая, или са вложени в коз-
метично средство, с което маже-
те кожата си. По-добре ще є по-
действа цинкът. Приет перорално, 
той облекчава възпаления, а прилаган 

външно, изсушава пъпките.

 АСПИРИНЪТ КАРА ЛИ ХЕРПЕ-

СА ДА ИЗЧЕЗНЕ?

НЕ. Не е много умно да слага-
те върху херпеса навлажнена табле-
та аспирин, както правеха нашите 
баби. Активното вещество ацети-
залова киселина може и да облекчава 
възпаления и да има антибактериален 
ефект, но не и срещу херпеса, кой-
то е вирус. Тук на помощ ще ви 
дойде само специализиран препарат.

 ЧЕСТОТО ПОДСТРИГВАНЕ 

ЗАЗДРАВЯВА ЛИ КОСЪМА?

НЕ. Ако обаче обирате всеки ме-
сец изтънелите връхчета, косата ви 
ще изглежда по-гъста. Между дру-
гото, тя расте средно с по 1 см 
на месец.

 КОЛКОТО ПО-ДЕБЕЛА Е ЛИ-

НИЯТА ВЪРХУ КЛЕПАЧА, ТОЛ-

КОВА ПО-ГОЛЯМО ИЗГЛЕЖДА 

ОКОТО. ТОВА ВЯРНО ЛИ Е?

НЕ. Тази линия действа като 
една рамка. Големите очи изглеждат 
още по-големи, малките – остават 
малки. А при увиснали клепачи ши-
роката лента позиционира очите  ви-
зуално по-надолу. ©
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 ДУХАНЕТО С УСТА 

ПОМАГА НА ЛАКИРА-

НИТЕ НОКТИ ДА ИЗ-

СЪХНАТ ПО-БЪРЗО?

НЕ. За да изсъхне ла-
кът, разтворителите 
трябва да се изпарят 
във въздуха. А влажност-
та на издишания въздух 
забавя този процес.

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



ф и з к у л т у р е н  с а л о н

В
ърхове на дърветата, стена, върхове на дърве-
та, стена, върхове на дървета… Онова, което 
виждате, когато скачате на батут, се сменя в 
такт с подскоците ви: излитате на нивото на 

последния етаж на съседния блок и се приземявате вър-
ху мрежата на батута… Без особени усилия се оказ-
вате на няколко метра над земята и за миг увисвате 
във въздуха. В този миг ви се струва, че сте в без-
тегловност. Падайки надолу, чувствате как ви трепери 
под лъжичката и някъде в зоната на стомаха ви про-
бождат леко сноп иглички… Позволено е и да се смее-
те, и да се страхувате…

Повече от удоволствие
Хората, които поне веднъж са скачали на батут, въ-

одушевено споделят едно и също: „Страхотно е!“. А 

някои дори отслабват. С. М. сподели с нас, че от 46 
размер дрехи сега носи 42. Благодарение на батута. 
Нито диети, нито друга физическа активност била 
практикувала. „Салтото не ми се получи нито веднъж 
– разказа ни тя. – Но това не е важно. Защото вижте 
какъв резултат постигнах в отслабването. При това 
отслабнах с удоволствие!“

Свикнали сме да асоциираме думата „батут“ с дет-
ски надуваем атракцион,  който всяко лято се появя-
ва по парковете. Но батутът не е територия, запа-
зена само за деца. Редовното скачане върху този уред 
тонизира основни групи мускули и нормализира състоя-
нието на сърдечносъдовата и лимфната система. Рит-
мичното дълбоко дишане насища кръвта с кислород и 
забързва обмяната на веществата. 

Натоварването е така интензивно, че за 45-минутна тре-

нировка се изразходват средно 700 калории. За сравнение: 

същия ефект можете да постигнете с 1,5 ч джогинг, 2 ч 

плуване кроул или с 5 ч каране на колело. Другото предим-

ство на батута е, че няма да се изморите толкова, колкото 

ако практикувате останалите три активности. 

Впрочем батутът се използва и при подготовката на 
космонавтите. Защото тренира вестибуларния апарат, 
подобрява координацията и ни учи на… бързо вземане 
на решения. Освен това ни кара да се чувстваме по-
уверени зад волана и да успяваме в онези спортове, кои-
то изискват бърза реакция (например тенис на корт 
или ски спускане).

Първата тренировка
Преди да се качите на батута, поскачайте малко 

Смятат го за лекомислено 
детско развлечение, но батутът 
може да носи удоволствие и ползи 

за здравето и на възрастните. 
А дори и да „топи“ килограми!

ЗА ВЪЗРАСТНИ
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на въже на земята. А кога-
то се качите върху него, 
се опитвайте да дишате 
в ритъма на подскоците 
и при съприкосновение с 
мрежата – да издишва-
те. В полета си наго-
ре отпускайте шията 
и раменете, а при от-
скачане стягайте муску-
лите на цялото тяло, за да не изгубите равновесие.

Отначало може да имате усещане, че пеперуди пърхат 
в стомаха ви, но с течение на времето то изчезва. На 
батута може да скачате не само нагоре – надолу, но 
също и напред – назад и надясно – наляво. По-напред-
налите могат да свиват към гърдите ту лявото, ту 
дясното коляно при отскачане; да разтварят крака на-
страни (в лек шпагат) и да пляскат с ръце над глава-
та или да въртят въображаеми педали, когато се из-
дигат нагоре. Наглед прости упражнения, но не са тол-
кова лесни за изпълнение: и най-малкото отклонение на-
пред или назад – и падате по дупе или по гръб. Усеща-
нето от падането е сякаш току-що сте се запознали 
отново със собственото си тяло. Никой не може да ви 
обясни как да управлявате тялото си във въздуха. То 
си е ваше и само вие знаете как да го контролирате. 
По-точно не знаете, а може да почувствате.

Първи постижения
Постепенно можете да започнете да правите и по-

сложни упражнения: извъртане на 180 градуса или пък 
скачане по… гръб. Салто напред. Кривичко, но горе-до-
лу се получи, нали?! 

Някои неща ще стават добре, някои – не чак толко-
ва. Но през цялото време ще бъдете изпълнени с въз-
торг. И след всеки скок ще се чувствате по-уверени и 
по-уверени. И в някой щастлив момент ще ви се уда-
де да направите първото салто напред в живота си.

От залата после ще си тръгнете потни и доволни. С 
приятна умора в мускулите и с блажена празнина в ума. 
Батутът изисква наистина да живеете точно в този 
момент. Всички други проблеми и да искат, не могат 
да съществуват, докато скачате. Защото и най-малко-

то разсейване може да стане причина да 
излетите настрани и да паднете вър-

ху твърдата земя.

Кой колко
За да намали-
те теглото си и 

да стегнете тяло-
то си, е достатъч-
но да скачате на ба-

тут 2–3 пъти седмично по 1 час. А иначе може да се 
занимавате толкова често, колкото ви се иска. 

Ако искате да станете толкова добри, че да пра-
вите акробатични упражнения, ще ви трябва тре-

ньор и много упоритост. В този случай е най-добре да 
тренирате всеки ден. 

А какво да правите, ако ви е страх? Да се сети-
те, че да скачат на батута могат и 5- и 55-го-

дишните хора. Въпрос на време и на отпускане е. Стра-
хът не е по-голям от никого. 

Батутът е противопоказан на страдащите от 
сколиоза, дискова херния и други заболявания на 

гръбначния стълб. А също така, ако тежите над 100 
кг, в момента на съприкосновение с мрежата натовар-
ването върху ставите и гръбнака ви ще превишава до-
пустимото. Имайте го предвид. 

ЗА ОБЛИЧАНЕ И ЗА ОБУВАНЕ

 Дрехи от „дишащи“ материи, които напълно покриват 

ръцете и краката и не притесняват движенията. Напри-

мер свободни спортни панталони и тениска с дълги ръ-

кави. 

 При някои упражнения от батута се налага да се от-

блъсквате с ръце. За да не се сдобиете с мазоли, е добре 

да сложите ръкавици за каране на велосипед (без палци, с 

уплътнения на дланите).

 Можете да скачате боси, но ако кожата на стъпала-

та ви е чувствителна, е добре да обуете дебели чорапи 

или спортни обувки.
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зд р а в н а  к у л т у р а

П
оловин година след на-
вършване на 17-годиш-
на възраст Юлия отказва 
да излиза от стаята си: 

започнало да є се струва, че други-
те четат мислите є и плетат ин-
триги срещу нея. На всички въпро-
си на околните тя отговаряла през 
зъби, че всичко е наред. Родителите 
є тълкували необичайното поведение 
на дъщеря си като влюбеност. Дори 
подозирали, че се е разделила с някое 
момче. Едва когато Юлия започва да 
чува гласове в тихата стая (тя пък 
подозирала, че някъде в нея има ин-

сталиран таен предавател, който є 
ги изпраща), в момент на просвет-
ление тя сама признала пред себе си, 
че това е доста ненормално. Обра-
зът на човека, страдащ от шизоф-
ренно разстройство, най-често въз-
никва във въображението ни, кога-
то си мислим за лудостта – обяс-
нява американският социален психо-
лог Филип Зимбардо (Philip Zimbardo) 
в книгата си „Психология и живот“, 
написана в сътрудничество с Р. Ге-
ринг. – Шизофренията е разстрой-
ство на психиката, при което съз-
нанието се разпада на фрагменти, 

мисленето и възприятията се изкри-
вяват, а емоциите се притъпяват.“ 

„Шизофренията е телесна болест – 

твърди клиничният психиатър д-р 

Рали ДИМИТРОВ. – Разкъсват се 

връзки между мрежи от неврони, ло-

кализирани във фронталната и тем-

поралната кора и лимбичната систе-

ма (fronto-temporo-limbyc misconnection 
sindrom). В резултат настъпва ця-

лостно нарушение на начина на отра-

зяване на обективната и субективна-

та реалност от мозъка на пациента, 

което води до изцяло погрешно инфор-

миране на съзнанието (Аз-а). Много-

бройните мрежи от неврони и струк-

тури, откъснали се от интегрите-

та на Аз-а, създават нов феномен – 

Аз-ът започва да изживява друг/дру-
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ШИЗОФРЕНИЯТА

КОГА ДА ЗАПОЧНЕМ ДА СЕ ТРЕВОЖИМ?

ЧЕСТО ТЯ СЕ ПРОЯВЯВА ВЪВ ВЪЗРАСТТА ОТ 15 ДО 25 ГОДИНИ. 
ПЪРВИТЕ Є СИМПТОМИ НАПОМНЯТ ПРИЗНАЦИТЕ НА ПУБЕРТЕТА. 
ЗАРАДИ НОВОПОЯВИЛИТЕ СЕ СТРАННОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕТО 
РОДИТЕЛИТЕ СА ОБЪРКАНИ ДАЛИ ТО ПРОСТО Е НЕДОВОЛЕН И СЪРДИТ 
ТИЙНЕЙДЖЪР, ИЛИ Е ВЪВ ВЛАСТТА НА ТОВА КОВАРНО ЗАБОЛЯВАНЕ...

БЕЛА/октомври/187/201328



ги такъв/такива, успореден/успоред-

ни на неговото съзнание, и го/ги оп-

ределя като чужд/чужди. Естествено, 

предприема поведение към „чуждия“ Аз 

като при една автоимунна болест – 

отхвърля го и това става предпос-

тавка за изживяване на повече от 

един Аз, или т.нар. „разцепване на ли-

чността“.

БОЛЕСТТА МОЖЕ 
ДА ЗАПОЧНЕ ПОСТЕПЕННО

и нейните първи признаци да се 
объркат много лесно с кризата на 
преходната тийнейджърска възраст. 
Още повече че медицинските из-
следвания, като магнитно-резонанс-
на томография (МРТ) и анализ на 
кръвта, не могат да помогнат да се 
констатира шизофрения. 

Тя може да приема повече или по-
малко сериозни форми. Потъването 
надълбоко в болестта може да ста-
не причина пациентът да прекара 
по-голяма част от живота си в бол-
ница. При други обаче симптомите 
могат да отслабнат дотолкова, че 
да позволят той да води самостоя-
телен живот и дори да работи. 

По този въпрос д-р Димитров сподели 

интересна статистика: „1% от хора-

та на планетата имат манифест-

ни симптоми, т.е. биват определя-

ни като болни от шизофрения, и при 

поне още 1% от населението на Зе-

мята болестта протича скрито – хо-

рата работят и функционират нор-

мално и само в отделни периоди в жи-

вота си получават много леки прис-

тъпи на болестта за кратки периоди 

от време, които се наричат „шугове“ 

(тласъци)“.

КОИ СА 
ОСНОВНИТЕ СИМПТОМИ

Шизофренията често се проявява 
за пръв път между 15- и 25-годишна 
възраст. Затвореност, неспособност 
за действие, трудности при общува-
не, резки промени на настроението 
– някои от нейните симптоми наис-
тина напомнят кризата на пуберте-
та. Няма причини за сериозно без-
покойство, докато отсъстват дру-

гите признаци – халюцинации, налуд-
ности и нарушения в говора.

ХАЛЮЦИНАЦИИ. Според кли-
ничните психолози и психиатри да 
халюцинираш, означава да възпри-
емаш (виждаш, чуваш и усещаш) 
нещо, което не съществува, но ти 
се струва реално. Халюцинациите 
възникват, когато човек започне да 
възприема някои свои неприятни ми-
сли и чувства като непринадлежащи 
му, като нещо, отделно от него. То-
гава тези мисли приемат формата 
на тревожни видения или гласове.

НАЛУДНОСТИТЕ са устойчиви 
лъжливи представи за света, които 
се запазват без оглед на фактите, 
свидетелстващи за тяхната несъс-
тоятелност (например Юлия обяс-
нява своите „гласове“ със съществу-
ването на „предавател“ в стаята). 
Налудната мисъл е в грубо проти-
воречие с обективната реалност и 
не може да бъде преборена от дово-
дите на здравия разум. Пациентът 
трайно вярва в нея. 

„Разстройството на отражението на 

обективната вътрешна и външна ре-

алност води до погрешна обработка 

на информационния поток и насочва-

не на Аз-а към борбата с другия/дру-

гите Аз-ове, до откъсване от света и 

отваряне изцяло на „вратата“ на вни-

манието навътре към този проблем – 

допълва д-р Димитров. – Промяната в 

отразителната способност на съз-

нанието води до десоциализация, ли-

шава пациента от социално функцио-

ниране, самоорганизация, планиране... 

Човекът, страдащ от тази болест, 

започва да прилича на „оркестър без 

диригент“.“

РАЗСТРОЙСТВА НА РЕЧТА. 
Ко га то се появят те, болестният 
процес е сериозно напреднал. 

„Първоначално разстройствата в ми-

сленето се проявяват с отпадане на 

ръководната идея и разкъсване на ми-

сленето на големи интервали (пара-

логии). Когато болестта не се леку-

ва дълго време, се появяват неологи-

зми – термини, в които се влага ново 

съдържание, което обикновено е фан-

тастно и нелепо. След по-дълго про-

тичане на заболяването мисленето и 

речта се накъсват до такава степен, 

че говоренето на пациентът започва 

да прилича на „речева салата“ – от-

делни думи и фрагменти, които нямат 

никаква логическа връзка помежду си“ 

– обяснява д-р Димитров.

ОТКЪДЕ СЕ ВЗЕМА 
ТАЗИ ШИЗОФРЕНИЯ?!

Точните причини на болестта не 
са известни на никого. Има три хи-
потези. 

ГЕНЕТИЧНА. „Рискът от шизо-
френно разстройство нараства, ако 
това разстройство го е имал някой 
от близките ви родственици – твър-
ди изследователят на шизофренията 
Ървинг Готесман (Irving Gottesman) в 
книгата „Теории за шизофренията“ 
(Theories of schizophrenia). Но тук не 
става дума само за наследственост. 
Болестта по принцип се отключва 
от силен стрес, друго сериозно забо-
ляване или от влиянието на семей-
ната атмосфера (ако болен родстве-
ник общува с детето, може да му 
предаде своите страхове и особено-
сти на поведение). 

Скорошни научни изследвания по-
казват, че в дадени географски реги-
они, където човешката популация е 
избита от война „до крак“, след пе-
риод от 30 г. при новозаселниците 
честотата на заболяването се въз-
становява в същите проценти като 
преди войната. Доказано е, че съ-
ществен фактор е наличието на му-
тации в части от гени и усложне-
ния с хипоксия по време на бремен-
ността и раждането.

БИОЛОГИЧНА. От гледна точ-
ка на биологията тийнейджърската 
възраст е период на преустройство 
на мозъчните структури – едни не-
вронни връзки възникват, а други из-
чезват. Твърде е възможно при ня-
кои тийнейджъри да станат „ава-
рии“, които да нарушат способнос-
тта им да се справят в напрегна-
ти ситуации (особено при наличието 
на силни чувства), твърдят някои 
психиатри. Но те могат просто да 
съпровождат болестта, а причината 
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за нея да е в нещо друго. 

Според д-р Димитров напоследък все 

по-упорито се твърди, че решаващо 

значение за възникването на шизо-

френиите имат усложненията по вре-

ме на бременност и раждане по ес-

тествени пътища – инфекции, хипо-

ксия, водещи до убиване на матрични 

клетки, които са необходими на мо-

зъка в различни етапи от неговото 

биологично развитие. „Смело е да го 

кажа, но според мен забраната със за-

кон на раждането по естествен на-

чин на планетата би довело до реду-

циране на минимум 50% от страдащи-

те от тази болест“ – изненадва ни 

специалистът.

ПСИХОАНАЛИТИЧНА. Извест-
ният психоаналитик Виржини Мегле 
(Virginie Meggle) обяснява, че „на ши-
зофрения са податливи онези, кои-
то несъзнателно възприемат себе 
си като част от майчиното тяло“. 
Според нея такъв човек е неспосо-
бен да се справи със ситуации, сим-
волизиращи отделяне от родители-
те: изпит в училище, развод, сексу-
ални фантазми, загуба на близък чо-
век. Те травмират детето и могат 
да провокират шизофрения.

„Според психо-социалната теория за 

шизофренното семейство наличие-

то на шизоидни поведенчески сте-

реотипи в него води до т.нар. рани-

мост у децата, т.е. създадените ре-

ални модели на шизофренно поведение 

провокират ранимия геном“ – твърди 

д-р Димитров.

ДА ВИНИМ ЛИ НАРКОТИЦИТЕ

Марихуаната, амфетамините и 
синтетичните субстанции предиз-
викват допаминово изгаряне на мре-
жи от неврони в мозъка. Образно 
казано, ако мозъкът ни е небостър-
гач с хиляда светещи апартамента, 
след една доза от гореспоменати-
те внезапно биват „изпържени“ (из-
ключени) мозаично 200–300 от тях. 
Това разрушаване на невронни връз-
ки в мозъка като цяло не се разли-
чава особено от хода на тривиал-
ния шизофренен процес. Затова СЗО 
и Световната психиатрична асоциа-

ция определят марихуаната, синте-
тичните амфетамини и екстазито 
като директни причинители на ши-
зофрения.

ОПАСНИ ЛИ СА ЗАСЕГНАТИТЕ 
ОТ ШИЗОФРЕНИЯ

Честотата на извършване на кри-
минални и тежки престъпления в 
популацията на здравите хора ста-
тистически доказано е по-висока от 
тази в шизофренната популация.

Т.е. опасността на болните от 
шизофрения е силно преувеличена. 
Ако те попаднат в криминална си-
туация, по-често са в ролята на 
жертви. Страдащият от шизофре-
ния е много по-опасен за себе си, 
отколкото за другите. Склонност 
към насилие може да се появи само 
под въздействието на болезнени ха-
люцинации – например когато той 
започне да мисли, че пред него е не 
баща му, а демон. В моменти на ос-
тра криза пациентът не си дава 

сметка за тежестта на своето със-
тояние. Понякога е необходима вре-
менна хоспитализация, за да се за-
щити някой друг от него самия и 
да се избегне опит за самоубийство.

ПОМАГА ЛИ ЛЕЧЕНИЕТО

Съвременното лечение на шизоф-
ренната болест включва биологично 
лечение, психотерапия и социотера-
пия. Психотерапията е важна, защо-
то помага на тийнейджъра да раз-
бере защо не може да се справи сам 
и го насочва да намери опора, за да 
може да се справи. „Опорите“ могат 
да бъдат литературно творчество, 
рисуване, фотография, грижи за жи-
вотни, музика… „Много е важно да 
видите особения талант на всеки 
болен – подчертава Виржини Мегле. 
– Да, действително никой не знае 
как да излекува шизофренията, но 
тя може да се управлява. Постарай-
те се да разберете своето дете“.

Според д-р Димитров при установен 

болестен шизофренен процес на пър-

во място трябва да се проведе биоло-

гично лечение, за да се „вържат“ връз-

ките между невроните в мозъка на 

страдащия (с цел да се нормализира 

обективното отразяване на вътреш-

ния и външния свят). Чак тогава този 

пациент може да бъде повлиян и пси-

хотерапевтично. А след това е на-

ложителна и социотерапия, която да 

„върне“ индивида в обществото на се-

беподобните му, където той наисти-

на да може да бъде щастлив.

Пациентите с шизофренни раз-
стройства могат да се научат да 
осъзнават болестта си даже и ако 
не могат напълно да я контроли-
рат. А състоянието например на 
25% от тези, при които е била 
диагностицирана шизофрения, в края 
на краищата се стабилизира. Съвре-
менните средства за рехабилитация 
и психотерапия позволяват да се по-
стигне такава ремисия (отслабване 
на симптомите), че виждайки паци-
ента в такъв период, незапознат с 
неговата история психиатър не би 
му поставил такава диагноза.

Консултант д-р Рали  ДИМИТРОВ, 
клиничен психиатър

 „Трудно живея с болестта на моя син. 
Онова, което той понася, е непоноси-
мо, но и това, на което той подлага 
своите роднини, също е непоносимо. 
Шизофренията изкривява отношени-
ята. Затова се старая постоянно да 
отделям детето си от болестта му. 

Старая се никога да не забравям, че 
това е ситуация, с която никога няма 
да свикна, но която не мога и не бива 
да променям. Че имам дете, което из-
исква повече внимание при общуване. 
Например преди да отговоря на негов 
есемес, аз дълго обмислям какво точ-
но да напиша. Ние никога не можем 
да влезем в главата на другия, особе-
но на онзи, който страда от психично 
заболяване. Аз не съм на негово мяс-
то и се отказах от опитите да ста-
на на негово място. Понякога ми се 
струва, че той ме разбира по-добре, 
отколкото аз него. Това е доста не-
приятно! Нямам никаква увереност за 
нищо... Единственото, което ми е из-
вестно, е, че любовта е най-доброто 
лекарство. Опитвам се да я запазя и 
да обичам своя син.“

Александър Ц., 

баща на 23-годишния Н.

МОЯТ СИН 
И НЕГОВАТА БОЛЕСТ 
НЕ СА ЕДНО И СЪЩО
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СЪННА БУЛИМИЯ

Мнозина се опитват да компенсират недостига на сън през 

почивните дни, от-

давайки се на т.нар. 

„сънна булимия“, т.е. 

отспивайки си до съ-

бота следобeд. Осо-

бена полза от това 

няма. Учени от Севе-

розападния универси-

тет (щата Илинойс, 

САЩ) доказали, че не-

доспиването, натрупано в течение на няколко дни през сед-

мицата, е безсмислено да се наваксва с дълъг еднократен 

сън през уикенда. Недостигът на сън в течение на едно де-

нонощие организмът е способен да възстанови без никакви 

вреди за него самия на… следващия ден. Но системното не-

получаване на тези „компенсации“ няколко дни поред води до 

раздразнителност, потиснато състояние и… напълняване.

НЕГЛИЖИРАНЕ НА 
ХРОНИЧНИТЕ БОЛЕЖКИ

Някои хора с години отлагат визитата при лекаря, ръково-

дейки се от съображението: „Днес се чувствам по-добре, 

може утре въобще да престане да ме боли?“.

