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ЗАЩО ЗАЩО 
НЕ ХОДИМ НЕ ХОДИМ 
НА ГОСТИНА ГОСТИ

 ИНТЕРНЕТ  ИНТЕРНЕТ 
КАТОКАТО
КЛИНИЧНАКЛИНИЧНА
ПЪТЕКАПЪТЕКА

КАПКИ КАПКИ 
ЗА ОЧИ И… ЗА ОЧИ И… 
СЕКССЕКС

ПРАВО ПРАВО 
НА ГЛАСНА ГЛАС
или КАК РАБОТИ 
ВОКАЛОТЕРАПИЯТА

НОВА МОДА НОВА МОДА 
ВЪЗПИТАНИЕВЪЗПИТАНИЕ
„ЗА“ ИЛИ „ПРОТИВ“
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ЦИТАТ НА БРОЯ

ИМА ТРИ НЕЩА, КОИТО ВЪЗРАСТНИТЕ МОГАТ 
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в брой ноември 2013
БЕЛА КАЛЕНДАР

November rain 4

МОДЕРНОТО

Новите палта са вече тук 6

Ложа БЕЛА

Изборът ни за месец ноември 10

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Бързо или на слоеве 14

Кожата като часовник (Оптималният           

тайминг за нанасяне на крем и грим) 16

За славата на сауната 18

Beauty новини

Алуминият в дезодорантите 20

Антиоксидантите в козметиката 20

Хранене

Мазното като полезно 22

Безглутенова диета (Кога наистина е нужно 

да я спазваме) 24

Детоксикиращи плодове и зеленчуци 26

Душа и тяло

Право на глас (Или как работи вокалотера-

пията) 28

Здравна култура

Настинко моя, мит мой 30

Окончателен анализ (За грешките при лабо-

раторните изследвания) 32

Лекарствата за отслабване 34

Микрофон за психолога

Професията ни – радост или страдание 36

ТЕМА НА БРОЯ

Работата или животът  38

Жените като прекариат 40

Клаус Самбор: „Безусловният базов доход е 

новото човешко право“ 42

Парите – вода или огън 44

ИНТИМНО

Интимен сух режим по желание 46

Капки за очи и... секс 48

САМОПОЗНАНИЕ 

Интернет – оценка на риска 50

ДЕЦА

Нова мода възпитание – „за“ или            

„против“ 54

Тайфуни с детски имена 56

БЕЛА КЪЩА

Защо не ходим на гости 58

Полезно

8 истории от супника 60

Преглътни

Бяла риба с коричка от крутони и парме-

зан 61

Хаусмайстер съветва

(Под)сигурен покрив   62

Експертиза

Save picture as a gift 64

АСТРОНАВИГАТОР

Професионални астропрогнози за всяка зо-

дия за месец ноември 65

Луната съветва

Подходящите лунни дни за диети, раз-

красяване, лечение, почистване на дома, 

шопинг, грижа за цветята и посещение 

при зъболекар 72

Даровете на Венера

Любов, секс, мода и пари (С какво ще ни из-

ненада Венера през ноември) 78

БЕЛА КАЛЕНДАР

Темите
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Достойно 
съществуване?! 

Идеята за безусловен базов доход (ББД), която 
през последните месеци активно се коментира и у 
нас (в Европа дискусията тече доста по-отдавна – 
вж. стр. 42–43), автоматично и спонтанно се опре-
деля като марксистка. Но това е доста едностран-
чиво схващане, спънато от предразсъдъци и отрове-
но от вредни социално-исторически „замърсители“, 
които разводняват есенцията и изкривяват замисъ-
ла на Европейската гражданска инициатива за ББД. 

Дискусията за ББД е полезна и важна дори само с 
това, че ни кара да си задаваме въпроси, а поняко-
га да спорим и със самите себе си. Дали тези без-
възмездни пари действително ще ни дадат шанс 
да се самоусъвършенстваме и ще стимулират 
креативността и предприемчивостта ни да си на-
мерим работа-мечта, или просто ще помогнат на 
крайно бедните, изтощени от сизифовски труд хо-
рица, просто да държат главите си над блатото на 
личната си мизерия?! Дали вместо да ни даде пра-
во на достоен и пълноценен живот, ББД няма да ни 
превърне в готованковци, очакващи подаяния за без-
делието си?! Безусловни при това.  

Идеята за ББД е огледало. Тя тотално ревизи-
ра досегашните ни представи за работа и свобод-
но време, но в никакъв случай не измества работа-
та от нейния естествен център в живота ни. По-
скоро ни дава шанс да полагаме повече плодотво-
рен труд, отколкото безсмислена, мизерна и отчуж-
даваща ни от нас самите и от другите работа (вж. 
повече на стр. 44–45). И не на последно място –  
създава условия мнозина безработни и икономически 
несигурни хора (повече за тях – на стр. 40–41) да си 
върнат чувството за достойнство. Забравили сте 
какво е това „достой нство“? Това е проблемът.

Мариана ЯНЕВА,
главен редактор
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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

NNoovveemmbbееr  r  rraaiin n 

ЖЕНСКИ РАБОТИ

Есенните дъждове могат да се окажат 

инкубатор за женски хитринки. Те на-

пример са отлично оправдание за раз-

лични покупки. Защо ви е нужна нова 

и по-голяма дамска чанта?! Ами къде 

иначе да напъхате чадъра си? По-го-

ляма чанта означава НОВА чанта! Ето 

какво можете да кажете на съпруга си 

следващия път, когато поискате кредит-

ната му карта. А какво ще кажете за ново 

яке? Ако всичките ви подобни дрехи са без качулка, това е грешка, 

която трябва да се поправи. Навън вали…

ДЕТСКА РАДОСТ

Открийте очарованието на дъжда през дет-

ските очи. Децата го обичат, защото той 

е техен приятел и помощник в опознаването 

на света. Именно след дъжд гората се пъл-

ни с гъби! Ако пък живеете в града и нямате 

път към гората, пак след дъжд можете да се 

насладите на онзи чуден цветен феномен –

дъгата. Няма друго толкова пъстро природ-

но обещание, че всичко ще бъде наред.

П
омислете само колко дъжд се изсипва в 

почти всеки филм! Кинодъждът обаче не е 

обикновено природно явление, а режисьор-

ски похват, който цели създаването на определен 

емоционален пейзаж. Разбира се, този номер кино-

то е заимствало от литературата. Художниците 

не остават по-назад и често „топят“ четките си 

в дъждовна вода, изобразявайки дъжда. Какво оба-

че е той за обикновения човек? Най-банална мета-

фора за човешките сълзи или едно от чудесата на 

природата, което сякаш не осъзнаваме като та-

кова? 

Ако сте от онези, които не понасят дъжда, нека 

този ноември ви донесе ново усещане за него. Вся-

ка дъждовна капка е сила. Използвайте нашите 

„връзки“ с дъжда, позволете му да ви измие хубаво, 

а после извадете чистото от себе си навън. 
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СЪНОВНИК 

Ако в съня ви вали, скоро за вас ще 

настъпят по-добри времена. Ако дъ-

ждът е проливен, ако е придружен от 

светкавици и гръмотевици, предсто-

ят ви сериозни сътресения в личния 

и служебния живот. „Ако си прогизнал 

от дъжд, ще имаш неочаквани придо-

бивки (и добри, и лоши)“ – пише в един 

съновник. Дъжд и слънце едновремен-

но в съня са обещание за благоприят-

на промяна. Ако насън ви вали студен 

дъжд, възможно е да имате проблеми. 

В СТАРИ ВРЕМЕНА

Дъждовната вода може да се използва за готвене. Усво-

ява се много добре от организма, защото съдържа мини-

мално количество вредни примеси. Способства за по-ка-

чественото преработване на храната, както и за нейно-

то оптимално усвояване. Дъждовната вода има отличен 

ефект, когато се използва за къпане или измиване на ли-

цето, защото подпомага съхраняването на влажността 

на кожата и поддържа водния є баланс. Внимание! Всич-

ко това е вярно за чистата дъждовна вода. Разбира се, 

съставът на дъждовната вода зависи от това, над как-

ва територия се е образувал облакът и в каква степен е 

замърсена атмосферата на това място. Ако във възду-

ха има азотни или серни съединения, при взаимодействи-

ето си с водата те реагират, превръщайки се в кисели-

ни, които падат на земята във вид на киселинни дъждове. 

За жалост, при сегашното екологично неблагополучие на 

планетата почти всеки дъжд може да се нарече кисели-

нен. Ето защо днес не е препоръчително не само пиене-

то на дъждовна вода, но и миенето с нея. Хубавото е, че 

дъждът все още става за... дишане. Въздухът се йонизи-

ра по време на дъжд, а йоните, както гласи едно старо 

заглавие в БЕЛА, са витамините на въздуха. 

МИТОЛОГИЧНО И ЖИВОПИСНО

В древногръцката митология Даная е дъщеря на царя на Аргос Акрисий и 

съпругата му Евридика. Когато Акрисий попитал Делфийския оракул дали 

ще има син, оракулът му отвърнал, че няма да има, но дъщеря му ще роди 

син, който ще го убие. Уплашен за живота си, Акрисий заключил дъщеря си 

Даная в подземията на двореца. Зевс обаче се влюбил в Даная и се пре-

върнал в златен дъжд, който се промъкнал през една пукнатина на тавана 

(моментът е изобразен на прочутата картина на Тициан). Даная приела 

този дъжд, а това приемане било и символичният акт на оплождането. 

От съюза между Даная и Зевс се ражда Персей, а митологията и живопи-

ста се съюзили в утвърждаването на дъжда като символ на плодородие. 

„Даная“ на Тициан
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МОДЕРНОТОМОДЕРНОТО

Новите палта 
са вече тук Спортни или елегантни, 

карирани или едноцветни… 
Не сме очаквали, че есенният 
вятър ще довее толкова много 
красиви и топли предложения 
за студения моден сезон!

Шушляк в разкошен тъм-

носин цвят, интерпрети-

ран по-модерно – в кройка 

на удължено яке. Минима-

листично, класическо и ед-

новременно с това – еле-

гантно.

СПОРТНО ПОСИПАНО С 
РОЗОВА ПУДРА

ДРЕБНО КАРЕ OVERSIZE

Вълнено палто с оригина-

лен колан и сваляща се яка 

от изкуствена косместа 

кожа. Розовият пудрен от-

тенък е почти недоловим, 

но внушава благородство 

и лукс.

Десенът „петльова стъп-

ка“ празнува своето голя-

мо завръщане. Този очаро-

вателен стил от 60-те го-

дини на миналия век не е 

загубил и копче от своята 

елегантност.

Широкото палто с форма 

на яйце е възможно най-не-

брежно-елегантният из-

бор за връхна дреха тази 

зима. Ненатрапчивото 

каре е препоръчителният 

рисунък за тази кройка. 

Супервталено палто с 

много куул детайли: ко-

жени пагони и кожена яка 

с ревери, както и асиме-

трично изместен цип.

Два цвята – това е хитова 

тенденция при палтата 

тази зима. Даваме за при-

мер това палто в милитъ-

ри стил – в цвят каки, но с 

черни ръкави.

Класическото втале-

но светлобежово палто е 

идеалната връхна дреха за 

поява на бляскави събития 

и коктейли. И инвестиция 

за цял живот!

Удобство вместо елегант-

ност и уют вместо студе-

на рафинираност. Това са 

предимствата на късото 

мъхесто палто в свобод-

на кройка. 

ИЗИСКАНО ВТАЛЕНО ДВУЦВЕТНО ЗА СГУШВАНЕ

БЕЛА/ноември/188/20136



НЕБРЕЖНО

ЕКСТРАВАГАНТНО МИНИМА-
ЛИСТИЧНО

СТРОГО ВЕТРОУПОРНО

БОРОВИНКОВО РОМАНТИЧНО СТИЛНО

През този сезон класиче-

ският тренчкот се сдоби 

с рокаджийска слава. Най-

вече заради черните ръка-

ви от изкуствена кожа.

Откъде се взема страст-

та ни към боровинковия 

цвят всяка зима, не можем 

да кажем. Но можем да от-

сечем, че това боровинко-

во палто със сребърни ци-

пове е възхитително!

Бежовото вълнено палто 

с кожена яка в естествен 

„агнешки“ цвят изглежда 

винтидж и ни кара да си 

спомним за добрите стари 

90 години на миналия век.

Свободни движения в сво-

бодно вълнено палто с из-

вънгабаритна кройка, из-

вънгабаритна яка и зла-

тисти копчета за разкош.

Палто с преливка меж-

ду кобалт и морскоси-

ньо…  Стилът „омбре“ се 

роди като тенденция в ко-

лорирането на косите, но 

постепенно се прехвърли и 

върху… дрехите. 

Миксът от екстремно из-

чистена кройка, оversize 

фасонът (сякаш дрехата 

е с няколко номера по-голя-

ма от вашия) и искрящото 

доматеночервено създава 

перфектното палто. 

Една кадифена строгост 

излъчва това класическо 

вълнено палто с унифор-

мена визия, дължаща се на 

копчетата, колана и крой-

ката на яката. 

Във ветровити дни тази 

кокетна парка (вид анорак) 

с качулка е най-добрият из-

бор. Тиквеният є цвят га-

рантирано ще повдигне на-

строението ви! 
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Палтото с огромна яка, 

уютна качулка и свобод-

на кройка трябва е част 

от всеки женски гардероб 

през зимата. Особено, ако 

зимата е студена. 

Армията се обединява с… 

цирка – това палтото 

тип „астронавт“ в наси-

тено червено е създадено 

не само за заклетите под-

дръжници на модата. 

Тренчкотът от матирана 

промазана материя е връх-

на дреха за по-топлите 

зимни дни. И през този се-

зон е екстремно модерен. 

Ех, това синьо! С елегант-

но палто в този цвят и с… 

късите му ръкави няма как 

да не привлечете погледи-

те на околните. Доста ек-

зотичен модел, нали?!

й
 Кройка „трапец“. Тя по-

кори всички със своите ши-

роки 3/4 ръкави. Оригинални-

те ревери на яката различа-

ват този модел от минало-

годишните му актуални „поб-

ратими“. Добре е да носи-

те трапецовидното палто с 

впити панталони или с клин.

 С колан. В новите колек-

ции има много класически 

палта с колани. Някои от 

тях изглеждат доста грубо-

вато и напомнят стила ми-

литъри или стила маскюлин. 

Други се снабдени с мъхеста 

стол-яка и два реда метални 

копчета. Именно тези дреб-

ни детайли правят палтото 

толкова актуално.

 Многослойни и двуред-
ни. Те са откритието на се-

зона и със своята строга ви-

зия, едри копчета и сваляща 

се яка ще се харесат на лю-

бителите на консервативна-

та класика. Коланът подчер-

тава талията, а изправени-

те рамене и яката внушават 

сериозност и стегнатост.

  Скъсените прави пал-
та-жакети са идеални за 

по-слънчевите зимни дни. Из-

глеждат добре както с прави 

и разкроени панталони, така  

и с тесни поли или рокли със 

средна дължина. Стилистите 

не препоръчват да ги съчета-

вате с къса пола и високи бо-

туши, защото тогава визия-

та става прекалено вулгарна.

ЗА РАЗХОДКИ РАЗИГРАНО СВОБОДНО ИСКРЯЩО
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Новата серия Nivea Diamond Volume е скъпоценно решение за дамите с тън-

ки коси, които изискват по-специални грижи. Иновативната формула с 

течен кератин на 4-те продукта от новата линия Nivea Diamond Volume (шам-

поан, балсам, пяна и лак) придава на тънката и изтощена коса сияен диаман-

тен блясък и свръхлек обем (за разлика от повечето продукти за блясък, кои-

то обикновено не създават обем). Освен това подобрява структурата на ко-

съма и възвръща силата му – за да може косата ни да посрещне здрава сту-

дените месеци. 

ДИАМАНТЕН БЛЯСЪК И ОБЕМ В ЕДНО

ДОКОСВАМ = ПОБЕЖДАВАМ

Бизнес партньорите ви и хо-

рата, които всичко си 

имат, вече са си намери-

ли... подаръка – сребърна-

та монета „Меркурий“, коя-

то вече е на българския па-

зар. Тя е и първата в све-

та с цилиндрична форма, 

което обяснява и внушител-

ното и тегло от 186,6 г. Ос-

вен на търговците, вестителят 

от римската митология Меркурий се 

смята за покровител и на крадците, с което можете тънко 

да се пошегувате с човека, на когото сте решили да подне-

сете своя неповторим подарък (тиражът е лимитиран до 2 

500 бройки). Уникалната монета, изсечена на екзотичната 

островна държава Ниуе, е върхът на модерната нумизмати-

ка. Впрочем Меркурий е покровител и на бегачите на дъл-

ги разстояния. Монетата можете да намерите в най-новия 

магазин за модерна нумизматика TAVEX в „България Мол“.

ВЪРХЪТ НА МОДЕРНАТА НУМИЗМАТИКА 
СЕ ПРОДАВА И У НАС

е логото на благотворителната кампания за борба с рака на гърдата, орга-

низирана от Bra Clinic съвместно с инициативата „За живота“. Целта е всич-

ки жени да осъзнаят, че редовният самопреглед на гърдите е надеждна про-

филактика на рака на гърдата. Консултантките в Bra Clinic са обучени от он-

колог как да правят това и с удоволствие биха обяснили и на вас. Ще получи-

те от тях и писмено указание, което да закачите в банята, за да ви напом-

ня как да проверявате гърдите си. Лю-

бопитно и забавно образователно видео 

можете да видите в салона, в социални-

те мрежи и в интернет страницата на 

Bra Clinic и „За живота“, както и на www.
dokosvampobejdavam.bg. 

Bra Clinic дари по 2 лева от всеки закупен 

през октомври розов сутиен за целите на 

инициативата „За живота“.

НОСЕТЕ СИ НОВИТЕ КАПСУЛИ, 
МОМИЧЕТА

Ефектна рокля от над 1500 капсули NESCAFЃ® Dolce 
Gusto® създаде специално за NESCAFЃ® нашумелият 

македонски моделиер Сърджан Кръстевски. Шедьовърът, 

изложен в луксозния бутиков хотел Les Fleurs в центъра 

на столицата, действително може да събуди сетивата 

и на най-заспалия минувач с аромата на мляно кафе от 

най-добрите зърна арабика. Произведението на модно-

то изкуство е изработе-

но прецизно, с внимание 

към детайла – принцип, 

заложен и в уникалната 

технология за приготвя-

нето на топли и студени 

напитки NESCAFЃ® Dolce 
Gusto®. Със своите до 15 

бара налягане и хермети-

чески затворени капсу-

ли тя гарантира богата 

консистенция и качест-

во на напитките, пухкава 

пяна и каймак, и то за по-

малко от минута.

нн-

с 

мм-

нн-

ии-

оо-

уу-
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ARIEL + INDESIT – 
ДВОЙНО ПОВЕЧЕ СИЛА СРЕЩУ ПЕТНАТА

Със своята технология за 

дълбоко почистване пра-

хът за пране Ariel Mountain 
Spring е високотехнологичен 

препарат, изобретен, за да 

гарантира изключителна чис-

тота на прането ви. Той по-

чиства и „вкоренилите“ се в 

тъканите петна благодаре-

ние на технология, която про-

никва в най-дълбоките слое-

ве на материята и разтваря 

мръсотията. И тъй като Ariel 
е единственият препарат, който се препоръчва от Indesit в 

България, можете да му се доверите двойно повече.

През късна есен най-чес-

то се обостря т.нар. 

реакционен косопад при же-

ните. Причините са: умора, 

стрес, раждане, хранител-

ни режими, климатични аг-

ресивни влияния и др. Дер-

матологични лаборатории 

DUCRAY, експерти в гри-

жата за косата, създадоха 

бърз и цялостен отговор за 

хората, засегнати от този 

вид косопад. Creastim – 84% 

ефикасност срещу косопада още след първия месец употреба! 

Този бърз положителен ефект се дължи на комбинацията от 3 

активни съставки: креатин (реактивира растежа на косата), 

тетрапептид (намалява косопада) и витаминен В-комплекс (ви-

тамините B5, B6 и B8 заздравяват структурата на косъма). 

Не са за подценяване приятната текстура и аромат на проду-

кта, както и високата му толерантност към чувствителната 

кожа на скалпа.

RICHTER – екологични и технологични

Есенно-зимната колекция на австрийския производител 

на качествени обувки е вече в продажба. Моделите за 

деца наподобяват по форма обувките за възрастни – напри-

мер градски ботуши за момичетата и модели „за катерене“ 

за момчетата. Лесно ще намерите модела, който детето 

ви харесва, в диапазона между размер 17 и 42. 

От Richter са изработили специален шаблон за измерване 

на точния размер, което отменя изнервеното пазаруване 

на родители и деца заедно. Родителят премерва крака на 

детето си с шаблона и после заедно избират обувки онлайн.