Но научни изследвания сочат, че между пациентите с депре-

сии, тези с посттравматичен синдром и онези, които из-

питват хронична болка, има нещо общо. Това е т.нар. дезап-

тационна реакция, която се изразява в мускулна слабост, 

притъпен апетит, намалено либидо, неспокоен сън, трудна 

концентрация и неспособност за физическа активност. Та-

къв човек постоянно се чувства замаян и изтощен, което 

силно намалява качеството му на живот.

ЛИПСА НА КИСЛОРОД

Постоянният престой в задушни помещения забавя обмяна-

та на веществата и води до по-бърза уморяемост. Съве-

тът „Разхождайте се повече след работа“, уви, не може да 

се изпълни от всички. Но има други решения. Първо, същест-

вуват кислородни коктейли и второ, можете да промените 

техниката си на дишане. През по-голямата част от деня 

ние дишаме повърхностно. Заслужава  си да отделяте ня-

колко минути на ден, за да подишате по-дълбоко. Можете да 

потърсите в Интернет и описания на основните дихател-

ни упражнения в йога.

ЛОШИ НАВИЦИ 
ЗА ИЗТРЪГВАНЕ
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най-чувствителният метод
за ранно диагностициране 

на рака на гърдата

П
о данни на Националния ра-
ков регистър ракът на гър-
дата заема дял от 25,8% 
от всички онкологични за-

болявания при жените и се нарежда 
на първо място по честота (годиш-
но в България се диагностицират 
около 3 655 нови случая). Ранното 
му откриване е определящо за изхо-
да от заболяването.

Около 85% от жените, които 
страдат от рак на гърдата, са над 
40-годишна възраст, но през послед-
ните години 

болестта „подмладява“ 
т.е. зачестяват случаите на забо-
ляването при жени до 30-годишна 

възраст.

Горещо препоръчвам всяка 

жена, навършила 35 години, да 

посещава мамолог веднъж го-

дишно. А жените с  данни за риск 

от рак на гърдата е необходимо 

да започнат да се наблюдават и 

в по-ранна възраст.

От съществено значение за ранно-
то откриване на заболяването е са-
моизследването на млечните жлези, 
което всяка една жена на възраст 
около 30 години трябва да започне 
да прави вкъщи.

Методи за изследване 
на млечната жлеза

От тях най-често се прилага 

мамографията (рентгенова снимка 
на млечната жлеза), който се смя-
та за основен и най-чувствителен 
метод за регистриране на наличие 
на нетипични образувания в гърдата.

Ехографията на млечната жлеза е 
ултразвуково изследване.

Висококачествената мамография, 
съчетана с преглед на гърдите от 
лекар, е най-ефективният начин за 
ранно откриване на рак на млечна-
та жлеза. 

Ехомамографията също е скринин-
гов метод за изследване на гърдите 
при жени под 40-годишна възраст, 
които са без субективни оплаквания. 

Основната задача на скри-

нинговата (профилактична) 

мамография е ранната диагно-

стика на рака на млечната жле-

за при асимптоматични жени.

Ефикасността на мамографския 
скрининг е доказана чрез множество 
рандомизирани проучвания (проуч-
вания, които разделят доброволци-
те участници в тях на случаен прин-
цип – бел. ред.), които показват, 
че намаляването на смъртността 
е постигнато благодарение на въз-
можността на мамографията да 
диагностицира карцинома в най-ра-
нен стадий (още докато е с размер 
под 1 см.) при жени, подложени на 
скрининг, в сравнение с контролна 
група, неподложени на такъв.

Д-р Галина Георгиева завършва медицина през 2002 г. 

след което специализира образна диагностика и рабо-

ти по тази специалност в различни болнични заведе-

ния. Част е от екипа на „Сити клиник“ от самото є от-

криване в края на 2012 г. 

От 2005 г., след отлично издържан конкурсен изпит е 

асистент към катедрата по образна диагностика на 

Медицински университет – София. Има завършени кур-

сове по магнитно-резонансна диагностика на мускуло-

скелетна система (в Барселона, Испания); КТ диагно-

стика на сърдечносъдова система (в Будапеща, Унгария) и диагностика на уро-

гениталната система. Притежава европейски сертификати за следдипломна 

квалификация в областта на мускулно-скелетната, урогениталната и сърдеч-

носъдовата система. Участва в редица национални и международни конферен-

ции и обучителни курсове в различни области на образната диагностика. Има 

над 10 научни публикации в наши и чужди научни списания. Членува в Българската 

асоциация по радиология (БАР) и Европейската асоциация по радиология (ESR).

ВИЗИТКА

Мамографията
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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Рентгеновите лъчи
които се използват в мамографията, 
са с по-ниска енергия (напр. в срав-
нение с тези при рентгенова снимка 
на гръдния кош) и поради това об-
лъчването за пациента е редуцирано. 

Какво е дигитална 
мамография ?

При дигиталното изследване образът 

директно се прехвърля в компютър. 

Това позволява на лекаря да модули-

ра образите с цел – по-висока инфор-

мативна стойност. При дигиталната 

мамография дозата рентгеново лъче-

ние, което получава пациентът, е до-

пълнително редуцирана.

Както всеки метод и мамографията 
има както своите предимства, така 
и своите недостатъци (има напри-
мер случаи, когато жената откри-
ва промени в гърдата, които не се 
визуализират чрез мамографията). А 
също така, ако гърдите са много 

плътни, оценката на измененията е 
много трудна чрез мамографско из-
следване. 

Видове мамографии
Има диагностични и скрининго-

ви мамографии. Скрининговите ма-
мографии се провеждат при жени, 
които нямат оплаквания (асимпто-
матични са) или при такива, които 
имат фамилна обремененост за рак 
на гърдата. При тях могат да бъ-
дат открити формации, които не 
се установяват при преглед. Диаг-
ностичните мамографии се правят 
на жени, които имат някакви симп-
томи. Целта е откриване на пато-
логията и прецизирането є.

Профилактиката 
е от огромно значение за ранната 
диагностика на заболяването.

Най-общо се следват следните пре-
поръки:

 Ежеседмично самоизследване на 
гърдите след 20-годишна възраст. 

Най-добре е то да се направи седми-
ца след края на последната менстру-
ация, защото тогава гръдната тъ-
кан не е чувствителна. Изследвания 
показват, че самоизследването също 
може да редуцира смъртността от 
рак на гърдата. Когато се самоиз-
следвате, не забравяйте, че в гърди-
те настъпват промени и вследствие 
на бременност, преди менструация-
та, при менопауза и при вземане на 
противозачатъчни медикаменти или 
хормони. 

 Ежегоден клиничен преглед след 
35-годишна възраст.

 Мамографско изследване всяка 
втора година след навършването на 
40 години и ежегодно в интерва-
ла между 50- и 69-годишна възраст.

Мамографията е единственият 
метод, чрез който може да се на-
прави ранна диагностика на рака на 
млечната жлеза. Това е от особе-
на важност за ранното започване на 
лечение, което дава висок шанс за 
добър ефект от терапията. 

Запишете си час за мамографско изследване 

в „Сити клиник“ на тел: 0700–13–127.

„СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“

Как се провежда мамографията? 

За да се получат добри резултати, специалистът трябва да се 
стреми мамографското изследване да отговаря на някои устано-
вени принципи. В началото гърдите се притискат за няколко се-
кунди, с цел да се предотврати наслагването на структури, да се 
подобри качеството на образа и да се намали дозата рентгеново 
облъчване за пациента. 

Каква подготовка се изисква? 

Не провеждайте мамографско изследване в седмицата преди мен-
струалния цикъл, тъй като в този момент гърдите са напрегна-
ти и болезнени. Не слагайте дезодорант, парфюм, лосион или пуд-
ра в областта на гърдите, преди да се подложите на мамографско 
изследване. Химични частици от тези продукти могат да влошат 
качеството на образа и да затруднят поставянето на диагноза.

Колко често трябва да се прави мамография? 

Първата скринингова мамография трябва да се направи на 40-го-
дишна възраст. При жени между 50- и 74-годишна възраст тя тряб-
ва да се прави всяка година. При данни за фамилна обремененост е 
необходимо по-ранно провеждане на мамография.

Какво да правя, ако скрининговата мамография устано-

ви промени?

Следващият метод за изследване, на който трябва да се подло-
жите, би трябвало да бъде ехомамографията, която позволява 
различаването на течни от плътни лезии и чрез нея се опреде-
ля кръвоснабдяването на лезията. Ядрено-магнитният резонанс е 
техника, която показва структурата на млечните жлези и нали-
чието на промени в тях и дава възможност за стадиране на ту-
морите, за да се избере правилната терапия.

Мога ли да се подложа на мамография, ако имам гръдни 

импланти? 

И жените с импланти могат да се подлагат на мамография, но 
по време на изследването тъканта на гърдата се изтегля напред 
чрез специфична техника. 

Как да подходя при проблем с гърдите по време на бре-

менност?

По време на бременността настъпват промени в гърдите в ре-
зултат на променените хормонални нива. Тук правилният метод 
за диагностика е ехомамографията – тя ще даде информация 
дали има формация и каква е структурата є. Ако се наложи да се 
направи мамография, то това е възможно, като се постави оловна 
престилка върху корема на майката.
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“

И вие сигурно сте чували някоя своя приятелка да изрича: 
„Болят ме гърдите, но всич-
ко е под контрол. На нерв-

на почва е!“ Понякога неглижирането 
на симптомите на основните сърдеч-
носъдови заболявания (миокарден ин-
фаркт и мозъчен инсулт) може да ви 
струва живота. За спецификата на 
сърдечносъдовите болести при жени-
те разговарям с д-р Иветa ТАШЕВА, 
специалист по сърдечносъдови заболя-
вания в „Сити клиник“ – София. 

Различно ли работят сърцата 

на мъжете и на жените – в пре-

кия и в преносния смисъл?

– Разлика в структурата и функцио-
нирането на мъжкото и женското 
сърце няма. Големият мит, на който 
сме свикнали да робуваме, е, че мъ-
жете са по-засегнати от сърдечно-
съдови заболявания. Според една ско-
рошна статистика на American Heart 
Association жените най-малко очак-
ват да се разболеят от сърдечно-
съдово заболяване. Но една на все-
ки три жени в Америка умира точ-
но от сърдечносъдово заболяване. За 
сравнение – една от всеки триде-
сет и една жени се разболява от 
карцином на млечната жлеза. Впро-
чем рискът човек да се разболее от 
всякакво онкологично заболяване е по-
малък, отколкото да бъде покосен 
от сърдечносъдово. 

За България, за съжаление, не ус-

пях да открия точна статистика 
за разликите между мъжете и жени-
те по отношение на сърдечносъдови-
те проблеми. Но от практиката си 
знам, че жените преживяват мно-
го по-тежко инфарктите и инсулти-
те от мъжете. Дори много по-труд-
но понасят интервенционалното ле-
чение, което се изразява в отпушва-
не на запушения съд в условия на ос-
тър инфаркт. 

От 1984 г. насам се говори, че смърт-
ността при жените от сърдечносъдо-
во заболяване е по-голяма, отколкото 
при мъжете. 

Подчертавам, че не говорим за про-
цент на заболеваемост, а за смърт-
ност, което също показва, че жен-
ският организъм по-трудно се справя 
с тези болести. Жената много по-
бавно се възстановява след сърдечна 
операция от един мъж... 

Впрочем кои са сърдечносъдо-

вите болести?

– Миокарден инфаркт (инфаркт на 
сърцето), мозъчен инсулт (апоплек-
тичен удар), както и запушване на 

други артериални съдове по тялото. 
Тромбозите и емболиите също се во-
дят сърдечносъдови заболявания. 

А кои са рисковите фактори и 

при двата пола. Но моля да ги 

подредите по важност?

1. Фамилна обремененост.

2. Артериална хипертония, или висо-
ко кръвно налягане.

3. Захарен диабет от втори тип, 
който се появява при по-възрастни-
те хора. 

4. Дислипидемия – нарушение на ли-
пидния метаболизъм, характеризира-
що се с високи нива на лошия хо-
лестерол.

5. Възраст. При мъжете рискът се 
покачва след 45-годишна възраст, а 
при жените – след 55-годишна въз-
раст.

6. Тютюнопушене. Отново в статис-
тиката на American Heart Association 
се цитира, че жените пушачки се 
разболяват от миокарден инфаркт 
или друго сърдечносъдово заболяване 
19 години по-рано от непушачките. 
Което идва да каже, че тютюнопу-

Д-р Ивета Ташева е завършила Медицин-

ския университет – София със специал-

ности: вътрешни болести, кардиология и 

инвазивна кардиология. Работила е дълго 

време в университетска болница „Све-

та Екатерина“, Правителствена болница 

и МБАЛ „Токуда“. В „Сити клиник“ работи 

от 2012 г. като специалист по сърдечно-

съдови заболявания.

ВИЗИТКА

Д-р Ивета Ташева:„ЖЕНИТЕ УМИРАТ 
ПО-ЧЕСТО ОТ ИНФАРКТ 
ОТ МЪЖЕТЕ
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шенето е рисков фактор за сърдечно-
съдови проблеми, особено при дамите.

А контрацептивите и хормо-

нално заместителната тера-

пия по време на менопауза ри-

скови фактори ли са?

– Не е доказана връзката на контра-
цептивите и проблемите със сърце-
то, но те гарантирано провокират 
тромбози на артериите. Смята 
се, че естрогените профилактират 
функциите на сърцето и на това се 
основаваше мита за по-късната поява 
на сърдечносъдовите заболявания при 
жените. Но напоследък тази теория 
се разклати. Сигурно защото при же-
ните надделяват други рискови фак-
тори. Хормоналната заместителна 
терапия, ако няма други рискови фак-
тори, може да се отчете в полза на 
сърдечносъдовия риск. 

Наскоро прочетох, че тези за-

болявания подмладяват, осо-

бено при жените. Вярно ли е 

това?

– Доскоро се смяташе, че до навли-
зането в периода на менопауза же-
ните не са застрашени от инфаркт 
или инсулт. Но напоследък много по-
често млади жени получават този 
тип заболявания и при тях именно 
те протичат с много висока смърт-
ност. Защото организмът им не е 
подготвен. При по-възрастните жени 
стесненията на съдовете се случват 
по-бавно и организмът има време да 
се адаптира и да създаде заобиколни 
пътища, по които да храни тъкан-
та на миокарда. А при неподготвения 
организъм на млад човек едно остро 
запушване на артерия много често е 
с летален изход.

Има ли деца пациенти с ми-

окарден инфаркт. 

– Деца не, но има младежи меж-
ду 18- и 28-годишна възраст с мно-
го тежки инфаркти. Обикновено на 
тази възраст специалистът се съм-
нява в употребата на наркотици, за-
щото наркотиците водят до много 
тежък спазъм, вследствие на който 
се запушва артерията, която храни 
сърцето, без по нея да има натру-
пана плака. 

Какви други особености се на-

блюдават при пациентките от 

женски пол със сърдечносъдови 

оплаквания?

– При жените по-често се случва да 

имат оплаквания, но те да не мо-
гат да бъдат визуализирани. Исхеми-
ята (недостатъчно кръвоснабдяване 
на сърдечния мускул) при жените по-
често се дължи на микроваскуларна 
болест (промени на малките кръво-
носни съдове, които хранят сърце-
то). Коронарографията (изследване, 
което оцветява артериите и уста-
новява дали са запушени, или сте-
снени) обаче не може да отчете за-
пушване на малките кръвоносни съ-
дове, макар обективните изследвания, 
като велотест и клинична картина, 
да показват, че пациентката има до-
казана исхемия. 

Втората особеност при жените е 
т.нар. „тако-цубо“ синдром (на япон-
ски това означава „мрежа за залавя-
не на октопод“ – бел. ред.). Част от 
сърдечния мускул не функционира до-
бре, което води до имитиране на ос-
тър инфаркт. И тук коронарографи-
ята не установява запушване на го-
лемите артерии. Реално има клиника 
за инфаркт, но причината я няма. И 
този синдром се среща много по-чес-
то при жени. 

Какви са симптомите на ми-

окардния инфаркт. Различни ли 

са на различна възраст? И как-

во може да предприеме постра-

далият в първата минута след 

инфаркта? 

– Единственото, което може да на-
прави, е да се обади на „Бърза по-
мощ“ и да сдъвче един аспирин. Дру-
го не може да направи. 

А симптомите са много различни и 
понякога подвеждащи. Болката зад 
гръдната кост е най-често среща-
ният. Инфарктът може да се про-
яви само с болка в долната челюст 
или само с изтръпване на челюст-
та. Като говорим за болка, гово-
рим за болка с продължителност над 
15 мин. Ако това се случи, трябва 
да потърсите спешна медицинска по-
мощ. 

Дяснокамерните инфаркти се проя-
вяват само с гадене и повръщане и 
човек въобще не може да разбере, че 
това е инфаркт. Да не говорим, че 
има и асимптомни инфаркти, кои-
то се откриват само с кардиогра-
ма. Принципна разлика на симптоми-
те при жени и при мъже няма. По 
отношение на възрастта те са по-

завоалирани при по-възрастните хора 
и по-ясни при по-младите. 

Менопаузата при жените от-

ключващ фактор ли е за сър-

дечносъдови заболявания?

– Тя е рисков фактор. Особено ако 
жената има артериална хиперто-
ния или захарен диабет. Тогава тя 
трябва редовно да следи стойно-
стите на кръвното налягане, липид-
ния си профил и кръвната захар. Да 
се консултира с кардиолог, за да се 
коригират и контролират тези ри-
скови фактори. Кръвното трябва да 
се движи около стойностите 130/80 
mmHg. Общият холестерол трябва 
да е под 5 mmol/l, ако няма доказано 
сърдечносъдово заболяване. Ако има – 
стойностите трябва да са още по-
ниско. Кръвната захар трябва да е 
под 6 mmol/l.

Профилактиката…

– Ако няма рискови фактори, дос-
татъчно е да започнете да водите 
здравословен начин на живот. Кое-
то означава повече физическа ак-
тивност, здравословно хранене (по-
вече бавноразграждащи се въглехидра-
ти, по-малко мазнини, повече риба 
и храни, съдържащи омега-3 маст-
ни киселини, повече зеленчуци и пло-
дове заради витамините). Доказано 
е, че колбасите имат пряка връзка 
със сърдечносъдовите заболявания, за-
щото съдържат изключително много 
сол и консерванти. Затова аз горещо 
ви препоръчвам да ги изключите от 
менюто си, дори и да не сте пред-
разположени генетично към сърдечно-
съдови болести.

Какви са възможностите за 

диагностика на сърдечносъдо-

ви проблеми в „Сити клиник“?

– Оборудването тук е добро и спе-
циалистите са много подготвени. Те 
могат да направят добър рисков про-
фил на пациента и да предложат 
какви други допълнителни изследва-
ния да се направят. При наличие на 
рискови фактори може да се направи 
велотест или скенер на коронарни-
те артерии. Има и доста други оп-
ции, но не е препоръчително пациен-
тът сам да ги изисква. Само специа-
лист може да реши дали има нужда 
от това, или не. 

Разговора води Мариана  ЯНЕВА 
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Успехът на инвитро репродукцията днес е въ-
прос на иновативни технологии. За най-нова-
та апарату ра и експерименталните методи 

в репродуктивната медицина разказва доц. д-р Румен 
ДИМИТРОВ, ембриолог в „Инвитро АГ медицински цен-
тър Димитров“. 

– Доцент Димитров, кои са най-новите подхо-

ди за повишаване успеваемостта на метода 

инвитро? 

– След първата успешна инвитро процедура през 
1978 г. развитието на инвитро методиката е свърза-
но с въвеждане на микроманипулационни техники и усъ-
вършенстване на инкубаторите, в които се извърш-
ва инвитро развитието на ембрионите. През последни-
те години има тенденция за максимално доближаване на 
инвитро репродукцията до естествената репродукция. 

В нашата клиника се използват нови методи за диагно-
стика, на чиято база се предлагат и нови методи за тре-
тиране. За първи път прилагаме нов подход за култиви-
ране на ембриона.

Заедно с колегите от университета в Улм, Германия, 
сме разработили устройство, част от нов тип инкуба-
тор, благодарение на което условията на инвитро кул-
тивирането се доближават максимално до естествено-
то инвиво развитие на човешкия ембрион. 

– Какво представлява това устройство?

Това устройство, в което култивираме човешките ем-
бриони, реално имитира движенията на маточната тръба. 

През последните 20 години бе наложено статичното 
култивиране на ембрионите. Но в човешкия организъм 
условията, в които ембрионът се развива, не се ста-
тични. Когато оплоденият ембрион попадне в маточ-

ната тръба, той е подложен на движения – от една 
страна, това са контракциите на самата маточна тръ-
ба, а от друга, специфичните трептения на ресничките 
на епителните клетки, с които тя е покрита. Инте-
ресно е, че тези движения са със специфична честота 
и последователност.

Пресъздаването на тези условия при инвитро култиви-
рането води до една динамична система на култивира-
не, която наподобява натуралните условия, при които се 
развива човешкият ембрион.

А това има огромно значение за метаболизма на ем-
бриона – по този начин той се предпазва от вредните 
вещества, които сам отделя. 

Използваме и много качествени среди за култивиране, 
които са под много висок контрол и които максимално 
предпазват ембриона от околната среда – сякаш се на-
мират в матката на жената. Съчетаването на изклю-
чително качествени среди с такава динамична систе-
ма за култивиране ни позволява значително да увеличим 
шанса за бременност. 

Така се повишава процента на оплодените яйцеклетки, 
които достигат до стадий бластоцист, което от своя 
страна значително увеличава процента на имплантации 
и процента на успешни бременности. 

– Проблемът на метода инвитро от самото му 

начало е многоплодността. Дали сега той може 

да се смята за решен?

– В съвременното инвитро този проблем е решен, за-
щото ние имаме много точни и ясни критерии за се-
лекция на ембрионите и можем да преценим кой от тях 
има максимален шанс да се имплантира. Съответно „из-
лишните“ ембриони можем да ги замразим. И ако паци-
ентката не забременее в този цикъл, можем да ги вър-
нем в следващ, като избегнем повторната стимулация 
и пункцията на яйчниците. Достатъчно е да подготвим 
лигавицата и да върнем размразения ембрион. 

Връщане на много ембриони с цел по-висока успеваемост 
вече е минало. Например в Дания трансферът на един 
ембрион при жени под 36-годишна възраст и при първи 
инвитро опит е утвърден със закон. Такава е и тенденци-
ята в доста европейски страни. 

Ние също имаме законодателство, което при определе-
ни условия (при определени пациенти или по отношение 

ИНВИТРИНВИТР

БЪДЕЩЕБЪДЕЩЕ

Доц. д-р Румен 

ДИМИТРОВ
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на възрастта на жената) не позволява връщане на по-
вече от 2 ембриона. Естествено, тук е важен индиви-
дуалният подход, за да се даде максимален шанс на едва 
двойка да има дете. 

– Надеждна ли е методиката на замразяване на 

ембрионите?

– Процесът на замразяване на ембрионите е доста 
сложен. Доскоро процентът на успешни бременности от 
замразени ембриони беше доста по-нисък от този при 
„свеж“ трансфер. Основно проблемът беше в методи-
ката и средите за замразяване. За целта се използва-
ха машини за програмно замразяване, като резултатите 
от този метод бяха 10–15% имплантация след транс-
фера на така замразени ембриони, което не ни удовлет-
воряваше. 

Вече можем да се похвалим, че в нашия инвитро цен-
тър от началото на годината успешно сме въвели за-
творена система за витрифициране (вж. обяснението 
по-долу – бел. ред.) на ембриони, която отговаря на по-
следните европейски директиви за асептичност и се 
отличава с много висока успеваемост при трансфера на 
замразени ембриони.

Витрификацията е най-съвършеният метод на замра-
зяване, чрез който се избягват вредните за живата ма-
терия промени в процеса на охлаждане и замразяване. 

Това става, като се използват криопротектори и 
температурата се понижава с много висока скорост 
(от порядъка на 20 000 градуса в минута). Така ембри-
оните се предпазват от температурния шок и се сти-
га до стъклоподобно, безкристално (аморфно) състояние 
на разтворите в клетките, което е гаранция за запаз-
ване на тяхната виталност. 