БЪРЗА РЕАКЦИЯ СРЕЩУ КОСОПАДА Една година KARE стандарт 
в обзавеждането

KARE, световната ве-

рига за дизайнерски 

мебели, аксесоари за 

дома, осветление и ог-

ледала, отпразнува 1 ус-

пешна година на българ-

ския пазар. Празничната 

атмосфера на магазина 

въвлече гостите в при-

казния свят на марката, 

която е истинска фабри-

ка за вдъхновение и теа-

тър за идеи. Изрисувани 

и женствени, момичета-

та от балет „Нова“ ожи-

вяха от колекциите Pop Art, Vegas, Modern Vintage и 

Ibiza и изненадаха гостите с предизвикателен и ди-

намичен танц. А момчетата от балет „Арабеск“ по-

топиха празнуващите още по-надълбоко в чудния 

свят на КАRЕ.

Дизайнерската концепция на KARE руши рамките 

на предсказуемото, обикновеното и повтарящото 

се. Уникалният стил на мебелите и аксесоарите на 

KARE задоволява скритите желания на феновете на 

необичайното и неочакваното. През новата 2014 г. 

KARE ще ви изненада с още по-дръзки и нетрадицион-

ни решения за дома.

ндннн

иии

ееел

ззза

и-
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ннне
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По покана на българската 

марка очила KWIAT („Квят“) 

деца на известни личности и по-

пулярни дами показаха с децата 

си най-актуалните модели диоп-

трични и слънчеви очила за мал-

ки и големи. Събитието отбе-

ляза началото на едномесечна 

кампания на KWIAT за профилак-

тика на детското зрение. От 1 

до 31 октомври в близо 80 опти-

ки в цялата страна бе извършен безплатен скрининг на очите, а при нужда и 

безплатен очен преглед на всички деца и младежи до 18-годишна възраст. Спи-

Повече информация на www.kwiat.bg.

KWIAT – за здравето на детските очи „Ана“ и предговорът

„Ана“ е първият роман на Диана 

Петрова, а самата авторка го оп-

ределя като своя същински лите-

ратурен дебют. Диана е позната 

като автор на приказки, а досегаш-

ните є издадени творби са сборни-

ците „Мъдри приказки за деца и ро-

дители“ и „Двойната планета“. „Ана“ 

излезе на родния книжен пазар като 

част от „Гравитация“ – поредица-

та за млади български автори на ИК 

„Изток-Запад“. Редактор на книгата 

е Христо Блажев, същият е автор и 

на предговора към романа. Подчер-

таваме наличието на предговор в 

книгата, защото според нас негово-

то присъствие, освен всичките му 

останали фукции, е и признак за ка-

чествено издадена книга. Няма да ви 

издадем нищо от съдържанието на 

„Ана“. Можем да ви споделим само, че 

софийският квартал „Надежда“ вече 

е топос на роман.

Венета Кръстева – на „Мис Вселена“ в Москва

25 красавици от цялата страна се включиха в над-

преварата за бляскавата корона на „Мис Все-

лена 2013“, чийто финал ще бъде на 9 ноем-

ври в Москва. Впрочем конкурсът „Мис Вселе-

на“ (Miss Universe), чийто собственик е Доналд 

Тръмп, се организира за първи път в Европа и ще 

се излъчи директно в над 100 страни по света.

Лично миналогодишната носителка на приза – Жана 

Янева от Благоевград връчи короната на Венета 

Кръстева. Неотложни снимки до ранни зори попречи-

ха на холивудската звездата Силвестър Стaлоун да 

журира в София. Неговото място дойстойно зае топ-

диетоложката Анджи Касабие.

Високопротеиновият възстановяващ 

шампоан е предназначен за домашна 

терапия на суха и увредена коса. Дос-

тавя кератин (протеин, който проник-

ва дълбоко в косъма, подхранва и ре-

конструира космените фибри и нама-

лява цъфтежа на косата). Пантенолът 

и екстрактът от фурми хидратират 

обилно. Vitacell-Repair е иновативна 

съставка, получена от стволови клет-

ки от специфичен сорт грозде, която 

заздравява корените на косата и сти-

мулира растежа є. 

Текстурата на продукта е лек крем-

гел. Формулата без изплакване позво-

лява на активните съставки да дейст-

ват до следващото измиване. Повече 

информация – на www.vitalityclub.bg.

INTENSIVE AQUA RE-INTEGRA – 
ТЕРАПИЯ ЗА УВРЕДЕНА КОСА

21-годишната Венета Кръстева ходи на уроци по актьорско май-
сторство в НАТФИЗ и мечтае да изиграе ролята на Жулиета
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

С
амо преди няколко десетиле-
тия грижата за кожата се 
изчерпваше с измиване и ба-
нално нанасяне на крем. При 

това не само у нас, но и в Европа 
и Америка. По-напредничавите дами 
използваха различни кремове за през 
деня и за през нощта, почистваха 
лицето си със специално тоалетно 
мляко и си правеха доста често до-
машно приготвени маски. Никой не 
си представяше, че козметичният 
асортимент ще се обогати до не-
узнаваемост толкова скоро. Готови-
те пилингмаски, дву- и трифазни-
те почистващи лосиони, серумите 
и BB кремовете навлизаха постепен-
но в живота ни. Как въобще сме 
могли да минем само с един дневен 

крем, докато сме били студeнти, 
се питаме, когато погледнем козме-
тичното рафтче в банята си днес. 
И проблемът не е в напредналата 
ни възраст, защото козметичните 
рафтчета и на 22-годишните „гъм-
жи“ от бурканчета и тубички. 

НО ДАЛИ НАИСТИНА НИ ТРЯБВАТ 

ТОЛКОВА МНОГО СРЕДСТВА ЗА 

ОБГРИЖВАНЕ НА КОЖАТА?

Сигурно, след като, съдейки по 
снимки, изглеждаме доста по-добре 
от своите майки, когато са били 
на същите години като нас. А пък 
и всекидневното мазане на лицето с 
крем ни носи всекидневно допълни-
телна порция удоволствие. 

ДВОЙНА ИГРА
„Напоследък в козметологията на-

истина се забелязва разделение – при-
знава бютиекспертът на Givenchy 
Лоран Ногейра (Laurent Nogueira). – 
Появиха се много средства „две, 
три и дори пет в едно“, които 

съкращават времето за обгрижване 
до минимум. Такова едно разнообра-
зие създава условия за съставянето 
на оптимална обгрижваща програма, 
„по мярка“ точно на вашата кожа.“ 

Главната роля в тази индивидуална 
програма за грижа за кожата се пада 
на серумите. Ако в началото те бяха 
само средства, които усилваха дейст-
вието на кремовете, днес тези про-
дукти са базов етап в ежедневната 
козметична грижа. Този т.нар. вто-
ри слой, който създават, носи пол-
зи не само на кожата, но и (защо да 
отричаме) – на портфейла на произ-
водителя, който осъзна, че може да 
спечели не само като привлича нови 
купувачи, но и като разширява асор-
тимента, който предлага на посто-
янните си клиенти. Не е чудно то-
гава, че количеството на новосъзда-
дените серуми през последните годи-
ни надхвърля броя на произведените 
кремове. Логично, защото под един и 
същ базов крем можете да нанасяте 
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Сложни разкрасяващи ритуали в 

няколко стъпки или използване на 

мултифункционални козметични 

средства със светкавичен 

ефект? Днес жените трябва 

да избират между тези две 

 крайности, когато се грижат 

за кожата си. Но кой от тези 

подходи е по-добър все пак?
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най-разнообразни концентрати за спе-
цифична грижа: избелващи, овлажнява-
щи, матиращи, стягащи или против 
бръчки. Имате няколко проблема за 
решаване?! Тогава нанасяйте серуми-
те локално. Или един след друг. Или 
пък ги редувайте по дни. Но най-ва-
жното е да си ги купувате.

ТРЕТОТО СЪСЛОВИЕ
Оценявайки продуктивността и 

рентабилността на „втория слой“ 
производителите не се поколебаха да 
създадат и трети. А именно пре-
серумите (pre-serums). Тези изклю-
чително леки като текстура лоси-
они по замисъла на своите създатели 
трябва или да усилват възприемчи-
востта на кожата към дуета „серум 
+ крем“, или да я успокояват, или да 
я обезмазняват, или да я овлажня-
ват, или… С всяка козметична нови-
на сферата на тяхното действие се 
разширява още повече. От „Шанел“ 
например създадоха цяло трио базови 
лосиони, чиято основна задача е да 
предпазят кожата от последиците 
на ежедневния стрес, недоспиването 
и прочее типични за деловата жена 
проблеми. „Във френския език има из-
раз, който служи за характеристи-
ка на стресирана кожа: les traits tires. 
Дословно – „напрегнати черти“. Т.е. 
лицето изглежда изопнато, напрегна-
то и мрачно – обяснява Мари-Елен 
Лер (Marie-Helene Lair), директор на 
отдел „Научни комуникации“ в „Ша-
нел“. – Учени от компанията изслед-
ваха лица на жени, недоспивали си в 
продължение на седмици. Резултати-
те бяха тъжни: нарушена киселин-
ност, отслабен тонус, асинхронна ра-
бота на клетките и така нататък... 
За да предотвратят тези промени, 
лабораториите на „Шанел“ създадоха 
три целенасочени средства Les Temps 
Essentiels: едно за сутрин, друго – за 
вечер и трето – за уикенда.“ 

ЗА ИЗБРАНИ
Но защо продуктите с марка Les 

Temps Essentiels трябва да се нана-
сят преди серума, а не заедно с него, 
просто под крема? „Тези средства 
не заменят ежедневните козметич-
ни грижи, а служат като мост меж-
ду тях и почистването на кожата 

в дълбочина. Впрочем те действат 
само в дълбочина, елиминирайки ток-
сините, облекчавайки микровъзпале-
нията и помагайки на кожата да се 
адаптира към стреса“ – обяснява 
Мари-Елен Лер. 

А какво пречеше тези активни 
комплекси да се добавят към съ-
ществуващите козметични сред-
ства? Защо бе необходимо да се 
пускат отделно, принуждавайки по-
требителите да правят допълни-
телни усилия? „Кожата на всяка 
жена си има специфични потребно-
сти: за овлажняване, за избелване, 
за подмладяване. Продуктите от се-
рията Les Temps Essentiels не могат 
да въздействат в нито едно от 
тези три направления. Тяхната за-
дача е да синхронизират работата 
на клетките. В този смисъл те се 
явяват само бонус към обгрижваща-
та ви програма.“ 

Пресеруми от един или друг вид 
бяха създадени от много марки. 
Cellcosmet препоръчва масаж с гел 
активатор (Activator-Gel) преди вся-
ка друга грижа. Cellular Power Infusion 
на La Prairie е натоварен с подготви-
телните функции на пресерум. Тези 
козметични средства са с много до-
бра слава. Въпреки че са доста скъ-
пи, се купуват. Впрочем по-евтините 
марки не са предложили пресеруми до 
този момент. Очевидно за „третия 
слой“ е достойна само кожата на из-
брани. Или на по-заможните.

СЛОЙ СЛЕД СЛОЙ 
Новата мода са дневните кремо-

ве без съдържание на SPF. „Фил-
трите заемат много място в един 
козметичен продукт, което е до-
бре да отстъпим на други актив-
ни компоненти. А за защита на ко-
жата от UV лъчите върху дневния 
крем е по-добре да нанасяме специа-
лен крем с SPF“ – обяснява Веро-
ник Гийо, директор на лаборатории-
те L`Oreal Luxe.

И така – предлагат ни да наплас-
тим върху лицето си отделен за-
щитен екран, т.е. още един слой. 
Чак върху него се нанася гримът с 
всичките му праймери, шимери, то-
нални кремове и пудри… А като 

си помислим, че е препоръчително 
да почистваме кожата си в няколко 
стъпки, свят може да ни се завие. 
Колко търпелива трябва да бъде же-
ната и нейната кожа, за да понесе 
достойно всички тези етапи на иде-
алната грижа! 

ИЗТОК – ЗАПАД
„На Запад модата на многоетап-

ната грижа дойде от Югоизточна 
Азия, където само за почистване 
на кожата се използват пет-шест 
средства. Най-интересно е, че от-
там навлязоха и мултифункционал-
ните продукти, като салфетките 
за експресен демакияж и BB кре-
мовете“ – обяснява Лоран Ногйера. 
Благодарение на такава една „поляр-
ност“ ние можем да избираме об-
грижващ ритуал не само в зависи-
мост от състоянието на кожата 
си, но и от настроението, навици-
те и количеството време, с което 
разполагаме. 

Много жени изпитват невероят-
но удоволствие от продължително-
то втриване в лицето, тялото и 
косата си на различни лосиони, серу-
ми и кремове. Така те се чувстват 
пълноправни творци на младостта 
и красотата си, а и властелинки на 
времето. Но има и такива, на които 
козметиката не им е толкова ин-
тересна. Това не са само млади де-
войки, но и възрастни дами, които 
не си губят времето в обгрижване, 
въпреки че искат да изглеждат до-
бре. Тях напълно ги устройват „мно-
гофункционалните“ продукти. Дори 
и ако те не водят до такъв резул-
тат, до който би довело комбини-
раното използване на активни пре-
парати. 

„Многолистното тесто“ върху ли-
цето невинаги е необходимо, но и да 
отричаме напълно козметичните но-
вости, също не е разумно. Все пак 
над създаването на новата козме-
тика са работили изтъкнати учени, 
които искрено се стремят да на-
правят нашите лица по-млади и по-
красиви. И това наистина им се е 
получило, макар и с цената на цели 
пет слоя върху кожата ни. 

БЕЛА/ноември/188/2013 15



Рано сутрин тя мобилизира своите 
защитни сили и би се зарадвала на 
малко витамин С.

КОНТРАСТНИ ДУШОВЕ Още от 4.00 

ч. сутринта кората на надбъбречни-

те жлези започва да отделя хормо-

на кортизол, сам по себе си енерге-

тик, който ни снабдява с бърза енер-

гия, повишавайки нивото на кръвната 

захар. Въпреки че се слави като хормон 

на стреса, с негова помощ започваме 

деня си по-лесно и сме по-продуктив-

ни в напрегнатите моменти. Към 6.00 

ч. е пикът на отделянето му. Конт-

растните душове в този момент (ви-

наги се завършва със студено облива-

не) помагат на кортизола да се разне-

се по-бързо, което води до оптимално 

кръвоснабдяване на кожата. То пък ни 

помага да изглеждаме по-свежи и бодри. 

АНТИЦЕЛУЛИТНИ ПРОДУКТИ След 

7.00 ч. метаболизмът на мазнините 

е в подем – идеалното време за на-

насяне на стягащи тялото лосиони и 

антицелулитни средства. 

ПИЛИНГ След продължителната реге-

нерираща (възстановителна) фаза през 

нощта кожата не е толкова чувстви-

телна сутрин. Това е точният момент 

за пилинг. Сега по-рядко се стига до 

възпаления, отколкото ако използвате 

пилингпродуктите вечер. 

СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ Третирането 

на кожата с хидратиращи кремове и 

лосиони, съдържащи витамините С и Е, 

ще є помогне да мобилизира защитни-

те си сили и да е „силна“ през целия ден. 

БОРБА С ТОРБИЧКИТЕ ПОД ОЧИТЕ 

За повечето дами те са нещо обичайно 

сутрин, когато лимфата е все още ле-

нива. Нанасянето на охлаждащ гел с ко-

феин ще подейства противооточно на 

кожата около очите. 

КОЖАТА КАТО
ЧАСОВНИКЧАСОВНИК

ОПТИМАЛНИЯТ 

ТАЙМИНГ ЗА 

НАНАСЯНЕ НА 

КРЕМ И ГРИМ

Хронобиолозите 
знаят, че в тялото 

ни тиктака странен 
часовник. А ето как 

тиктака кожата ни?
СУТРИН

ПРЕДИ ОБЕД

много бледа, тъй като до нея достигат 

по-малко кислород и хранителни веще-

ства. Малко руж ще освежи лицето ви. 

БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ И АЛКОХОЛ Ако 

е възможно, се въздържайте от пушене 

в този времеви интервал от деня, тъй 

като никотинът стеснява кръвоносни-

те съдове и ви прави още по-бледи. Чер-

ният дроб много трудно разгражда ал-

кохола, приет преди обяд преди да сте 

обядвали. Така че ако имате рожден ден 

и искате да почерпите в работата, по-

щадете колегите си и насрочете на-

здравиците за следобед.

НЕЖЕН МАСАЖ Между 10.00 и 12.00 

ч. кожата ни е чувствителна към до-

пир, затова и масажът е особено ефек-

тивен. При козметичката обаче не 

бива да си записвате час за пилинг или 

дълбоко почистване на лицето. По-до-

бре – някаква по-нежна процедура. 

Кожата сега е издръжлива на нато-
варване, но все пак се нуждае от ак-
тивна помощ отвън.

СПОРТУВАНЕ Не само мозъкът ни, но 

и тялото ни е във форма точно сега. 

Планирайте спортните активности, 

които изискват координация (зумба, 

танци, голф и тенис) за преди обед.

ЛЕК ГРИМ Преди обед кожата е 

устойчива на външни влияния, но пък е 
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Нивото на кръвната захар спада. Тя-
лото и кожата се нуждаят от много 
протеини.

БОГАТ НА БЕЛТЪЧИНИ ОБЯД Първи-

ят спад на енергията ни през деня зая-

вява за себе си с глад и отслабена кон-

центрация. На обяд е важно да хапне-

те храни, които съдържат белтъчини: 

риба, птиче месо, сирене, извара и др. 

За гарнитура – салата. Не се препоръч-

ва да наблягате на ориза, спагетите 

и хляба сега, тъй като въглехидрати-

те в съдържанието им създават усло-

вия за повторно рязко спадане на кръв-

ната захар и за отприщване на вълчи 

глад за кексчета и шоколад. А те от 

своя страна, заради високото съдържа-

ние на прости захари и хидрогенизира-

ни мазнини, благоприятстват прежде-

временното стареене на кожата и за-

дълбочават съществуващите бръчки.

НАПУДРЯНЕ Мастните жлези сега 

работят на високи обороти и затова 

носът, челото и брадичката е възмож-

но да залъщят. Това, за щастие, лесно 

се коригира с пудра. 

ХИДРАТИРАЩ ГЕЛ След като се на-

обядваме, кръвното ни налягане и хор-

моналните ни нива леко се понижа-

ват. Кожата реагира на това с обра-

зуване на фини бръчици, особено около 

очите. Сега е моментът да използва-

те гел за околоочен контур (най-удоб-

но е под формата на рол-он) или гел с 

хиалуронова киселина, който ще изгла-

ди и „подплати“ тези нежни зони. 

Кръвното налягане се повишава, сър-
дечният ритъм се забързва, кожата е 
оптимално кръвооросена.

КАРДИОТРЕНИРОВКА В ранна-

та вечер мускулатурата е най-добре 

кръвоснабдена. Това води до бързи ре-

зултати от тренировките. 

КРЕМ ЗА ТЯЛО След вземането на 

душ намажете обилно мокрото още 

тяло с крем – кожата сега усвоява оп-

тимално подхранващите вещества. 

МАСАЖ С ЕТЕРИЧНИ МАСЛА От 

17.00 ч. започва клетъчното делене в 

епидермиса. Този обновителен процес 

продължава около 5 часа. Един масаж с 

етерични масла е идеалната процеду-

ра, с която можете да поглезите кожа-

та си сега и да „вкарате“ активни ве-

щества до най-дълбоките є слоеве. 

КРЕМОВЕ, КОИТО СЪДЪРЖАТ 
ЕНЗИМИ Например Q 10. Тези проду-

кти снабдяват кожата с хранителни 

вещества за следващия ден. 

НА ОБЯД

ВЕЧЕР

СЛЕДОБЕД

ПРЕЗ НОЩТА

Усещането за болка намалява, но пък 
сетивата се изострят.

КОЛАМАСКА, СКУБАНЕ НА ВЕЖ-
ДИ, ЕПИЛИРАНЕ Отделянето на 

простагландини (медиатори за бол-

ка)  значително намалява между 14.00 и 

16.00 ч. Затова този времеви интервал 

е идеален за болезнени манипулации на 

кожата (като инжектиране на ботокс 

или филъри, коламаска и всякакви видо-

ве епилации). 

ЗЪБОЛЕКАР Ако сте се записали в 

тези часове на зъболекар, ще ви боли 

по-малко. Упойките действат двойно 

Имунната система работи най-ак-
тивно. Това прави кожата много 
чувствителна. 

БЕЗ КРЕМОВЕ С ПЛОДОВИ КИСЕ-
ЛИНИ ПРЕДИ ЛЯГАНЕ През нощта 

защитният слой на кожата ни е по-про-

пусклив, затова и кремовете попиват 

по-добре. Но има вещества, които мо-

гат да провокират раздразнения и въз-

паления, като плодовите киселини. 

ГРИЖА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНАТА КО-

по-дълго, отколкото преди обяд.

КОРЕКТОР Кожата сега е много 

кръвоснабдена, тенът е розов (поняко-

га прекалено!). Пъпките „лъсват“. Мас-

кирайте зачервените и възпалени учас-

тъци по кожата с компактна пудра или 

коректор (Concelear). 

ДЕЗОДОРАНТ Потните жлези сега 

работят много активно. Ако ви пред-

стои конференция, презентация или ва-

жна среща, освежете се с дезодорант 

преди това. 

ПОКУПКА НА ПАРФЮМ Най-подходя-

щото време да се сдобиете с нов аро-

мат е около 17.00 ч. следобед. Тогава 

обонянието е много силно, така че мо-

жете да доловите докъм шест различ-

ни ароматни нюанса. За сравнение: пре-

ди обед можете само докъм четири. 

ЖА Сега тя понася добре продукти, 

съдържащи микрочастици сребро, би-

саболол (извлечен от етеричното мас-

ло на лайката ) или екстракт от расте-

нието сладък корен (сладник).

ПОДХРАНВАНЕ НА ЛАКТИ, КОЛЕНЕ 
И ПЕТИ Тъй като и потните жлези си 

почиват през нощта, трябва да нама-

жете по-сухите участъци по кожата 

(устни, длани, лакти и пети) с мазен 

подхранващ крем. 

КОСАТА – ВЪРЗАНА! По време на сън 

се потим обилно. И по скалпа също. За 

да избегнете омазняване на косата, 

сплетете я на хлабава плитка и използ-

вайте сух шампоан в корените преди 

лягане. 
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ПОЛЕЗНА ЛИ Е ТЯ 
ЗА КОЖАТА?

При потенето кожата се самопо-
чиства, а хладният душ след сау-
ната помага на порите да се за-
творят, което разхубавява много 
мазната и склонната към замърся-
ване кожа. Високата температура 
активизира кръвообращението и об-
мяната на веществата и дава тла-
сък на обновяването на клетките. 
Според последни научни изследвания 
сауната дългосрочно подобрява за-
щитните сили на кожата и затова 

посещенията в нея се препоръчват 
дори и за хора със суха кожа.

КАКВО ДА ПРАВИМ 
ПРИ ПРОБЛЕМНА КОЖА?

Ако имате много суха кожа или 
страдате от купероза (червени мре-
жи от капиляри по лицето), два 
часа преди да влезете в сауната 
я намажете обилно с подхранващ 
крем. Когато сте вече вътре, по-
ставете охлаждащи компреси вър-
ху най-чувствителните участъци 
и седнете по възможност на долна 
пейка. Добри алтернативи за хората 
с чувствителна и проблемна кожа 
са биосауната (там влажността на 
въздуха е между 40 и 50%) и парна-
та баня (с около 95% влажност на 
въздуха). Топлата гъста пара под-
помага отстраняването на врогове-
ния лющещ се горен слой на кожата 
и същевременно я овлажнява отвън.

Биосауната прилича на най-попу-

лярната финска сауна, но темпера-

турата в нея е доста по-ниска. До-

като сте вътре, можете да използ-

вате етерични масла и да се под-

ложите на цветотерапия. Този вид 

сауна затормозява сърцето много 

по-малко от обикновената, ускоря-

ва метаболизма и прочиства орга-

низма от токсини.

Съвременната парна баня е 

влажен вариант на сауната. Инста-

лираната в нея ароматизираща сис-

тема допълнително повишава на-

строението ни, разпръсквайки аро-

мати на бор, лавандула или мента.

СПЕЦИАЛНИ 
ГРИЖИ

От топлината в сауната порите 
се отварят и активните вещества 
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САУНАТА
ЗА СЛАВАТА НА

Когато навън застудее, 

сауната започва да ни 

привлича неудържимо. 

Използвайте оптимално 

топлината є за благото на 

кожата и косата си.
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МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. 

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

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

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

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 

 козметика – процедури 
за лице и тяло 

 Dermosonik – метод 
за намаляване на целулита 

 грим

ВЕЧЕ С НОВ ОБЛИК

УСЛУГИ

НОВО

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

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

БЛАЖЕНСТВО ЗА КОСАТА ВИ

могат по-лесно да попиват в кожа-
та. На пазара има и специална коз-
метика, която е разработена за из-
ползване при високи температури и 
не се „стопява“ бързо. За всеки слу-
чай обаче постелете под себе си 
хавли ена кърпа, ако сте решили да я 
използвате, за да не оставите маз-
ни петна по пейките.

БЛЯСЪК 
В КОСИТЕ

Високата температура отваря 
и най-горния рогов слой на косъ-
ма (той е изграден от люспици, за-
стъпващи се плътно като кереми-
дите на къщите). Използвайте ре-
генериращи и подхранващи маски за 
коса, когато влезете в сауната – 
сега съставките им ще проникнат 
по-дълбоко в косъма и ще направят 

косата ви здрава и лъскава.

ПЕРФЕКТНО 
ЗА СЛЕД ТОВА

Безспорно е, че сауната прави до-
брини на кожата, но високата тем-
пература и ниската влажност мо-
гат да повредят нейния защитен 
филм. За да запазите влагата в нея, 
след излизане от сауната намажете 
тялото с крем, богат на етерич-
ни масла.

ПО-ДОБРЕ  
НЕ!

След сауната не предприемай-
те грижа за кожата на лицето с 
ретинол или плодови киселини – 
това може да влоши вида на тена 
ви. По-добре е да използвате успо-
кояващи кремове с термална вода.

АРОМАТЕРАПИЯ

Подходящият аромат ще на-

прави престоя ви в сауната 

или в парната баня по-прия-

тен. Уханието на иглолистни 
(ела или бор) зарежда с енер-

гия, хармонизира и опреснява 

ума.  Цитрусовите аромати 
(грейпфрут, портокал, лайм), 
както и миризмата на мен-
та подобряват настроение-

то и ободряват. Миризмата 
на розмарин стимулира кръ-

вообращението и ви прави 

по-енергични, а тези на ке-
дър или на палисандрово дър-
во отпускат. Вдишването на 

лавандула и мащерка е полез-

но за дихателните пътища.

СПА САЛОН

Сауната може да бъде превърната в идеа-

лен спа салон. 

Масло от репей за косата

Нанася се преди да влезете в сауната. До-

бре е да престоите с него 20 мин, като сло-

жите шапка за баня, за да ускорите попи-

ването му в косъма. След това измийте до-

бре косата и я изплакнете с предварител-

но приготвена отвара от лайка или копри-

ва, за да подсилите ефекта на маслото.

Мед за кожата

Преди да влезете в сауната, го нанесете 

на тънък слой по тялото. За лицето е по-

добре да използвате подхранващ крем, съ-

държащ мед. Под въздействие на високата 

температура и влажния въздух ефектът на 

тези средства се усилва.

ХАМАМ ИЛИ САУНА

Тонизиращата суха горещина на финската сауна или отпускащата медитативна 
пара на хамама – изборът ви зависи от това на какъв ефект се надявате. 

Сухият въздух в сауната провокира усилено потоотделяне. Потта всъщност 

защитава тялото от прегряване, а заедно с нея от организма се премахват 

излишните соли, урея и различни вредни киселини. Хамамът (парната баня) ра-

боти на друг принцип: наситеният с влага въздух възпрепятства изпарението 

на потта, затова механизмът за терморегулация на организма не се включва. 

Влажната пара размеква роговия горен слой, благодарение на което мъртвите 

клетки се отделят много бързо. След посещение на парна баня ние буквално из-

лъчваме красота. Ако искате да се ободрите обаче, по-добре изберете сауна-

та. А оптималният вариант е да редувате сауната с хамама: винаги ще бъде-

те пълни със сили и доволни от своята външност.



вe a u t y  н о в и н и

Дезодорантите от последно поколение 

ни „дават“ невероятни обещания: до 96 

часа „без пот“ например! На какво се крепи 

това тяхно „самочувствие“. На многото алу-

миний в съдържанието им, разбира се (или 

казано по-точно, на алуминиевите соли, кои-

то имат доказан адстрингиращ „талант“ и 

наистина временно стесняват каналите на 

потните жлези).

Немалко потребители обаче реагират на 

алуминиевите соли с обриви и зачервявания 

по кожата, екзема (т.нар. деоекзема) и дори 

с продължителна алергия. А най-яростна-

та критика към тези козметични продукти 

е резултат от недоказаното все още твър-

дение, че алуминият причинява рак на гърда-

та. Скорошно лабораторно проучване, прове-

дено в Женевския университет, констатира, 

че алуминиевите соли наистина увреждат 

клетки на гърдата, изолирани в епруветка, 

но от това не може да се заключи, че алуми-

ният провокира ракови болести в живия ор-

ганизъм. 

Въпреки заплахите, доста потребители са 

влюбени в новите 72-часови дезодоранти (за 

мъжете отскоро има дори 96-часови), които 

с високата си концентрация на алуминиеви 

соли (20–30%)  направо спират потенето.. 

Лошо ли е това?

Не е нито лошо, нито добро. Но все пак дръж-

те под око източниците на алуминий, от кои-

то той може да попадне в организма ви. Де-

зодорантите са само един от тях.

Алуминият, за разлика от цинка или желязо-

то, няма никаква биологична функция, но пък 

е доста бърз в проникването си през кожа-

та и в храносмилателния тракт. Попадайки 

в кръвта, той се филтрира чрез бъбреците 

и се отделя с урината. Въпреки това около 

20% от алуминия  успява да  избегне филтра-

цията и да заседне в нашето тяло (главно в 

костите, черния дроб, белите дробове и мо-

зъка). Имайте предвид, че алуминий има и в 

хранителните продукти, питейната вода и 

лекарствата, както и в хранителни добавки, 

консерванти и оцветители, като E173, E520, 

E523, E541, E554, E556, E558, 559 и E1452. За-

това препоръчителната доза много бързо 

може да бъде прехвърлена (с още малко коли-

чество от дезодоранта например). 
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АЛУМИНИЯТ В ДЕЗОДОРАНТИТЕ

С
вободните радикали са проду-

кти на окисляването и зато-

ва в определено количество 

постоянно присъстват в човешкия 

организъм. Докато „кланът“ на тези 

деформирани молекули е малоброен и 

неактивен (т.нар. първични радика-

ли), клетките на организма ни могат 

да го използват за благото на здра-

вето ни. Например имунните клетки 

превръщат радикалите в свои „слу-

ги“, попълвайки с тях „армията“ си за 

война с вирусите.

За нашата кожа и за организма като 

цяло са опасни вторичните радика-

ли, чиято поява на бял свят е благо-

приятствана много фактори: злоупо-

треба със сладкиши, стрес, тютю-

нопушене, слънчева радиация. 

Природата е помислила и снабдила 

организма ни с „бойци“ срещу свобод-

ните радикали, които учените нари-

чат антиоксиданти. Те обезвреждат 

свободните радикали по естествен 

път, но за жалост, лошата екология 

и други причини напоследък са причи-

ни „армията“ на антиоксидантите 

да оредее. За да не допуснем това, 

следва да попълваме редиците є от-

вън. С тази цел антиоксиданти от-

давна успешно се „внедряват“ в коз-

метичните средства, при това не 

само в сериите за грижа за кожата 

(кремове, маски, серуми и лосиони), 

но и в шампоаните и линиите декора-

тивна козметика. Тоналните кремо-

ве (в това число и знаменитите ВВ 

кремове), пудри, помади и даже сен-

ките за очи, наситени с тези моле-

кули, играят роля не само на помощ-

ници в създаването на макияжа, но и 

на защитници на кожата на лицето, 

очите и устните от преждевремен-

но стареене. 

В козметиката антиоксидантите се 

явяват също така консерванти,  т.е. 

защитават съставките на козме-

тичните продукти от окислителни 

процеси. 

АНТИОКСИДАНТИТЕ В КОЗМЕТИКАТА

БЕЛА/ноември/188/201320
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Д
ълго време се смяташе, че е добре въобще да 
ги изхвърлим от менюто си, ако искаме да сме 
здрави и да не напълняваме. Наистина от нави-
ка ежедневно да консумираме (макар и по мал-

ко) мазнини до наднорменото тегло има само една крач-
ка. Но не всички липиди са врагове на фигурата ни. Без 
някои от тях, като полиненаситените масни киселини, 
нашето съществуване е дори невъзможно. Отношение-
то на диетолозите към мазнините се промени през по-
следните години, защото не всички мазнини са вредни, 
някои (в определени количества) даже са полезни за чо-
вешкия организъм.

ЗА КАКВО СА НИ НУЖНИ

Отговорът е лесен – без тях не можем да живеем. 
Те са най-добрият източник за произвеждане на енер-
гия – при изгарянето на 1 г мазнини се освобождават 
9 кал, а при изгаряне на същото количество белтъчини 
или въглехидрати – само 4 кал. Някои мазнини участ-
ват в състава на клетъчните мембрани и играят важна 
роля за производството на някои хормони и невротран-

смитери. 60% от човеш-
кия мозък е изграден от 
мазнини, част от които се 
доставят чрез храната. С 
други думи, мазнините ни 
позволяват да работим по-
дълго, да мислим по-ясно и 
да поддържаме добро на-
строение. 

ЖИВОТ 
БЕЗ МАЗНИНИ

Ако напълно се откажем 
от мазнините, застрашава-
ме здравето си. Това може 
да доведе до нарушения във 
функционирането на жлъч-
ката (холестаза), хроничен 
запек и риск от фрактури. 
Недостигът на мастни ки-
селини създава риск от де-
фицит и на мастноразтво-
римите витамини (A, D, E, 
F и K), заради което се 
повишава чувствителност-
та ни към стрес, става-
ме потиснати, зрението 
ни намалява, а кожата ни 
губи своята еластичност и 
свежия си вид. 

А от психологическа гледна точка отказът от кой да 
е продукт води до т.нар. когнитивно ограничение: сами 
се принуждаваме да изключим усещанията си (особено за 
глад и ситост), както и чувствата и емоциите, свърза-
ни с тях. С други думи, изключваме всичко, което може 
да попречи на самоконтрола ни. А да се живее посто-
янно така, е невъзможно.

НИМА ОТ ТЯХ НЕ СЕ ПЪЛНЕЕ?!
Знаем че мазната храна е по-калорична от въглехи-

дратната и от белтъчната, затова с нея трябва да се 
внимава. Но мазнините са „друга опера“. Звучи неверо-
ятно, но някои от тях не само че не благоприятстват 
натрупването на килограми, но и ни помагат да отслаб-

р а н е н е

ВСИЧКИ ЗНАЕМ, ЧЕ ОБИКНОВЕНО ВКУСНОТО Е ВРЕДНО. 
ОТ ЛЕКАРИ И ДИЕТОЛОЗИ ОБАЧЕ НАПОСЛЕДЪК ЧУВАМЕ, 
ЧЕ ДА СЕ БОРИМ С МАЗНИНИТЕ, Е НЕРАЗУМНО. 
КОИ МАЗНИНИ СА ПОЛЕЗНИ И КАК ПРАВИЛНО ДА ГИ 
УПОТРЕБЯВАМЕ?

КОЛКО МАЗНИНИ 
СА НИ 

НЕОБХОДИМИ? 

Ежедневното ни меню е 

добре да е около 2000 кал, 

а мазнините в него тряб-

ва да са не по-малко от 

70 г. Дори ако се опитва-

те да свалите килограми, 

внимавайте количество-

то на мазнините в меню-

то ви да не падне под 20 

г на ден, което се равнява 

на 1–2 с. л. зехтин + 20 г 

краве масло. Това е количе-

ството мазнина, необходи-

ма за правилната работа 

на организма. 

Примерно меню:

  120 г месо (за предпо-

читане телешко или пти-

че) или 150 г риба  200 г 

прясно мляко (с 1,5% мас-

леност)   1 кофичка кисе-

ло мляко   1 парче сирене 

  10–20 г краве масло   2 

с. л. рапично масло  2–3 с. 

л. зехтин
©

 P
IC

SF
IV

E 
/ W

W
W

.1
23

RF
.C

OM

БЕЛА/ноември/188/201322



нем! Например прословутата средиземноморска диета 
включва доста мазни продукти, а е много по-ефектив-
на в борбата за стройна фигура, отколкото всяка екс-
тремна нискомаслена диета. 

На хората с излишни килограми специалистите пре-
поръчват да употребяват ненаситени мастни кисели-
ни омега-3, които благоприятстват разпадането на 
липидите в организма и забавят процеса на тяхното 
натрупване. 

РАСТИТЕЛНИТЕ МАЗНИНИ 
ВИНАГИ ЛИ СА ПОЛЕЗНИ?

Отговорът не е еднозначен. Например всички 
диетолози признават достойнствата на мазната риба, 
но препоръчват да избягваме употребата на палмово 
масло, което е растително. Много е важно да разли-
чаваме полиненаситените мастни киселини от полина-
ситените – последните изгарят трудно, забавят пре-
работката на другите мазнини и когато са в излиш-
ни количества, се натрупват в организма. Това създава 
опасност за сърдечносъдовата система. Риск за сърце-
то и съдовете създават и трансмазнините, които се 
добиват от течни растителни мазнини с помощта на 
частично хидрогенизиране (този процес води до втвър-
дяване на готовия продукт – например маргарин). За-
това не бързайте напълно да се отказвате от живо-
тинските продукти – просто сред мазнините от раз-
личен произход се научете да разграничавате необходи-
мите от тези, без които можете да живеете. 

Растителните мазнини 

  Съдържащата се в зехти-

на олеинова киселина подобря-

ва работата на сърдечносъдо-

вата система и затова зехти-

нът е подходящ за приготвя-

не на всякакви храни. За пърже-

не обаче трябва да използвате 

само такъв, върху чиято опа-

ковка е отбелязано, че може да 

се загрява.  Рапичното олио е 
богато на омега-3 мастни ки-

селини, но е подходящо само за 

овкусяване на храната, а не за 

загряване. В топлите ястия е 

добре да го слагате, след като 

сте ги отстранили от котлона 

или фурната.   Лененото мас-

ло също изобилства от омега-3 мастни 

киселини. Понеже много бързо се окис-

лява, можете да го смесите със зехтин 

в съотношение 4:1, за да го направите 

по-удобно за използване. 

Краве масло 

Незаменимо е в менюто на закуска – 

парченце краве масло, намазано вър-

ху филия препечен хляб, изпраща съоб-

щение на нашия организъм да спре про-

изводството на ендогенен холестерол 

(именно той се отлага по стените на 

кръвоносните съдове и създава здраво-

словни проблеми). 

Мазна риба 

Риба тон, сьомга, скумрия или херин-

га… Добре е рибата да е прясна, защо-

то колкото повече престоява, толкова 

повече се окисляват съдържащите се 

в нея омега-3 маст-

ни киселини. Ако 

е била замразе-

на по-дълго от 

3 месеца, по-добре не я 

консумирайте. Препо-

ръчително е и термич-

ната обработка на рибата да не е мно-

го продължителна. 

Ядки 

Бадемите, фъстъците и орехите съ-

държат полезни мастни киселини, фи-

тостероли (вещества, които намаля-

ват количеството на вредния холесте-

рол в организма), витамин Е, магнезий и 

калций. За предпочитане е ядките да се 

консумират сурови.

Месо

Мазнините от животински произход са 

основно полинаситени. Качеството им 

зависи от това как е хранено живот-

ното, от което произлизат – ако то е 

бързо угоено, шансовете месото му да 

съдържа полезни полиненаситени маст-

ни киселини е нулев. Същото се отнася 

и за птичето месо. 

Яйца

Белтъкът съдържа само протеини, а 

жълтъкът – повече липиди (наситени 

или не толкова, зависи от това с какво 

са хранени кокошките). 

ГОТВЕТЕ ГИ ПРАВИЛНО
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„ИНВИТРО АГ 
МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР 
ДИМИТРОВ“

WWW.INVITRO.BG

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“).

office@invitro.bg
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Ч
есто наричат непоносимост-
та към глутен цьолиакия, но 
между тези две състояния 
има известни разлики. Цьо-

лиакията е автоимунно заболяване 
(имунната система напада собстве-
ните си клетки). Глутенът увреж-
да абсорбиращите власинки на тън-
ките черва и нарушава правилно-
то им функциониране, което при-
чинява гастроентерологични пробле-
ми и може да отключи други ав-
тоимунни заболявания или анемия. 
В 95% от случаите цьолиакията е 
генетично обусловена. При пациен-
ти, които не се лекуват, рискът 
от остеопороза и рак на гърлото, 
хранопровода, стомаха и дебелото 
черво е голям. Ето защо дори и 
хора, при които отсъстват симп-
томи на цьолиакия (стомашни спа-

зми, диария, подуване на стомаха, 
кожни проблеми, мигрена, хронична 
умора, депресия, афти, зъбни про-
блеми, отоци), но е диагностицирана 
непоносимост към глутена, е до-
бре да спазват безглутенова диета.
Цьолиакията се диагностицира пър-
во чрез кръвно изследване (взема се 
кръвна проба за антитела, нарече-
ни антигландини и антиендомицини, 
които се намират в кръвта на хора, 
страдащи от това заболяване). При 
положение че резултатите от кръв-
ните тестове са положителни, се 
прави и биопсия с ендоскопска каме-
ра (вземане на тъканна проба). Най-
често срещаната грешка в Европа е, 
че лекарите съветват пациентите 
си да започнат безглутенова диета, 
преди да бъдат изследвани. Това е 
много неправилно. Антителата то-

гава изчезват бързо и по този начин 
болният не може да бъде диагности-
циран като страдащ от цьолиакия. 