Досега замразяването се правеше в открити системи 
(за да се осигури тази висока скорост), но при тези 
системи пробите са в пряк контакт с агента – течен 
азот. Сега затворената система, която ние използваме, 
изключва опасността от пряк контакт с течния азот. 
Освен тотална асептичност, тя гарантира и необходи-
мата скорост на понижаване на температурата, за да 
се извърши успешна витрификация (преход на течност-
та в условия на ниска температура към стъклообразно 
състояние – бел. ред.). 

– Как стои въпросът със замразяването на яй-

цеклетки? Напоследък се заговори за един вид 

репродуктивно застраховане?

– Яйцеклетката е най-голямата клетка в природата, с 
най-много вода. Затова е най-трудният обект за замра-
зяване. Целта е вътреклетъчните компоненти да функ-
ционират без проблем след замразяването. Затова ру-
тинното замразяване на яйцеклетките е предизвикател-
ство за един инвитро център. 

Преди години успеваемостта беше много ниска. След 
размразяването им се наблюдаваха доста промени в 
структурата на самата яйцеклетка. 

Усъвършенстването на метода на замразяване даде 
възможност да се замразяват успешно яйцеклетки, 
като след размразяването се постигат задоволителни 

нива на успешно оплождане. Сега е абсолютно възмож-
но, когато се налага да замразим яйцеклетки, да дадем 
гаранция за замразяването. 

В нашия център е родено първото дете от замразена яй-
цеклетка в България. Замразяването на яйцеклетки се 
прилага при пациенти, които не подлежат на хормонална 
стимулация (като онкологично болни например). И това в 
някои случаи е единственият вариант и дава много добри 
шансове на двойката.

В нашия център за първи път бе извършено и замразя-
ване на тъкан от яйчник. Това все още е експеримента-
лен метод. До момента в цял свят има 30 деца, роде-
ни по този начин. Замразяването на част от яйчник е 
сложен процес, който е така добре прецизиран, че тази 
тъкан, след като се трансплантира обратно на същата 
пациентка започва да функционира и може да е източ-
ник на годни за оплождане яйцеклетки. 

Освен това този процес на замразяване на яйчникова 
тъкан дава възможност за премахване на негативните 
ефекти на хормонално-заместителната терапия при же-
ните, след като яйчниците им спрат да функционират. 

– Тоест това е надежда за жените в менопауза?!

– Моментът на менопауза е свързан с хиляди пробле-
ми, и то не само от емоционално естество. И много 
скоро ние ще можем да осъществим една такава тера-
пия, която не е свързана с пиене на хапчета, а с връ-
щане на яйчникова тъкан, която е замразена, когато 
жената е била млада. Тъкан, която след размразяване 
и връщане в организма, функционира по естествен на-
чин. Засега това е експериментален метод, но аз съм 
много оптимистично настроен, че само след 5–6 годи-
ни този пробив на медицината ще се наложи масово в 
практиката. 

Разговора води Теодора СТАНКОВА

„ИНВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР ДИМИТРОВ“

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“).
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НАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТ

К
риви зъби и не-
правилна захапка, 
рижа коса и лице, 
покрито с лунич-

ки. Доскоро те биха мог-
ли да бъдат причина за 
сериозни комплекси. Днес 
ортодонтите подреждат 

зъбите още в детството, 
а „чудесата“ в козметиката 
могат така да преобразят 
косите ни, че и майка ни 
да не може да ни познае. 
Изглежда, че щастието 
ни се е усмихнало, но 
дали е така наисти-
на? Обществото дик-
тува все нови и нови 
идеали за външност-
та, нивото на обра-
зование, доходите ни, 
стила ни на живот 
и дори сексуалното 
ни поведение. Така че 
на мястото на ста-
рите комплекси идват 
нови. В какво са осо-
бено уязвими нашите 
съвременници, или иначе 
казано, какви комплекси 
са на мода сега? И дали 
да не им кажем на тези 
комплекси: „Ооо, я стига!“. 
Обществените модели ни 
отдалечават от самите нас. 
Защо, по дяволите, трябва 
да ги следваме тогава?! 

ТЯЛО
„Само ако бях малко по-сла-

ба, всичко щеше да бъде наред.“ 
Стела е висока 1.65 м, тежи 
63 кг и е убедена, че пробле-
мите с партньора є, както и 

тези с колегите є се коренят в ней-
ната външност. В обществото на 
липофобите (мразещите мазнините) 
теглото се превърна в мерна едини-
ца за нашите шансове да покоряваме 
околните и да бъдем щастливи. А е 
имало времена, когато красотата е 
била идеал, към който обществено-
то отношение е било далеч по-спо-
койно. Днес красотата е натрапчива 
идея. Жертвите на т.нар. комплекс 
„Фотошоп“ нямат чет. Въпросният 
комплекс е взел името си от вез-
десъщата програма за обработване 
на изображения, която би могла да 
тушира всякакви дефекти, както и 
да „намали“ талията с колкото сан-
тиметра пожелаем. 

И мъжете се сблъскват с дикта-
турата на „идеалното“ тяло. Ши-
роки плещи, мощни гръдни мускули, 
мъжествено излъчване... Те също ня-
мат алтернатива – или ще ходят 
да „блъскат“ във фитнеса редов-
но, или ще останат никои, незабеле-
жими. Мъжкия вариант на компле-
кса „Фотошоп“ психолозите наричат 
„комплекса на Адонис“. Хубавото в 
тази какофония от комплекси е, че 
контролът върху външния вид по-
мага и на мъжете, и на жените да 
преодолеят някои свои несъвършен-
ства и да усетят силата и властта 
си. Отделен въпрос е кой как раз-
бира и се възползва от понятията 
„сила“ и „власт“. В съдържанието на 
тези думи се намесва и станалата 
всемогъща пластична хирургия. 

„Срещам все повече чернокожи, кои-
то искат да имат по-тънки устни – 
споделя чрез нас небезизвестен плас-
тичен хирург. – Цветът на кожата 
им вече не ги притеснява, днес те ис-
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„Млада“, „красива“, „успешна“ – 
това са само част от ключовите 
думи, с които съвременната жена 
е задължена да се „отчита“ пред 
обществото. Да поговорим за 
социалните ултиматуми, които 
изострят нашата уязвимост днес.
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кат да променят чертите на лицата 
си. Но след подобна промяна, таки-
ва пациенти се чувстват добре само 
известно време. Усещането за неудо-
влетвореност се завръща бързо прос-
то защото тези хора не са отстра-
нили истинската причина за диском-
форта, която не се корени в чертите 
на лицето им.“ 

ВЪЗРАСТ
„Неочаквано осъзнах, че трудно 

сдържам раздразнението си към мла-
дежа, когото скоро назначиха на рабо-
та. За мен се оказа непоносимо да ра-
ботя с компетентен и владеещ до съ-
вършенство новите технологии мла-
док на 26 години.“ Петко, който ни 
споделя своя проблем, е на 52 го-
дини. В общество, което не оценя-
ва достатъчно високо професионал-
ния опит и асоциира успеха с мла-
достта и активността, напредване-
то на възрастта се понася особено 
болезнено. Зрелостта, която някои 
от жертвите на този комплекс на-
ричат старост, се възприема като 
неизбежно нещастие и престъпление, 
за което наказанието е изключване 
от обществото. 

Мъжете преживяват стареенето 
не по-малко болезнено от жените. И 
често компенсират това чувство с 
твърде смешно и безотговорно пове-
дение. Доста мъже започват да въз-
приемат света като деца и да се 
държат по начин, който съответ-
ства на тези техни възприятия. И 
на това поведение специалистите са 
измислили име – наричат го „синдро-
ма на Питър Пан“, който е пряко 
следствие от неосъщественото же-
лание за вечна младост. Зад инфан-
тилното поведение е скрит страхът 
от загубата на тези, които обичаме, 
както и на това, което харесваме. 
Защото да станеш възрастен човек, 
означава да съумееш да се отделиш 
от хората и предметите, с които 
си се чувствал в безопасност. 

ТЕХНОЛОГИИ
„Всеки път, когато ме помолят да 

изпратя някакви документи по елек-
тронната поща, на практика из вър-
швам насилие над самата себе си. Съ-
щото се отнася и за случаите, когато 

трябва да намеря нещо в Интернет.“ 
Милка е на 65 години. Затруднения 
и страхове, подобни на нейните, са 
много разпространени, особено сред 
възрастните. Възможността да пре-
търпиш неуспех пред монитора (а 
това означава да усетиш слабостта 
си), накърнява самолюбието на хора-
та от третата възраст. А те са 
свикнали да управляват ситуацията, 
да владеят положението. Днес ком-
пютърът е символ на власт, знак, 
че човекът, който го ползва, е все 
още млад. Усещането, че сме изо-
станали от живота, може да накър-
ни достойнството ни и да породи 
у нас комплекс. Ако сте от онези, 
които „пълнят гащите“, когато пи-
пнат компютърна мишка, опитай-
те се да овладеете страховете си 
навреме. Технологиите ще навлизат 
все повече в живота ни и дейст-
вително трябва да бъдете в час с 
тях. „Тренирайте“ всеки ден с всич-
ки джаджи, които ви попаднат – 
с мобилния телефон на внука ви, с 
таблета на дъщеря ви. 

НАЧИН НА ОБЛИЧАНЕ
Много са хората, които са убеде-

ни, че не могат да се обличат до-
бре. Смятат, че не умеят да съ-
четават материите, цветовете и 
стиловете на дрехите си, а към 
аксесоарите изобщо не посягат – 
от страх, че съвсем ще оплескат 
положението. „Работата ми с под-
растващи все повече ме убеждава, че 
за тях е изключително важно „опере-
нието“, външния образ, който създа-
ват с помощта на дрехите и особено 
с помощта на култовите марки – от-
белязва психологът Кристоф Андре 
(Christophe Andre). – Така че броят на 
възрастните, които не умеят (според 
тяхното мнение) да се обличат добре, 
ще расте.“ 

Може би пък спасението от този 
комплекс ще дойде от тези, които 
са ви го причинили – списанията и 
сайтовете за мода и стил на жи-
вот, пълни със съвети за това как 
да се обличаме според възрастта и 
фигурата си. Поразровете се в мре-
жата и се абонирайте за съдържа-
ние от типа Outfit of the day. Еже-

дневно ще получавате идеи за това, 
как да се „екипирате“, преди да из-
лезете от вкъщи. Съветите започ-
ват от обувките, минават през би-
жуто и стигат чак до парфюма. 

ДИПЛОМА
На практика висшето образова-

ние е достъпно за всички днес. Все 
по-настойчиво обаче образованието 
бива „проверявано“ от живота и… 
не „взема“ този изпит. Дипломата 
не винаги означава, че си грамотен, 
предприемчив, че можеш да мислиш 
и излагаш идеите си пред другите. 

Много анкети по темата показват, 
че броят на недоволните от своето 
образование расте. Този факт оба-
че е обнадеждаващ, защото подсказ-
ва културата и интелекта на недо-
волните. По принцип в своите ин-
телектуални способности се съмня-
ват и тези, които ценят себе си 
високо, и онези, чиято самооценка е 
прекалено ниска. Чувството на неу-
довлетвореност в дадения случай е 
стимул за развитие. 

Психотерапевтите често работят 
върху усъвършенстване на умение-
то за самоутвърждаване на свои-
те клиенти. Напълно постижимо е 
да престанем да се срамуваме от 
своите грешки и недостатъци. Про-
пуските в знанията например не ни 
правят непълноценни. Всеки има сил-
ни и слаби страни, в света няма съ-
вършенство. 

Дори и да не сте попадали в плен 
на нито един от актуалните ком-
плекси, опитвайте се да бъдете уве-
рени. Не се съмнявайте в реалнос-
тта на постиженията си и не ча-
кайте да остареете, за да се приеме-
те напълно. По думите на Кристоф 
Андре „колкото повече остарява чо-
век, толкова по-търпим става към 
себе си и толкова по-успешно живее 
със себе си“. 

Остарявайки и придобивайки опит, 
осъзнаваме, че щастието ни не зави-
си нито от външността, нито от 
социалния ни статус и професионал-
ните ни успехи, а от желанието и 
стремежа ни да станем близки със 
самите себе си.
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ми к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

Всичко трябва да бъде перфектно – от 
старателно подредената дамска чанта до 
„идеалните“ отношения с близки и приятели. 
Във всеки един момент те трябва да са 
изрядни. Никой не бива да открива и най-малък 
пропуск в нещата, които вършат, или в думите, 
които изричат…

З
абележките изпълват взискателните хора с тре-
вога. Когато те неволно допуснат грешка, дълго 
време се изчервяват от срам. Със странна гор-
дост заявяват на приятелите си, че са непопра-

вими перфекционисти и непрекъснато увеличават изис-
кванията към себе си и към другите.

Стремежът към перфекционизъм 
е защита 

чиято цел, по-малко или повече осъзната, е да не поз-
воли на другите да забележат недостатъците ви. Това 
е начин за предпазване от негативни оценки и от въз-
можността да бъдем отхвърлени или пък да загубим 
уважението и обичта на околните. 

Такова едно поведение е изтощаващо погрешно – тези 
хора доброволно се осъждат на всекидневен стрес, за да 
направят добро впечатление, опитвайки се да владеят 

всяка житейска ситуация.

Перфекционизмът 

крие и друга опасност
Желанието да бъдеш най-добрият често може да 

блокира действията ви. 

Във верую може да се превърне убеждението, че по-добре 
е нищо да не вършите, отколкото да правите нещата зле. 

По-добре изобщо да не си отваряте устата, 
отколкото да изричате баналности.

В такъв случай е време да приемете, че нещата поня-

кога се изплъзват, че не всяко ваше действие може да 
бъде перфектно. И още – да осъзнаете, че погледът на 
другите не е насочен непременно към вашите слабости и 
недостатъци. Това ще ви помогне да установите грани-
ците на собствените си възможности и да проявявате 
толерантност към малките грешки, които допускате.

Вслушайте се в емоциите си.

Ако свръхизискванията 
тровят живота ви

ревизирайте целите си, променете механизмите си на 
поведение. Желанието да се надбягвате със самите себе 
си, подчинението на установени от вас самите изиск-
вания, особено ако не са съобразени със способности-
те ви или са опит да получите одобрението на други-
те, могат да превърнат живота ви в низ от страда-
ния. Заслужава ли си да плащате толкова висока цена? 

Ако не успявате да се преборите сами със собствени-
те си демони, професионалната помощ не би ви била 
излишна.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

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

НЕПОПРАВИМИТЕ 
ПЕРФЕКЦИОНИСТИ
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ТЕМА НА БРОЯТЕМА НА БРОЯ

Р
азказвала съм ви и преди за 
един от моите приятели гърци, 
на когото преподавах български 
език. Веднъж една от лелите 

му беше дошла на гости и той анон-
сира присъствието є по следния на-
чин: „Вуйча ми е в София“. Приме-
рът, освен симпатичен, е и показате-
лен. Лелите често биват възприемани 
като едни такива безлични и безпо-
лови същества, които изобщо не за-
служават да знаеш думата за тях на 
езика, който изучаваш. Слагаш на ду-
мата „вуйчо“ окончание за женски род 
и готово. Този комичен травестизъм 
повдига въпроса защо останалите роли 
на жената са толкова безспорни и по-
пулярни? Жената присъства навсякъ-
де като всякаква – съпруга, любовни-
ца, майка, дъщеря. Но не и като леля. 
Този пропуск трябва да се коригира. 

Аз съм леля 
Но нямаше да бъда, ако не бях сес-

тра. Като си помисля само, че преди 
трийсетина години, когато трябваше 
да споделям всеки шоколад с брат си, 
много ме беше яд, че имам брат. Сега, 
когато купувам лакомства на племен-
ника си, съзнателно и несъзнателно 
съм благодарна на брат си, че „споде-
ля“ сина си с мен. Ползите от братя-
та (и сестрите) често пъти се осъз-
нават късно, едва когато преодолеем 
детския нагон към сладкишите, че и 
по-късно. Всъщност не брат ми ме на-
прави леля. По-скоро племенникът ми 
свърши тази работа, веднага щом дой-
де на бял свят. Появяването на нов 
член в семейството не наруши систе-
мата на семейните отношения. Равно-
весието в общуването помежду ни се 
запази, макар че промени всички ни. 
Племенникът ми не донесе само обик-
новено човешко щастие във фамилия-
та. Раждането му беше причина всеки 
от семейството да преосмисли живо-
та си и да открие по нов начин и са-
мия себе си, и другите. Така за една 
нощ брат ми и снаха ми станаха ро-
дители, майка ми и баща ми изведнъж 
се превърнаха в баба и дядо, а аз – в 

леля. Преобразяване настъпи за всич-
ките ми останали роднини. 

Повишени нива на егото
Това е симптомът за „детската бо-

лест на лелинството“. Няма такава 
дума „лелинство“, но я употребявам, 
защото смятам, че лелите трябва да 
бъдат подкрепени и с нов речников 
фонд. Когато станах леля, започнах да 
се фукам наляво и надясно. Почти не-
прекъснато повтарях пред себе си (а 
и пред другите) израза „На леля си се 
мята“. Въобразявах си, че пръстите 
на племенника ми са дълги и красиви – 
също като моите. Както и очите му 
са големи и умни – също като моите. 
А истината е, че и пръстите на вуй-
чо му не са лоши (имам предвид брата 
на снаха ми). Освен това вуйчото на 
племенника ми е инженер и никак не 
гледа глупаво. Но какво значение има-
ше това? Докато бях леля „в пелени“ 
(а това долу-горе съвпада с времето, в 
което племенникът ми беше в пелени), 
се интересувах предимно от собстве-
ната си нова роля и точка. Не мисле-
те обаче, че лелите и вуйчовците во-
дят война помежду си. Нали ви каз-
вам, с появата си малкият човек не 
наруши фамилната хармония. 

И сега какво? Свършиха ми смешки-
те и не знам как да продължа. Дори 
не съм сигурна дали изобщо сте се 
смяли дотук. Лелята. Мислих, мислих 
и реших, че най-добре могат да обяс-
нят що е то лелята самите племен-
ници. Реших да попитам моя каква е 
ролята на лелята в неговия живот? 
Посъветвах се с брат си дали идеята 
е добра, а той ме предупреди: „Това е 
въпрос за кандидатстудентски изпит“. 
Племенникът ми е едва първокласник 
и промених въпроса си към него на: 

„Какви са разликите 
между майката и лелята?“
Ето какво каза той: „Лелята се каз-

ва „леля“, а майката – „майка“. Леля-
та е с черна коса, а майката – с ка-
фява. Лелята казва на тати „батко“, 

а мама му казва „мило“. Майката е 
по-стара от лелята. Мама е на 37 го-
дини, а ти си на 20“. 

О, колко приятно! Никой не ме е 
подмладявал с 16 години! Изведнъж 
усетих, че нивата на егото ми се по-
качват отново. Дали пък „детската 
болест на лелинството“ не е хронич-
на? Племенникът ми беше убеден, че 
други разлики, освен изброените, меж-
ду майката и лелята, няма! Той все 
още не осъзнава, че аз го обичам мно-
го силно, 

но не съм го родила 
Че му се радвам, но не се грижа за 

него. Че му купувам книжки, но не 
му ги чета аз. Че всеки ден научавам 
каква смешка е направил, но не съм є 
била свидетел. Че знам кога е оста-
нал вкъщи, защото е болен, но не съм 
се страхувала за него и не съм му ма-
зала зачервеното гърло със сода и мед. 
Че знам какво стихотворение е казал 
на последното тържество в детската 
градина, но не съм била там, за да му 
ръкопляскам и да се разплача. 

Майките са си майки, лелите – лели, 
а племенниците не са неродените деца 
на лелите. Те са техните приказни ге-
рои, които винаги носят в джобчето 
си вълшебно огледалце, в което лели-
те се оглеждат и вечно са на 20. И 
така ще бъде винаги. И когато коси-
те ни побелеят, а бръчките ни ста-
нат на прабабешка възраст. Племенни-
ците са нашата тайна за вечна мла-
дост, която ни е необходима не за да 
ни заблуждава, а за да ни напомня, че 
животът може да бъде детство и 
приказка винаги. Е, и? Какво по-точно 
тогава е лелята? Не е ли именно оно-
ва безлично и безполово същество от 
началото на този текст?! 

Неее. Лелята, скъпи читатели, е 
щастливка! И щом лелинството є се 
е случило, значи си го е заслужила. И 
всичко е започнало още тогава, когато 
е делила шоколадите с брат си или 
със сестра си, че и по-рано. 

Мирослава ИВАНОВА
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Представяме ви четири от „Най-добрите лели :)“. Едноименната група във Фейсбук е още малобройна, но вероят-
но ще се превърне в място, в което и лелите, и племенниците ще се множат. И дано стане точно така, защо-

то между лелите и племенниците любовта е голяма. Вижте ги само! 

Сандра Алексиева е леля на тримесеч-

ния Стефан, когото тя нарича „на 

леля сладкиша“. Понеже, както ви е извест-

но от рубриката „Преглътни“, тази леля се 

занимава с кулинария, тя няма търпение 

Стефан да започне да яде готвена храна. 

Познайте кой ще му приготвя най-вкусни-

те изкушения. Най-големият дар за Сан-

дра е, че племенникът є се е родил здрав. 

Каза ни още, че никога през живота си не 

е изпитвала толкова силен прилив на обич, 

както когато го прегърнала за първи път.

Надежда Крумова е 

леля на Анджелина 

Мари Хамилтън. „На леля 

репичката“, както Надя 

нарича племенницата си, е 

на 5 месеца. „Цялата своя 

любов“ – това е най-хуба-

вият подарък, който тя е 

направила на Анджелина. 

Според Надежда децата, 

които нямат лели, губят 

отличната възможност 

да научат всички щуротии 

за майка си от първа ръка.

Петя Милчева е леля на Мейсън Клингенсмит, който е 

на три месеца. Когато за пръв път го видяла на сним-

ката на видеозона, той бил толкова малък, че тя го наре-

кла Точко.  Няколко месеца по-късно той се превърнал в „на 

леля момчето“. Казва, че всеки път, когато го държи, той 

сякаш докосва сърцето є с малките си детски ръчички и с 

поглед, който като че ли пита „Коя си ти?“.

Петя има цели две прекрасни лели, които са били до нея в 

трудни моменти. Надява се, че един ден племенникът є ще 

я обича толкова силно, колкото тя обича своите лели.

Цвета Манева е леля на Виктор и Максим, които 

са близнаци на по две години. Когато били на око-

ло годинка, и двамата є племенници обичали да гледат 

към една лампа вкъщи и да викат „Леля, леля, леля!“.  

Според Цвета лелята може да влезе във всякакви пре-

въплъщения – бавачка, приятелка, консултант и какво 

ли още не. Независимо обаче в каква роля е, тя вина-

ги дава най-доброто от себе си. Цвета е благодарна 

на сестра си, която я е дарила с усещането да бъде 

леля и се надява, че скоро ще може да є се реваншира. 

СандраСандра

НадеждаНадеждаЦветаЦвета

ПетяПетя
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– Как би нарисувала с думи обра-

за на лелята?   

– Лелята е пристан. Тя е човекът, 
който може да изпитва емпатия, да 
разбира и да успокоява. Лелята е по-
голямото, по-възрастното приятелче. 
Децата чуват и възприемат много до-
бре казаното от нея, защото то не 
идва от устата на техните родите-
ли. При лелята всичко е позволено. 

– Какви са тъмните краски в 

нейния портрет?

– Лелята може да бъде себична. Въз-
можно е на несъзнателно ниво да се 
бори за любовта на племенниците си, 
влизайки в лоша конкуренция с роди-
телите им, представяйки се като чо-
века, който е ларж, който прави жес-
товете. По този начин се опитва 
и да купува любовта на племенници-
те си. 

– Толкова ли пък са лоши подаръ-

ците на лелите?

– Лелята винаги може да купи добър 
подарък и да го направи от сърце. Но 
представи си, че тя купи онзи пода-
рък, който родителят е забранил. Ро-
дителят например казва: „Рано е за 
таблет“, но лелята отива и го оси-
гурява. Ето го чувството на превъз-
ходство спрямо родителя, което тя 
демонстрира. В този смисъл понякога 
ролята на лелята може да бъде ужас-
на по отношение на възпитанието на 
детето или пък да е срещу правилата, 
установени в семейството. 

– Като махнем подаръците, как-

во печелят децата от лелите?

– Най-ценното нещо – знанието, че 
винаги има и други начини, по които 
да постигнат целите си. Всяко семей-
ство създава правила, което е чудесно. 
Светът обаче е многообразен, хората 
са различни, ситуациите непрекъсна-
то се менят и лелите са тези, кои-
то показват, че дадена ситуация може 
да бъде решена и по друг начин. Не е 

задължително да бъдеш съвършен из-
пълнител и да се подчиняваш само на 
правилата, установени от родители-
те. Лелята е онази пътечка, по която 
можеш да кривнеш, за да ти се полу-
чат нещата по по-лесен начин. 

– Кога у децата настъпва осъз-

наването, че имат леля? Според 

мен много по-късно в сравнение 

с осъзнаването, че имат майка 

и баба?

– Не е задължително да бъде спазен 
редът, който ти предлагаш. Зависи до 
каква степен е активна лелята. Поня-
кога децата могат да възприемат ле-
лята преди бабата. Зависи до каква 
степен са интензивни връзките с ро-
дителите (баби и дядовци на детето) 
и колко силна е емоционалната връзка 
между братя и сестри. Децата могат 
да възприемат лелята в първите мо-
менти на своето осъзнаване като нещо 
много ценно, много значимо и понякога 
дори като част от семейството. 

– За мен да бъда леля, означава 

да бъда два пъти сестра...

– Ааа, ти не искаш да пораснеш ли?! 
Това е също един аспект от ролята 
на лелята. Особено ако нямаш собст-
вени деца, наистина можеш да си из-
живееш още едно юношество и да 
си останеш в инфантилна роля дълго 
време. Не е лошо. 

– Имах предвид, че племенникът 

ми засилва връзката ми с брат 

ми...

– Искаш да кажеш, че племенникът е 
повод по-често да общуваш с брат си? 
Т.е. той е субект, който ви свързва?

– То е чувството към брат ми. Ко-

гато се виждаме, обръщам по-го-

лямо внимание на племенника си...

– Когато има много здрава връз-
ка между братя и сестри, всъщност 
тази здрава връзка формира и любов 
към децата, към тяхното продълже-
ние – племенниците. Да. В такъв сми-

съл два пъти сестра – да. 

– Как се променя ролята на леля-

та, когато тя няма и съответ-

но, когато има собствени деца? 

– Ако лелята няма деца, тя може да 
се опита да осъществи по друг начин 
това призвание, майчинството. Леля-
та се изживява като майка, обикно-
вено когато не е надживяла например 
жестока конкуренция със сестра си. 
Когато има свои деца, акцентът пада, 
разбира се, върху собственото є дете. 
Няма как да е по друг начин. Но това 
не означава, че лелята би се отказала 
от племенника си. 

– А какво ще кажеш за онова кли-

ше, или по-скоро прозвище – „лу-

дата леля“? 

– По-скоро ексцентричната леля. Она-
зи, която е активна, действа с раз-
мах и на която децата се възхищават, 
защото тя предлага всичко. И точно 
тук е тънката граница – някои лели 
използват своето въздействие върху 
децата, за да обявят: „Аз съм по-до-
брият родител“.

– Ти самата си лелята, която... 

– …Не е възпитателят. Не създавам 
правилата в семейството на племен-
ниците си и се опитвам да не воювам 
с тези правила. В разговор винаги каз-
вам какво мисля, но не влизам в про-
тиворечие с онова, което е наложено 
от родителите. 

Разговора води 
Мирослава ИВАНОВА

В очертанията на лелятаВ очертанията на лелята
Тя е леля, но и един от онези професионалисти, които могат веднага да 
очертаят контурите на всяка възможна житейска роля. С психолога Райна 
АНГЕЛОВА се опитахме да отидем по-далеч и да оцветим образа на лелята, 
според рамките, които тя, като специалист, формулира. Разговорът ни 
протече така: аз няколко пъти излизах от очертаното поле, а Райна бързо 
ме връщаше в контура със своите аргументи.
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ДЕЦАДЕЦА

Безопасност 
и любопитство

Децата отиват в първи клас с 
очак ване за нови интересни събития, 
но именно първите години в училище 
понякога се оказват най-скучните. 
Какво могат да направят родители-
те, за да поддържат свеж интереса 
на детето си към учебния процес?

Създаване на чувство 
за сигурност

Как да се отнася със своите съу-
ченици и с учителите; може ли по 
време на час да ходи до тоалетна-
та или пък да си поговори със съ-
седа по чин, ако изведнъж урокът 
стане скучен… Всички тези въпроси 
напират в главата на детето и сил-
но го тревожат. Ако сте родители 
на първокласник, заведете го в учи-
лищната сграда преди първия учебен 
ден. Заедно се опитайте да наме-
рите приликите и разликите меж-
ду училищния двор и двора на дет-
ската градина. Бихте могли дори да 
поиграете с детето си на „учили-
ще“. По този начин то ще свикне с 
новия живот, който му предстои, а 
очакванията му ще станат по-реа-

листични. Родителите не бива да за-
бравят, че е трудно да се учи, кога-
то вкъщи често се произнасят кри-
тики към училището като инсти-
туция и дори към конкретни учите-
ли. Ако вие сте неспокойни и ядо-
сани, когато оставяте детето си 
в училище, то ще го усети и няма 
да се чувства в безопасност там. 
Съвсем няма да му остане енергия 
за учебния процес, защото ще вла-
га всичките си сили и емоции да се 
бори със страховете си. Да помага-
те на малкия ученик, означава да бъ-
дете до него, да бъдете отзивчиви 
и да го поддържате. 

Развиване 
на любознателност

Детето се нуждае от родителите 
си, но не бива да се чувства зави-
симо от тях. Точно когато тръгне 
на училище, то започва истински да 
развива своята самостоятелност. 
Но има ситуации, с които все още 
не може да се справи само. Скуч-
но му е да учи букви и все още не 
може да чете добре. Трудно му е да 
се накара да пише безкрайни редове 
с ченгелчета, както и да наизустя-
ва правила. Ето как угасва интере-

сът към учебния процес. Сега е мо-
ментът да му обясните, че това е 
само началото и че по-късно зада-
чите може и да станат по-трудни, 
но със сигурност – и по-интересни. 
Вярно е, че рутината в училище е 
доста скучна. И че истинският ин-
терес винаги е свързан с ярки впе-

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

Училищен Училищен 
звънецзвънец
ЗА РОДИТЕЛИ
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ВЪЗРАСТНИТЕ СЪЩО МИНАВАТ ОТ КЛАС В КЛАС ЗАЕДНО СЪС СВОИТЕ ДЕЦА. 
ВРЕМЕ Е УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА РОДИТЕЛИТЕ ДА ЗАПОЧНЕ СЕГА!

Детето ви 
е изгубило интерес 
към ученето, АКО

повече от три седмици наблюда-

вате дори само половината от из-

редените по-долу проблеми:

  Твърди, че учителката му не го 

обича или пък че то не я харесва.

  Отказва помощ дори когато та-

кава му е необходима. 

  Боли го стомахът, когато тряб-

ва да тръгва за училище. Забравя 

вещите си. 

  Не е доволно от своите оценки. 

  Сигурно е, че за нищо не го бива и 

само си проси похвали. 

  Бързо забравя дори тези уроци, 

които е научило наизуст. 

  Не разказва нищо за училище. 

  В първи клас тъгува за детската 

градина, а в четвърти се бои да 

мине в пети. 

  Оплаква се, че няма приятели сред 

съучениците си. 
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Самостоятелност 
и поощрение

Детето расте, а хормоналните 
„бури“ променят отношенията му с 
околните, както и представата за 
собствената му личност. Тези „ре-
волюции“ в живота му оказват вли-
яние и върху учебния процес. Увле-
чението по новите технологии и съ-
временните форми на общуване пък 
могат да се превърнат в причини за 
конфликти с родителите. 

Да се научи да учи
Преходът към пети клас е съпрово-

ден със смяна на цялата система от 
знания. Учителите стават повече, а 
всеки учител има свой стил на пре-
подаване. Едни от задачите трябва 
да се свършат за следващия ден, дру-
ги – за следващата седмица. Помогне-
те на децата си да действат спря-
мо новите обстоятелства, без да се 
объркват и плашат. Съставете заед-
но план за действие (за напомняне за 
по-важните задачи използвайте алар-
мата на мобилния телефон). 

Приучете сина или дъщеря си да 
подготвя уроците си в определе-
ни часове (най-подходящо е време-
то преди гледане на телевизия). Сле-
дете учебния процес, но не насто-
явайте за високи резултати, за да 
не убиете желанието на детето за 

учене. Важното е то да разбере, че 
знанията го променят, правят го 
по-уверено и го превръщат в инте-
ресен събеседник. 

Повишаване 
на самооценката

Днешните ученици се отчайват 
прекалено бързо. Не желаят да по-
лагат усилия, ако резултатите не 
са им гарантирани. Децата, които 
не вярват в себе си, преживяват 
много драматично своите прояви на 
некомпетентност. Затова се пос-
тарайте да не правите трагедии 
от грешките и неуспехите на свое-
то дете. Оценките от училище са 
оценки на сегашното състояние на 
знанията на ученика, а не оценки за 
него като личност. 

Отслабване 
на контрола

Подрастващите се нуждаят от 
уверени, справедливи и авторитет-
ни родители. Те очакват от въз-
растните одобрение за всяка своя 
работа. Родителите, които в 7–8 
клас контролират тотално изпъл-
нението на домашните работи, мо-
гат да провокират у детето трево-
га и неувереност в себе си. Вместо 
от оценките му, интересувайте се 
от увлеченията му. През пубертета 
интересите на детето се разширя-

ват и освен от учебния процес, то 
по нов начин започва да се интере-
сува и от общуването, оценява ду-
мите и действията на своите прия-
тели и съученици. Обсъждайте про-
четена информация или филм, който 
сте гледали заедно. Искайте мнение-
то му по семейни въпроси, споделяй-
те и вие своите интереси и страс-
ти с него. С други думи – приемай-
те детето си насериозно. Вашият 
интерес и вашата подкрепа, а не ва-
шият контрол ще го мотивират в 
ученето. 

ПРОГИМНАЗИЯ

чатления, а не с императиви, които 
могат постепенно да предизвикат 
отвращение от ученето. Ролята на 
родителите е да създават ситуации, 
в които детето да събира подобни 
ярки впечатления. Тогава задължени-
ята в училище няма да му се стру-
ват толкова отегчителни. 

Отбелязване 
на постиженията

Всеки иска да бъде успешен. Пов-
тарящите се неуспехи обаче пораж-
дат чувство на безпомощност у де-
тето и то престава да пробва да 
успява и губи вярата в себе си. 
Ситуацията се усложнява, ако към 
това се прибавят и вашите нака-

зания за всяка грешка. Най-доброто, 
което можете да направите като 
родители, е да приучите малкия уче-
ник да не се сравнява с другите, 
а само със себе си. Похвалете го, 
ако грешките в диктовката, коя-
то му правите, са намалели. Спре-
те да изис квате да е безупречен – 
отбелязвайте всеки негов напредък 
– дори и най-малкия. Понякога, за да 
се почувства силно, е достатъчно 
детето да каже на себе си (или пък 
вие да му го подскажате): „Чета 
бавно, но пиша без грешка“. За съм-
няващите се в своите възможнос-
ти горното утвърждение всъщност 
казва: „Аз все пак съм способен на 
нещо“ и помага за излизането от 

порочния кръг на неуспеха.

Малките ученици не приемат кри-
тика, мозъкът им реагира единстве-
но на похвалата. Доказват го хо-
ландски учени, които изследвали ак-
тивността на мозъка на ученици. 
Учените констатирали, че актив-
ните зони, отговорни за разбира-
нето у 8–9-годишните деца, оста-
ват неактивни, когато децата би-
ват критикувани. На тази възраст 
децата все още не са способни да 
се учат от грешките си. Едва на 
12–13-годишна възраст те започват 
да реагират емоционално на съобще-
нията за техните грешки и могат 
да извличат полза от своя негати-
вен опит. 

Детето ви 
е изгубило интерес 
към ученето, АКО

три от долу из броените проблеми 

се проявяват постоянно в продъл-

жение на някол ко седмици: 

  Училищните предмети не са му 

интересни.

  Често критикува преподаватели-

те си.

  Не успява да стане навреме су-

трин.

  Забравя да си пише домашните.

  Забравя да предаде писмената си 

работа дори и да е направена.

  Не учи пропуснатите уроци.

  Редовно получава забележки.

  Не участва в живота на класа. 

  Чувства се изморено и може да 

заспи по време на час.
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Гъвкавост 
и издръжливост

Училищният живот в горните кла-
сове е белязан от необходимостта 
да бъде избран университет. На пра-
га на бъдещето си децата ви от-
ново имат нужда от вашата специ-
фична подкрепа.

Успехът – резултат 
от усилия

Интересът към ученето на гимна-
зистите основно зависи от атмос-
ферата в училище, от това доколко 
е престижно образованието в при-
ятелския им кръг. От родителите 
обаче зависи как ученикът ще въз-
приеме причините за своите неуспе-
хи и проблеми. Възможно е да мисли, 
че успехът му е резултат на случай-
ност (например доброто настроение 
на учителя), а неуспехът – задължи-
телно на отсъствие на талант. По-
могнете на тийнейджъра си да раз-
бере, че за сериозните успехи са не-
обходими и сериозни усилия. Учете 
детето си на гъвкавост. Ако нещо 
не се получава след много направе-
ни от него опити, вероятно стра-
тегията трябва да се промени. Но 
кой би могъл да продължи напред, 
ако върху него са „залепени“ как-
ви ли не етикети: „Ти си мързелив“, 
„За нищо не те бива“... Кой би мо-
гъл да се отнесе конструктивно към 
самия себе си, ако е заклеймен по 
този начин?! 

Не правете подобни квалификации 
на детето си. По-полезно би било 
да му помогнете да разкрие връзка-
та между избраната от него стра-
тегия за учене и резултатите. 

Преодоляване 
на страха от изпити
Не е лесно да се избегне паника-

та преди изпити. Но е лошо, ко-
гато родителите се безпокоят за 
резултата и манипулират детето 
си, внушавайки му чувство на вина 
така: „Толкова много пари пръснах-

ме по теб! Нямаш право да се про-
валиш на матурата!“. Интелектът 
на големите ученици не отстъпва на 
този на възрастните. При зубрене-
то се използва само паметта, кое-
то за детето означава слизане на 
по-ниска степен на мислене. Зубре-
нето, като метод на усвояване на 
учебния материал, би могло да от-
слаби мотивацията на ученика, как-
то и да го изтощи. Тук родители-
те могат да предложат помощ, но 
не и да я натрапват. Достатъчно 
е да останете заинтересовани и да 
вярвате, че детето ви ще се спра-
ви с изпитанията. Ако родителите 
се тревожат, те вредят на дете-
то. На практика по този начин под-
копават неговата увереност. Защо-
то децата много добре долавят чув-
ствата на своите родители. 

Помощ 
за самопознание

Ако детето ви не познава добре 
себе си, то може да започне или да 
учи денонощно, или пък да спре из-
общо да учи. Липсата на опит пречи 
на тийнейджърите да осъзнаят сил-
ните си страни, да се „подредят“ и 
разберат и да се ориентират според 
собствените си желания, приорите-
ти, вкусове, интереси. Има много 
подходи да накараш някого да се 
организира, но ефективни са само 
онези, които се облягат на познава-
нето на собствената личност. Как-
во е характерно за мен? Как ми е 
по-лесно да запомням – като слушам 
или като конспектирам материала; 
когато работя бавно, или когато 
щурмувам материала „стихийно“? 

Родителите могат да помогнат на 
детето си да си отговори имен-
но на такива въпроси – със съвет, 
с предлагане на още варианти, със 
споделяне на собствен опит. Гово-
рете открито с него за перспек-
тивите, които го очакват след за-
вършване на училище. Запознайте го 
с финансовите възможности на се-

мейството. Можете да му кажете 
например, че ще финансирате част-
ни уроци или курсове, но не би-
хте могли да поемете издръжката 
му в европейски университет. Нито 
пък скъпо обучение в България. Ако 
няма яснота по тези въпроси, ваши-
ят тийнейджър може да ви мисли 
за всемогъщи и да изисква от вас 
помощ, на която вие, уви, не сте 
способен. Някои завършващи ученици 
дълго време не могат да вземат ре-
шение относно бъдещата си специ-
алност. Ако ученикът мисли, че из-
бира специалност (професия) веднъж 
завинаги – тревожността му се уве-
личава и изборът му може да бъде 
още по-труден. Обяснете на детето 
си, че то трябва по-смело да напра-
ви избора си и че епохата, в която 
хората имаха по една специалност и 
цял живот работеха на едно и също 
място, отдавна си е отишла. 

ГИМНАЗИЯ Детето ви 
е изгубило интерес 
към ученето, АКО

три от проблемите, изредени по-

долу, се проявяват в течение на 

няколко седмици:

  Редовно закъснява за час, а поня-

кога пропуска часове. 

  Става нервно, когато му зададе-

те въпрос, свързан с училище. 

  Често подготвя домашните си в 

последния момент. 

  По време на контролна работа не 

успява да напише нищо и предава 

бял лист. 

  Трудно му е да се съсредоточи. 

  Трудно му е да планира своите за-

дачи. 

  Често казва: „На матурите мина-

ват всички“.

  Не обича да мисли за бъдещето 

си. 

  „Разболява“ се в дните за кон-

тролни. 

  Няма приятели, или пък общува и 

скита по цял ден, забравяйки за 

уроците. 

  Зарязало е хобито си, или пък об-

ратно – зарязало е всичко оста-

нало за сметка на хобито си. 
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Т
я все се среща с мъже, не-
способни на сериозни връз-
ки. Той постоянно попада 
на жени егоистки, които го 

използват. Повторението на подоб-
ни разочарования от неуспешни връз-
ки създава впечатление, че отново 
и отново се разиграва една и съща 
пиеса, в която се сменят само ак-
тьорите, а ролите са едни и същи. 

Някои от тези роли лесно се раз-
познават: Чичко Паричко – работо-
холик, зает от сутрин до вечер да 
обезпечава материално вечно недо-
волното семейство. Татенцето го 
обичат най-вече заради щедростта 
му. Добрата самарянка спасява стра-
дащите от депресия, а Самотната 
душа неуспешно се опитва да запъл-

ни липсата на любов в живота си. 

В последната категория попада и 
Албена (30 г.): „Връщам се към себе 
си след поредица от страстни лю-
бови, които изживях една след дру-
га. Още при запознанството си с 
някой мъж аз сякаш предвкусвам не-
говия „талант“ да ми носи неприят-

ности. И всеки път се отдавам из-
цяло на любимия човек, но всяка от 
моите любови сякаш е била обрече-
на. Явно така ми е писано…“ 

Психолозите използват термина 
„сценарий“, когато обясняват по-
добни ситуации. „Написваме“ го под 
диктовката на нашите несъзнател-
ни решения, които вземаме в дет-
ството (до 13-годишната си въз-
раст). В основата на сценария са 
и нашите отношения с родители-
те ни, както и отношенията на 
родителите помежду им. Ако на-
пример бащата и майката се ка-
рат ежедневно, детето, без да има 
пред очите си други примери, може 
да реши, че е по-добре да не създа-
ва собствено семейство. 
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ПОРЕДИЦА ОТ ЛЮБОВНИ 
РАЗОЧАРОВАНИЯ
М О Ж Е М  Л И  Д А  Я  П Р Е К Р А Т И М ?

АКО ЛЮБОВНИТЕ ВИ ВРЪЗКИ ВИНАГИ 
СТИГАТ ДО ЗАДЪНЕНА УЛИЦА, ЗНАЧИ 

СЛЕДВАТЕ НЕСЪЗНАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, 
С КОЙТО СТЕ „ОРИСАНИ“ ОЩЕ ОТ 

ДЕТСТВОТО. УСПЕЕТЕ ЛИ ДА ГО 
РАЗШИФРОВАТЕ, ЩЕ МОЖЕТЕ ДА 

ПРОМЕНИТЕ СВОЯТА РОЛЯ И ТОГАВА 
НОВАТА ВИ ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ ЩЕ 
БЪДЕ С ЩАСТЛИВО ПРОДЪЛЖЕНИЕ.
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ЖЕРТВИ 
НА САМИТЕ СЕБЕ СИ

В любовта никой не ни лъже, освен 
ние – самите себе си. Затова сме 
жертви преди всичко на себе си, а 
не на някого другиго. 

Според психотерапевта Вадим 
Петровски, който се занимава с 
транзактен анализ (система за гру-
пови терапии), основният урок на 
историята е, че ние не извличаме 
уроци от нея. Това съждение в пъл-
на сила се отнася и за нашите лю-
бовни истории. 

Въвлечени в сценария, ние не осъзна-
ваме своята роля, затова се оплаква-
ме: „Все попадам на едни и същи…“ 

Ако престанете да се приемате за 
жертва и без самообвинение призна-
ете себе си за отчасти отговорни 
за своите неуспехи, няма да стра-
дате толкова. За да избегнете без-
крайните повторения на един и същ 
любовен сценарий, трябва да прес-
танете да се боите от него. Това 
може да бъде отрицателен опит, но 
е възможно с негова помощ да се 
подготвите за срещата с истин-
ската любов. Желанието любовна-
та връзка на всяка цена да бъде ус-

пешна само увеличава риска от по-
реден провал.

Има и други източници на „пре-
дизвестено“ разочарование: внезапна 
смърт на близък човек; предател-
ството на близък приятел, преживя-
но в детството; независещи от нас 
раздели… Ако семейството се пре-
мести да живее в друг град напри-
мер, се прекъсват приятелски връзки 
на старото място. Всички тези съ-
бития нараняват трайно детето и 
могат да предизвикат неговата за-
щитна реакция: „Не създавай близ-
ки отношения, защото все някога 
те приключват с разочарование и 
болка“. Пораствайки, такова дете 
подсъзнателно ще избира партньори, 
които се страхуват от обвързване 
– пазят дистанция и са емоционал-
но недостъпни. 

КРАЙ 
НА ЕДИПОВИЯ КОНФЛИКТ

Влюбвайки се един в друг, изби-
райки се, всеки от двамата, кои-
то участват във връзката, получа-
ва възможност чрез другия да запъл-
ни онова, което така мъчително не 
му е достигало. Но докато не осъз-
наем от какво се нуждаем и за как-

 Някои житейски етапи могат 

да бъдат източник на мно-

го страхове. С много страхове се 

сблъскваме в пубертета, когато 

търсим своето място в живота. И 

в старостта, когато се боим да не 

го изгубим. Страхът да живееш и 

страхът да умреш непрестанно се 

сменят „на стража“ в живота ни. 

Нашите любовни вълнения могат 

да маскират тревожността и да я 

смекчат, когато тя стане твърде 

болезнена. Те ни освобождават от 

тревожността, свързана със същ-

ността на нашето битие. 

Източник на такава дълбока тре-

вога могат да бъдат и разсъждения 

за света и нашето място в него; за 

смъртта, т.е. осъзнаването че жи-

вотът има край; обстоятелство-

то, че човек е винаги или мъж, или 

жена, но никога едното и другото 

едновременно (осъзнаването на на-

шата непълнота ни огорчава до дъ-

ното на душата). 

В този контекст трудностите, с 

които ние се сблъскваме в любо-

вта, могат да ни успокоят и да ни 

помогнат да се чувстваме живи. 

Но е важно след тези трудности да 

организираме живота си така, че 

да заживеем истински пълноценно. 