Глутеновата непоносимост е вид 
хранителна алергия. Тя протича със 
същата симптоматика като цьоли-
акията, но за разлика от нея не 
води до изменения в тънките чер-
ва (т.е. до изглаждане на вътрешни-
те им стени). Каквито и да са раз-
ликите между тези две състояния, 
безспорното 

общо множество помежду 
им е глутенът 

– жилав и доста твърд протеин 
(по-скоро сбор от специфични про-
теини), който се открива най-вече 
в зърнените култури: ръж, пшеница, 
спелта (вид древно жито), известна 
у нас и като лимец, овес и ечемик. 

КОГА НАИСТИНА Е НУЖНО ДА Я СПАЗВАМЕ
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Глутенът изгражда 80% от бел-
тъка в живото житно зърно. Той 
действа като набухвател за хля-
бовете и кексовете и прави всич-
ки теста по-еластични. Глутенът 
ни „дебне“ и от други, незаподозре-
ни за глутенови храни, приготвени 
с растителни мазнини, като сире-
не и колбаси. Слагат го и в някои 
пакетчета с подправки – за обем. 

Списък на потенциал-
но опасните продукти

  Бяло брашно   Пълнозърнесто 

брашно  Пшеница  Булгур  Овес 

(съдържа протеин, подобен на глу-

тена, който невинаги води до не-

поносимост)  Ечемик  Ръж  Грис 

 Кускус (и всякакви видове макаро-

ни, приготвени от пшеница)  Ня-

кои подправки, като бакпулвер, че-

рен пипер, бульон (на кубчета), за-

щото могат да съдържат брашно 

и натриев глутамат  Зърнени за-

куски и царевични пръчици, в които 

има ечемик за подобряване на вку-

са  Всички хранителни продукти, 

на чиито етикети е отбелязано 

съдържание на пшеничен зародиш, 

нишесте и растителни протеини: 

марципани, пудинги, житни каши, 

сладкиши, малцови екстрати, боза 

и др.  Кетчуп  Горчица  Различни 

сосове и най-вече соев сос, който 

се получава от процеса на фермен-

тация на соеви зърна с пшенично 

брашно  Инстантно кафе  Колба-

си  Бира

Впрочем безглутеновата диета е 
доста досадна и трудна за спазване, 
тъй като изисква цялото ни внима-
ние. Списъкът със забранените хра-
ни е много дълъг, а разрешените  
се броят на пръсти: прясно месо, 
риба, картофи, ориз, някои зеленчу-
ци и плодове, както и безглутенови 
видове хляб и брашно, трудни за на-
миране, пък и скъпи. 

Трудностите обаче не спират 
знаменитости, като Рейчъл Уайз, 
Гуинет Полтроу и Виктория Бе-
към, да следват отдадено безглуте-
нов хранителен режим и да се къл-
нат, че подобрява здравето им. Ние 
подозираме обаче, че звездите прос-
то искат да отслабнат, като за-

черкнат хляба и тестените изделия 
от списъка с храните, които слагат 
на масата си. По друг начин стоят 
нещата при болните от цьолиакия. 
Те не бива да вкарват в организма 
си и прашинка глутен, ако искат да 
се излекуват. За тях безглутенова-
та диета е задължителна и… мъчи-
телна. Защото цьолиакията не е ле-
чима и се облекчава единствено чрез 
диетата.

Храни без глутен
По принцип в този случай всички 

зърнени култури са забранени. Но за 
щастие, в специализираните магази-
ни напоследък предлагат хляб, мака-
рони и кексове без глутен. С тях 
цьолиакията се понася значително 
по-лесно. Ще познаете специалните 
продукти по печата върху опаковка-
та им, изобразяващ пресечен пшени-
чен клас. Те обаче не са много ев-
тини и затова не е рентабилно все-
ки ден да ги слагате на масата си. 

Успокоителното е, че можете да 
ядете и продукти без глутен от 
природата, като ориз, соя, цареви-
ца или просо. Зеленчуци и плодове 
са също разрешени, но ако купувате 
готови ястия от кулинарен магазин, 
приготвени с тях, трябва да сте 
нащрек. Супите, сосовете и други 
консерви съдържат често глутен. 
Ако имате непоносимост към глу-
тена, трябва да се отнасяте и по-
въздържано към млечните произведе-
ния. Защото увредената лигавица на 
червото във вашия случай не може 
да произвежда достатъчно лактаза, 
което създава известни проблеми с 
храносмилането им.

Но преди да започнете да търси-
те в кои продукти се съдържа глу-
тен, трябва да разберете какво ще 
ви коства изключването му от ре-

жима ви на хранене и дали това на-
истина ви е нужно.

Налага ли се да минете 
на диета

Ако нямате никакви симптоми за 
непоносимост към глутен, наистина 
ли ви е притрябвало да се подлага-

Асоциацията на европейските организации на страдащите 

от цьолиакия е приела този символ като стандартна мар-

кировка на храните без глутен в цяла Европа.

Уеднаквяването улесни купувачите в избора им на безо-

пасни за тях хранителни продукти. В България той може 

да бъде видян в блога на Българска асоциация по цьолиа-

кия. Все още много магазини предпочитат да използват 

свое лого, но има и такива, които се обръщат към органи-

зацията, за да използват глобалния символ. 

GOOGLE КАЗА…

Списък с разрешените 
продукти

 Бадемите, лешниците, кестени-

те и фъстъците не съдържат глу-

тен, ако са сурови. Сухите печени 

видове е добре да бъдат избягва-

ни, защото те често са обработе-

ни с брашно.

 Оризът, според експертите, 

може да се яде във всички свои раз-

новидности.

 Царевицата и царевичното 

брашно не във всички свои форми 

съдържат глутен. Същото се от-

нася за  пуканките, царевичното 

нишесте и царевичния малц. Нуж-

но е обаче отново внимателно да 

се четат етикетите.

 Бобовите култури, като леща и 

нахут, както и всички разновидно-

сти на фасула. Ако са обработени 

само с олио, също няма опасност 

да бъдат консумирани от хора със 

цьолиакия.

 Амарантът, елдата, маниока-

та, кокосовото брашно, качама-

кът (без сгъстители и подобрите-

ли), салепът, просото, картофено-

то брашно (ама истинското!), су-

самът и сладките картофи са при-

мери за специфични храни, които не 

съдържат глутен.

GOOGLE
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те на подобен хранителен режим? 
По мнението на Марк Хауб (Mark 
Haub), професора от университета 
в щата Канзас, за някои той може 
да се окаже добър избор, но не за 
всички. Според него принципно глу-
тенът не е вреден за обикновения 
човек и това е доказано през годи-
ните – хората хилядолетия наред са 
оцелявали с пшеница, ръж и ечемик. 
Пък и днес има дълголетници, които 
през целия си живот са яли пшеница 
и нейните производни, без това да 
е оказало вредно влияние върху здра-
вето им. Даже напротив. 

Професор Хауб твърди също, че 

не се наблюдават странични ефек-
ти от подобно хранене при хора, 
които не страдат нито от цьоли-
акия, нито дори от непоносимост 
към глутена, но са решили да го 
спазват: „Напълно поддържам хора-
та, които избират начин на жи-
вот, съобразен с нуждите и желани-
ята им. Преходът към безглутено-
ва диета също може да бъде отне-
сен към него“. 

Ако ядете повече зеленчуци и пло-
дове и се стараете да не преяж-
дате, диетата без глутен може да 
бъде дори полезна за здравето ви. 
Но не бива да разчитате, че от-
съствието на глутен в менюто ви 
ще ви помогне да отслабнете. Не 
се подлъгвайте по това, че един 
от симптомите на страдащите от 
цьолиакия е рязкото намаляване на 
теглото. Този симптом не е универ-
сален и не е задължителен. Безглу-
теновата диета може да ви навре-

ди, ако не снадбявате организма си 
с полезни вещества, като фибри на-
пример.

„Без глутен“ 
не е равносилно 
на „отслабване“

Храните без глутен не е задължи-
телно автоматично да доведат до 
намаляване на теглото ви. Някои 
от тях са доста калорични или пък 
прекалено рафинирани (със съдържа-
ние на доста добавки и подобрите-
ли, които променят вкуса им така, 
че да приличат на продукти с глу-
тен). Затова трябва да бъдете вни-
мателни при избора им.

Вярно е, че ако искате да сте 
здрави, промяната в хранителните 
навици е често първата и естест-
вена крачка към здравето, но тази 
крачка трябва да се прави разумно. 
Ако нямате непоносимост към глу-
тена, не е необходимо да се отказ-
вате съвсем от него. Просто изби-
райте подходящи здравословни про-
дукти и се старайте храненето ви 
да е пълноценно. 
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Просото, което в България е по-популярно 
като храна за птици, е здравословна зърнена 
култура без глутен

1. Авокадо

Ако прекалите с него, не бива да ви измъчват угризе-

ния. Този зелен плод (да, води се плод, а не зеленчук) е пъ-

лен с антиоксиданти. Тези химични съединения се грижат 

за елиминирането на отровните вещества от органи-

зма. А след това вие се чувствате по-тонизирани и здрави!

2. Броколи

Ако сте от хората, които не обичат броколи, пробвайте 

да ги сготвите по по-екзотичен начин, който вку-

сът ви да одобри, защото този зеленчук е супер-

богат на антиоксиданти и много ензими, които 

стимулират храносмилането. 

3. Грейпфрут

Този плод активизира храносми-

лането и може да спре на-

растването на камъни-

те в бъбреците. Както 

и другите цитрусови 

плодове, той съдържа 

антиоксидантни суб-

станции и баластното 

вещество пектин. От 

2006 г. насам се знае, че грейпфрутът ефективно се бори с 

диабета. Причината: след като го хапнете, обмяната на за-

харта започва да функционира по-добре. Резултатът: ниво-

то на кръвната захар се понижава и инсулин се п роизвежда в 

по-малко количество.

4. Чесън

Този малък зеленчук е пълен със сяра и помага при 

детоксикацията на тялото. Освен това чесънът има и ан-

тибиотични свойства и подкрепя тялото да се лекува само. 

5. Зеле

Веднага се сетихте за противната зеле-

ва диета, нали? Разбираме ви, но ви пре-

поръчваме да обикнете зелето. И то, 

както и чесънът, е пъл-

но със сяра. Този хими-

чен елемент стиму-

лира разграждането 

на вредните веще-

ства, като например 

остатъците от из-

писаните ви медика-

менти.

ДЕТОКСИКИРАЩИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
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ду ш а  и  т я л о

Д
умата vox в превод от ла-
тински означава „глас“. В 
по-широк смисъл терминът 
„вокалотерапия“ се разбира 

като лечение с глас, при това със 
собствения глас. В по-конкретен (и 
научен) смисъл това е 

ТЕРАПИЯ ЧРЕЗ ПЕЕНЕ

От терапевтична гледна точка 
природният човешки глас е по-съвър-
шен от музикален инструмент. А 
по-подходящ инструмент за лечение 
от собствения ни глас не същест-
вува. Как действа това достъпно и 
ефективно „лекарство“?

Когато човек говори или пее, от 
60 до 85% (според различни мнения) 
от звука „поглъщат“ вътрешните 
му органи и едва 15–40% „излизат“ 
навън, в околната среда. Ето защо 
човешкият организъм се влияе тол-

кова много от звуковата „храна“, 
която му предлагаме. Нещо повече – 
всеки орган в човешкото тяло има 
нещо като свой глас. „Звученето“ 
(или по-скоро вибрирането) на болни-
те органи се различава от това на 
здравите. Собственият ни глас, и 
по-специално правилното пеене, в чи-
ято основа стои правилното диша-
не, може да пренастрои „болното“ 
звучене на „здраво“. Всичко това се 
случва под формата на чудодеен 

МАСАЖ НА 
ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ

Човешкият глас вибрира винаги, 
когато звучи – и при пеене, и при 
говорене, и при шепот. Диапазонът 
на звученето му е от 64 до 1300 
GHz, като в разговор ние използва-
ме едва една десета от вокалния си 
потенциал. Певците владеят особе-
на техника, която усилва резонан-
са на гласа и повишава въздействие-
то му върху собствения им органи-
зъм и върху околните. Те са в със-
тояние да активизират в максимал-
на степен резонансните способности 
на гласовия си апарат, за да полу-
чат максимален акустичен ефект – 
сила и красота на звука при мини-
мално напрежение на гърлото и глас-
ните струни. 

Да се запишете на курс по пее-

гласглас
ПРАВО НА

ИЛИ КАК РАБОТИ 
ВОКАЛОТЕРАПИЯТА
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НЕ ХАРЕСВАТЕ СОБСТВЕНИЯ 
СИ ГЛАС? ОКОЛНИТЕ НЕ ВИ 
ЧУВАТ, КОГАТО ГОВОРИТЕ? 
БЕЗПОКОЯТ ВИ ГЛАВОБОЛИЕ 

И АСТМА? ЧУВСТВАТЕ СЕ 
ОТПАДНАЛИ? ТЕЗИ И ДРУГИ 
ПРОБЛЕМИ БИХА МОГЛИ ДА 

БЪДАТ РЕШЕНИ С ПОМОЩТА 
НА ВОКАЛОТЕРАПИЯТА.
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не не е като да искате да побе-
дите в X Factor. Няколко музикални 
урока обаче ще ви научат да пее-
те по-красиво (прецизно) любимите 
си песни, а и да се възползвате от 
оздравителната енергия на вибраци-
ите на своя глас. Вокалните занима-
ния ни учат и да управляваме свое-
то „звучене“. Гласът е отражение 
не само на мислите и чувствата ни, 
но и на ограниченията ни. Същест-
вува директна връзка между него и 
начина, по който се чувстваме. Ко-
гато говорите свободно, изразявай-
ки без задръжки онова, което мисли-
те и чувствате, гласът предава ми-
слите ви без вътрешно напрежение. 
Когато сте неуверени в себе си и 
в това, което казвате, гласът ви 
става скован и безличен. Неслучайно 
голяма част от хората, които се 
обръщат към вокални специалисти, 

НЕ ХАРЕСВАТ ГЛАСА СИ 
защото е прекалено слаб, тънък, мо-
нотонен, околните не го чуват и 
те често трябва да повтарят оно-
ва, което са казали. Понякога това 
пречи да направим кариера, при това 
не кариера на диктори, радиоводе-
щи или говорители в телевизията, а 
всякаква, защото почти всяка про-
фесия е свързана с комуникация. 

Да не забравяме обаче, че има и 
хора, които се оплакват от прека-
лено рязък и силен глас. В такива 
случаи околните, вместо да ги слу-
шат, излизат от стаята или мно-
гократно произнасят „По-тихо!“, за-
щото им се струва, че говорещият 
им се кара и е агресивен. 

Проблемите, свързани с качество-
то на гласа, не са маловажни. Ние 
първо чуваме гласа на човека, а по-
сле онова, което той казва. И ако 
звученето на гласа му предизвик-
ва у нас отрицателни емоции, то 
и съдържанието на казаното от 
него може да ни се стори неприят-
но. Експерименти сочат, че когато 
един лектор има „добре поставен 
глас“, както се казва на професио-
нален жаргон, аудиторията го слуша 
внимателно и му вярва повече. За 
разлика от случаите, в които чо-
векът поднася действително много 
ценна информация, но под формата 
на… мрънкане. 

Гласът е основно средство за ко-

муникация и понякога ни информира 
повече за притежателя си, отколко-
то думите, които самият той про-
изнася. Тембърът на гласа предава 
емоция и при достатъчно внимание 
бихме могли да уловим фалша дори 
и в най-красивата фраза, да разли-
чим ласкателството, гнева, страха, 
неувереността и искрената радост.

Уроците по пеене винаги започват 
с дихателни упражнения. Гласовите 
ни връзки „звучат“ по време на из-
дишване и 

ИЗКУСТВОТО 
НА ПЕЕНЕТО 

е невъзможно без правилно дълбо-
ко дишане, което пък е важен фак-
тор за здравословен начин на жи-
вот. Пеенето под ръководството на 
умел наставник е една от най-добри-
те дихателни гимнастики, измислени 
от човечеството. В този процес се 
тренират мускулите на гръдния кош, 
диафрагмата, горната коремна преса, 
усилва се вентилацията на белите 
дробове и се увеличава капацитетът  
им. Всичко това в крайна сметка 
осигурява богато снабдяване с кисло-
род на всички органи и тъкани, как-
то и... релакс. Правилното дишане ни 
отпуска. Напрежението в тялото ни 
си отива с издишванията ни. Затова 
качественият урок по пеене може да 
премахне стреса не по-зле от един 
сеанс по йога. А ако сте забеляза-
ли, освен специалните дихателни уп-
ражнения, част от заниманията във 
всяко студио по йога е пеенето на 
мантри, което не е случайно. 

КОРЕМНОТО ДИШАНЕ

освен че е препоръчвано от вокални-
те педагози за постигане на по-зву-
чен глас, е и физиологически най-пра-
вилното. То активизира енергийните 
центрове на организма и въздейства 
благотворно върху всички органи, 
включително и върху жлезите с въ-
трешна секреция. Така че когато 
радвате себе си и близките си хора 
със своите певчески изпълнения, вие 
всъщност осъществявате своеобраз-
на оздравителна програма. 

Правилното дишане при пеене по-
мага да увеличите обема на белите 
си дробове, да се предпазите от за-
болявания на бронхите, да облекчите 

синузита си (в случай че го имате), 
да заздравите ларинкса и сърцето и 
да повишите общия си тонус. 

Адептите на вокалотерапията 
смятат, че най-оздравителното 
средство не е изпълнението на ня-
каква определена песен, а импрови-
зацията – свободното избиране на 
звуци, които по някаква причина са 
ви по-приятни, отколкото остана-
лите. Смята се, че при използване-
то на тази методика човек инту-
итивно произвежда онези вибрации, 
които тонизират именно тези ор-
гани, които са най-нуждаещи се. Во-
калотерапията се използва по целия 
свят за профилактика и лечение не 
само на физически, но и на психи-
чески заболявания – неврози, фобии, 
депресии (особено ако са съпроводе-
ни със заболявания на дихателните 
пътища), бронхиална астма, главо-
болие. На всичко отгоре пеенето е 

ПОЛЕЗНО И 
ЗА БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ 

То помага на бебето да се появи 
на бял свят по-силно и по-спокойно. 
Все още има племена, които спазват 
обичая да пеят по време на ражда-
не. Специалните хорови песни, кои-
то се изпълняват от родилката и 
нейните близки, отслабват родилни-
те болки и изцяло облекчават про-
цеса на раждане. Има абсолютно ра-
ционално зрънце в това, което ви 
разказваме, защото учените са до-
казали, че крясъците и стоновете 
действат като анестезия, и неслу-
чайно ние ги издаваме инстинктив-
но, когато нещо ни боли. И не само 
това, но вибрациите на виковете 
ни стимулират производството на 
ендорфини, които, както е добре 
известно, усилват усещането ни за 
удоволствие. ©
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зд р а в н а  к у л т у р а

Студеното време подпома-
га разпространението на про-
студните заболявания и осо-
бено на грипа.

Отчасти е истина. Ниските 
температури наистина дразнят ли-
гавиците на носа и гърлото и улес-
няват проникването на вирусите, но 
главната причина за зимните прос-
туди е по-скоро начинът ни на жи-
вот. Късно през есента и през зима-
та ние прекарваме по-голямата част 
от времето си в затворени помеще-
ния, които никога не са достатъч-
но проветрени, дори и да ги прове-
тряваме редовно. Спареният въздух 
в тях е идеален „разсадник“ за ви-
руси. Едно ръкостискане или докос-
ване до предмети, до които всички 
се докосват, е достатъчно за пре-
даване на вируси. Така че мийте ре-
довно ръцете си като профилактич-
на мярка. Отваряйте редовно и ши-
роко прозорците в офиса и вкъщи 
и стимулирайте имунната си систе-
ма с природни имуностимулатори и 

здравословен начин на живот. 

Простудата е по-слаба разно-
видност на грипа.

Мит. Простудата, както и гри-
път най-често биват причинени от 
вируси, но това са две различни бо-
лести. Вирусите, които ги предиз-
викват, са различни, различен е и 
техният инкубационен период. Вре-
мето, необходимо за зараждането и 
проявлението на симптомите при 
простудата е 24–48 часа, а при гри-
па – 5–6 дни. Настинката най-често 
се ограничава до развитие на хрема, 
вдигане на не много висока темпе-
ратура и обикновено минава напъл-
но за седмица. За грипа са характер-
ни други симптоми: висока темпера-
тура, втрисане, мигрена и болки в 
мускулите. 

Стомашно-чревният грип е ус-
ложнена форма на обикнове-
ния.