СЛАДКАТА 
ЛЮБОВНА 

МЪКА

АКО ПРИЗНАЕТЕ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ 
ЗА МИНАЛИТЕ ЛЮБОВНИ НЕУСПЕХИ И СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ 

РОЛЯТА НА ЖЕРТВА, ЛЮБОВНОТО ЩАСТИЕ ЩЕ ВИ СЕ УСМИХНЕ.



во страдаме, смяната на партньора 
няма да има смисъл: ние ще продъл-
жим да възпроизвеждаме същия сце-
нарий и ще преживяваме поредната 
връзката, която е по-вероятно от-
ново да приключи с неуспех.

Според психолозите дори и хар-
моничните отношения с родители-
те ни могат да станат източник 
на любовни разочарования в бъдеще. 
Дори и възрастни, ние все още сме 
в плен на своя едипов комплекс, на 
своята любов към майката или ба-
щата, което може да провали от-
ношенията ни с партньора. Защото 
подсъзнателно не се стремим наис-
тина да срещнем друг човек, а се 
опитваме отново и отново да от-
крием връзката с любимия родител, 
която сме имали в детството. Т.е. 
търсим такива отношения, които 
вече са ни познати от детството 
и ни дават сигурност. 

Случаят на Албена потвърждава 
това: „Никога не съм можела пра-
вилно да оценявам мъжете, с кои-
то си имам работа. Иска ми се те 
да ме държат на разстояние, да са 
достатъчно силни и независими, но 
в същото време и достатъчно сла-
би, за да имат нужда от мен“. По-
късно тя е разбрала, че към тези 
отношения, които не є носят удо-
влетворение, я е тласкал недости-
гът на майчина любов в детство-
то. В отношенията си с мъжете 
тя се е стремяла отново да пре-
живее това осезаемо отсъствие – 
просто защото тя не е имала друг 
опит в любовта.

Без да осъзнаваме, ние възпроизвеж-
даме наши най-ранни детски прежи-
вявания, свързани с раздялата ни с 
майката. Родителите винаги се връ-
щат, но после отново си отиват, 
затова близостта за детето вина-

ги е свързана с раздяла. Връщайки се 
неволно назад във миналото си, ние 
неволно възстановяваме своето дет-
ско преживяване. 

Павел (50 г.), току-що е преживял 
поредния си развод. Той си призна-
ва, че сам е разрушавал досегашните 
си отношения: „В началото всичко 
върви чудесно, но с времето натруп-
вам неудовлетворение сякаш набирам 
яд на някого. Ставам затворен, раз-
дразнителен, потискам скрита агре-
сия и развалям всичко. Не мога да 
се справя с това…“.

Павел разбира, че е „наследил“ не-
способността си за общуване от 
родителите си. Осъзнава, че пресъз-
дава ситуации, каквито е наблюда-

вал в отношенията между родите-
лите си. 

Обикновено ние подражаваме на 
модела на отношения на нашите ро-
дители, ако те са били хармонич-
ни. Ако са ни се стрували ужасни, 
се опитваме да създаваме връзки от 
типа „без усложнения“, които после 
да „усъвършенстваме“. 

Повтарянето на тези сценарии 
може да бъде полезно за нас, ако го 
осъзнаем като закономерност и ус-
пеем да установим дистанция меж-
ду себе си и тази повтаряща се си-
туация. Защото не преживяваме ед-
накво нещата на 20 и на 40 години 
– всеки етап открива пред нас нови 
възможности. 

Никой не може да ни научи как да излезем от неуспешния сценарий. Но е по си-

лите ни да създадем необходимите за това условия.

Повтарянето на любовните неуспехи не е случайно и ние трябва да приемем, че 

част от отговорността за случващото се е наша. Трябва да разберем, че не 

партньорите ни, а ние имаме вина за това, което се случва. 

Попитайте себе си:

 Какво искам всъщност? 

 Какво очаквам от отношенията ни? 

 Наистина ли искам те да продължат, или само 

си давам вид, че искам това (приятно ми е например, 

че ме ценят и уважават)? 

И не се осъждайте за „неправилните“ си желания, а просто се опитайте да раз-

берете какви са те! 

Пред огледалото

1. Застанете пред огледалото и внимателно се разгледайте. Представете си, че 
до вас е ваш наставник, мъдър човек, чието мнение много цените.

2. След това си представете, че до вас е човек, който е страстно влюбен във вас, 
а вие не можете отговорите на чувствата му. (Ще забележите как се променя из-
ражението на лицето ви – очите гледат по различен начин, устните внушават 
друго…) Опишете тези промени, отбележете разликите, анализирайте ги.

3. Отново погледнете в огледалото и си представете, че в този момент до вас е 
този, когото обичате. И ще разберете как вие искате да изглеждате в неговите 
очи. Може би очаквате, че ще ви види смел/а, грижовен/а или услужлив/а. 

Запитайте се кои черти на характера си не бихте искали да покажете пред онзи, 

когото обичате – неувереност, егоизъм, инат? Понякога околните на първо мяс-

то забелязват именно това, което се опитваме да скрием. Поговорете с близък 

човек, на когото се доверявате. Помолете го да бъде ваше огледало и подробно 

да опише как ви вижда. Като започне от цвета на очите и други външни белези и 

завърши с предположение за това какви чувства най-често се изписват на лице-

то ви. Тази обратна връзка може да ви помогне да разберете в каква посока да 

се движите. Но не се опитвайте да променяте коренно обичайния си образ – ко-

ренната противоположност ще се превърне в антисценарий, а не в изход от него.

Търсете пътя си. Разбирането на вашите желания е много по-ефективно сред-

ства за промяна, отколкото прибързаното решение да промените всичко.

ДА ИЗЛЕЗЕШ ОТ СЦЕНАРИЯ
ЖЕЛАНИЕТО ЛЮБОВНАТА 
ВРЪЗКА НА ВСЯКА ЦЕНА 
ДА БЪДЕ УСПЕШНА, САМО 

УВЕЛИЧАВА РИСКА ОТ 
ПОРЕДЕН ПРОВАЛ.
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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.



MILF,

ИНТИМНОИНТИМНО

Тази снимка на 46-годишната Моника Белучи от чувствената фотосесия в стил рет-

ро се появи на обложката на италианското списание GQ през март 2011 г. Известно-

то мъжко списание не намери нищо по-прекрасно от образа на актрисата, която десет 

месеца по-рано стана майка за втори път. Моника винаги е харесвала тялото си. Сега 

е на 48 години, но е доволна, че никога не е използвала услугите на пластичен хирург.

ПО-ПРЕКРАСНА НЯМА

ИЛИ             ЛИ Е ЗРЕЛОСТТА
Защо през последното десетилетие в статуса на 
секссимволи все по-често се оказват зрели жени?
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„Ж
ената след 40 го-
дини в секса – тя 
е изумителна, дели-
катна и чувстви-

телна любовница, опитна в сек-
суалната игра, хазартна, дръзка, 
привлекателна и много страст-
на. Тя управлява и с готовност 
подчинява, тя изкушава и се ос-
тавя да бъде изкушена“ – пише 
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един потребител в един форум в 
Интернет. Своя пол той обозначава 
като мъжки, но някои форумци по-
дозират, че текстът принадлежи на 
жена. Не е ясно защо, но това не 
е толкова важно. По-важното е, че 
това „еротично есе“ отразява про-
цес, започнал преди двадесет годи-
ни, а днес върви с пълна скорост. 
Включвайки коя да е тв програма 
за знаменитости или прелиствай-
ки страниците на светските хро-
ники, ние виждаме модели, актриси 
и певици, чиято сексуалност с въз-
растта става все по-ярка: Мадона 
и Шарън Стоун (55 г.), Деми Мур 
(50 г.) и Моника Белучи (48 г.)...

Възрастта им на никого не пре-
чи нито да им се любува, нито да 
ги пожелава. Техните киногероини си 
остават страстни съблазнителки, а 
и самите тези жени в реалния жи-
вот не се отказват от любовни 
приключения – понякога с мъже, дос-
та по-млади от тях.

Усещане за себе си
Щеше да бъде прекалено прос-

то да обясним техния неувяхващ 
секса пил с постиженията на при-
тегателна сила с постиженията на 
козметологията и пластичната хи-
рургия. Колкото и парадоксално да 
звучи, чудесата на хирурзите и коз-
метолозите са по-скоро следствие, 
отколкото причина за популярност-
та на зрелите жени. 

„Направих си лифтинг и пооправих 
малко фигурата си, за да изглеж-
дам именно така, както се чувст-
вам – разказва 47-годишната Еле-
на. – Свикнала съм да се харесвам, 
да бъда привлекателна. Сексуалната 
страна на живота за мен е мно-
го важна.“ 

Ако на двадесет години жената се 
решава да подобри външността си, 
за да реши някоя конкретна задача 
(например да се омъжи или да запо-
чне кариера в шоубизнеса), то след 
40-годишна възраст тя по-скоро же-

лае да приведе своята външност в 
съответствие с възрастта си. Зна-
чи ли това, че днешните 40-годиш-
ни в някакъв смисъл са по-млади 
от своите майки на същата въз-
раст? Определено. „Векове наред пъ-
тят на жените е бил разделен на 
предвидимите три етапа: 

момиче – девойка – 
омъжена жена 

Всеки от тези етапи е бил фор-
мализиран и подкрепен от ритуали, 
посягането на които би означавало 
противопоставяне на цялото обще-
ство. За никоя жена не е било въз-
можно да се върне към преживян 
вече етап от живота си. Разводът 
е бил по-скоро изключение. Затова 
жената е зацикляла на етапа омъ-
жена: на 25-годишна възраст е била 
обременена с няколко деца и изця-
ло въплътена в социалната роля на 
майка. Още през втората полови-
на на XX век социално регламенти-
раната възраст за „изход от секса“ 
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е била 40 години. По-възрастните 
жени просто не са могли да бъдат 
привлекателни в очите на мъжете. 
Те са имали друга социална роля – да 
подготвят дъщерите си за женене 
и да станат… баби (и в прекия, и 
в преносния смисъл). В тази ситуа-
ция те не са имали шансове да раз-
крият, а често даже и да осъзнаят 
собствената си сексуалност. Днес 
обществото не пречи на жена след 
развод да излезе отново на „светло“ 
и никому не би хрумнало да я осъж-
да. А за да се върне към предишния 
свой етап на живот, е достатъчно 
да смени обкръжението си или да се 
премести на нова работа. Тогава в 
живота є се появява усещане за но-
вост, а значи – и за младост и сек-
суалност. 

На някои жени дори не им е нужно 
нищо да сменят, за да се почувстват 
обновени, освен гардероба си. Мла-
дежка мода днес повече не същест-
вува. Има нещо като тийнейджърска 
мода, но и тя е приемлива за жени 
на 50-годишна възраст, стига да се 
възползват умело от модните тен-
денции. Границите на житейските 
етапи са неустановени, което пра-
ви сексуалното удоволствие достъп-
но за всички възрасти.

Неотразимите MILF
Тази жаргонна абревиатура (от ан-

глийски – Mother I’d Like to Fuck – 
„майката, която бих искал да чу-
кам“) днес присъства в повечето 
официални речници. Именно така 
във филма „Американски пай“ из-

терзаният герой тийнейджър атес-
тира майката на своя приятел. По-
редната шега от поредната тийн-
комедия даде име на ново направле-
ние в еротиката и порнографията. 
Неговата главна героиня е жена, по-
възрастна от 35 години, която ак-
тивно съблазнява юноши (например 
доставчици на пица или съученици 
на своя син студент). След 2000-
ата година в общия обем на порно-
индустрията филмите и сайтовете 
за MILF съставляват 15–20%. Дори 
бе въведена специална номинация за 
най-добра порноактриса в категория 
MILF. Което казва само едно: рей-
тингът на 40-годишните е висок и 
тези жени действително привличат 
сексуално мъжете. 

Впрочем моделите на сексуално 
поведение на мъжете между 18- и 
25-годишна възраст и жените, два 
пъти по-възрастни от тях, са доста 
сходни, твърдят сексолозите. Млади-
те мъже обикновено се стремят към 
връзки без задължения и дълги прего-
вори, а техните връстници очакват 
от секса гаранция за продължителни 
отношения. И макара че и през пери-
ода между 27- и 35-годишна възраст 
една жена може да е заинтересована 
от бърз и безотговорен секс, все пак 
тя е обременена от евентуално не-
решените проблеми за семейството 
или кариерата. А в живота на една 
40-годишна жена почти всичко се е 
състояло: образование, професия, ка-
риера, семейство. Благодарение на оп-
ита си тези жени знаят как да по-
лучават сексуално удоволствие и да 
го доставят на партньора си. При 
това имат усещане, че е жалко да 
губят времето си в дълги размисли 
и анализи, тъй като животът и без 
това е кратък.

Популярността на чувствените 
красавици над 40-годишна възраст 
само потвърждава, че щастливата 
сексуалност е възможна на всякаква 
възраст. И на нея можем само да є 
се радваме.

„Вече половин година се срещам с жена, която е по-голяма от мен с около 15 го-
дини (около, защото никога не съм я питал за възрастта є, нито съм проверявал 
тайно личната є карта). За какво ми е притрябвало?! Имах няколко момичета пре-
ди това (не толкова малко като за моята възраст), но с тях всичко беше някак 
различно. Не става дума даже за факта, че те бяха по-малко заинтересовани от 
секса. Просто през цялото време сякаш ме проучваха, караха ме да се чувствам 
като на изпит: как съм облечен, в кой ресторант ще ги заведа, какво ще им подаря 
за Нова година, за Свети Валентин… Накратко, тестваха ме дали съм достатъч-
но добър за тях. Някак си ти доскучава да се чувстваш като под лупа. 

С Н. всичко е по друг начин. Тя не ме преценява, не се опитва да раз-

бере какво може да получи. Тя само дава и дава. Не само тялото си. И 

най-важното – Н. ме изслушва!

Предишните ми приятелки не бяха способни на това – ставаше им скучно. А на 
нея защо є е интересно?! Тя никога не се обижда престорено, за да получи нещо 
от мен. Когато се случи наистина да я обидя, ми става много кофти. 

Имам чувството, че е толкова нежна, иска ми се да я защитавам, да 

я пазя! Именно с нея се чувствам не „младо момче“, а мъж.

Сигурно защото тя не се държи високомерно – отнася се с мен като с равен. 

Що се отнася до леглото… Не, фигурата є не е идеална, но има меко, живо и от-
зивчиво тяло. 

Тя не се преструва и аз знам със сигурност, че прави с мен това, кое-

то наистина є харесва, а не онова, което някой я е посъветвал да пра-

ви: „така трябва“ или „пробвайте и това“.

И когато тя стене под мен и ме обгръща с ръце и крака, се чувствам едва ли не 
като бог – такъв възторг има в очите є! Понякога я водя в компанията на прия-
телите ми. Нито веднъж никой от тях не ме попита: „А защо не си намериш по-
млада?“ Възможна е тя да е единствена. И възрастта да няма нищо общо. Но тя 
е жената, по която съм хлътнал здраво.“

„С нея всичко ми е по друг начин“
Тони, 23 г.
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АРТАРТ
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За едни комиксът продължава да бъде комерсиален 
продукт на книгоиздаването без особена стойност, 
за други – изобщо не се е завърнал, след като 
изчезна от публичното пространство (заедно със 
закриването на държавните издателства).

З
а всички заблудени – малко статистика. Повече от 

сто автори на комикси, една десета от които – 

жени. Седемдесет години разлика във възрастта 

между най-младия и най-възрастния участник в 

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА 
НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИКС 

разпростряла се на два етажа от изложбените зали на 

Съюза на българските художници. 

„Най-после българският комикс влезе в своя дом!“ – с тези свои 

думи Петър Станимиров удари камбаната за „добре дошли“ пред 

огромното множество от хора, които присъстваха на откриване-

то на първата национална изложба на българския комикс. 

Представям ви двама от младите участници в изложбата, защо-

то е наистина важно да се разбере, че

ДОАЙЕНИТЕ В ЖАНРА НЕ СА САМИ 

Александра ЖЕЛЯЗКОВА учи интериорен дизайн, рисуването є е 

хоби, на 21 години е и е от Варна. Това много симпатично и та-

лантливо момиче участва в изложбата с два комикса. Единият се 

казва „Зомби къща“ и разказва за нападението на тези странни 

същества над една къща. Вторият – „Дора и Дони“ е инспириран 

от реално момиче и нейното куче. Като всички много млади хора 

Александра иска да бъде на върха! В комикс изкуството според 

нея това означава да работи за известна компания, от която да 

вижда целия свят и той да вижда нея. 

Светлин ВЕЛИНОВ е на 35 години и сподели, че за него е огро-

мна чест да бъде в тази изложба редом със светилата, както ги 

нарече той, от неговото детство, които продължават да тво-

рят. „Рисуването е самотно занимание и понякога между чети-
рите стени на ателието можеш да изгубиш представа какво се 
случва навън. Това е един от положителните смисли на подобни из-
ложби – да разбереш къде се намираш и какво още можеш да по-
стигнеш.“ И макар че сега Светлин е изцяло погълнат от геймин-

дустрията, твърди че именно комиксът е проводник на култура 

за новото поколение. Той е основа, която може да даде на млади-

те направление за по-нататъшно развитие. 

При откриването на изложбата бе връчена и наградата, учреде-

на на името на Александър Денков, от чиито ръце се ражда пър-

вият български комикс. Първият носител на приза бе

НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯТ УЧАСТНИК 
В ИЗЛОЖБАТА – ЛЮБЕН ЗИДАРОВ

Колко символично! Комиксът е зидария. Дума по дума, панел по 

панел, страница по страница. За да го създадеш, се изисква не 

само талант, но и упоритост. Точно това през последните го-

дини демонстрират Петър Станимиров, Пенко Гелев, Николай До-

дов, Антон Стайков, Евегени Йорданов, Александър Въчков, Румен 

Чаушев, Сотир Гелев – ядрото художници, които познаваме от 

времето на култовото списание „Дъга“. Българският комикс е на-

мерил своите майстори. Тези мъже са на път да превърнат деве-

тото изкуство и в българско национално богатство. Комикс по 

комикс. Изложба по изложба.

Мирослава ИВАНОВА

Александра 

ЖЕЛЯЗКОВА

Светлин 

ВЕЛИНОВ
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БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

И вие ли сте убедени, че те не махат слушалките от 
ушите си, докато се хра-
нят, а менюто им е свръ-

хоскъдно – голямо парче пица, санд-
вич или пък пликче снакс, хапнати 
на крак? Грешите. Днешните мла-
ди не са това, което всички ние по 
инерция си мислим, че са. На тях 
вече им харесва да бъдат около ма-
сата заедно с близките си хора. 

Харесва им и да готвят 
също така! 

„Мамо, довечера ще поканя прия-
тели. Аз ще се погрижа за всич-
ко!“ Майката на 16-годишната 
Петя очак вала да завари у дома си 
тийнейджъри с огромни пликове в 
ръце, пълни с пуканки, естествено. 
А вместо това се натъкнала на ис-
тински празник на кулинарията, ус-
троен от дъщеря є. На всичкото 
отгоре децата били насядали око-
ло масата. Част от ястията били 
сготвени от младата домакиня, а 
друга част – донесени от прияте-
лите є. Вечерята била сервирана в 
най-хубавия сервиз на семейството, 
а салфетките – сгънати така, ся-
каш Петя е посещавала едномесе-
чен курс по оригами в родината му 
Япония. (Припомняме, че древното из-
точно изкуство дълго време е било дос-

тъпно само за представителите на ви-
сшите съсловия, а практикуването му 
– признак на добро възпитание.) 

Е, какво им става на тийнейджъ-
рите?! Защо днешните млади хора 
обичат да канят приятели на

домашни обеди и вечери 
и се радват да делят с други удо-
волствието от добрата храна, как-
то и общуването около трапезата? 

Споделянето на храната е винаги 
обединяващ и топъл интимен мо-
мент. На пръв поглед ритъмът на 
модерния живот изобщо не се връз-
ва с подобни сантименталности. 
Ако към забързаното ежедневие при-
бавим и състава на днешните се-
мейства (втори съпрузи и съпруги, 
доведени деца и пр.), изглежда все 
по-невъзможно цялата фамилия да 
се храни заедно. А да споменаваме 
ли все по-индивидуалните режими на 
хранене? Едни се хранят разделно, 
други са на… вафлена диета, трети 
пък трябва да ядат през два часа, 
за да забързват метаболизма си… 
В кое съвременно семейство дома-
кинята може да сготви едно ястие 
и то да бъде подходящо за всички? 
За самата нея, която е започнала 
поредната диета, и за сина є, кой-
то се храни според препоръките на 

фитнес инструктора си, и за мъжа 
є, който пък трябва да „стопи“ 
биреното си коремче? Да не гово-
рим, че вече в семействата се по-
явиха и много вегетарианци, вегани 
и суровоядци. Независимо от изво-
дите, които всички биха направили 
от горните обстоятелства, факти-
те от все повече анкети и проуч-
вания говорят друго. Топлата ат-
мосфера на общуване около масата 
не само че не е изгубила очарование-
то си, но все повече повишава рей-
тинга си сред младите хора. Именно 
в условията на напрегнато ежедне-
вие семейната трапеза се превръща 
в актуално средство за преодолява-
не на постоянната тревога и стре-
са. Тя е и лек против страха ни от 
самота и средство за укрепване на 
отношенията, което повишава уве-
реността ни. 

Фразите на родителите „Яж, за-
щото иначе няма да пораснеш“ или 
пък „Трябва да си изядеш всичко до-
край“ са останали в миналото като 
хранителни лозунги на 

насилие спрямо 
естествения процес 

на хранене
Сега всеки член на семейството 

има свой собствен ритъм, диктуван 

УГОЩЕНИЯТА УГОЩЕНИЯТА 
НА ПРАВНУЦИТЕ НА ПРАВНУЦИТЕ 
НА БАБЕТНА БАБЕТ
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от работното или учебното еже-
дневие, а това означава, че прави-
лата на хранене днес са по-гъвкави. 
Вече е позволено да станем от ма-
сата преди да е поднесен десертът, 
без това да направи лошо впечат-
ление или пък да е свидетелство за 
пропуск във възпитанието от стра-
на на родителите ни. Именно сво-
бодата и ненасилието сякаш ни съ-
бират около трапезата по собстве-
но желание. 

Голяма част от възрастните оба-
че продължават да се тревожат за 
това, как и какво ядат децата и 
внуците им. Нека си се тревожат, 
щом искат. Истината е, че тези 
опасения нямат почва и че днес за-
едно с децата растат и техните 
интереси към кулинарията. А това 
означава, че те, децата, се хра-
нят подобаващо. Кулинарните бло-
гове, както и предаванията с по-
добна тематика стават все по-по-
пулярни сред младите. На тях им 
харесва все повече да се събират 
заедно и 

да „играят“ например на 
„Черешката на тортата“
Цели 80% от младите хора в раз-

лични европейски страни споделят, 
че им доставя удоволствие да гот-
вят. В нашето забързано ежедне-
вие, разбира се, това не изключва 
и хранене на крак или поръчка на 
суши за вкъщи. Но фактите са си 
факти – и подрастващите тийней-

джъри, и младите хора около 30-го-
дишна възраст признават, че им ха-
ресва да готвят по няколко пъти в 
седмицата или поне за по-специални 
случаи. Освен това готвенето не е 
запазена територия само за жени-
те. Изводът на компетентните на-
блюдатели на този позитивен про-
цес е, че когато сме част от се-
мейния или приятелския кръг, удо-
волствието от изяждане на сгот-
вената храна е по-голямо. Готвене-
то сред младите е особен вид прес-
тиж, свързан със създаването на 
нещо. Това в момента е по-авто-
ритетно, отколкото да преодоля-
ваш нива на електронна игра. Гот-
венето е творчески акт, съпътст-
ван от философия и чувственост. 
Някакви си обикновени продукти се 
обработват и „дават своето съгла-
сие“ да бъдат заедно в едно ястие. 
От тях и от уменията и чувст-
вителността на готвача се ражда 
ястие. А „желанието“ на състав-
ките да бъдат в едно общо блюдо 
се проектира и върху хората, кои-
то сядат около масата. В симво-
личен смисъл кулинарното изкуство 
се изразява в това да събереш да-
ровете на природата/живота, да ги 
съединиш и да погълнеш жизнена-
та им енергия. Когато готвим и се 
храним заедно, ние откриваме един 
на друг личните си пространства, 
обменяме жизнени си енергии и си 
ставаме по-близки. 

А какви са причините да започнем 

да се отнасяме с по-голямо разби-
ране към 

по-особените вкусове 
и предпочитания 
на нашите гости

„Вегетарианска и безсолна храна“. 
Ако някой от приятелите ни е на-
правил подобна уговорка, преди да 
отиде на гости, това вече не се 
възприема като каприз или стран-
ност. За домакините то е още един 
повод да проявят своята кулинарна 
изобретателност. 

Възраждат се вечерите, посветени 
на екзотични кухни по света. Все 
повече ни се услажда домашно при-
готвената храна. Може да посрещ-
нете гостите и с чипс, но го при-
гответе сами. В Интернет бихте 
могли да намерите решение за всеки 
случай. Ефектните и лесни рецепти 
помагат и на онези, които и хабер 
си нямат от готвене. За да облек-
чат работата на домакините, гос-
тите могат да донесат десерт и/
или някакви мезета.

Хората днес, независимо от въз-
растта си, все повече ценят време-
то, прекарано с близките си. Когато 
се събираме на вечеря, ние всъщност 
разчитаме на 

приятно, лишено 
от формалности общуване 
По своя стил приятелските вече-

ри стават все по-неофициални. По-
канените могат да се настанят на 
възглавници или пък на диван около 
ниска маса. Така се запазва свобода-
та на придвижване и възможност-
та да сменяме мястото си в хода 
на вечерта. 

А що се отнася да менюто, нека 
и то е без комплекси! Не е необхо-
димо и да запазвате старата кла-
сическа формула: предястие – основ-
но – десерт. Новото и по-свобод-
но отношение към менюто превръ-
ща ритуала по приемането на гости 
в абсолютно необвързващ, отменя 
излишните притеснения и пригото-
вления и ни позволява да се съсредо-
точим върху главното – храната и 
общуването. ©
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Най-полезната закуска

Добра новина за любителите на яйца на закуска – диетолозите ни уве-

ряват, че 1–2 на ден не повишавали чак толкова много нивото на ло-

шия холестерол. Да, холестеролът в яйцата не е малко – около 200 мг 

(а дневната препоръчителна доза не бива да надхвърля 300 мг). За-

ради това яйцата дълго време стояха в графата „Вредни храни“. Но 

само 20% от холестерола ние получаваме с храната, останалото ко-

личество синтезира наши-

ят собствен черен дроб. Ос-

вен това яйцата се явяват из-

точник на белтъчини и луте-

ин, който защитава очите от 

катаракта. Затова здравите 

хора могат и да не ги съкраща-

ват от менюто си. А тези със 

сърдечносъдови заболявания 

по-добре да се придържат към 

диета с минимум холестерол и 

редовно да проверяват нивото 

му в кръвта си.

Пастата, от която 
не се пълнее

За да не качваме килограми, е до-

бре да варим пастата al dente (леко 

сурова), както правят самите италиан-

ци. Ако разварите макароните, скорбяла-

та в състава им много бързо се разпада 

и по-лесно се усвоява от организма. Това пък води до бързо 

покачване на нивото на кръвната захар (т.е. нараства гли-

кемичният индекс (ГИ) на продукта). За сравнение – ако ва-

рите макароните 5 мин, техният ГИ е 38, а след 20-минут-

но варене става 61!

-

ко 

талианн-

орбяла-

по л е з н о

 Здравословни 
храни и идеи

+ + + + +

1. Измийте авокадото, разполовете всяко и 

махнете костилката. 

2. Почистете скаридите, сложете ги в купа и 

ги объркайте с нарязания на ситно магданоз. 

Подправете ги със сока от четвърт лимон. 

3. Сложете върху половинките от авокадо по 

малко сирене „Крема“, отгоре разпределете 

скаридите. Украсете със стръкче магданоз, 

кръгче лимон, лук, нарязан на колелца и поръ-

сете с червен пипер. 

ВАЖНО! Същото предястие може да пригот-

вите и върху кръгчета тиквичка или вър-

ху кръгчета печен патладжан. А скаридите 

може да замените с не много солена риба (на-

пример сьомга или топло пушена скумрия).

Предястие с „Крема“ сирене

 2 броя зряло авокадо  1 к. ч. сирене „Крема“ 

  200 г сварени скариди   1 връзка магданоз 

(накълцана цялата, с изключение на 4 стръка за 

украсата)  1/2 лимон  1/2 глава лук (наряза-

на на тънки кръгчета)  1/2 ч. л. червен пипер

Бананов шейк без 
прясно мляко

Сложете в блендера 1 голям ба-

нан, няколко кубчета лед и 1 ко-

фичка нискомаслено плодово ки-

село мляко. Миксирайте до по-

лучаване на еднородна консис-

тенция. Ако шейкът стане пре-

калено гъст, добавете малко 

вода. Разбъркайте, разпределе-

те го по чашите и сервирайте.

БЕЛА/октомври/187/201358



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

  800 г свинско 

контрафиле

 150 г пушено сирене

 4 с. л. горчица

 2 с. л. захар

 4 с. л. вода

 краве масло

 сол

 черен пипер

 кимион

 чесън на прах

КАКВО ВИ 

ТРЯБВА:

А
петитното контрафиле е впе-

чатляващо със златистата си 

хрупкава коричка, която ще съ-

нувате нощи наред, ако не си го при-

готвите... Затова запретнете ръка-

ви и гответе. Дано ви се получи от 

първия път!

Златисто  Златисто  
контрафилеконтрафиле

КАК ДА ГО ПРИГОТВИТЕ

Захарта се карамелизира в подходящ съд на котлона. 

Добавят се водата и малко масло и сместа се оставя да заври. 

Контрафилето се реже на тънки порции, без да отрязвате с ножа всяка докрай. 

Посолява се и се натърква с подправките. 

Оставя се да престои половин час. 

След това се намазва първо с горчицата, а след това – с карамеления сос. 

Във всеки разрез се поставя по едно парче топено сирене. Полуотрязаните парчета 

месо се притискат силно едно към друго, за да се съберат в едно цяло. 

Цялото контрафиле се увива в готварско фолио и се пече в предварително загрята на 

около 180–200 градуса фурна час и половина. След това фолиото се отстранява и месо-

то се допича, докато получи хрупкава златиста коричка. 

Поднася се в плато върху картофено пюре и се декорира с морковени ивици и варен зелен 

боб. Филето може да се гарнира и с варен ориз със зеленчуци, както и със зелена салата. 

Подходяща напитка за това ястие е плътното червено вино. Може и  качествена бира.

Сандра е слънчевият виновник за 

създаването на www.1001recepti.com
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Първото място в този спи-

сък по право се пада на спа-

тифилума (Spathiphyllum). 
Неслучайно народът го на-

рича „семейно щастие“. Пре-

водът на латинското му на-

именование означава „мир, 

просперитет“ и затова рас-

тението е известно още 

и като „лилията на мира“.

Това е многогодишно рас-

тение от далечните юж-

ноамерикански гори. Да 

го отглеждате, не е слож-

но. Най-важното е да го пръскате редовно със спрей и 

всяка пролет да го пресаждате в нова почвена смес.

Усилията ви ще бъдат възнаградени! На неомъжените 

жени спатифилумът помага да намерят половинката си, 

на онези, които мислят за дете – да забременеят, а в се-

мейството, в което расте, винаги ще има любов и разби-

рателство.

цв е т я

Класация на 10-те стайни растения, благодетели на любовта и семейството

1 2

На трето място е също широ-

ко разпространеното расте-

ние китайска роза, или хибискус 
(Hibiscus). Всички обичат красиви-

те му големи цветове.

Хибискусът обича да е на топло, 

защото е родом от тропиците. 

Но температурата в помещение-

то не бива да превишава 35 гра-

дуса все пак. 

3

Второ по нашия „рейтинг“ е нежното цвете с екзотично 

име узамбарска (африканска) теменужка, или сентполия 
(Saintpaulia).

Теменужките, както е известно, изискват внимателни гри-

жи. Нуждаят се от много светлина и не търпят твърда 

вода. Освен това реагират непредвидимо, ако изведнъж ги 

преместите на друго място. Въпреки всичко тези каприз-

ни „особи“ са много популярни у нас като стайни растения.

Сигурно защото се знае, че пречат на съпрузите да се ка-

рат и поддържат мир и 

любов в семейството. 

Цветчетата им пък се 

смятат за символ на 

вечна любов.

4

Четвърто по 

сила сред рас-

тенията на 

щастието е хо-

ята (Hoya), из-

вестна още 

като восъчно 

цвете.

Тази стайна лиана има много разновидно-

сти. Например има хоя кери, която в ня-

кои страни се подарява като валентин-

ка на 14 февруари. Но по-често хората от-

глеждат вкъщи хоя карноса (Hoya carnosa) 
или хоя бела (Hoya bella, Beautiful hoya).
Хоята ще ви донесе семейно щастие, особено 

ако я поставите в спалнята си.

Златната среда в нашата кла-

сация заема растението мирта 

(Myrtus).

Този вечнозелен храст цъф-

ти с малки бели цветчета. Ос-

вен красота, той притежа-

ва и целебни свойства. Сама-

та дума „мирта“ се превежда 

от старогръцки като „балсам“.

Смята се, че миртата прави бра-

ка успешен, а създадените вече 

семейства дарява с щастие и 

мир. В някои страни миртата се 

смята за най-подходящия подарък 

за новобрачни двойки.

5

ЩАСТИЕ
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Предпоследен 

в нашия спи-

сък е оксалисът 
(Oxalis), наричан 

у нас детелина 

или киселче.

В сока на кисел-

чето се съдър-

жа оксалова ки-

селина, откъ-

дето идва и ла-

тинското му 

име. Можете да го отглеждат и в стаята, и в градина-

та. Притежава много лечебни свойства, но това е дру-

га тема. Нас (а и вас) ни интересува съвсем друго сега…

Ако искате да откриете любовта на живота си, засаде-

те у вас оксалис. Ако искате да запазите семейството си 

от разпадане – също.

9

Аихризонът (Aichryson) е на шес-

то място, но е много важен за се-

мейното благополучие във всяка-

къв смисъл. Ненапразно народът 

го нарича „дървото на парите“. 

Това стайно растение може да из-

расне до 30 см на височина. Лис-

тата му се специфични и наподо-

бяват по форма на сърчица.

Аихризонът носи любов, но и ма-

териално благополучие в семей-

ството.

6

8

Кой е следващи-

ят? Небезизвест-

ният хлорофитум 
(Chlorophytum), по-

популярен като 

зелена лилия.

За това растение 

е лесно да се гри-

жите, защото е 

непретенциозно, 

но пък цветовете 

му са много краси-

ви. Само през лятото го поливайте по-обилно.

В съжителство с хлорофитума всички от се-

мейството ще бъдат спокойни и доброжела-

телни.

7Красивата и непретенциозна ка-

латея (Calathea) също се слави 

като растение на щастието. Ро-

дината й е Америка. Заради краси-

вите си едри листа калатеята е 

предпочитано цвете в много до-

мове. 

Но ние подозираме, че предпочи-

танията към нея се дължат на 

факта, че е прочута като цвете-

то на домашното щастие и хар-

мония.

10

И накрая в нашия списък слагаме (да ни простят мъжете!) 

антуриума (Anthurium), т.нар. мъжко щастие.

Това цвете има най-различни сортове. То не понася пряка 

слънчева светлина, изисква често пръскане с пулверизатор 

и обича влагата (особе-

но по време на растеж). 

Онова, което е най-ва-

жно да запомните, е, че 

е отровно. (В сравнение 

с него спатифилумът е 

направо захарен памук.)

Антуриумът дарява мъ-

жете с мъжка сила. А 

всички останали в семей-

ството – с щастие, успех 

и любов.
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ВЪПРОС

„ЖИВЕЯ В МАЛЪК АПАРТАМЕНТ. 

ПОСТОЯННО МИ СЕ НАЛАГА 

ДА СЕ БОРЯ С УСЕЩАНЕТО ЗА 

ОГРАНИЧЕНО ПРОСТРАНСТВО И 

ТЕСНОТА. КАК ДА НАПРАВЯ ТАКА, ЧЕ 

СТАЯТА ДА ИЗГЛЕЖДА ПО-ГОЛЯМА?“

И. П. ОТ СОФИЯ

„ХАУСМАЙСТЕР“ ОТГОВАРЯ

 СВЕТЪЛ ПОД. Цветът на пода 
лесно може да създаде усещане за 
простор. Както е и при дрехите 
– знаете, че тъмният цвят е за 
„стройност“, защото визуално нама-
лява обема на фигурата. Ефектът 
при избора на цвят за пода е същи-
ят – ако той е по-тъмен, простран-
ството визуално се намалява. Зато-
ва избирайте светли цветове!

 ТАВАН С РАМКА. Ако искате 
таванът ви да изглежда по-висок, 
ще ви е необходима малко боя. За 
да получите визуален ефект за ви-
сок таван, трябва по периметъра 
му да направите рамка със същия 
цвят, в който са боядисани стени-
те. Зрението ни определя вертика-
ла на стената до границата на цве-
товете, т.е. към височината на та-

вана ще се добави и ширината на 
рамката.

 ПРОЗРАЧНИ МЕБЕЛИ. Масив-
ните мебели намаляват прос-
транствата. За да направите 
така, че мебелите в дома 
ви да изглеждат малки и не-
забележими, избирайте по-компакт-
ни, с прозрачни елементи. Напри-
мер шкаф (секция) със стъклени и 
огледални витрини и фасадни еле-
менти или маса с плот от закале-
но стъкло.

 МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ МЕ-

БЕЛИ. Това се мебелите с двойно 
предназначение. Те са идеалното ре-
шение за малкия апартамент. Пред-
ставете си колко място ще освобо-
дите, ако сгънете и приберете кух-
ненската маса или пък ако скрие-
те някои вещи в специално отделе-
ние (ракла) на леглото. Или пък ако 
бюро ви през нощта се превърне в… 
удобна спалня.

 ВЕЩИ НА СТЕНАТА. Мислили ли 
сте да разположите някои вещи по 
стените на помещението? Верти-
калното решение позволява да се 
освободи ценно пространство. Това 
могат да бъдат снимки в рамки 
(вместо да ги поставяте на бюро-
то или на друга плоскост), китара, 
интересна шапка, дори бижута. Така 
те не само ще украсяват стаята, а 

и ще са ви подръка, когато се нало-
жи да ги използвате.  

 ЧИСТОТА И ПОРЯДЪК. Не е не-
обходимо всички сувенири и предме-
ти със сантиментална стойност да 
са на показ. Приберете ги в шкаф 
или в чекмедже. Повърхностите на 
секциите и рафтовете трябва да 
бъдат свободни. Това също създава 
илюзия за простор. 

 ЛИШЕТЕ СЕ ОТ НЯКОИ МЕБЕЛИ. 
Заради усещането за свобода и прос-
тор си заслужава да се лишите от 
някои мебели. Внимателно прецене-
те от кои. Двете маси наистина 
ли са ви напълно необходими, или 
едната може да поеме функциите 
на другата?

ха у с м а й с т е р  с ъ в е т в а

ЖИЛИЩЕТО СИ

Ремонтът е трудна дейност, с която неизбежно се сблъсква-
ме. За да ни облекчат живота, експертите на „Хаусмайстер“ 
„откриха“ рубриката „Хайсмайстер съветва“, където специа-

листи от фирмата дават съвети на читателите как домът им 
да стане по-красив и по-удобен.

Може да задавате всякакви въпроси, 

свързани с ремонт, вътрешен 

дизайн и организация на дейностите 

по поддръжка на сградата, на имейл 

office@hausmeister.bg.

КАК ДА „УГОЛЕМИМ“
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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



На ключодържател 
с едра висулка

Няма да ви се налага да ровите дълго време в нея, за да си откриете 

ключовете, ако ги сложите на кожен ключодържател с едра висулка. 

Него ще ви е по-трудно и да пропуснете, когато опипвате нещата в 

чантата си, дори и ако е много лек и плосък. Достатъчно е на шири-

на дрънкулката да е голяма. За да си намерите ключовете в тъмното, 

можете да използвате подсветката на мобилния си телефон. 

В отделно джобче

Ако ключовете ви винаги се оказват на дъното на общото отделе-

ние на чантата, където и без това е пълно с разни други вещи, по-

ставете си за цел да ги слагате заедно с ключодържателя в отделно 

вътрешно джобче, определено само за тяхното съхраняване. 

На каишка

Пришийте или прикрепете с нитове кожена каишка (на клуп) от въ-

трешната страна на чантата. За нея закачайте връзката си с клю-

чове, за да можете да ги намирате с едно бръкване – веднага.

до м а к и н я

Потънали са в дебрите 
на безпорядъка?

Пробвайте за начало да подредите дома 

си, възможно е ключовете да се наме-

рят... сами. След това им намерете 

специално място. Когато влизате вкъ-

щи, слагайте ключовете само на това 

място. Определете за тази цел някак-

ва ваза, поднос, красива чиния, метална 

купа… С други думи – всеки красив дома-

кински съд би вършил тази работа иде-

ално. Поставете съда на видно и дос-

тъпно място, близо до входната врата. 

Ако никога не помните 
къде сте ги оставили

Отговорете си на няколко въпроса. Има-

те ли място вкъщи, покрай което мина-

вате най-често и къде пада погледът 

ви, преди да излезете от дома си? Това 

може да е някаква полица или простран-

ство на стената пред външната врата. 

Ако е така, окачете там декоративна 

кука, на която да увесвате ключовете си. 

След това посветете няколко седмици да 

сформирате полезния навик винаги да сла-

гате ключовете си на едно и също място. 

Така и не сте намерили 
подходящо място?

Оставяйте то-

гава ключовете в 

чантата си (съ-

вети за чантата 

прочетете по-го-

ре), а не някъде из 

къщата. И за все-

ки случай имайте 

винаги 1 резервна 

връзка ключове!

ЗА ДА НЕ СИ ГУБИТЕ

КЛЮЧА ! ПРЕСТАНЕТЕ ДА СЕ ТРЕВОЖИТЕ И ДА ТЪРЧИТЕ 
И РОВИТЕ ИЗ КЪЩАТА С НАДЕЖДАТА ДА СИ 
СПОМНИТЕ КЪДЕ СТЕ ГИ ДЯНАЛИ...

В ДАМСКАТА ЧАНТА

ИЗГУБЕНИ НЯКЪДЕ 
ВКЪЩИ

 Не оставяйте ключовете в джобове, които 

не се затварят с цип. Когато се наведете или 

затичате, е много лесно да ги изпуснете, без 

да усетите. 

 Не давайте ключовете си заедно с връхната 

си дреха на гардероб (в театъра или операта 

например). Никой не може да носи отговорност 

за загубването им. 

 Не дръжте ключовете на тайни места (под 

изтривалката, в специален „тайник“ и т.н.). 

Много по-добре е да оставите резервния си 

ключ при съседи, на които имате доверие.

КАКВО НЕ БИВА ДА ПРАВИТЕ
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Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак
за за ОКТОМВРИОКТОМВРИ

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 ОКТОМВРИ ОКТОМВРИ 

ОВЕНОВЕН
Месец, който ще помните дълго!Месец, който ще помните дълго!

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Намирате си нова работаНамирате си нова работа

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Късате делови или Късате делови или 

интимни отношенияинтимни отношения
РАКРАК

Емоционални и сантиментални стеЕмоционални и сантиментални сте
ЛЪВЛЪВ

Бързи промени по трудния начинБързи промени по трудния начин
ДЕВАДЕВА

Трупате самочувствие, енергия и париТрупате самочувствие, енергия и пари
ВЕЗНИВЕЗНИ

Голямото обновление!Голямото обновление!
СКОРПИОНСКОРПИОН

Важен период за работата ви!Важен период за работата ви!
СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

В зоната на сбъднатите желания стеВ зоната на сбъднатите желания сте
КОЗИРОГКОЗИРОГ

Катаклизми и конфликтиКатаклизми и конфликти
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

В духовен подем стеВ духовен подем сте
РИБИРИБИ

Връщате си дълговете!Връщате си дълговете!
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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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 ПРЕДСТОИ ВИ МНОГО ВАЖЕН 

МЕСЕЦ, който дълго време ще пом-

ните. Осъзнавате и финализирате 

важни процеси. Изяснявате си мно-

го въпроси, свързани и с работата, и 

с любовта. През първите три сед-
мици обърнете сериозно внимание на 

посланията, които вашите интимни 

и делови партньори ви „изпращат“, и 

се вслушвайте по-внимателно в тях-

ното мнение, за да не си навличате 

неприятности. 

 БУРНИ КОНФЛИКТИ С ПАРТНЬО-

РИТЕ ще бележат дните от 1 до 
5 октомври включително. Бъде-

те най-бдителни на 2-ри и на 3-ти, 

защото тогава трудно ще владее-

те гнева си, а и ще бъдете въвлече-

ни в събития, които трудно можете 

да контролирате. Възможни са про-

блеми с властта и закона и скандали 

с шефовете, с интимния партньор и 

с колегите. Трудно ще се подчинява-

те и несправедливостите много ще 

ви възмущават. Но преди да действа-

те, ви съветвам да броите поне до 3, 

ако не можете до 10. Търпението не 

е най-силната ви черта, но сега ще е 

полезно да го проявите. 

 РЕД В ЛИЧНИТЕ И СЛУЖЕБНИ-

ТЕ ВИ ОТНОШЕНИЯ „въвежда“ ново-

лунието във Везни на 5 октомври. 

Събитията сякаш се рестартират 

и вие започвате да се ориентирате 

по-ясно в тях. 

 ВАЖЕН ЗА ВАС Е И ПЕРИОДЪТ 

от 5 до 19 октомври, когато нара-

стващата Луна ви подтиква да гра-

дите, да правите планове и да съби-

рате сили. 

 ПРИЛИВНА ВЪЛНА ОТ СЪБИТИЯ 

И ЕМОЦИИ очаквайте на 19 октом-
ври, когато настъпва пълнолунието 
в Овен. Тогава има и лунно затъмне-

ние, което ще ви помогне да приклю-

чите с досегашни теми и периоди в 

живота си. Ще се почувствате по-

зрели и самостоятелни. Ще отпад-

не поне една тежест от плещите ви, 

макар че може и да не го усетите до 

края на месеца. 

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО от 
21 до 31 октомври, когато Мерку-

рий е ретрограден. Сега е време за 

приключване, изясняване, довършване 

и анализиране. Не е изключено в жи-

вота ви да се появят стари сексуал-

ни партньори – хора, с които сигур-

но имате още какво да доизживеете 

заедно. Направете всичко възможно 

да уредите старите си сметки – и в 

буквален, и в преносен смисъл. 

 ВНИМАВАЙТЕ КАКВО СИ ОБЕЩА-

ВАТЕ от 27 до 31 октомври и в ни-

какъв случай не рискувайте необмис-

лено!

 МИСЛИТЕ ЗА РАБОТА И ЗА ЗДРА-

ВЕТО СИ. На 1 октомври разчитай-

те на приятелска и партньорска под-

крепа. От 1-ви до 5-и включително 

цялото ви внимание ще е фокусирано 

върху работата и здравето ви. Най-

трудни ще са 2 и 3 октомври, защо-

то тогава ще трябва да преодоля-

вате пречки, свързани с подписване 

на договори, както и усложнения със 

задгранични партньори или близки. 

Със здравето не си правете експе-

рименти. Не се самолекувайте и при 

всеки по-тревожен симптом търсе-

те лекарска помощ. Но не се притес-

нявайте излишно – след новолунието 

на 5 октомври здравето ви се подо-

брява.

 ПРОЩАВАНЕ С ВРЕДНИТЕ НАВИ-

ЦИ ви носи новолунието във Вез-

ни на 5 октомври. То ще подпо-

могне провеждането на диета за 

детоксикация на организма, отказ-

ване от тютюнопушенето и въобще 

– стартиране на здравословен начин 

на живот.

 НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО ДА СМЕНИТЕ 

РАБОТАТА СИ, но все пак обмисляй-

те всички предложения, които ви от-

правят от 1 до 5 октомври. На 7 ок-

томври можете да очаквате реал-

ни, и то добри резултати: нова рабо-

та (ако си търсите такава) или пък 

подобряване на условията на труд на 

сегашното работно място (включи-

телно и хармонизиране на отношени-

ята с колегите). 

 ПОДЕМ В ЛЮБОВНИЯ ЖИВОТ 

очак вайте след 15 октомври, когато 

Марс навлиза в хармоничния за вас 

знак Дева и ви дава необходимите ви 

енергия и амбиция да продължите с 

нови сили. Завързвате нови приятел-

ства. Флиртувате с удоволствие. 

 МНОГО ВАЖЕН ДЕН ЗА ВАС е 19 

октомври, когато е пълнолунието 

в Овен. То ще „освети“ всичките ви 

проблеми до момента. Лунното за-

тъмнение, което е в същия ден, ще 

ви помогне да ги осъзнаете, преодо-

леете и до края на месеца напълно да 

ги забравите. Ако работите в чужби-

на или имате интимен партньор зад 

граница, очаквайте да се решат ня-

какви проблеми „в това направление“. 

 НЕ СТАРТИРАЙТЕ НОВИ ИНИЦИ-

АТИВИ от 21 октомври до края на 

месеца. Събитията ще ви „върнат“ 

големи количества работа със задна 

дата. Деловите и личните партньор-

ства ще трябва да се „рестарти-

рат“ и изглаждат. Просто Меркурий 

е ретрограден и ще ви даде шанс да 

довършите брилянтно започнатото в 

миналото.

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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 ВЪЗМОЖНО Е ДА ПРЕКЪСНЕТЕ 

ПРИЯТЕЛСКИ ИЛИ ЛЮБОВНИ ОТНО-

ШЕНИЯ от 1 до 5 октомври поради 

разочарование. Ще имате нужда да се 

дистанцирате, за да осмислите по-

добре връзките си. Много внимавай-

те на 2-ри и 3-ти, когато има риск 

някой да се намеси грубо в личния ви 

живот и дори да ви скара с детето/

децата ви. На 2-ри не рискувайте с 

непознати сексуални партньори, а на 

3-ти не започвайте нови инициативи 

с приятели и съмишленици – денят е 

много конфликтен.

 ПОДХОДЯЩ МОМЕНТ ЗА ДО-

ВЪРШВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕК-

ТИ е периодът от 1 до 5 октомври. 

Най-трудно ще ви бъде на 5-и, кога-

то е новолунието във Везни. Ще 

бъдете без енергия и трудно ще се 

ориентирате в събитията. Но още на 

следващия ден ще усетите, че сте на 

прага на нов творчески период, озна-

менуван с прилив на сили, нови идеи и 

желание за нови начинания.

 ПОЛЗОТВОРЕН ЗА РАБОТА ПЕ-

РИОД Е от 5 до 20 октомври.  

Концентрирайте се и свършете най-

належащото тогава. На 7-и и 8-и 

може да се наложи да поемете по-

вече отговорности в работата, но 

за сметка на това пък ще спечели-

те доверието на колеги и началници. 

Същото ще се повтори и на 29-и. На 

18-и и 19-и с лекота се реализират 

ваши отколешни идеи, чието сбъдва-

не има нужда от по-голям колектив. 

Популярността и авторитетът ви 

растат най-вече сред приятелите и 

съмишлениците ви. Помъдрявате и се 

разделяте със стари модели на пове-

дение. 

 СИМВОЛИЧНО ВРЪЩАНЕ НАЗАД 

ви носи ретроградният Меркурий от 

21 до 31 октомври. Периодът е ва-

жен за Близнаците, защото това е 

тяхната управляваща планета. Нала-

га се да обмислите работа и планове 

със задна дата и да оправяте стари 

проблеми (най-вече в работата). Ня-

кои от вас може дори да се върнат 

на старото си работно място. Обър-

нете внимание на здравето си – въз-

можно е да се обадят хронични бо-

лежки. 

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО от 

21 октомври чак до 11 ноември. И 

не подписвайте никакви договори! Но 

не бягайте от отговорностите си – 

както на работа, така и вкъщи. Това 

напрежение ще е временно за вас и 

когато Меркурий тръгне в директна 

посока, пред вас ще се открият мно-

го интересни възможности!

 НАПРЕГНАТИ ЩЕ СА СЕМЕЙНИТЕ 

ВИ ОТНОШЕНИЯ, особено в начало-
то на месеца. Поне на 1-ви ще има-

те важни интуитивни прозрения. От 
2 до 5 октомври очаквайте сериозни 

преобразувания в семейството. На 2 
и 3 октомври сте на ръба на много 

големи конфликти и дори раздели. 

 БУРНИ ЕМОЦИИ ви носи новолу-
нието на 5-и, но и алтернативи за 

решаване на семейните проблеми. 

 ХАРМОНИЗИРАТЕ ОТНОШЕНИЯТА 

С БЛИЗКИТЕ СИ след 5-и. Мислите за 

ремонт и обновление на дома. Някои 

от вас дори ще са новодомци. На 7-и 

и на 8-и конкретизирате свои отдав-

нашни идеи. Получавате и важна ин-

формация, която ще улесни реализа-

цията им. 

 ВНИМАВАЙТЕ В РАБОТАТА на 10 

октомври – пазете се от нелоялни 

колеги. 

 НАПРЕЖЕНИЕ ви носи пълнолу-

нието в Овен на 19 октомври, ко-

гато има и лунно затъмнение, което 

ще фокусира вниманието ви върху ва-

шата професионална реализация. Из-

бягвайте умело конфликти с начални-

ка си, особено ако е жена. 

 ЛЮБОВНИ ЗАВИХРЯНИЯ очаквай-

те след 21 октомври Меркурий ста-

ва ретрограден в хармоничния за вас 

знак Скорпион. На 23 октомври и 

Слънцето навлиза в Скорпион, което 

задвижва творческите ви проекти 

и подобрява приятелските ви връз-

ки. На дневен ред ще излязат и важни 

проблеми, свързани и с децата, които 

не търпят отлагане. Ако сте хора на 

изкуството, някои от проектите ви 

ще претърпят промяна. 

 МНОГО ЕМОЦИОНАЛЕН Е ПЕРИ-

ОДЪТ от 21 до 31 октомври. Не-

прекъснато нещо ще преживявате и 

анализирате. Мнозина ще се върнат 

към стари любовни или приятелски 

връзки. Ставате много сантимен-

тални. Този период ще продължи до 

11 ноември. Използвайте целия този 

цикъл на ретроградност на Меркурий 

от 21 октомври до 11 ноември, за 

да сложите окончателен ред в емо-

ционалния си живот и да заздрави-

те връзката с децата си (ако има-

те деца). 

 ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ очаквайте 

в дните около 25-и. Няма да ви липс-

ват и верни прозрения. На 29 октом-

ври емоционалните отношения, в 

които има още живот, ще се затвър-

дят, а онези, които вече са изчерпа-

ни, ще приключат завинаги. 

 НАМИРАТЕ ОБЩ ЕЗИК С ПАРТ-

НЬОРИТЕ на 31 октомври. Радвате 

се на хармония и примирие. 

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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 УСЕЩАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ НУЖДА ОТ 

ПРОМЯНА още на 1 октомври. Обзе-

ма ви желание да действате, защо-

то тази застинала действителност 

ви е омръзнала до болка. Получавате 

и интуитивни прозрения. Тайна ин-

формация стига до вас. Тя ще ви по-

могне да разберете по-добре случва-

щото се. 

 НЕ ЗАБАВЯЙТЕ ТЕМПОТО от 1 до 

5 октомври: ще се наложи едновре-

менно да се справяте със служебни 

и лични проблеми, които дълго време 

сте отлагали. 

 КОНФЛИКТИТЕ НЯМА ДА ВИ 

ПОДМИНАТ на 2 и 3 октомври, 

но ще ви донесат бързи промени 

по трудния начин. На 2-ри не пра-

вете резки „скокове“ в работата, 

ако нямате намерение да напуска-

те. Съветвам ви да сте изрядни и 

концентрирани. Същото важи и за 

3-ти, особено ако боравите с ва-

жна информация, договори и партньо-

ри зад граница. Не си насрочвайте 

и пътувания на 2 и 3 октомври. Ще 

срещнете много трудности по пътя. 

 СВЕЖА ВЪЛНА ОТ ПОЛОЖИТЕЛ-

НА ЕНЕРГИЯ ви залива след 5 октом-

ври. Контакти, пътувания и нови 

предложения… Засилва се интере-

сът ви към усвояване на нови знания 

и практични умения. 

 НАЙ-ПОЛЗОТВОРНИЯТ ВИ ПЕРИ-

ОД е от 6 до 20 октомври. Само на 

10-и внимавайте в любовния живот. 

Има риск от неуспехи там. А на 16-и  

ви очаква или щастливо любовно за-

познанство, или приятелска подкрепа, 

или приятна изненада от децата. 

 ПЪЛНОЛУНИЕТО на 19-и ви дава 

шанс да финализирате обучение, до-

говор, научна работа, важен етап от 

досегашното си развитие. Особе-

но ако сте били свързани и с чужби-

на. Днес има и лунно затъмнение. За-

това не бързайте да вземате важни 

решения!

 ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО И ПАРИТЕ СИ 

на 20 октомври. Не вземайте заеми, 

не правете големи харчове. 

 ВРЕМЕ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

(особено на семейния живот) настъп-

ва за вас от 21 октомври до 11 но-

ември, когато Меркурий става рет-

рограден. Ще промените някои свои 

виждания. Потребността ви от ин-

тимност и общуване расте. Ще ос-

тавате по-дълго време вкъщи, за да 

се заредите с енергия. Подредете и 

почистете дома си, направете спеш-

ни ремонти, за да го направите по-

уютен и свеж. В този период не за-

почвайте нови начинания!

 БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ ЗА ПАРИ-

ТЕ И ЗДРАВЕТО СИ на 2 и 3 октом-

ври. Не си правете експерименти 

нито с едното, нито с другото. 

 ШАНС ДА ПРОЧИСТИТЕ УМА СИ 

от негативни мисли ви се дава от 1 

до 5 октомври включително. Не е 

зле да прочистите и тялото си от 

токсини, като пиете повече вода и 

ядете „истинска“ храна (без месо и 

консервирани продукти). Не пийте ле-

карства безотговорно сега. Спорту-

вайте или поне ходете повече пеша. 

Много бързо ще почувствате поло-

жителната промяна. Новолунието 

във Везни на 5-и окончателно ще за-

твърди желанието ви за здравосло-

вен начин на живот. То ще ви създаде 

нови възможности за натрупване на 

повече енергия, самочувствие и пари. 

 НЕ СТОЙТЕ БЕЗУЧАСТНИ от 5 до 

20 октомври – потърсете нови из-

точници на доходи. Дайте най-добро-

то от себе си в настоящата си ра-

бота. На 7 и 8 октомври ви правят 

нови предложения за работа или за 

участие в съвместен проект с при-

ятели. Погледнете серозно на това, 

което ви предлагат, ще се окаже 

перспективно (особено ако работи-

те в сферата на компютрите и нови-

те технологии).  

 ПРОБЛЕМИ СЪС САМОЧУВСТВИЕ-

ТО ще ви създава Венера, която след 

7 октомври навлиза в знака Стре-

лец. Най-нестабилни ще се чувства-

те около 10-и. Подбирайте партньо-

рите си и не допускайте да ви уни-

жават. За компенсация на 16 и 17 ок-

томври ще се чувствате щастливи 

и желани. 

 ПЪЛНОЛУНИЕТО В ОВЕН на 19 ок-

томври, както и лунното затъм-

нение ще „извадят“ от миналото ви 

критични проблеми от всички сфе-

ри на живота. Добрата новина е, че 

вече имате сили да приключите с бо-

лезнените теми и зависимости. Ще 

се почувствате силни и смели. 

 ОТДЪХВАТЕ СИ ОТ ТРАНСФОРМА-

ЦИИ след 21 октомври. Ретроград-

ният Меркурий ви дава шанс да за-

пълните пропуските и да доработи-

те работата си. 

 МНОГО РАБОТА ЩЕ ИМАТЕ от 21 

октомври до 11 ноември, но ще се 

чувствате добре! Само не се захва-

щайте с нови инициативи, защото 

след време ще претърпят промяна, 

която няма да ви удовлетворява. 

 КЪСМЕТЛИЙСКИ ДЕН е 31 октом-

ври. Ще усетите цялата си сила и 

мощ. Временно забравяте за прочу-

тата си скромност. 

Л ъ в  ( 2 2 . 0 7 – 2 2 . 0 8 )

Д е в а  ( 2 3 . 0 8 – 2 2 . 0 9 )

БЕЛА/октомври/187/201368



Прогноза за октомври 2013 г.

 ПРОМЕНИ! Не им се съпротивля-

вайте! Понякога старото не иска да 

си отиде доброволно и са необходи-

ми усилия за преодоляването му. Точ-

но затова може и да не разберете в 

първия момент, че октомври е хубав 

и важен за вас месец, особено след 
новолунието на 5-и. От 1 до 5 ок-
томври приключвате с нещо старо 

и отживяло. Най-трудните ви дни ще 

са 2, 3 и 4 октомври. Налага се да се 

борите с остарели свои разбирания и 

да влизате в конфликт с интимните 

и деловите партньори. 

 НА ПЪТЯ НА ОБНОВЛЕНИЕТО ви 

извежда новолунието на 5 октом-

ври. Добре е днес да осмислите 

своите желания и да си направите 

план за действие. 

 НАЙ-АКТИВНАТА И ПРОДУКТИВ-

НА ЧАСТ ОТ МЕСЕЦА е от 5 до 20 

октомври. На 7-и очаквайте подкре-

па от близки и роднини, включително 

и финансова. Имотен въпрос се реша-

ва във ваша полза. На 8-и ще обсъж-

дате важен финансов въпрос. Погле-

днете на това обсъждане много от-

говорно, защото на 29-и той отново 

ще се появи на дневен ред. Внимавай-

те, ако се налага да вземете кредит 

от банка – може да ви предложат не-

изгодни условия. Бъдете нащрек и в 

работата, както и в средите, в кои-

то се движите. Има риск някой да не 

ви разбере правилно и това да поро-

ди конфликт. Ще се наложи да поеме-

те и чужди отговорности. На 12 ок-

томври бъдете по-внимателни с на-

чалниците и с представителите на 

закона. Не е изключено днес да по-

лучите ценна неочаквана помощ от 

интимния си партньор или от някой 

приятел.

 ПЕРИОДЪТ НА ВАШАТА ТРАН-

СФОРМАЦИЯ ЗАВЪРШВА на 19 ок-
томври, когато е пълнолунието и 
лунното затъмнение в Овен. Силен 

ден за вас! Дори само едно нещо да 

осъзнаете и преодолеете, пак ще е 

победа. Ще ви се наложи да приклю-

чите със стария начин на общува-

не или пък да прекратите партньор-

ства, които вече са се „изразходи-

ли“. 

 ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО И 

ПАРИТЕ СИ от 21 октомври до 11 
ноември, когато планетата на об-

щуването и интелектуалните дей-

ности Меркурий става ретроградна. 

Не е изключено в живота ви отново 

да започнете да разчитате на ста-

ри модели на печелене на средства. 

Анализирайте живота си през по-

следните няколко месеца от 25 до 31 
октомври. Направете си съответ-

ните полезни изводи.

 ИНТУИТИВЕН, ЕМОЦИОНАЛЕН И 

ТВОРЧЕСКИ ДЕН е 1 октомври. Раз-

бирате кои са силните и кои слаби-

те черти на характера ви. Добре се 

ориентирате в обстановката и си 

изграждате правилна стратегия за 

действие. 

 ТЕРЗАНИЯ И КРИЗИ очаквайте на 
2 и 3 октомври. Ситуацията в рабо-

тата не е особено хармонична. Ще 

общувате трудно с колеги, приятели 

и близки. 

 НЕ СИ ПРАВЕТЕ ЕКСПЕРИМЕН-

ТИ СЪС ЗДРАВЕТО, особено на 3 ок-
томври. Новолунието във Везни на 

5 октомври ще има лечебна сила за 

душата и за тялото ви. След тази 

дата осъзнавате важни детайли от 

своя живот, преодолявате свои стра-

хове и съмнения. Може да започнете 

проект, свързан със здравна или со-

циална тема, да обмисляте далечни 

пътешествия. 

 УКРЕПЕТЕ ИНТИМНИТЕ СИ ВРЪЗ-

КИ от 1 до 7 октомври включител-

но, когато планетата на любовта 

Венера все още е в Скорпион. Използ-

вайте максимално този период за 

любовни приключения, разкрасителни 

процедури и творчество.

 ВАЖЕН ДЕН за всички Скорпио-

ни е 8 октомври. Прозирате дълбоки 

истини, получавате сериозна инфор-

мация, която ще се отрази на реше-

нията ви. Решенията, които ще взе-

мете сега, ще са важни за бъдеще-

то ви. Някои от вас ще трябва да оф-

ормят важни документи, които дъл-

го време са отлагали. Това, което ще 

обсъждате на 8-и, ще се повтори, ма-

кар и символично, на 29-и. 

 СТАВАТЕ ПО-АКТИВНИ И 

КРЕАТИВНИ след 15 октомври, кога-

то Марс навлиза в знака Дева. 

 МНОГО ВАЖЕН ПЕРИОД ЗА ВА-

ШАТА РАБОТА настъпва от 18 до 
20 октомври. Ще трябва да взе-

мате важни решения! Ако имате 

нови идеи или предложения в рабо-

тата – заявете ги. Пълнолунието 
в Овен на 19-и ще ви помогне да ги 

реализирате. Тогава има и лунно за-

тъмнение, което обикновено слага 

край на нещо. Финализирате  важен 

етап от своята работа, изгонвате 

съмненията и конфликтите от живо-

та си. 

 ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ И ТВОРЧЕСТ-

ВО настъпва на 25 октомври. Въз-

кресете старите си творчески идеи. 

От 21 октомври до 11 ноември, 

Меркурий, който е в Скорпион, ста-

ва ретрограден. До края на месеца 

анализирате, символично се връщате 

в миналото, поправяте стари грешки 

и пропуски.

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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 СБЪДВАТЕ МЕЧТИТЕ СИ през ок-
томври. Това е стремителен и амби-

циозен месец за вас. След 5 октомври 

смело можете да тръгнете по пътя на 

своя голяма цел, да се прицелите в да-

лечното бъдеще и да започнете да го 

моделирате по свой вкус. 

 ФИНАЛИЗИРАТЕ ТЕКУЩИ ТЕМИ 

до 5 октомври. Справяте се с лю-

бовни проблеми и неразбирателства, 

изглаждате конфликти с приятели 

или авторитетни фигури. 2 и 3 ок-
томври са конфликтни дни – може да 

изгубите важни позиции, ако не сдър-

жате възмущението си. Не си изпус-

кайте нервите, освен ако не искате 

да приключите завинаги с някоя тема 

или човек в живота си. 

 ВЪЗМОЖНИ СА ЛЮБОВНИ РАЗ-

ОЧАРОВАНИЯ на 2-ри. Но не избърз-

вайте с изводите. Новолунието във 
Везни на 5-и ви е приготвило чудесна 

изненада в сферата на любовта.

 ТЪРСЕТЕ ПОВЕЧЕ КОНТАКТИ от 
5 до 20 октомври. Ще привлече-

те нещо ново и вдъхновяващо в жи-

вота си. Намирате се в зоната на 

сбъднатите желания, бъдете смели и 

действайте. 

 ПАЗЕТЕ СЕ ОТ СКРИТИ ВРАГОВЕ 

на 7-и. Възможно е някой да иска да 

ви спре с некоректни средства или 

самите вие да изпитате страх и не-

увереност. 

 СИЛЕН ПЕРИОД ЗА ИЗЯВА на-

стъпва за вас след 7-и, когато Ве-

нера навлиза в Стрелец. Това ще 

ви вдъхне желание за живот, любов, 

флирт, повече увереност и само-

чувствие. 

 ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ВЪНШНОСТТА 

СИ и за гардероба си до 20 октом-
ври. През този период трябва да бъ-

дете красиви и изкусителни. 

 ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ПОЯВЯТ 

ВРЕМЕННИ ТРУДНОСТИ в средата 
на месеца.  На 10-и се пазете от лю-

бовни заблуди и не харчете импулсив-

но! На 12-и има риск от неприятно-

сти в работата. Положете повече 

усилия и не се отказвайте. 

 ЗАВЪРШВАТЕ ТВОРЧЕСКИ ПРО-

ЕКТИ или ги придвижите напред. 

Ще има и работа за довършва-

не, затова се концентрирайте по 

финализирането на най-спешното. 

Отложете пътуванията и подписва-

нията на важни документи за след 11 
ноември.

 ДОБРИ ВЕСТИ И РАДОСТ ОТ ДЕ-

ЦАТА ви носят пълнолунието и лун-
ното затъмнение в Овен на 19 ок-
томври. Настъпва оживление. При-

ятелските ви и любовните ви отно-

шения се заздравяват, а тези, които 

са „морално остарели“, приключват 

по естествен път. 

 БЪДЕТЕ СТРИКТНИ при изпълне-

ние на преките си задължения от 1 
до 5 октомври. Така ще постигнете 

успех или поне няма да изгубите по-

важни позиции.  

 ОЧАКВАТ ВИ КАТАКЛИЗМИ И 

КОНФЛИКТИ на 2 и 3 октомври. Ако 

избухнете, ще имате проблеми с ут-

върждаването си по йерархичната 

стълбица. Сдържайте агресията си. 

Бъдете деликатни и отстъпчиви не 

само в деловите си отношения, но и 

с родителите и брачния си/интимния 

си партньор. Важи особено за жени-

те Козирози, които смятат брака за 

вид социална реализация. 

 ДОБРА НОВИНА ви очаква след 
новолунието във Везни на 5 октом-
ври. Можете да започнете нова ра-

бота, да подновите партньорства, 

да заздравите връзките си с автори-

тетни фигури. 

 РАЗЧИТАЙТЕ НА ПРИЯТЕЛСКА И 

ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА на 7 и 8 
октомври. Реализирате нови свои 

проекти, правите нови планове, на-

мирате сериозни партньори и съмиш-

леници. 

 ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВНИТЕ ОТ-

НОШЕНИЯ на 10-и, особено ако връз-

ката ви е тайна, нерегламентира-

на или зад граница. Пазете се и от 

жени, които могат да ви злепоста-

вят. 

 ПОСТАВЯЙТЕ СИ РЕАЛИСТИЧНИ 

ЦЕЛИ на 12 октомври! Тогава има 

голям риск плановете ви да бъдат 

осуетени. Ще трябва да се откаже-

те от някои почти невъзможни за из-

пълнение амбиции. 

 ИЗПЪСТРЕНИ СЪС СЕМЕЙНИ 

СЪБИТИЯ ще са дните на прибли-

жаващите пълнолуние и лунно за-

тъмнение в Овен на 19 октомври. 

Те могат да ви донесат нови при-

добивки за дома или да доведат до 

финализиране на важни промени, като 

преместване в нов дом или ремонт. 

 КЪСАНЕ НА ОТНОШЕНИЯ, при 

това конфликтно, може да ви донесе 

лунното затъмнение. Можете да при-

ключите с трудните връзки и да пос-

тавите ново начало, изградено на ос-

новата на любов и хармония. Зависи 

изцяло от вашия подход.

 ВНИМАВАЙТЕ ПРИ ПЪТУВАНЕ ЗАД 

ГРАНИЦА, както и при подписване на 

важни документи на 20 октомври. 

Възможни са обърквания и заблуди. 

 ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО след 21 ок-

томври.  До 11 ноември Меркурий е 

ретрограден и ще ви „въвлича“ в ста-

ри сценарии с бивши приятели, лю-

бовници или съмишленици. 