Мит. Грипът е заболяване на ди-
хателните пътища. Ние често из-

ползваме това название за обознача-
ване на всички инфекциозни болести, 
а всъщност грипът е специфична 
инфекция, предизвикана от вирус, 
който постоянно се видоизменя и 
остава опасен за човека. А т.нар. 
стомашно-чревен грип е масовото 
наименование на гастроентерита – 
възпаление на стомаха или червата. 
То може да бъде провокирано както 
от вируси, така и от бактерии и 
паразити в развалени храни, заразе-
на вода, а също и да бъде алергична 
реакция (например към лактозата). 
При подобни алергии гаденето, пов-
ръщането и диарията понякога са 
съпроводени с главоболие и повише-
на температура. Гастроентеритът, 
който изобщо не е свързан с грипа, 
е опасен преди всичко заради това, 
че обезводнява организма. А защи-
тата от подобни стомашно-чревни 
проблеми е супербаналното миене на 
ръцете. Бъдете внимателни и към 
храните, които консумирате. 

Ако ходим боси по студения 
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НАСТИНКО МОЯ, 
МИТ МОЙМИТ МОЙ

ПО-ЛЕСНО Е ДА СЕ БОРИМ С БОЛЕСТИТЕ, 

АКО СМЕ ЗАПОЗНАТИ С МИТОВЕТЕ ЗА ТЯХ
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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

под, ще настинем.

Мит. Настинка не може да въз-
никне, ако в организма не попад-
не риновирус. Заразяването най-чес-
то става по въздушно-капков път – 
от пръските слюнка, които болни-
ят човек отделя при кашляне и ки-
хане. Те могат да попаднат в сли-
зестата част на носа ни от възду-
ха или пък от мръсни ръце. Впро-
чем риновирусите (от гръцки rhin 
– „нос“) се развиват най-добре при 
температура около 32,3 градуса. Съ-
щата е температурата и в човеш-
кия нос. Замръзналите ни крака мо-
гат да влияят единствено на си-
лата на имунитета ни, което не 
е маловажно нещо. Затова носете 
топли чорапи през зимата!

При първите признаци на на-
стинка трябва да започнем да 
вземаме антибиотик.

Мит. Повтаряме още веднъж – 
настинката е болест, предизвикана 
от вируси, а антибиотиците мо-
гат да преборят само бактерии и 
микроорганизми. Против вирусите 
те не са ефективни. Лекарят може 
да предпише антибиотик само при 
усложнения, предизвикани от бак-
терии (като синузит или отит). 
Лекарствата, с които се провеж-
да класическото лечение на просту-
дата, са парацетамол или аспирин, 
които понижават температурата 
и главоболието; капки за нос, кои-
то облекчават симптомите на хре-
мата, и дражета за смучене, кои-
то намаляват силата на болките в 
гърлото. Всички съществуващи ле-
карства срещу простуда ни пома-
гат да се чувстваме по-добре, но за 
съжаление нито едно от тях не ни 
лекува. Така че поговорката, че със 
или без лекарства настинката (или 
грипът) си отива за седмица, е аб-
солютно вярна. Ако сте настинали, 
добре е да си почивате на топло, 
защото това помага на организма 
да се възстанови по-бързо след ви-
русната атака. Ограничените кон-
такти с околните пък ще предо-
твратят разпространението на бо-
лестта. 

Витамин С защитава от грип.

Мит. Скорошни изследвания доказ-
ват, че витамин С не защитава ор-
ганизма от атаката на вируси. Но 
ако го приемате по време на прос-

туда, той може да ви помогне да 
подсилите естествената защита на 
организма срещу вируси и да не се 
чувствате толкова отпаднали.

Бившите пушачи са по-уязви-
ми към настинки.

Истина. Цигареният дим непре-
къснато дразни лигавиците и ги уде-
белява. А ако изкорените вредния 
навик, състоянието на лигавици-
те постепенно се нормализира, т.е. 
те стават по-тънки и следовател-
но по-уязвими към нашествието на 
вируси. Бившите пушачи трябва да 
обръщат по-голямо внимание на про-
филактиката. 

Астматиците са много по-
предразположени към инфекции 
на горните дихателни пътища.

Мит. Простудата, грипът и брон-
хитът заплашват астматиците не 
повече от останалите хора. Само че 
болестта при тях може да протече 
по-тежко. Ето защо на астматици-
те се препоръчва ваксинация. 

Простудата се съпровожда от 
суха кашлица.

Мит. При простуда кашлицата ви-
наги е влажна. Така работят защит-
ните механизми на организма: секре-
тите на раздразнената лигавица по-
падат в гърлото и организмът се 
старае да се избави от тях. Ако 
страдате от суха кашлица повече 
от седмица, задължително посетете 
лекар обаче! Може да не става дума 
за настинка. 

Заниманията със спорт нама-
ляват риска от простудни за-
болявания.

Истина. Редовната физическа ак-
тивност укрепва имунитета. Дори 
и да не успеете да избягате от 
атаката на вирусите, ако спортува-
те, простудата ще е далеч по-поно-

сима за вас. 

Замърсеният въздух увеличава 
опасността от възникване на 
заболяване.

Истина. Прахът и всевъзможни-
те други мръсотии, които се но-
сят във въздуха, дразнят лигавицата 
на носоглътката и я правят по-гос-
топриемна към вирусите и бакте-
риите. В резултат на това жите-
лите на замърсени райони (особено 
на мегаполисите) по-често се разбо-
ляват от простудни заболявания и 
страдат от тях по-дълго, за разли-
ка от обитателите на селата, осо-
бено на високопланинските. 

В студено време хремата ви-
наги означава простуда.

Мит. Понякога причина за теча-
щия ви нос може да е някаква алер-
гия. Подобна хрема наистина се на-
блюдава по-често през лятото или 
пролетта (по време на цъфтежа на 
растенията), но и през зимата не 
е изключено организмът да реагира 
алергично – например към акари или 
гъбички. В такива случаи секретът 
от носа е много обилен и прозрачен. 

Простудата може да предиз-
вика усложнения.

Истина. При децата съществува 
голям риск простудата да провокира 
отит или бронхит. При възраст-
ните – да предизвика синузит. Ако 
хремата не мине след седмица и е 
придружена от тъпа болка в сину-
сите, както и от периодично пови-
шаване на температурата на тяло-
то, непременно се обърнете към ле-
кар. Възможно е втората вълна на 
болестта да се корени в друга ин-
фекция, но вече бактериална. За по-
беда над нея могат да помогнат ан-
тибиотиците, които биха били без-
полезни при първоначално възникнала-
та простуда. 
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Н
ай-често допусканите греш-
ки в медицинските лабора-
тории са от различно ес-
тество. Като започнем от 

неправилно определените нива на хе-

моглобина и стигнем до невярната 
интерпретация на цитологичния ма-
териал. Но гласност се дава само на 
онези, които могат да доведат до 
нещо много лошо. За повечето ла-

бораторни грешки пациентът може 
и да не се досети и слава богу, по-
вечето от тях не водят до сери-
озни последици, както обясни биоло-
гът. „Ако резултатите от анализа 
например погрешно са показали ни-
ски нива на хемоглобина, пациентът 
просто ще включи в менюто си бо-
гати на желязо продукти и повтор-
ният анализ ще констатира, че хе-
моглобинът е в норма. В един та-
къв случай няма нищо фатално. Но 
има грешки, които на са толко-
ва безобидни – когато на пациент 
в резултат на лабораторна греш-
ка не е установено наличие на зло-
качествен тумор в ранен стадий и 
раковото образувание бъде открито 
твърде късно например“ – допълва 
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ИМА ЛИ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ЛАБОРАТОРНИТЕ НИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СА ВЕРНИ?

ОКОНЧАТЕЛЕН 
АНАЛИЗ

Какви грешки най-често се допускат 
в лабораториите и на кои медицински 
заведения можем да се доверим? По 
тези въпроси ни „осветлява“ Светлана 
Тодорова ЖОТЕВА–АТАНАСОВА, биолог в 
Медицински университет, град София.
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Светлана Жотева-Атанасова. 

– Кои са най-честите причини 
за лабораторните грешки?

– В лабораториите, в които се 
използват остарели методи за из-
следване, вероятността от таки-
ва грешки е по-голяма. Но в обо-
рудваните със съвременна апарату-
ра лаборатории те практически са 
изключени. Грешката може да бъде 
„заложена“ още при оформяне на до-
кументите за изследване (нечетливо 
написано направление за анализ на-
пример или неправилно написано име 
на пациент). Затова е препоръчи-
телно да се работи с лаборатор-
на програма с баркодове. Автома-
тизацията на този процес може да 
сведе подобни грешки практически 
до нула. Регистраторът въвежда да-
нните на пациента в компютъра, и 
пациентът получава идентификацио-
нен номер и баркод. Баркодът съ-
държа информация за пациента и за 
вида на изследванията, които тряб-
ва да му се направят. Всички дан-
ни се въвеждат в информационната 
система в негово присъствие. Барко-
дът се прикрепва към всички епру-
ветки на пациента, пълни с необхо-
димите проби за провеждане на на-
значените му изследвания. Съвремен-
ното оборудване позволява за група 
изследвания да се използва „затво-
рена система“ за вземане на кръв. 
Т.е. биоматериалът, в случая – кръв, 
не се прелива от една голяма еп-
руветка в няколко по-малки. Всич-
ко е в една епруветка и е авто-
матизирано. Епруветката „пътува“ 
в апарата от един анализатор към 
друг, който разчита баркода. Така 
автоматизирана, системата не до-
пуска грешки.

– Има ли вероятност самата 
апаратура да засече?

– По принцип всяка сутрин се пра-
ви калиброване на всички апарати. 
Със стандартни серуми (с известни 
показатели) се замерва дали работа-
та на апарата е в норма. И ако се 
установи отклонение, лабораторни-
ят лекар трябва да го отрази и то 
да бъде отстранено. Това се прави 
задължително в големите лаборато-
рии. Вероятно в по-малките тези 
разходи за реактиви се спестяват. 

– А какъв е процентът на „чо-
вешката“ грешка?

– Грешка е възможна и при интер-
претация на изследването на цито-
логичен или хистологичен материал. 
В тези случаи се прилага експертна 
оценка, т.е. лекарят изучава мате-
риала под микроскоп. Има вероят-
ност той да не „види“ едни или дру-
ги изменения в клетките или тъка-
ните на пациента или пък да ги из-
тълкува невярно. И това се случва – 
въпрос на кадърност на специалиста. 

Грешки възникват често и от не-
коректно „зададени“ условия, защо-
то пациентите невинаги знаят как 
да се подготвят за изследването. 
Но и това се води грешка на лека-
ря, който не ги е предупредил какво 
трябва да направят предварително. 
Повечето лекари смятат, че пациен-
тът сам трябва да го знае.

– Какво всъщност (не) трябва 
да правят пациентите преди 
изследвания? 

 Изследванията се правят су-
трин. Забелязвам, че лекарите в 
много лечебни заведения, за да за-
държат пациент, са съгласни да пра-
вят изследвания по всяко време. 

 Кръв се взема по всяко време, 
само ако случаят е спешен. Ако слу-
чаят не го изисква, кръв се взе-
ма сутрин на гладно. Пациентът не 
трябва да е закусвал, не трябва да 
е пил кафе и да е пушил цигара, осо-
бено ако става въпрос за хормонал-
но изследване.

 Ако трябва да се проследи липи-
ден профил, пациентът от предиш-
ния ден трябва да е на лека храна, 
като вечерята да е консумирана не 
по-късно от 18.00 ч.

 Ако се взема стерилна урина, 
това трябва да е първата сутреш-
на урина след добър тоалет. 

 Гърленият секрет се взема су-
трин на гладно, преди да се пие вода 
и преди да е направен тоалет на 
устната кухина. 

 Секрет за микробиологичен ана-
лиз не е препоръчително да се взе-
ма, ако в момента пациентът е на 
антибиотично лечение. 

 Разговора води 
Теодора СТАНКОВА

 

ЗАСТРАХОВКА ПРОТИВ ГРЕШКИ

 Правете лабораторните си из-

следвания само в държавни медицин-

ски заведения или в частни лабора-

тории, които имат лиценз за меди-

цинска дейност. Ако той не е окачен 

в рамка в приемната, поискайте да 

ви го покажат. За високото качест-

во на работата на медицинското за-

ведението свидетелства и дългого-

дишното му присъствие на пазара 

на медицински услуги.

 Не се притеснявайте да прове-

рявате дали медицинската сестра 

правилно е написала името и лични-

те ви данни. Проследете дали ваши-

ят уникален баркод е нанесен върху 

вашата проба.

 Ако са ви направени изследвания 

в рамките на диспансеризация на-

пример или за получаване на меди-

цинска справка и резултатите са 

показали отклонение от нормата, 

трябва да се обърнете към лекар. 

Той ще прецени доколко съществе-

ни са тези отклонения и ще напра-

ви повторни изследвания след 7–8 

дни. Ако отклоненията отново бъ-

дат регистрирани, това означава, 

че изследванията трябва да се за-

дълбочат. 

 Ако при вас са забелязани клинични 

признаци на едно или друго заболява-

не, а лабораторните изследвания не 

го потвърждават, можете отново 

да направите изследването при друг 

специалист. 

 Особен случай са хистологичните 

и цитологични изследвания, които 

изискват експертна оценка. В ня-

кои лаборатории материалът се из-

следва от двама лекари, в други – от 

един лекар, но всички сложни и съм-

нителни случаи се изпращат за ве-

рификация в медицинско заведение, 

с което лабораторията е сключила 

договор. 

 Ако е регистриран положителен 

резултат на социално значима ин-

фекция, като СПИН или хепатит, съ-

гласно действащото законодател-

ство лабораторията е длъжна да 

проведе потвърждаващ тест от 

този материал. На пациента трябва 

да се съобщи само след като този 

резултат е потвърден окончателно.

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
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В
ъпреки че от излишни кило-
грами страдат 60% от на-
селението на Земята и само 
при 2% от тях килограмите 

в повече се дължат на някакво забо-
ляване, далеч не толкова много хора 
са готови да променят начина си 
на живот, за да влязат във форма. 
Повечето от тях не желаят да се 

отказват от гастрономичните удо-
волствия и не им е никак приятно 
да спортуват. 

Точно те очакват чудо. И произво-
дителите закономерно им предлагат 
„вълшебни“ хапчета, прахчета и на-
питки за отслабване. Опитът сочи 
обаче, че сами по себе си тези сред-
ства са безполезни, ако приемът им 
не е комбиниран с балансирано хране-
не и физическо натоварване. А някои 
от тях дори са вредни за здравето.

Според начина си на действие сред-
ствата за отслабване се делят на…

НУТРАЦЕВТИЦИ
Произвеждат се от белтъчини, на-

пълно са лишени от мазнини и са 
обогатени с витамини и минерали.

Плюсове. Могат да заменят един 
или няколко приема на храна, което 
намалява броя на калориите, които 
приемаме през деня. Препоръчител-
но е да ги вземате вместо храна по 
време на разтоварващите ви дни. 

Минуси. Най-добре нутрацевти-
ците „работят“ в комбинация с 
фитнес

БАЛАСТНИ ВЕЩЕСТВА
Разновидност на нутрацевтиците. 

Съдържат микрокристална целулоза, 
близка по състав до растителните 
фибри, както и трици.

Плюсове. Баластните вещества 
набъбват в стомаха и създават илю-
зия за ситост. Това ни позволява 
да пропуснем някое от храненията 
си. Освен това тези вещества игра-
ят ролята на „метла“ за стомаха. 

Те нормализират и храносмилателна-
та дейност. Микроцелулозата се про-
дава на таблетки, а трици може да 
приемате отделно по 1–2 с. л., изпи-
вайки ги с вода или добавяйки ги към 
каши и супи.

Минуси. Баластните вещества са 
противопоказни при хора със сто-
машно-чревни заболявания.

ЧАЙОВЕ ЗА ОТСЛАБВАНЕ
Съставът им е разнообразен, но ос-

новно в тези билкови смеси влизат 
растения със слабителни свойства 
(сена, зърнастец), с пикочогонни (лис-
та от боровинка), както и такива, 
ускоряващи обмяната на веществата 
(зелен чай, джинжифил). 

Плюсове. Лесно активизират об-
менните процеси, елиминират от ор-
ганизма излишните течности и оч-
истват стомаха.

Минуси. За да усетите ефекта, 
трябва да пиете чая минимум месец. 
Но имайте предвид, че заедно с из-
хвърлените от организма течности, 
губите и полезни витамини и микро-
елементи.

БЛОКЕРИ НА МАЗНИНИТЕ
Две са основните средства за от-

слабване, които блокират абсорбция-
та на мазнини в стомаха: орлиста-
тът (той се явява действащо веще-
ство в препарата „Ксеникал“) и хи-
тозанът – продукт, който се доби-
ва от хитина в черупката на рако-
образните. И орлистатът, и хито-
занът „неутрализират“ изключител-
но и само мазнините. Затова не е 
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Лекарствата за Всички 

средства ли 

са полезни 

в борбата с 

излишните 

килограми?
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разумно да ги пиете, ако смятате, 
че трупате килограми от бонбони и 
бисквити, а не от мазна храна. Без-
полезни са и ако сте минали на бел-
тъчна диета.

Плюсове. Благодарение на тях маз-
нините, които постъпват в органи-
зма чрез храната, се редуцират с 
20–30%. 

Минуси. При продължителен прием 
на тези блокери можете да изгубите 
полезни ненаситени мазнини, витами-
ни и минерали. Освен това подобни 
средства нарушават процеса на аб-
сорбиране на всякакви други храни-
телни вещества. Грешно е да смята-
те, че ако пиете блокери на мазни-
ни само преди опасност от преяжда-
не (банкети, рождени дни и др. кули-
нарни вакханалии), можете да си яде-
те на воля мазна храна. В инструк-
цията за употреба изрично е напи-
сано, че приемът на препарата изис-
ква и намаляване на консумацията на 
мазнини.

БЛОКЕРИ 
НА ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ

Те блокират постъпването на въ-
глехидрати от храната. В резултат 
30% от въглехидратите не се усво-
яват, а се изхвърлят от организма. 
Единственото активно вещество с 
растителен произход, което може да 
„хваща“ въглехидрати, се добива от 
зеления фасул. Синтетичните му ана-
лози – акарбоза и метморфин – се 
използват за лечение на диабет и се 
включват в храненето на спорти-
стите. Блокерите на въглехидрати-
те са ефективни само ако пълнеете 
от въглехидратната храна. 

Плюсове. Страничните ефекти и 
противопоказанията (ако спазвате 
дозировката) са по-малко, отколкото 

при другите средства за отслабване. 

Минуси. Могат да доведат до раз-
стройство на храносмилането и до 
метеоризъм.

ФЕТБЪРНЪРИ
Благодарение на тях организмът се 

избавя от излишните мастни натруп-
вания, т.е. фетбърнърите действат 
директно върху мастните депа. Има 
два вида подобни вещества с абсо-
лютно различен механизъм на дейст-
вие. Термогениците забързват мета-
болизма, повишавайки температурата 
на тялото. Разходът на калории се 
увеличава, а източниците на допълни-
телна енергия се явяват собствени-
те ни мастни отлагания. 

Липотропиците забързват метабо-
лизма в самата мастна тъкан. Маз-
нините се разпадат до мастни ки-
селини, гарантирайки допълнител-
на енергия. С тази цел се използ-
ват както натурални (от растите-
лен произход), така и синтетични 
вещества: екстракт от зелен чай, 
кофеин, гуарана, извлеци от различ-
ни видове люти чушки, йохимбин, си-

нефрин, нарингин, тирамин, L-карни-
тин, хром и др..

Плюсове. Фетбърнърите са ефек-
тивни само по време на физическо 
натоварване и при условие, че се хра-
ните балансирано. Затова се използ-
ват основно от спортисти и от 
фитнесманиаци.

Минуси. Ако водите уседнал на-
чин на живот, фетбърнърите са ви 
излишни. Препаратите, съдържащи 
„натурални стимулатори“ могат да 
провокират зависимост и не са без-
опасни даже за здрав човек, камо ли 
за страдащ от затлъстяване. 

Впрочем ефективността на сред-
ствата, които действат директно 
върху мастните клетки, не е доказа-
на научно до този момент. Така на-
пример за L-карнитина е известно, 
че е транспортна молекула, която 
отговаря за преноса на мастни ки-
селини в точката на тяхното окис-
ляване, но по никакъв начин не сти-
мулира разпадането на мастната тъ-
кан. А редица специалисти твърдят, 
че и самият термин „фетбърнъри“ 
не звучи никак научно.

провежда отделението по ангиология и флебология към „Сити Клиник“ – София през 

месеците октомври, ноември и декември 2013 г. 

Програмата включва еходоплерова диагностика на съдовете на мозъка (каротидните 

артерии) и на съдовете на крайниците и коремните органи при пациенти с диабет.

Пълното ултразвуково изследване на цялата артериална система е на преференциал-

на цена за периода на кампанията!

Повече информация и записване на тел: 0700-13-127 или 02/903-81-01.

УТРАЗВУКОВ СКРИНИНГ ЗА АТЕРОСКЛЕРОЗА 
НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ

ЗВЕЗДНИЯТ БРОМЕЛИН

София Лорен пусна слуха, че бромелинът в ананаса є помага да топи мазнини. 

Всъщност бромелинът е ензим, който благоприятства разграждането и усвоя-

ването на белтъчините и ускоряващ храносмилането. На активността на ензи-

мите, участващи в разграждането на мазнините, той влияе много слабо и инди-

ректно. Напоследък се появиха и научни доказателства, че бромелинът повиша-

ва нивото на лошия холестерол. Въпреки това жените продължават да вярват в 

„отслабващите“ му свойства. Щом София Лорен ги е потвърдила…

ТАЙСКИ ТАБЛЕТКИ

Понятието „тайски таблетки“ не е официално. Просто за първи път те са се по-

явили в Тайланд и са съдържали тайна смес от местни билки, подпомагащи бързо-

то намаляване на теглото. Има два вида „тайски таблети“ – „фалшиви“ и таки-

ва, които съдържат забранени вещества (т.нар. аноректици – лекарствени сред-

ства, които потискат чувството на глад). Въпреки че са забранени официално, 

тези хапчета се продават в някои магазинчета, които търгуват с източни про-

дукти, както и в интернет. Не се поддавайте на тяхната съблазън – последици-

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

Н
ие се ангажираме с професия-
та си и є се отдаваме, за да 
получат нашите усилия онази 
оценка, която ще усили дове-

рието ни в нас самите и ще ни на-
кара да се обичаме по-силно.

ДОБРЕ СВЪРШЕНАТА 
работа изисква цялостната ни мо-
билизация – интелектуална и афек-
тивна – за да можем с лекота да 
импровизираме и да се адаптираме 
към всекидневно възникващите не-
предвидими трудности. Това предпо-
лага непрекъснато реорганизиране и 
преосмисляне на нови и нови ситуа-
ции, вземане на нетрадиционни реше-
ния, понасяне на провали и загърбва-
не (понякога в продължение на сед-
мици) на личния живот.

ДА, НЯМА КАЧЕСТВЕНО СВЪРШЕНА РАБОТА 
БЕЗ ИНТИМНО АНГАЖИРАНЕ. 

Ако изборът на професия и нейно-
то упражняване съответстват на 
желанията и способностите ни, то-
гава няколко безсънни нощи в полза 
на работата могат да бъдат вклю-
чени в графа „нормално“.

Съвсем други изглеждат нещата, 

КОГАТО РАБОТИМ, 
ЗА ДА ОЦЕЛЯВАМЕ 

икономически. Тогава свръхинвести-
цията в работата често води до 
сериозни психични и соматични оп-
лаквания, като тревожност, изто-

щение, изпотяване на ръцете, екзе-
ма, болки в гърба, безсъние и свръх-
възбудимост. 

НАЙ-ЗАСЕГНАТИ СА ПЕРФЕКЦИОНИСТИТЕ, 
КОИТО НИКОГА НЕ РИСКУВАТ ДА ДЕЛЕГИРАТ 

ПРАВА НА ПОДЧИНЕНИТЕ СИ, КАКТО И ОНЕЗИ, 
КОИТО НЯМАТ СИЛНО ДОВЕРИЕ В СОБСТВЕНА-
ТА СИ ЛИЧНОСТ И СЕ СТРЕМЯТ ДА ОТГОВОРЯТ 
МАКСИМАЛНО НА ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВА-

НИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИ И ШЕФОВЕ.

За тях работата е страдание, кое-
то блокира личността и води до из-
тощение. Оправданията в този слу-
чай често звучат така: „Имам се-
мейство, което трябва да изхран-

вам“ или „Конкуренцията е жесто-
ка, не трябва да се отпускам нито 
за миг. Трябва да съм  благодарна и 
за това, което имам“.

Истината е, че всяка сутрин тряб-
ва да си задаваме въпросите: „Как 
съм? Какво ме кара да страдам? За-
доволява ли ме работата ми?“. И да 
не забравяме, че ние създаваме живо-
та си и че собственото ни благопо-
лучие зависи от направените от нас 
смели избори, от взетите правилни 
решения, от способността ни да се 
развиваме и от степента, до която 
се познаваме истински.

Райна АНГЕЛОВА, психолог
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ТЕМА НА БРОЯТЕМА НА БРОЯ

Н
ие прекарваме на работа по-
вече време, отколкото вкъ-
щи. 80% от общуването ни 
е, хм, „професионално“: по-ак-

тивно контактуваме с колегите и 
шефовете си, отколкото с близките 
и приятелите си, но тези контакти 
обогатяват ли ни, или ни заклещ-
ват в руслото на рутинното кър-
товско бачкане?! Дотолкова нездра-
вословно сме се сраснали с онова, 
което вършим, че на въпроса „Кой 
съм аз“ погрешно отговаряме: „Сче-
товодител“. 

Глобалните промени в световния 
икономически и социален ред обаче 
„обогатиха“ стария филм „Трудът и 
капиталът“ с 

НОВИ СЮЖЕТИ
повечето от които не са никак въл-
нуващи и интересни. Дали не про-
пускаме да живеем истински, пускай-
ки се по пързалката на стресовата 
надпревара за постове и заплати? 
Дали трудът, който полагаме, наис-
тина ни облагородява, или сме при-
нудени да работим просто за да не 
станем безработни? А как ще отго-
ворим на въпроса „Кой съм аз“, ко-
гато остареем?

„Осъзнах, че нито увеличението на 
заплатата ми, нито по-престиж-
ният пост, който ми предлагат, ще 
компенсират онова равновесие, което 
ми се иска да постигна, за да живея по 
човешки комфортен живот“ – споделя 
37-годишната Анита, жена със силен 
характер и много таланти. 

Изборът на Анита да не приеме 
по-високия пост и по-хубавата за-
плата не е най-популярният днес, 
но не е и единственият. Все повече 
хора развиват чувство за самосъхра-
нение, стараейки се да не попаднат 
в бездънната паст на 

ОНАЗИ ЛАМЯ, 
НАРЕЧЕНА РАБОТА

Постепенно се разбива и стерео-
типът, че да работиш, е задължи-
телно. Защото все по-често той 
влиза в противоречие с мечтата ни 
за любимо занимание. И ако в на-
чалото на своята кариера младите 
хора са силно ориентирани към по-
високото заплащане, с натрупване-
то на стаж и опит те все повече 
отдават значение и на други крите-

РАБОТАТА 
ЖИВОТЪТ

Стремежът ни да печелим повече и да 

израстваме професионално не е осъдителен. 

Дори е наше законно право. 

Но как да направим така, че докато 

заработваме, за да оцеляваме, животът 

да не мине покрай нас, без да го усетим?! ©
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рии: увлекателно ли е онова, което 
правя, имам ли възможност за пъл-
ноценна почивка и свободно време, 
за да се занимавам със себе си и с 
близките си?!

Началото на прехода подлъга мно-
зина да стартират частен биз-
нес, но повечето от тях днес са 
разочаровани. „Откривах все нови и 
нови начини да обезпечавам финансово 
себе си и семейството си, вложих здра-
вето и всичките си сили във бизнеса, 
който създадох – спомня си 43-го-
дишният Васил, собственик на про-
цъфтяваща фирма за строителни 
ремонти. – Но миналата година се озо-
вах в болнична стая и се запитах дали 
инфарктът, който получих, не е прека-
лено висока цена за това?“

ЗА ЖЕНИТЕ И УСПЕХА
Вълната на промените ги докос-

на по особен начин. Да, имало е и 
кратки периоди в историята, кога-
то е било „модерно“ жената да се 
занимава само с домакинството и 
да отглежда децата, но през по-го-
лямата част от времето тя е била 
„работещо момиче“. 

За да бъде сметната за успешна 
днес, тя трябва да успее да задър-
жи поне четири дини под крехката 
си мишница: работа, отглеждане (и 
по-важното – възпитание!) на деца-
та, хоби и образование за опреснява-
не на квалификацията. И забележе-
те, че хармоничният семеен живот 
въобще не се брои за диня!

По-младите активни жени с високи 
амбиции пък имат друг проблем. На-
равно с мъжете те правят кариера, 
не се скатават нито от 12-часовия 
работен ден, нито от работа през 
почивните, нито дори от съвещани-
ята, насрочени за... 21.00 ч. Но пре-
пускайки няколко години в този ри-
тъм, някои започнаха да се плашат, 
че когато навършат заветните 40 
години, шансът им да създадат се-
мейство и деца безвъзвратно ще ги 
е подминал. Да, тези жени плащат 
с целия си личен живот на кариера-
та. Марияна, която някак си успяла 
да се омъжи навреме и да си роди 
дете, днес споделя: „Обичам профе-
сията си и разбирам, че навярно няма 
да мога да живея без нея. Но какво ли 
не бих дала да работя на половин ден, 
да кажем. За съжаление, за моята ме-
ниджърска позиция това е нереално. А 
толкова ми се иска и личният ми жи-

вот да е толкова успешен, колкото и 
професионалният ми.“

Нерядко именно жените се отказ-
ват от по-високи заплати и повече 
отговорности, предпочитайки ста-
билността и нормирания работен 
ден. В противен случай им се нала-
га да станат постоянни клиенти на 
агенциите за намиране на детегле-
дачки и чистачки. 

Очевидно на всички нас, не само на 
жените, напоследък ни се налага да 
направим важния избор какво да ра-
ботим, колко часа да работим, как-
во място да определим на работата 
в живота си. И този избор далеч не 
е толкова лесен.

СЪЗНАТЕЛНИЯТ ТРУДЕН 
ИЗБОР

Трябва все пак да изкарваш пари, 
да си мобилен, гъвкав, да следиш 
капризите на своенравния пазар на 
труда и да поддържаш социални кон-
такти за всеки случай, тъй като 

безработицата все по-често чука на 
вратите ни. Никак не е чудно, че в 
тези стресови условия на човек му 
се иска на другата страна на вез-
ните да се окаже пълноценният му 
личен живот. 

Такааа – какво искаме в действи-
телност?! Ако задачата да рабо-
тим по-малко и да живеем по-добре 
се окаже труднопостижима, поне е 
по силите ни да определим приори-
тетите си – да се откажем от 
по-маловажното в полза на важно-
то за нас. 

Човек усеща пълнотата на живота 
само когато се занимаваме с това, 
което му харесва, и прави онова, 
което му е интересно. Изглежда, че 
всичко, което ни е необходимо, за да 
направим разумен избор между рабо-
тата и живота, е някъде вътре в 
нас. Често не го търсим точно за-
щото нямаме време да вдигнем глава 
от работа или по-скоро да обърнем 
поглед навътре към себе си. 

„Нещастието на хората произтича от това, че не могат да седят спокойно в 
стаята си“ предполага знаменитият философ Блез Паскал. Но все пак човек не е ли 
създаден, за да се труди? И защо някои хора са в състояние да седят без да мръд-
нат с часове в една стая, а други търсят постоянно екшън?

Любителите на силни усещания приличат на някои автомобили – могат да 

функционират нормално само на високи скорости! Постоянното търсене (на 

предизвикателства, на информация) им осигурява постоянно откриване на нещо 

ново. При това не е задължително да правят това заради власт и пари – само-

то откривателство им носи толкова голямо удоволствие, че в някакъв момент 

става самоцел. 

Други пък не изпитват такава силна потребност от действие и са склонни пове-

че към съзерцание. Но не бива да ги противопоставяме, защото много често „ме-

дитиращите“ се намират в такова състояние на вътрешна активност, че по ни-

какъв начин не могат да бъдат наречени „хора на бездействието“.

Нагласите на обществото към работенето са доста противоречиви: например 

„нормалните хора трябва да се трудят“ срещу „достоен за уважение е онзи, кой-

то може да си позволи да не работи“. Вие какво избирате? Сигурно първото, за-

щото в нашето общество от малки ни задават въпроса „Ти, като пораснеш, ка-

къв ще станеш?“, а в училище са ни обяснявали, че трябва да се учим добре, за да 

си намерим после хубава работа. Да не говорим, че от пословиците знаем, че „без 

труд нищо не се постига“, че „трудът е създал човека“ и че „който не работи, не 

трябва да яде“. Жените вярват, че ако са трудолюбиви, принцът ще ги избере (да 

си спомним за „Пепеляшка“). И най-женският филм „Москва не вярва на сълзи“ ни 

внушава, че ако 20 години спиш по 4 часа на денонощие, задължително ще срещ-

неш своя принц, даже и ако си малко над 40-те.

Границата между полезното трудолюбие и вредната зависимост от работата 

минава там, където работата се превръща от средство в цел. От „престижна-

та“ диагноза „работохолизъм“ страдат в най-голяма степен онези, които полагат 

умствен труд, хората, свързани с бизнеса, и творческите натури. Работохолици-

те приличат на отшелници, проповядващи мъченически и аскетичен начин на жи-

вот. Но от време на време и те усещат вътрешна пустота. Но толкова са заети 

с ролята си на мъченици, че почти нямат време да се замислят и да се потърсят.

МАТРИЦА  НА ТРУДОЛЮБИЕТО

БЕЛА/ноември/188/2013 39



Г
невни, объркани поради липсата на норми, посто-
янно тревожни, отчуждени, задушени от безперс-
пективност, безсилни, нищожни, унизени… Ако 
дори веднъж сте изпитали поне три от тези 

чувства накуп на работното си място, вероятността 
да сте част или да сте на път да станете част от 
прекариата – „новата опасна класа“, както я нарича 
проф. Гай СТЕНДИНГ, е много голяма. 

Казано на езика на социологията и икономиката, пре-
кариат могат да се нарекат хора, които страдат от 
прекаритет – 

НЕПРЕДВИДИМ И НЕСИГУРЕН 
ЖИЗНЕН СТАТУС

Това, естествено, се отразява върху цялостната пси-
хологическа нагласа на индивида. Когато благосъстояние-
то на материята стане мираж, благосъстоянието на 
духа също няма бъдеще. Затова прекариатът придобива 
„общо съзнание за уязвимост“, което включва не само 
трудова несигурност (временни трудови договори, не-
подходяща за образователния ценз работа, „криминал-
ни“ социални осигуровки и пр.), а нещо много повече – 
усещането, че „животът е изграден от несвързани зве-
на, в чиито контекст не може да се изгради желаната 
професионална кариера и да се комбинират балансирано 

форми на работа, труд, забавление и свободно време“ 
според дефиницията на проф. Стендинг в книгата му 
„Прекариатът – новата опасна класа“, която той пред-
стави на международна конференция на синдикатите у 
нас през октомври.

– Професор Стендинг, и аз не се чувствам осо-
бено сигурна на работното си място. Спадам ли 
според Вас към прекариата? 

– Вие ще определите. Но ако днес аз ви срещам като 
журналист, кой знае дали утре няма да ми сервирате 
кафе, докато говоря с друг журналист. Представители-
те на прекариата живеят в условия на хронична неси-
гурност дори и да имат работа и заплата. Това е усе-
щането да си „на ръба“. 

– Къде в социалната пирамида се намира т.нар. 
прекариат?

– На върха на пирамидата са олигарсите – шепа свръх-
богати хора. Под тях е елитът – финансисти и бан-
кери, които обслужват олигархията. Следва т.нар. са-
лариат (от англ. salary – „заплата“) – хората с постоян-
ни трудови договори, осигуровки, пенсии. Под салари-
ата са т.нар. профицианти (proficians – на англ. – ком-
бинация от английските думи „професионалист“ и „техни-

Гай Стендинг е професор по икономическа сигурност в университе-

та в Лондон, Великобритания. Автор е на 25 книги и множество науч-

ни публикации в областта на икономиката на труда. Професионалното му 

развитие минава през експертни и ръководни длъжности в Световната 

банка, Международната организация на труда, Организацията за иконо-

мическо сътрудничество и развитие, Европейската комисия, Азиатска-

та банка за развитие и Международната конфедерация на профсъюзите. 

Той е и сред основателите на Световната мрежа за базов доход (Basic 
Income Earth Network – BIEN), където в момента е почетен съпрезидент . 

Мрежата цели представянето на идеята за базов доход и обединява ико-

номисти, философи и други интелектуалци от над 40 страни. 

ЖЕНИТЕ ЖЕНИТЕ 

ПРЕКАРИАТПРЕКАРИАТ**

катокато

*  Неологизъмът „прекариат“ (англ. precariat) 
е съставен от английските думи precarious (несигурен) 
и proletariat (пролетариат).
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ка“ (professional и technician). Това е армията от консул-
танти, високо платени, прескачащи от самолет на са-
молет. Под профициантите са обикновените работни-
ци, известни досега като пролетариат. Но редиците на 
тази класа оредяват постоянно, което създава възмож-
ност за появата на класата на прекариата. Тя обаче не 
е в основата на пирамидата. На самото дъно са лумпе-
ните – хората, които живеят на улицата, клошарите.

– Каква е причината за това ново разслоение на 
обществото? 

– Глобализацията и новият либерален модел, който 
доминира в много икономики, доведе до появата на моди-
фикации в живота на социума. Той принуди старата ра-
ботническа класа – такава, каквато я познаваме – да на-
малее. На нейно място се появява нова нееднородна кла-
са, която е в процес на образуване. Прекариат са как-
то младежите с добро образование, които не могат да 
си намерят работа според квалификацията, така и ми-
лиони хора с несигурна по много признаци работа, както 
и онези, които работят на парче, на почасова заетост. 

– Интересна теория... А защо смятате, че же-
ните са по-заплашени от мъжете да се влеят в 
прекариата?

– Много жени стават прекариат не толкова заради 
несигурността на пазара на труда и на условията на 
труд, а защото не получават пари за майчинство, бону-
си и награди. И защото доходите им намаляват и те 
започват да усещат несигурността не само на своето 
собствено съществуване, но и на това на децата си. 

Съществуващата система за социално осигуряване 
осигурява хората на пазара на труда, но трудът, кой-
то жените полагат за отглеждане и възпитание на де-
цата, както и за обгрижване на стари болни роднини в 
семейството, не подлежи на социално осигуряване. Тук 
идеята за безусловния базов доход (вж. подробности на 
стр. 42–43 – бел. моя), която напоследък е актуална в 
цял свят, може да окуражи труда, който се полага из-
вън пазара на труда. И съответно да направи живота 
на жените по-смислен и по-сигурен. Впрочем несигур-
ността на прекариата не може да се облекчи от соци-
алното осигуряване, защото генерално старата система 
за социално осигуряване не работи и не стига до тази 
прослойка, не я „докосва“. 

– Идеята за безусловен базов доход (ББД) ще 
спре ли процеса на прекариатизиране?

– Да, защото чрез ББД ще се преразпределят сред-
ствата от нарастващото неравенство и ще се дадат 
на хората от прекариата, което ще ги направи по-мал-
ко несигурни.

– Подкрепя ли ви прекариатът в тази идея?

– Навсякъде, където съм бил – в Италия, Бразилия, 
Швейцария, Япония – и съм се срещал с представители 
на прекариата, те са склонни да подкрепят идеята за 
ББД. Тази идея би стимулирала пренастройката ни за из-
ползване на времето. В момента елитът и салариатът 
имат контрол над времето. Прекариатът няма контрол 
над времето, което създава стрес – ментален и физиче-

ски. Жените още по-трудно понасят този стрес от мъ-
жете, тъй като са по-емоционални. Освен да работят, 
хората трябва да имат време да се грижат за семей-
ствата си, което също е труд. По-малко работа и по-
вече време за полезен труд – това е идеята. 

– Тази идея за ББД не е ли утопия?

– Идвам от Бразилия. Там в момента, в рамките на 
програма, подкрепяна от правителството, повече от 60 
млн. бразилци получават всеки месец такъв базов доход, 
който на местна почва се нарича bolsa familia (в свобо-
ден превод – „семейна помощ“). Парите се връщат в се-
мействата от специален национален фонд, който се на-
трупва от събиране на по-високи данъци от богатите 
хора. В момента 60 държави, доминирани от елита, раз-
полагат с такъв фонд, но парите не се раздават на на-
селението, а се разпределят между олигарсите. В Аляс-
ка този фонд се контролира от демократично прави-
телство и от него всяка година на всеки гражданин се 
плащат близо 3000 долара безусловна сума като социал-
на помощ. Това са крачки към реализиране на идеята за 
ББД в световен мащаб. В Норвегия такъв фонд същест-
вува от 1970 г. и той също се използва за социални цели. 

– Чух, че сте известен като Мистър Уомън (Мr. 
Woman) във връзка с работата Ви по пилотния 
проект за проучване на условията за реализация 
на идеята за ББД в страни като Бразилия, Ин-
дия и ЮАР? Защо ви наричат така?

– Да, в Индия 18 месеца определена част от население-
то получаваше ББД в рамките на този пилотен про-
ект. Направо ми се доплака, когато разбрах за какво 
тези бедни жени са използвали тези пари – вложили са 
ги в образованието на децата си, в своето собствено 
усъвършенстване, за лечение... Това потвърждава убеж-
дението ми, че хората, и по-специално жените, не се 
стремят само към по-хубави дрехи и по-охолен начин на 
живот, а имат нужда от по-достоен живот – за себе 
си и най-вече за децата си. ББД ще направи жените по-
добри потребители, а не шопинг маниачки. Ще ги при-
общи към обществото и ще облекчи усещането им за 
нестабилност и безнадеждност, което ги смазва и ги 
превръща в прекариат. 