 С ВАЖНА ПОБЕДА МОЖЕТЕ ДА 

СЕ ПОХВАЛИТЕ на 31 октомври.

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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 САМО ОТ ВАС ЗАВИСИ дали ще се 

чувствате хармонично през месеца, 

или ще тръгнете по пътя на конфли-

ктите. 

 АКО ПЪТУВАТЕ ЧЕСТО и предимно 

зад граница, бъдете много внимател-

ни на 2 и 3 октомври – непредвидени 

събития могат да осуетят пътува-

нето ви или дори да го отложат. Въз-

можни са и проблеми с вземане на из-

пити и с преподаватели, както и при 

подписване на нови договори (особе-

но ако работите с чужденци). 

 НОВИ СЪБИТИЯ очаквайте след 

новолунието във Везни на 5 октом-

ври. Възможно е да започнете ново 

обучение (изучаване на чужд език на-

пример) или да пътувате в чужби-

на, където ще откриете своя духо-

вен учител. 

 В ДУХОВЕН ПОДЕМ СТЕ от 5 до 

20 октомври. На 7-и и 8-и ще взема-

те важни решения за бъдещето си. 

Налага се да затвърдите позициите 

си в работата, да се докажете като 

професионалисти. Някои Водолеи ще 

потърсят по-престижна работа, къ-

дето парите няма да са повече, но 

пък ще имате по-голям авторитет. 

 ВНИМАВАЙТЕ! На 10-и – с прияте-

лите и обществените проекти, а на 

12-и – с документи, обработка на ин-

формация и поемане на служебни от-

говорности. 

 МНОГО СЪБИТИЯ И ПРОМЕНИ ви 

носи пълнолунието в Овен на 19-и. 

Всичко, което сте стартирали след 

новолунието на 5-и, сега ще се раз-

вие с пълна сила и ще приключи. Има 

и лунно затъмнение, което ще подпо-

могне приключването на важни теми 

в живота ви: завършване на обучение, 

край на важни преговори, прекъсване 

на стари вражди (най-вече с братя и 

сестри). Получавате шанс да надрас-

нете проблемите си! 

 НАСТЪПВА ВАЖЕН ПЕРИОД В РА-

БОТАТА ВИ, както и в общуването ви 

с авторитетни личности, работо-

датели, представители на закона и 

възрастните ви родители. Той започ-

ва от 21 октомври, когато Мерку-

рий става ретрограден, и продължа-

ва до 11 ноември. Когато Слънцето 

навлезе в конфликтния за вас знак 

Скорпион (след 23 октомври), тази 

тенденция ще се засили. До края на 

месеца бъдете много внимателни в 

своите професионални изяви и амби-

ции – има вероятност да се завър-

нат стари напрежения и конфликти, 

които да не търпят повече отлага-

не. Най-конфликтният ден ще е 29 

октомври.

 НАПРЕГНАТ ЩЕ Е ТОЗИ МЕСЕЦ, 

защото ще трябва да се учите на 

търпение. Ще се чувствате силно 

зависими от някого. Налага се да ре-

шавате и спешни здравословни и фи-

нансови въпроси. 

 В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ на 1 ок-

томври. Възползвайте се от това и 

се срещнете с влиятелни личности, 

които могат да помогнат  за напре-

дъка ви. Направете си самореклама! 

Творческите натури ще имат сил-

но вдъхновение днес. Ще им хрумнат 

оригинални идеи. 

 ТЕМИТЕ ЗА ПАРИТЕ И ЗДРАВЕТО 

ВИ излизат на дневен ред още на 2 

октомври. На 3-ти трябва да дейст-

вате бързо и решително – постарай-

те се да си върнете дълговете и да 

преодолеете финансовите си зависи-

мости. Не отлагайте посещението 

на лекар и не се самолекувайте! 

 НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕ-

ЧЕЛЕНЕ НА ПАРИ се откриват пред 

вас след новолунието на 5 октом-

ври. Очертават се печалби и при-

добивки. Сексуалният ви живот се 

активизира. Възможно е да се появи и 

нов интимен партньор в живота ви. 

Ако имате частен бизнес, ще откри-

ете и нови добри делови партньори. 

 УПРАВЛЯВАЙТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНО 

ПАРИТЕ СИ от 5 до 20 октомври. Не 

поемайте повече ангажименти, от-

колкото можете да изпълните. На 7-и 

и 8-и ще трябва да се занимавате с 

важни договори. 

 ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА след 7 

октомври, когато Венера навлиза в 

конфликтния за вас знак Стрелец и 

ще е там до края на месеца. Става-

те много капризни, мнителни и рев-

ниви! На 10-и има опасност да услож-

ните отношенията с половинката 

си. Самочувствието ви ще е доста 

ниско, но не се опитвайте да го пов-

дигате с конфликти. 

 ПЪЛНОЛУНИЕТО И ЛУННОТО ЗА-

ТЪМНЕНИЕ на 19-и ще „сложат“ окон-

чателен ред във финансовите ви 

дела. Дава ви се шанс да се издъл-

жите докрай! Променяте своето от-

ношение към парите. Поне един про-

блем в живота ви се решава. Ако сте 

се лекували дълго, сега ще се почув-

ствате излекувани. 

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 

след 21 октомври до края на месеца. 

Не планирайте и пътувания. Ретрог-

радният Меркурий връща в живота 

ви стари дела, договори и партньори. 

Ще трябва да „коригирате“ миналото 

си. На 31 октомври разчитайте на 

подкрепа от приятели!

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 октомври 

НАРАСТВАЩА ЛУНА

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

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

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

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

кате да не напълнеете. 

  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвоя-
ват оптимално на:8 (след 15.23 ч.), 9, 10 (до 18.18 ч.), 17 и 18 октомври. 

  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработ-
ват най-добре на: 10 (след 18.18 ч.), 11 и 12 (до 21.00 ч.) октомври.

  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате 
на: 6 (до 11.30 ч.), 13 и 14 октомври.

  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на: 6 (след 

11.30 ч.), 7, 8 (до 15.23 ч.), 15 и 16 октомври.

19 октомври, 2.39 ч., 

Луната е в ОВЕН 

ПЪЛНОЛУНИЕ + 

ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ 

  Много ще е „бурен“ този ден и това ще се отрази на храносмилането и здравето ви. 

По-добре минете на разтоварваща диета! Ако имате наднормено тегло или здраво-

словни проблеми, тя а е направо задължителна! 

  Храната днес се отразява директно на нервната система. Избягвайте силното 

кафе, черния чай, месото, соленото и пърженото. Яжте плодове и зеленчу-

ци в изобилие, но не и тези в червени и оранжеви цветове, защото те ще ви 

възбудят и изнервят допълнително.

1–4, както и 

20–31 октомври 

НАМАЛЯВАЩА ЛУНА

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

  Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 1, 26, 27 и 28 октомври са пре-

поръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо и пауър йога. 2, 3, 20, 21 

(до 19.15 ч.), 29, 30 и 31 (до 14.23 ч.) октомври са датите за скулптиране и оф-

ормяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога.  
На 24, 25 и 26 (до 19.13 ч.) октомври се препоръчват: сауна, плуване, танци, во-
дна аеробика, акваспининг, или поне активен самомасаж под душа. Водните процеду-

ри ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните 

клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 4, 21 (след 19.15 ч.), 22, 23 и 31 

(след 14.23 ч.) октомври са дните на дихателни упражнения, разходките на чист 
въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

5 октомври, 3.36 ч., 

Луната е във ВЕЗНИ 

НОВОЛУНИЕ

  По време на новолуние организмът се намира в режим на самовъзстановяване и про-

чистване. Затова този ден е идеален за провеждане на строга диета или 

дори за гладуване. Ако изберете гладуването, не забравяйте да пиете достатъчно 

течности. Загубените днес килограми не се връщат лесно. Тези, които искат да от-
слабнат, не бива никога да пропускат новолунието! Препоръчваните храни за днес, 
в случай че не гладувате, са зеленчуковите салати, подправени със зехтин или мас-
ла от ленено семе, гроздови семки или орех. Можете да хапнете и около 30 г сурови и 

неосолени ядки (орехи, лешници или бадеми). На този ден натуралните масла и зех-

тините, които не са преработени топлинно, както и ядките се усвояват 

бързо и подхранват жлезите с вътрешна секреция.

  За вашата лунна магия по НОВОЛУНИЕ ВЪВ ВЕЗНИ. Ако днес назовете своите жела-

ния и цели, те придобиват вълшебна сила да се самоизпълнят. 
  На новолуние във Везни стават актуални всички теми, свързани с любо-

вта, личните и деловите партньорства и брака. Можете да поставите начало 

на тези теми в живота си. Да си пожелаете да бъдете по-общителни, деликатни и хар-

монични и балансирани, както и да умеете да водите преговори. Сега е моментът за 

стартиране на нови творчески проекти! 

  Можете да започнете лечение или профилактика на: бъбреците, надбъбречните 
жлези, диабета и тазобедрената област.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ

ПОДСТРИГВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

За трайна прическа: 

1–4; 20–23, както и 27–31 октомври

За бърз растеж на косата: 

9–14, както и 17–19 октомври

6, 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 октомври

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

дати). Но пък тогава новата ви прическа доста бързо ще изгуби своята форма.

СПОРЕД ТИБЕТСКИТЕ ВЯРВАНИЯ

Ако подстрижете косата си на: 1, 2, 3, 11, 14, 17, 22, 27, 30 или 31 октомври, 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

1–4; 9–14; 20–23, както и 27–31 октомври 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 октомври

КОСА

ПОСЕЩЕНИЕ В КОЗМЕТИЧНИЯ САЛОН, ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО

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

6–18 октомври

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

1–4; както и 20–31 октомври

ЕПИЛАЦИЯ НА ТЯЛО, ОФОРМЯНЕ НА ВЕЖДИ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1–4; 20–23, както и 27–31 октомври 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 октомври

КОЖА

МАНИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1–4; 10, 11, 12, 18, 20, 21, 

както и 27–31 октомври
6, 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 октомври

ПЕДИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

2, 3, 11, 12, 29, 30 октомври 15, 16, 24, 25, 26 октомври

НОКТИ

МАСАЖИ

За антицелулитни и дрениращи масажи: 1–4, както и 20–31 октомври

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

САУНА

1–4; 6, 7, 8, както и 20–31 октомври

СПА ПРОЦЕДУРИ
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ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ през ОКТОМВРИ

ДАТИ
НЕ ПЛАНИРАЙТЕ 

ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на
ПРЕПОРЪЧВА СЕ 

ПРОФИЛАКТИКА на

17, 18, 19 

(до 10.28 ч.) 

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

брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

 19 (след 10.28 ч.), 

20, 21

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, 

матка, пикочни канали

22, 23 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце
Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта

24, 25, 26 
Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

1, 27, 28 Сърце, слезка (далак)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани 

с нарушения на кръвното налягане

2, 3, 29, 30, 31 

(до 14.23 ч.)

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 

задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 

вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, 

лимфна система

4, 5, 6 

( до 11.34 ч.), 31 

(след 14.23 ч.)

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

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

брадичка, устна кухина, зъби

6 ( след 11.34 ч.), 

7, 8 (до 15.23 ч.)

Яйчници, външни полови органи, матка, 

пикочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

8 (след 15.23 ч.),

9, 10

Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

11, 12
Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

13, 14 

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани с нарушения 

на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

 15, 16
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 октомври, както и от 20 до 31 октомври.

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 октомври (новолуние), когато няма 

достатъчно лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 19 октомври (пълнолуние), защото то-

гава 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

1.10 (от 3.36 ч.), 
както и 30.10 – 
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.

2.10 (от 4.37 ч.), 
както и 31.10 – 
27-и ЛД

Дeн за прекратяване на контакти с лоши хора. Почивайте и медитирайте. Ще имате прозрения. На-

сочете мислите си към възвишени неща. Неочаквано можете да намерите решение на проблем, който 

отдавна ви безпокои. Днес не пийте никакъв алкохол, защото ще подейства зле на психиката ви.

3.10 (от 5.39 ч.) – 
28-и ЛД

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

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

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

чувствате изведнъж много зле.

4.10 (от 6.43 ч.) – 
29-и ЛД

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

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

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

5.10 (от 3.36 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.

5.10 (от 7.49 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. 

6.10 (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 негативни-

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

веете.

7.10 (от 10.04 ч.) – 
4-ти ЛД

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

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

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

миналото. 

8.10 (от 11.11 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.

9.10 (от 8.56 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. 

10.10 (от 13.14 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!

11.10 (от 14.07 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. 

12.10 (от 14.53 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. 

13.10 (от 15.33 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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14.10 (от 16.09 ч.) – 
11-и ЛД

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

вайте! Всичко, започнато днес, трябва да се доведе докрай. Внимателно с режещите инструменти! 

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

15.10 (от 16.43 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. 

16.10 (от 17.14 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.

17.10 (от 17.46 ч.) – 
14-и ЛД

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

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

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

та. 

18.10 (от 18.18 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. 

19.10 (от 18.53 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.

20.10 (от 19.30 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. 

21.10 (от 20.10 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.

22.10 (от 20.55 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. 

23.10 (от 22.50 ч.)  
– 20-и ЛД

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

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

деливост. Не бъдете заядливи днес.

24.10 (от 22.35 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.

25.10 (от 23.29 ч.), 
както и 26.10 (през 
целия ден) – 22-

ри ЛД

Ден на мъдростта, на получаване и използване на информация. Предайте на другиго своите знания. По-

сетете астролог. Проявете щедрост към някого, упражнявайте се в алтруизъм. Това ще ви помогне 

да помъдреете.

27.10 (от 0.25 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.

28.10 (от 0.23 ч.) – 
24-ти ЛД

Активен и 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.

29.10 (от 1.22 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 20–31 октомври.

 Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25 и 26 октомври. 

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

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ: 4, 5, 6 (до 11.30 ч.), 13, 14, 21 (след 19.15 ч.), 22, 23 и 31 (след 14.23 

ч.) октомври. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

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

препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с 

„настроението“ на Луната за октомври.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

 Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и 

козметика, музикални инструменти и аудиозаписи: 1, 4, 5, 19, 

20, 21 и 27 октомври.

 Недвижими имоти, мебели: 11, 12,19, 20, 21, 24, 25 и 26 октом-

ври.

 Автомобил, мотор или колело: 9, 10, 17, 18, 22 и  23 октомври.

 Текстилни изделия, предмети за бита: 11, 12, 24, 25 и 26 ок-

томври.

 Метални изделия и режещи инструменти: 17 и 18 октомври.

 Канцеларски материали и книги: 2, 3, 22, 23, 29, 30 и 31 октом-

ври.

 Спортни стоки: 1, 9, 10, 17, 18, 27 и 28 октомври.

 Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни 

апарати: 13 и 14 октомври. 

 Обувки и дрехи: 4, 5, 11, 12, 19, 20, 21 и 31 октомври.

 Бижута, злато, луксозни вещи: 1, 27 и 28 октомври.

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 месе-

ца, когато Луната минава през водни-

те знаци. Ако ги полеете в неподхо-

дящо време, хранителните вещества 

няма да стигнат до растението. Има 

опасност и да им навредите.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 

6, 7, 8, 15, 16, 24, 25 и 26,  октомври.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИ-

ВАНЕ: 4, 5, 6 (до 11.30 ч.), 13, 14, 21 

(след 19.15 ч.), 22, 23 и 31 (след 14.23 

ч.) октомври. На тези дни с поливане-

то има опасност да провокирате по-

явата на листни въшки или други вре-

дители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-

НЕ: 15 и 16 октомври.

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

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

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

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

болекаря на 1–4; 22, 23, както и 27–31 октомври.

  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 октомври  подходящите дати за тези манипулации са: 1–4; 22, 23, както и 27–31 октомври.

  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 ок-

томври подходящите дати за тези манипулации са: 6–16 октомври.

НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ХОДИТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 11 и 12 октомври, както и от 17 до 21 октомври, за-

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

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

зувания.  

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ (ОСВЕН В СПЕШЕН!) НЕ ХОДЕТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 5 октомври (новолуние), защото съп-

ротивителните ви сили са слаби и организмът е по-уязвим, както и на 19 октомври (пълнолуние), защото кръвозагу-

бата и болките ще са по-силни от обикновено.
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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 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. 

Само за ЖЕНИ

Какво искат мъжете през пери-

ода на Луна в Скорпион? Как да 

се държите, за да ги изкушите и 

прелъстите? 

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 
Характерното за Венера в Скорпи-

он е, че обича не само секса, но и па-
рите и властта. По-точно властта, 
която дават парите. В този период 
парите са на особена почит от всич-
ки зодиакални знаци. Най-лесно се пе-
челят 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 ос-
ъзнаят, 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 класически-
те стилове. Но пък само Скорпионът 
може да направи от дефекта ефект в 
облеклото, при това много умело. За-
това спокойно можете да смесвате и 
различни други стилове, като се подчи-
нявате на правилото, че новото е до-
бре забравено старо. Дрехите трябва 
да подчертават сексапила ви, да изку-
шават и да загатват за сексуалните 
изкушения, които се готвите да пред-
ложите. Но в никакъв случай не бива 
да са вулгарни. На почит сега е из-
тънченият сексапил. Колкото и да е 
сексуален Скорпионът, той не е раз-
вратен и дори има дълбоко закодира-
но чувство за морал и мярка на тема 
секс. Но все пак сега му е времето 
да носите най-еротичното си бельо, 
да сложите чорапи с жартиери и къса 
пола. Венера в Скорпион обича и мак-
сиполите, които обаче очертават хан-
ша предизвикателно. Тях е добре да 
ги съчетаете с блуза с дълбоко декол-
те или пък с гол гръб. Бижутата е 
за предпочитане да са масивни, тежки, 
от естествени метали и материали – 
много по количество и непременно скъ-
пи. Подходящите камъни са: топаз, ак-
вамарин, гранат  и александрит.

ЛЮБОВ, СЕКС, 
МОДА И ПАРИ

С КАКВО ЩЕ НИ ИЗНЕНАДА 
ВЕНЕРА ПРЕЗ ОКТОМВРИ

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 7 ОКТОМВРИ (ДО 20.55 Ч.) ВЕНЕРА Е В СКОРПИОН 

да р о в е т е  н а  В е н е р а
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
След преминаването на Венера от 

Скорпион в Стрелец утихва вулканът 
от страсти. Идва време за нещо из-
искано и екзотично. В този период 
възникват най-много връзки с чужден-
ци. Привличането е взаимно и много 
силно. Духовното обаче се цени повече 
от сексуалното. Отношенията между 
половете стават искрени, спонтанни 
и леки. Венера в Стрелец има фило-
софско виждане за любовта. Периодът 
е благоприятен за нови запознанства 
по време на път и обучение. Така че 
се придвижвайте по-често и посеща-
вайте курсове, семинари, конференции 
и библиотеки сега! Докато Венера е 
в Стрелец, хората стават добродуш-
ни и доверчиви. Не са дребнави и не 
правят сметка на парите и чувства-
та си. Това дава тласък не само на 
личните връзки, но и на бизнеса. Ще 
флиртувате по-често от обикновено, 
което не означава, че задължително 
ще „консумирате“ връзката. Венера в 
Стрелец обича естетиката на флир-
та. Тя е по-скоро контактна и инте-
лигентна, отколкото похотлива. 

Само за ЖЕНИ

Какво искат мъжете през периода 
на Луна в Стрелец? Как да се дър-
жите, за да ги изкушите и прелъс-
тите? 
Мъжете ще бъдат привлечени от не-

зависими, горди, но най-вече интели-

гентни жени, тип „амазонка“. Оставе-

те го да ви „преследва“, инсценирай-

те лов – това ще засили интереса на 

вашия избраник. Дамите с екзотична 

и нестандартна външност имат пре-

димство сега. Екзотика в имиджа си 

можете да внесете с етноелементи 

в облеклото, които ще приковат вни-

манието на мъжа до вас. Интелек-

тът е вашето любовно оръжие сега. 

Демонстрирайте ерудиция, споделяй-

те идеите си и ще се радвате на ин-

тереса на срещуположния пол. Но все 

пак не забравяйте, че Стрелецът 

включва две начала у себе си – човеш-

кото и животинското. Затова освен 

с интелект, разпалвайте страстта 

му и с добре дозирана еротика. Непри-

нудената веселост, както и умение-

то ви да се радвате на живота ще ви 

правят предпочитани и желани. Заб-

равете за мърморенето, натякването 

и обсъждането на отношения. Бъдете 

като шампанско – възторжени, опия-

няващи и „пенливи“. 

Само за МЪЖЕ

А, какво искат жените през този пе-
риод? Как да им угодите, мъже?! 
Сега жените държат на равнопра-

вието и свободата – осигурявайте 

им ги и ще ги привлечете. Оставе-

те ги да блеснат със своя ум и инте-

лигентност. Самите вие трябва да 

демонстрирате образованост, чув-

ство за хумор и широк размах как-

то при вземането на решения, така 

и при харченето на пари. Скъпите и 

подчертано щедри подаръци, както и 

организираните пътешествия и екс-

курзии ще разтопят женските сърца 

в този период. Най-много ще спечели-

те, ако говорите искрено за своите 

чувства. Само не прекалявайте с ди-

ректността (не си признавайте на-

пример, че харесвате и друга или, не 

дай Боже, че сте изневерили!). 

ПАРИ 
Парите се печелят най-лесно в сфе-

рите на културата, науката, тури-
зма и рекламата. Внимавайте, защо-
то сега се харчат най-много пари за 
пищни бижута, скъпи тоалети и пар-
фюми. Харчат се и за книги, туризъм, 
театри и предимно чуждестранни кон-
церти. В дните на Венера в Стрелец 
парите идват бързо, но и доста бър-
зо се изразходват. За сметка на това 
доставят истинска радост и разши-
ряват хоризонтите ви, особено ако ги 
вложите в книги и пътувания. 

МОДА
Променете вижданията си за мода-

та сега. Станете по-смели и експери-
ментирайте с етноелементи в облек-
лото. Време е да обърнете внимание 
на най-новите световни тенденции в 
модата. Венера в Стрелец обръща по-
вече внимание на пищните и обемни 
дрехи (например блуза с ръкави тип 
„прилеп“ или пончо) и на големите ша-
лове, обвити около тялото, придава-
щи царственост. Другият силен ак-
цент са бедрата. Подбирайте дрехи, 
които подчертават сексапила им (на-
пример прилепнали поли и панталони, 
къси поли и шорти). От цветовете 
най-властен е синият – от небесно-
синьо до тъмносиньо. Актуални са и 
тъмночервеното, пурпурното и виоле-
товото. Скъпоценни и полускъпоценни 
камъни за бижута: тюркоаз, хризопраз, 
оранжев шпинел, сардоникс, амазонит.

ОТ 7 ДО 31 ОКТОМВРИ (ВСЪЩНОСТ ДО 5 НОЕМВРИ, ДО 10.44 Ч.) 
ВЕНЕРА Е В СТРЕЛЕЦ 

  Подходящите дни през месеца: 

3, 8, 12, 16, 17 и 28 октомври. 

  Неподходящите дни през месеца: 

1, 10, 15, 22 и 30 октомври.

СРЕЩИ, 
ФЛИРТ, СЕКС

  БЛАГОПРИЯТНИТЕ: 3, 8, 12, 

16, 17 и 28 октомври. 

  КРИТИЧНИТЕ: 1, 10, 15, 22 и 

30 октомври.

ДНИТЕ 
НА ПАРИТЕ
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ХИТА ОТ 
ЕСЕНТА

БУМБУМ ВЕРСИЯВЕРСИЯВВ ПРОДЪЛЖЕНИЕПРОДЪЛЖЕНИЕСС

СЕКСИ ЛИ Е
ЗРЕЛОСТТА

или

В ОЧЕРТАНИЯТА НАВ ОЧЕРТАНИЯТА НА

ЛЕЛЯТАЛЕЛЯТА

КАК ДА „УГОЛЕМИМ“КАК ДА „УГОЛЕМИМ“

В САКСИЯ
ЩАСТИЕЩАСТИЕ

БАТУТБАТУТ
ЗА ВЪЗРАСТНИЗА ВЪЗРАСТНИ
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