Интервю на Мариана ЯНЕВА

Книгата „Прекариатът – но-

вата опасна класа“ излиза за 

първи път на английски език 

през 2011 г. През октомври 

проф. Стендинг бе поканен 

от представители на синди-

калното движение в Бълга-

рия да я представи у нас на 

български език. Една от те-

зите в нея е, че основният 

механизъм за преодоляване 

на „пропадането“ на прека-

риата през XXI в. е да се от-

делят работата от труда и 

отмората от забавлението.
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“
„

ББД не е просто парична 
сума, която облекчава 

екзистенциални трудности и покри-
ва битови нужди, а „вятър в крила-
та“, както я наричат Даниел Хани 
и Ено Шмид – автори на филма 
„Базовият доход – културен сти-
мул“. Това е мостът, който ще ни 
преведе през реката на безработи-
цата и нищетата (и духовната!), за 

да се озовем на брега на достойно-
то съществуване. 

„За България, като най-бедната 
страна в ЕС, тази идея може да 
се окаже спасителна“ – прогнозира 
председателят на Гражданския ко-
митет на европейската гражданска 
инициатива за ББД Клаус САМБОР, 
който през октомври бе в София по 
повод събирането на подписи в под-

крепа на инициативата.

„Хърватска наскоро влезе в ЕС и 
бе изумително да видим как за 10 
дни там се събраха 1700 подписа, а 
в страните, в които дискусията за 
ББД тече от години, събирането на 
подписи е още по-лесно“ – уточни 
Клаус Самбор. 

Колко подписа са събрани до 
момента в България?

– 1449 подписа до този момент 
(интервюто е правено в началото 
на месец октомври – бел. моя).

Как започна всичко, г-н Сам-
бор? Защо идеята за ББД се 
роди точно в Австрия?

– През 2005 г. на голяма конфе-
ренция във Виена Южен Тирол, Ав-
стрия, Германия и Швейцария за 
първи път дискутират ББД. След-
ва втора среща в Базел през 2007 г. 
Най-голямата конференция по тази 
тема е през 2009 г. в Берлин. То-
гава решихме, че трябва да спрем 
само да говорим, нужно бе да дейст-
ваме, тъй като моментът за пози-
тивна промяна в обществото спо-

БЕЗУСЛОВНИЯТ БАЗОВ ДОХОД 
Е НОВОТО ЧОВЕШКО ПРАВО

Клаус Самбор:Клаус Самбор:

Толкова дълго сме живели в матрицата „ходя на работа – 
получавам пари“, че идеята всеки месец да разчитаме на 
гарантирани безвъзмездни средства извън трудовото ни 
възнаграждение, ни се струва налудничава и подозрителна. 
Но Гражданската инициатива за безусловен базов доход 
(ББД) набира скорост в Европа и е на път да се превърне в 
трамплин за мащабна културна и социална трансформация.

На 14 януари 2013 г. Европейската комисия (ЕК) приема предложението на Евро-

пейска гражданска инициатива за ББД, с което започва едногодишна кампания 

за неговата подкрепа. Ако до 14 януари 2014 г. чрез петицията (бланка на бъл-

гарски език можете да откриете на www.basicincome2013.eu) се съберат общо 

1 млн. подписа от жителите на всички 28 държави-членки на ЕС (приблизително 

500 млн. души), ЕК ще предложи инициативата да бъде публично изслушана в Ев-

ропейския парламент. 

Допълнителното изискване, поставено от ЕК, е тези 1 млн. подписа да са съ-

брани от поне 7 държави-членки. В този случай квотите за останалите страни-

членки (до 28) може да са минимални. Конкретно за България необходимият мини-

мум гласове е 24 000, но целта е да сме поне една от 7-те или повече страни с 

брой събрани подписи, надвишаващ 

минималната квота. Досега в ини-

циативата са се включили офици-

ално 24 страни-членки (България е 

17-ата поред, а последна към този 

момент е Швеция).

ЗА БЪЛГАРИЯ, ПОДПИСИТЕ И ПЕТИЦИЯТА

Клаус Самбор
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ред нас бе назрял. Идеята за ББД в 
момента все още продължава да е 
на етап изследване на възможност-
ите за еманципирани социални усло-
вия на живот в ЕС. Но след първо-
то є отхвърляне от ЕК през 2012 г. 
(с мотива, че самата Комисия няма 
компетенции в социалната сфера) 
вторият ни опит през 2013 г. се 
оказа успешен, тъй като промених-
ме формулировката на предложение-
то и ЕК се оказа в ролята на поощ-
рител на всяка една държава-членка 
да координира своята социална поли-
тика, изучавайки дали може да при-
ложи идеята за ББД локално. Това е 
и стартът на Европейската граж-
данска инициатива за ББД, предло-
жена от ЕК. 

Как ББД би променил баланса 
между работа и личен живот? 

– Животът не е работа. Ние 
трябва да имаме работа, за да жи-
веем добре. Ако човек получава безу-
словен базов доход, това не означава 
че няма да работи. Ние не сме про-
тив работата, защото чрез нея се 
произвеждат блага за обществото. 
ББД ще отвори врати пред мно-
го хора да решат как точно искат 
да живеят и какво точно искат да 
работят. Тя е шанс за тези хора 
да се усъвършенстват вместо да 
се борят за оцеляването си. Който 
има работа-мечта, продължава да я 
работи и паралелно с това получава 
ББД, а който иска тепърва да от-
крие работата, която ще го напра-
ви щастлив, с помощта на ББД би 
го осъществил по-лесно. 

Не сте ли съгласен, че промя-
ната в мисленето трябва да 
предхожда промяната в дохо-
дите?

– Да, ако няма промяна в мислене-
то, ние няма да можем да убедим 
хората да приемат тази идея като 
полезна за тях. ББД е човешко пра-
во на съществуване и като такова 
трябва да се осъзнае. Всеки човек 
има право да живее без страх, че 
ще изгуби работата си и че ще ос-
тане без пари. Само тогава спокой-
но може да избере да живее така, 
както му харесва. 

А ако не знае или пък не може 
да реши какво му харесва?

– Поне ще получи свобода да по-

мисли върху това. И свободно вре-
ме да обърне повече внимание на де-
цата, на семейството и роднините 
си. Да направи нещо за тях. Това 
също е творчество. Креативността 
не е характеристика само на писа-
телите и артистите.

Свободата обаче е абстракт-
но понятие. Днес свободата 
се схваща като съобразяване 
със законите…

– Така е. Законите обаче трябва 
да се пренапишат така, че промя-
ната на обществото в позитивна 
посока да стане възможна. Закони-
те трябва да обслужват общество-
то, за да може то да ги спазва, без 
това да накърнява свободата му. 

Има ли опасност вместо 
креативен, човек да ста-
не мързелив, когато получа-
ва всеки месец една сигурна 
сума, независимо дали работи 
или не, независимо дали е мъж, 
или жена. Тези пари, доколкото 
разбирам, му се дават само 
защото е пълнолетен…

– В една анкета 60% от хората, 
запитани дали ще продължават да 
ходят на работа, ако получават ББД, 
отговарят, че ще работят; 30% – 
че ще работят, но не толкова мно-
го часове и само 10% – че трябва 
да помислят. Когато на същите хора 
е зададен въпросът: „Как мислите, 
дали другите хора, които ще полу-
чават ББД, ще работят?“, 80% от 
анкетираните отговарят: „Не съм 
сигурен, това ще стимулира мързела 
им.“ (Смее се.) Трудът е нормална чо-
вешка потребност. Не мисля, че ня-
кой ще спре да работи, само защото 
получава ББД. Средствата все пак са 
разчетени така, че да покриват ек-
зистенцминимума. Хората искат да 
постигат повече в живота си и съ-
ответно да печелят повече.

Какъв ще е ефектът на ББД 
върху самочувствието на все-
ки човек?

– Самото презентиране на ББД 
предполага образоване в много на-
правления – но не по учебник, а от 
човек на човек. Привържениците на 
идеята я разпространяват като ми-
сионери. Те са нещо като коучъри. 
Свидетел съм на това как австрий-
ски банкери се превърнаха във фи-

лософи и учители. Това носи само-
чувствие, че си полезен – за себе си 
и за другите.

Очевидно ББД е отправна точ-
ка за решаване и на много дру-
ги проблеми в обществото… 

– Да, той заменя конкуренцията 
с кооперативност; стремежа ни за 
увеличаване на печалбата с ориента-
ция към общността, към общото. 
Идеята за ББД може да ни научи 
да бъдем съпричастни към проблеми-
те на другите хора като към свои-
те собствени. 

Лява ли е идеята за ББД?

– Аз съм протестант. Според мен 
левите и християнските идеи са 
много близки. Смятам, че идеята е 
лява, но не е комунистическа. Защо-
то комунизмът е лоша реализация 
на левите идеи. ББД ще направи чо-
века свободен във всякакъв смисъл. 
Това е важно…

Идеята е лява и доколкото има 
потенциал да свие огромната про-
паст, която в момента се е отво-
рила между богати и бедни. 

Как ще убедите богатите 
хора да я приемат?

– Не е лесно. Но напоследък много 
богати хора разбират, че ако про-
пастта между богати и бедни про-
дължава да е толкова голяма, това 
не носи ползи на капитала. 

А откъде ще дойдат парите за 
ББД? Сигурно този въпрос ви 
го задават постоянно.

– ББД е идея, ориентирана към по-
треблението. Впрочем и един от на-
чините, предложени за финансиране-
то є, е чрез ДДС и акцизите. На 
този етап обаче е по-важно идеята 
да бъде разбрана и подкрепена от 
повече хора, колкото може по-скоро 
(по възможност преди изборите за 
следващ Европарламент). На следва-
щия етап ще се обсъждат и начи-
ните за финансиране, които ще бъ-
дат различни за различните държа-
ви (например от ДДС и акцизи или 
чрез специален национален фонд, за-
делен от бюджета). Експертите са 
готови с финансови предложения, но 
процесът за реализирането им ще 
е дълъг.
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Т
ой знае истинските имена 
на нещата. Истинското му 
име е Прем СЪДЖИЙВ, а 
другото не е важно – то е 

за личната карта. Рядко се среща-
ме, макар че ми е съсед – само то-
гава, когато искам да го попитам 
нещо много важно. Говори важно, но 
не е горделив. Обичам да паразити-
рам интелектуално върху казаното 
от него. Но ако го нарека инте-
лектуалец, ще възрази. Нищо не ра-
боти, съвършеният безделник е, но 
знае какво е истински да се тру-
диш. Обича живота и хората, но не 
понася идиотите. И ако се припо-
знаете в онези, които „едни идиоти 
превърнаха в олигофрени“, не прекъс-
вайте да четете интервюто. За-
мислете се. Или наругайте. На Съ-
 джийв няма да му пука. 

От теб за пръв път чух за без-
условен базов доход? Ти си от 
хората, които разпространя-
ват идеята като мисионер. 
Защо толкова те вдъхновява 
тази идея? 

– Защото ще даде шанс на всеки 
да разбере онова, което трябва да 
прави, и да го прави със сърце.

А ако не успее да разбере, ще 
си получава тези пари години 
наред и ще търси призвание-
то си…

– В това няма нищо лошо. Обще-
ството ни е тотално потребител-
ско. Само фактът, че този човек 
ще харчи парите, които е получил 
безусловно, ще го прави пълноценен 
в това общество. 

Това, което знам със сигурност, 
е, че е по-добре да дадеш малко 
пари на много хора, отколкото мно-

го пари на един човек. Интелигент-
ните и дори богатите хора разби-
рат това. От 2014 до 2020 г. Ев-
ропа ще започне да разпределя пари-
те по друг начин. До момента какво 
се случва? Огромни суми попадат у 
единици, които ги „засмукват“, де-
мек открадват, и така източват 
системата. Когато обаче всичките 
тези милиарди се разпределят меж-
ду много хора, системата ще е по-
стоянно захранена.

Но няма ли тогава хората да 
спрат да работят?

– Ще спрат да работят и ще 
започнат да се трудят.

Каква е разликата между 
труд, професия и работа?

– Трудът дава живот, професията 
е илюзия, с която искаш да се пред-
ставиш пред другите, а работата е 
начин на оцеляване. Ако превърнеш 
живота си в работа, ти се мъчиш 
да оцелееш, но не живееш. Ако се 
трудиш, просто си живееш живота. 

Ти трудиш ли се? Знам, че не 
ходиш на работа.

– Да, всеки ден се забавлявам.

Какво е забавление?

– Да живееш сега, в този момент.

А къде остава професионално-
то усъвършенстване и разви-
тие?

– Да си професионалист, означава 
да си строго специализиран в някое 
направление и да пропускаш целия жи-
вот, който те заобикаля. Тогава си 
нещастен. Ако живееш от труда си, 
тогава и без да си професионалист, 
си щастлив, защото се трудиш. Чо-
векът не е преставал да се труди, 

откакто съществува. „Професиона-
лизъм“ и „работа“ са по-нови поня-
тия, свързани с доказването и оце-
ляването. Да си професионалист, е 
да смяташ, че няма друг като теб.

А има ли хора, които все пак 
полагат труд на работното 
си място?

– Има, но те са рядкост. 

Защо?

– Защото системата е страшно 
изкривена. Не знам дали случайно, 
или нарочно. Изключвам хората, кои-
то чрез творчество, труд и сърце 
са спечелили много пари. Говоря за 
неправилното разпределение на пари-
те в системата. Затова подкрепям 
идеята за безусловен базов доход. 
Представи си, че изсипеш три тона 
тор на едно дърво. То ще умре. Съ-
щото е, ако дадеш три милиона на 
някого, който не е готов да ги по-
лучи. Дори и да продължи да ходи 
на двата си крака, какво мислиш, 
че ще се случи с него?! А ако тези 
три тона ги разпределиш на 3000 
дървета, да кажем – по 1 кофа на 
дърво, какво ще стане според теб? 

Повсеместно плодородие. Но 
дотогава хората трябва да си 
търсят работа...

– Хората не трябва да търсят ра-
бота, а себе си. Който намери себе 
си, ще си намери и работа. 

А като нямат пари, какво да 
правят? 

– Парите са разменно средство, но 
не могат да бъдат цел. Парадоксът 
е, че това, което не съществува, 
хората са го превърнали в цел. Све-
тът е тотално объркан. Не може 
хора, които не създават нищо, да 

Да поливаш доброволно цветята пред блока е 
труд. Ако го превърнеш в работа, за която ти 

се плаща на час, цветята може и да умрат...
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са богати, а хора, които произвеж-
дат, да няма какво да ядат. Пари-
те имат две функции – едната е 
на водата, другата е на огъня. Ако 
използваш парите като вода, живо-
тът ти е плодороден, а ако ги из-
ползваш като огън, те те изгарят 
отвътре. 

Хората обичат да живеят с илю-
зии напоследък. А знаеш ли коя е 
най-голямата илюзия – че не можем 
да живеем без пари, без здравни оси-
гуровки, без социални осигуровки… 

А можем ли?

– Не знам дали си се замисляла, но 
ние така сме живели много годи-
ни. И преди, когато не е имало ра-
бота и професионализъм, хората са 
се трудели. Но през последните 100 
години едни идиоти направиха други 
идиоти олигофрени. 

Дефинирай „идиоти“ и „олиго-
френи“.

– Идиотите са осъзнати олиго-
френи, а олигофрените – неосъзна-
ти идиоти. 

Добре, зарежи това. Как човек 
може да намери себе си? Нали 
това е важно?

– Трябва да започне да вярва на 
един човек, да обича един човек, 
да започне да се грижи за един чо-
век – за себе си. Има една песен на 
Майкъл Джексън, цитирам по памет: 
„Ако искаш да промениш нещо, за-
почни от този, който виждаш в ог-
ледалото“. 

А другите?

– Другите са, за да ти показват 
къде си по пътя.

Имаме ли право на безделие?

– Няма нищо по-хубаво от безде-
лието.

А какво е безделие?

– Разказвам. Преди да тръгне да 
завладява Индия Александър Велики, 
този идиот, е имал честта да се 
срещне с Диоген, със същия онзи 
Диоген, който ходел с лампа в ръка 
през деня, и като го питали как-
во търси, отговарял: „Човеци“. Та 

видял Александър Велики Диоген да 
лежи гол на брега на една река. За-
станал над него и му казал: „Знаеш 
ли, тръгнал съм да завладявам Ин-
дия и много исках да те видя пре-
ди това, но досега все не можех“. 
„Защо искаш да завладееш Индия?“ 
– попитал го Диоген. А Александър 
Велики му отговорил: „Не само Ин-
дия, искам да завладея целия свят, 
а после да седна и да си почина“. 
„Ами седни и си почини ей сега“ – 
отговорил му Диоген. „Искам да на-
правя нещо за теб“ – продължил 
Александър, известен и като Ма-
кедонски. „Тогава се дръпни – казал 
Диоген, че ми закриваш слънцето.“

Ох, трябва да ходя на работа. 
Но преди това – да споменем 
нещо за твоята фондация...

– Няма нужда. 

Е, аз в качеството ти на ка-
къв правя с теб това интер-
вю?

– Откъде да знам.

Разговора води Мариана ЯНЕВА

БЕЛА/ноември/188/2013 45



ИНТИМНОИНТИМНО

А
з съм Мирен Славова. Ако на-
пишете името ми в Гугъл, 
ще видите, че търсачката 
класира на първо място един 

от любимите ми материали в ру-
бриката ни „Интимно“ – „Секс на 
пръсти“. Той обаче е един от по-
следните ми текстове в тази ру-
брика. Преди няколко години стати-
ите ми за „Интимно“ „избухваха“ 
една след друга като верижен ор-
газъм и няма да крия – гордеех се 
с тях. Не само защото се стара-
ех да ги пиша хубаво, а и защото 
разнообразието от теми беше ис-
тинско свидетелство за богатство-
то и интензивността на сексуалния 
ми живот. „Секс на бройка“, „От-
къде да си купим оргазъм“, „Секс за 
едно разсъмване“, „Мъжките праш-
ки“, „Секс без пари назаем“, „Насил-
ването като изнасилване“, „Аз, ти, 
той и порното“, „По силата на чле-
на“, „Секс да е, със съсед да не е“ и 
пр. и пр. Ако някога сексът отново 
стане модерен от издателска гледна 
точка, ще събера всичките си тек-
стове и ще ги издам в сексапилна 

малка книжка със стилизиран розов 
полов член на корицата, по чиято 
дължина с бели букви ще бъде изпи-
сано името ми. Но 

СЕКСЪТ ВЕЧЕ 
НЕ Е МОДЕРЕН 

и фактът, че скоро не съм се изя-
вявала творчески по темата, е лич-
ното ми доказателство за това. Те-
мите ми изведнъж свършиха, защо-
то първо престанах да правя секс с 
женени мъже, а после и с бивши га-
джета. Ако сте от жените, които 
в своето близко обкръжение имат 
поне две приятелки или приятели, 
които съзнателно са се отказали 
от секса, значи разбирате за какво 
говоря. Не забелязвате ли, че след 
края на 20. век, епохата на всеобх-
ватната задоволеност и веселията 
(които понякога прерастваха в ис-
теричен разврат), бавно, но сигур-
но започва да си пробива път дру-
га тенденция. Зрелите хора (подчер-
тавам, че зрелостта не е свързана 
с възрастта) все по-често започват 
да се отказват от секса съзнател-

но. Настъпва нещо като асексуална 
вълна и понеже ми стана интересно 

РЕШИХ ДА СЕ ПОРОВЯ 
В ТЕМАТА

Някои антични философи твърдят, 
че в семенната течност се съдър-
жа малка част от сивото мозъч-
но вещество и затова тя не тряб-
ва да се изразходва напразно. Спо-
ред Хипократ пък прекалено честа-
та еякулация разрежда твърде цен-
ното вещество във вътрешността 
на гръбначния стълб – гръбначния 
мозък. Основната пропаганда оба-
че, свързана с половото въздържание 
в западноевропейската цивилизация, 
е дело на Римокатолическата църк-
ва, която обявила за греховни всич-
ки радости от секса, дори послед-
ният да се практикува в Светая 
светих на семейството. Но защо, 
мислите ви връщам толкова назад 
във времето? Само допреди двайсе-
тина години у нас, заради повели-
те на партийната социалистическа 
идеология, сексът също беше табу. 
Децата се появяваха по заявка на 
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комсомолската организация, но как 
по-точно ставаше това, не се раз-
бираше. Досиетата на всеки полов 
акт по времето на соца потъваха 
в най-строго пазените архиви. Сек-
суалната революция обаче разсекре-
ти всичко. Когато и тя отмина, не 
само темата за секса престана да 
бъде интересна, 

НИЕ НАПРАВО 
ПРЕСТАНАХМЕ 
ДА ГО ПРАВИМ 

Хората, които се отказват съз-
нателно от секс, са наречени от 
другите хора асексуални, а специа-
листите ги разделят най-общо на 
пет групи. 

 РАБОТОХОЛИЦИ 

Те не правят секс, защото според 
тях за него се изразходва прекалено 
много енергия. Духовна. Дори и да 
не правим секс в определен момент, 
ние мислим за секс: да му се обадя 
ли, или не; мога ли да правя секс на 
първа среща, или ще изглеждам пре-
калено отчаяна; време е да помисля 
за нова интимна прическа... И така 
нататък, и така нататък. Някол-
кото минути секс понякога са об-
мисляни с часове. Какви ти часове, 
направо с дни. И това е само пре-
ди секса. Ами после? По цели часове 
(какви ти часове – отново дни!) ра-
ботохолиците „прожектират“ в гла-
вата си по-дълги или по-кратки от-
къси от сексуалния сеанс. Ако иска-
те да знаете, мъжете също губят 
енергия. Те например обмислят да 
купят ли подарък на жената, коя-
то са си набелязали, или не. И влиза 
ли в този подарък желанието им да 
бъдат малко по-агресивни в леглото, 
защото това ги възбужда. След сек-
са те пък се чудят симулирала ли е 
тя оргазъм, или наистина го е по-
стигнала и пр. Мислите около секса 
в комплект със социалните мрежи 
и компютърните игри са на челни 
позиции в списъка със заниманията, 
които отвличат и мъжете, и жени-
те от служебните им задължения. 
Истинските работохолици са отлич-
но осведомени за това и вземат 
съзнателно решение да прекарат в 
усамотение времето до момента, в 

който най-сетне получат желаното 
повишение или пък до края на из-
пълнението на даден проект. Един-
ственият начин да правите секс и 
да работите пълноценно, е да има-
те спокойни и не много емоционал-
ни отношения без истерии и изиск-
вания. Но това се случва: а) рядко; 
б) за кратко. 

Ако пък горните твърдения ви 
усъм нят, а вие сте заобиколени от 
истински работохолици, които оба-
че живеят в семейство, попитайте 
ги кога за последен път са правили 
секс. Тогава ще разберете за какво 
ви говоря. Ще видите, че дори ще 
им бъде трудно да си спомнят „пра-
вилния“ отговор. 

 ИНТРОВЕРТИ

 Проблемът е в това, че няма как 
да правим пълноценен секс от раз-
стояние. А съкращаването на раз-
стоянието е нахлуване в личното 
пространство според тези хора. 
Личният им комфорт е нарушен. 
Ужас! Ужас! Сексът без духовна 
близост е вял, а за интровертите 
духовната близост не е нищо дру-
го, освен отново нарушение на лич-
ния комфорт. Особено що се отна-
ся за тежките патологични случаи. 
Тези хора се отказват от секс из-
ключително от чувство за самосъх-
ранение. 

 ФЕМИНИСТКИ

Помните ли ги? Те вече не са на 
мода, но желанието на жените да 
бъдат богомолки, не ги е изостави-
ло съвсем. Няма нищо кой знае колко 
привлекателно в богомолката, която 
е посестрима на хлебарката, освен 
обичая женската първо да обезглави, 
а после и да убие партньора си по 
време на полов акт. Малко ли жени 
мечтаят да си отмъстят по този 
начин за поредния път, когато той 
не им се е обадил. Феминистките, 
когато бяха актуални, не мечтаеха 
да бъдат други. Те просто казваха: 
„Няма да се ползвате безнаказано 
от телата ни“ и объркаха страшно 
много неща в световен мащаб. Тези 
революционерки отказаха сексуалния 
достъп до себе си. Ей така – на!

 ИДЕОЛОЗИ 

Според тях сексът не представля-
ва никаква ценност. Те са склонни 
да го величаят само ако са срещна-
ли истинската си половинка. Само 
между двама души, които са наис-
тина отредени един за друг, сек-
сът може да се превърне във велико 
тайнство. Според тях. 

 ТРАВМИРАНИ 

Травмите им може да са страшни, 
преживени в семейството. Може да 
са и чиста глупост, която принуж-
дава този, който є вярва, да храни 
вярност към отдавна загубен парт-
ньор. 

Отделна категория представляват 
онези почти нечовеци, които субли-
мират сексуалната енергия. 

Аз съм Мирен Славова. Не се от-
кривам в нито една от групитe, 
определени от психолозите. Вече не 
съм работохоличка, защото не е мо-
дерно. Не съм интроверт, защото 
винаги съм готова за секс, ако мъ-
жът ми харесва. Феминистка не съм 
била и никога няма да бъда, защо-
то обичам мъжете, нищо не съм ис-
кала да им изям (подобно на бого-
молките), понеже смятам, че всяка 
частица от тях ми е необходима. 
Не съм травмирана, слава богу! Ка-
къв ми е проблемът тогава? Осъзна-
ла съм се. Сексът се е превърнал за 
мен в нещо като изкуство, на което 
искам да се посветя, вместо да го 
нападам с безбройни авантюрки. Не 
желая да ми е фалшиво и вече под-
бирам „репертоара“ си внимателно. 
„Храня“ се със секс по-здравословно. 
Може и така да се каже. Уважавам 
се повече – и така може да се каже. 
Сексът не се е превърнал в табу 
за мен, също както и рубриката ни 
„Интимно“ няма да изчезне. Просто 
ще бъде ресор на друга мадама, коя-
то точно сега изживява своята сек-
суална революция. Мисля, че в живо-
та на всекиго трябва да има рево-
люции (включително и сексуални), за-
щото те са предпоставка за разви-
тие. Но и че е добре те да отми-
нават бързо, защото само отшумя-
ването им е гаранция за стабилност 
и положителна промяна. 

Мирен СЛАВОВА
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Н
аблюдението, съзерцанието, 
любуването с очи. Визуална-
та съставна част на сексу-
ална игра зависи от на пръв 

поглед механични действия: какво 
осветление избираме (по-ярко или 
по-приглушено), дали често затваря-
ме очи по време на секс, или пък не. 
Интересно е наистина защо имен-
но гледането е важно за удоволст-
вието? 

Подбрахме откровенията на някол-
ко млади жени и ще ги коментираме 
пред вас, в опит да излезем на свет-
ло по въпроса кой, защо, какво и как 
обича да показва и търси да види по 
време на секс. 

 „От моя гледна точка сексът не 
бива да се прави на тъмно, но не и на 
светлина, идваща от старите стова-
тови крушки. Предпочитам полумра-
ка.“ (Илияна, 26 г.)

Обърнете внимание на израза „от 
моя гледна точка“. В пълна тъмнина 
никаква гледна точка няма значение, 
защото просто нищо не се вижда. 
Вероятно дамата, освен любител на 

меката светлина, е и почитател на 
леките докосвания и почти тихия 
глас по време на секс. 

 „Обикновено се любим на светли-
ната на нощната лампа, но ми е особе-
но приятно, когато в стаята има све-
щи. Едната обстановка е по-ежеднев-
на, другата (със свещите) е по-роман-
тична.“ (Анелия, 35 г.)

Ето на това му се казва да видиш 
обемна картина! „Искам да видя 
всичко“ е необходимост, на която 
е добре да отговаряме по време на 
секс. В противен случай не бихме 
могли дори да си представим по кол-
ко различен начин изглеждат тела-
та, обгърнати от мъждукащия пла-
мък на свещта и от пряката без-
пощадна светлина на електрическа 
лампа. 

 „Често попадам в следната ситу-
ация – тялото на партньора ми не се 
оказва точно такова, каквото съм оч-
аквала да бъде... Тъмнината ми дава 
възможност да си представям какво-
то си поискам и както ми е изгодно. 
Нищо чудно, че за мен сексът е съвран с 
нощта и с тъмнината“. (Боряна, 24 г.)

Боряна говори за тъмнината като 
възможност да фантазира за иде-
алния партньор. Според нас обаче 
точно тя разделя хората един от 
друг. Тъмнината по време на секс  
много си прилича с прекомерното 
възхищение, което също не е рав-
нозначно на истински контакт. Се-
ксът в тъмнина е особена форма на 
воайорство. Нещо като шпиониране, 
което протича във въображението 
и което подменя срещата с живия 
човек с виртуални блянове. Вместо 
да видим партньора си такъв, ка-
къвто той е дошъл в живота ни, 
ние често се стремим да го скрием 
„на тъмно“, защото не е такъв, ка-
къвто сме си го представяли. Разби-
ра се, и в хармоничния модел на сек-
суалните отношения има място за 
психологическо пространство меж-
ду партньорите, в което могат да 
се настанят фантазиите им. Ста-
ва дума за предвкусването или от-
лагането на момента на близостта 
или пък за дългата размяна на мно-
гобройни еротични послания между 
две срещи. Но не се заигравайте. 

КАПКИ ЗА 
ОЧИ И... 

СЕКССЕКСНай-възпламеняващото Най-възпламеняващото 

докосване е погледът докосване е погледът 

на партньорана партньора
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Поддържането на подобна дистан-
ция не бива да отнема цялата ни 
енергия, да изразходва целия заряд на 
желанието ни предварително. Ней-
ната роля е да запази секса вълну-
ващ по-дълго време. Да бъде прелю-
дия, която да го разгаря. Предястие 
към истинското сексуално ястие и 
истинската близост.

 „Голите му пети... Възбуждат ме, 
не знам защо. Не ви ли се струва, че те 
са много интимно място, което е до-
стойно за очите само на истинска-
та властелинка на мъжа. Да ми позво-
ли да видя голите му ходила, за мен оз-
начава, че наистина съм му близка. Ос-
вен това петите показват цялата ис-
тина за чистоплътността на човека. 
Веднъж налетях на мъж с ослепително 
стилна бяла риза, скъпа вратовръзка 
и... напукани пети. Тогава възкликнах 
наум: „Що за раздвоение на личност-
та?!“ (Стела, 30 г.)

Петите, стъпалата и изобщо кра-
ката са тема, която заслужава цял 
нов текст. Няма как да направим 
кратък анализ на подобно чувстве-
но описание. Дамата сама е дала 

ключа към това, което ни споделя 
– ако видите някого по боси крака, 
значи сте си близки, ако според вас 
нещо с краката му не е наред, значи 
има нещо у него, което не е тако-
ва, каквото би ви се искало да бъде. 
Петите, дланите и прочее места по 
тялото, където кръвоносните съдо-
ве са близо до повърхността на ко-
жата, са любимо място за пипане. 
И сигурно затова може би са тол-
кова приятни и за гледане. Те са на-

истина създадени за еротично из-
ползване, а как ще ги възбудим – с 
ръка, с език или с поглед – е въпрос 
на избор. Устните, шията, зърната 
на гърдите, сгъвките на лактите и 
коленете са известни като ерогенни 
зони. Стъпалата и дланите са спе-
цифични места, ключови по отноше-
ние на човешката енергия. Така че 
тяхното разглеждане може да изи-
грае голяма роля за сближаването и 
сливането между двама души. 

;

 Не във всички култури демонстрацията на гениталиите се смята за нещо не-

прилично и за израз на агресия. Например в Индия от древни времена процъфтява 

култът към фалоса. А поклонението пред изображенията на полов член в ерекция 

се възприема като поклонение пред символ на власт. 

 Според Фройд воайорството, възприемано от западната култура с негативна 

конотация, е резултат от... (познахте нали?) детска травма. Може да я причини 

прекалено резкият разрив в отношенията с майката. 

 Склонността към визуалната наслада в секса е силно изразена при хора, при 

които водеща е зрителната функция, и особено при хората на изкуството.

 Гръцката богиня на лова и плодородието Артемида се ядосала на своя възлюбен 

Актеон за това, че той я наблюдавал тайно, докато тя се къпела в реката със 

своите нимфи. В яростта си Артемида превърнала Актеон в елен, а кучетата є 

го разкъсали. Когато богинята дошла на себе си, горчиво оплаквала своя любим.

ОЩЕ МАЛКО ШАРЕНЕ С ОЧИ
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С
поред Гай Стендинг, про-
фесор по икономическа си-
гурност от университета 
„Бат“ в Лондон, Великобри-

тания, електронната среда, в която 
сме потопени, оказва дълбок ефект 
върху начина, по който мислим, и 
което е по-тревожното – върху ка-
пацитета ни въобще да мислим. Спо-
ред Стендинг навикът ни да раз-
глеждаме десетки, а понякога сто-
тици страници в интернет „увреж-
да както паметта на човека и него-
вата способност да обработва данни 

(които стоят в основата на поколе-
ния човешки животи и се смятат за 
интелигентност), така и способнос-
тта му да разсъждава върху сложни 
взаимовръзки и да създава и развива 
творчески идеи“.

„Дигиталният свят не проявява 
респект към задълбоченото мисле-
не или съзерцание, присъщи на чо-
века, а залага на бързото стимули-
ране и удоволствие, като принужда-
ва мозъка да отдава по-голямо зна-
чение на краткосрочните решения и 
реакции – обяснява проф. Стендинг. 

– Електронната околна среда позво-
лява и дори ок уражава вършенето 
на много работи едновременно. Из-
следвания по темата показват, че 
онези, които имат навика, склон-
ността или пък необходимостта да 
се захващат с много на брой неща 
едновременно, всъщност разпиляват 
своята енергия и са по-малко про-
дуктивни по отношение на която и 
да е специфична задача, в сравнение 
с други хора, които вършат по-мал-
ко дейности.“

Излиза, че всички ние страдаме от 

САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ
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ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ

Прави ли ни по-глупави 
ежедневното ни взаимодействие 
с мрежата, или това са празни 
предупреждения на едни 
старомодни хора, които не искат 
да живеят в електронна среда?

ОЦЕНКА НА РИСКА
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информационно претоварване, про-
гресивно оглупяваме от престоя си 
в мрежата и нямаме нормален начин 
на живот, който да ни позволява да 
контролираме способността си да 
отделяме полезното от безполезно-
то. Така ли е наистина?!

? ПРЕТОВАРВА ЛИ 
ПАМЕТТА НИ ИНТЕРНЕТ?

„Интернет, както вестниците и 
списанията, е средство за масова 
информация – разсъждава неврофизи-
ологът Александър Каплан, ръководи-
тел на лаборатория по неврофизио-
логия и неврокомпюрен интерфейс в 
биологичния факултет МГУ „М. В. 
Ломоносов“. – Отличава го само ин-
терактивността, при това индиви-
дуалната. Потребителят може да 
управлява всичко, мигновено избирай-
ки информацията, начина на пода-
ването є и дори музикален съпро-
вод към нея. Но еволюционно мо-
зъкът не е приспособен към така-
ва висока скорост на превключване 
от една тема на друга. Ние можем 
да удържим в полето на вниманието 
си само 6–7 източника на информа-
ция.“ А интернет увеличава броя на 
каналите за възприятие, сюжетите 
и видовете данни. Именно това съз-
дава трудности за човешкия мозък 
и „прегрява“ оперативната му па-
мет. Мозъкът ни не се справя с по-
стъпващата информация, защото не 
може да я съпостави с нашия личен 

опит, тъй като той е несъизмеримо 
по-беден. Интернет често изисква 
от нас да правим много неща навед-
нъж, което отново не е по силата 
на човешкия мозък и памет. 

+  Но от друга страна, точно 

благодарение на интернет 

не ни се налага да „помним 

всичко“: достатъчно е да знаем 

къде да потърсим нужната ни 
информация. 

? ДАЛИ МРЕЖАТА ПРЕЧИ 
НА ЧЕТЕНЕТО? 

„Трябвали са ни хиляди години, за 
да се научим да четем – споделя 
когнитивният психолог Тиери Басино 
(Thierry Baccino). – Всичко в процеса 
на четене (дори разстоянието меж-
ду думите и формата на буквите) 
мобилизира активните усилия на мо-
зъка ни. Струва ни се, че четенето 
от екрана по нищо не се различава 
от четенето от хартия, но това 
не е така. Компютрите съществу-
ват от няколко десетилетия и мо-
зъкът ни още не се е приспособил 
да чете добре от тях“. 

Когато четем книга, очите ни мо-
гат да различават ясно от 4 до 6 
символа едновременно. Пред монито-
ра очите се стрелкат бързо насам-
натам: скоростта на реакция към 
визуалната информация се увелича-
ва с цели 30%! Символите, които 
трябва да обхванем с поглед от ек-

Ели Паризер е известен в Америка 

политически активист, противник 

на глобализацията чрез интернет. 

Негови основни мишени са Google, 
Facebook и Yahoo. Опасенията на Па-

ризер са, че информацията, която по-

лучаваме чрез тях, е грижливо под-

брана, при това не от нас, а от някоя 

безлична „машина“. Тази машина чете 

нашите писма, брои нашите пре-

пратки, връзки и кликове и в края на 

краищата създава „балон“ от филтри. 

Всеки интернет потребител, незави-

симо от своята опитност, се намира 

в центъра на такъв „балон“ и не виж-

да цялата картина, а само част от 

нея. Излиза, че интернет не е нещо 

всеобхватно за всеки един от нас, 

а нещо, съответстващо на нашите 

представи, мисли, чувства, настро-

ения и… наклонности за пазаруване. 

Този т.нар. релевантен интернет ни 

представя не най-новото и неочак-

ваното, а онова, което сме знаели и 

преди, само че грижливо избрано и 

приятно „опаковано“ от виртуалния 

deus ex machina („богът от машина-

та“ – буквален превод от латински). 

Изводът – да се отнасяме критично 

към онова, което ни предлага мрежа-

та, и да избягваме капаните є, създа-

вайки собствени критерии при тър-

сене на информация. Как и къде да 

се научим на това? В същия този 

интернет, разбира се.

В ЦЕНТЪРА 
НА „БАЛОНА“



рана, са значително повече, да не го-
ворим, че са в различни цветове и 
форми. Като добавим и „изплуващи-
те“ прозорци и множеството лин-
кове, които се появяват внезапно и 
отвличат вниманието ни, процесът 
на четене се затруднява още повече. 

+  Тези, които с часове обичат да 

четат от екрана на компютъра, 

от време на време е добре да 

успокояват мозъка си с четене 

по старому – от добрата 

традиционна книга. 

?  ДАЛИ МОЖЕ ДА 
ФОРМИРА НОВ ТИП 
РАЗУМ?

Интернет обединява милиони ком-
пютри, а човечеството се състои 
от милиарди умове. Ако ги свържем 
по определен начин, възможно ли е 
да се появи нов, съвършено незави-
сим интелект? И ако това се слу-
чи, то как ние ще разберем за него?

„В скоро време единствената сила, 
способна да съединява хората в све-

товен мащаб, това е интернет – 
смята писателят Майкъл Хорст, 
автор на книгата „Световен разум“. 
От световната мрежа към глобално 
съзнание“. Вместо да се сражаваме 
с него или да му се кланяме до зе-
мята, по-добре е да се „разпростра-
ним“ в него, за да разширим своите 
граници и да станем по-силни, раз-
вивайки у себе си съчувствие, съпри-
частност към други хора. 

+  Трябва да помним, че 

световната мрежа не е 

породена от враждебни сили, 

които искат да ни завладеят 

отвън. Интернет – това сме 

ние самите: нашите надежди 

и желания, материализирани 

в оборудване и програмен код. 

Еднакво погрешно е както да 

се опитваме да контролираме 

цялата мрежа, така и да 

страним от нея. Единственият 

път към преодоляването на 

интернет е минаването през 

него.“

Постоянният достъп до мрежата 

ни дава усещане за повече свобода и 

контрол над нашия, а защо не и над 

целия живот. И естествено, ни кара 

да се чувстваме по-щастливи. Този 

извод, направен от група британски 

учени, се струва напълно естествен 

на философа Венсан Сеспедес, който 

смята, че чувството за връзка със 

света е един от основните източни-

ци на човешко щастие.

Участието ни в дискусии по форуми-

те и в социалните мрежи ни дарява 

със самочувствието, че даваме своя-

та лепта в общото знание на чове-

чеството.

Интернет руши бариери и става три-

буна за хората, страдащи от различ-

ни комплекси, да общуват по-свобод-

но и пълноценно. За стеснителните 

и затворените индивиди интернет 

е нещо като реванш над реалния жи-

вот. 

Жените се отнасят по-еуфорично и са 

по-пристрастени към мрежата от мъ-

жете. Сигурно защото още от учени-

ческа възраст девойките се притес-

няват повече от момчетата, когато 

се налага да излязат на сцена и да се 

изявят пред публика. Интернет сто-

пява тези тех ни притеснения, кое-

то, естествено, води до повишаване 

на настроението и самочувствието. 

Това не ви ли прилича на щастие?

ВЕНСАН СЕСПЕДДЕС:
„ИНТЕРНЕТ НИ ПРАВИ 
ПО-ЩАСТЛИВИ“
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ДЕЦАДЕЦА

Н
ай-големите сблъсъци по отно-
шение на отглеждането на де-
тето като че ли стават, до-
като то навърши 1 годинка. 

Но противоречията продължават и 
след това…

НЕ БУДИ И НЕ ХРАНИ

Да започнем с храненето. Бабите 
настояват, че бременната и кърме-
щата майка трябва да яде „за два-
ма“, при това по-калорична и мазна 
храна. Съвременните родителки (а 
впрочем и лекари) са на противопо-
ложно мнение – има специално раз-
работени диети за бременни, за кър-
мачки и за новородени.

Разногласия има и за кърменето. 
Нашите баби и майки са кърме-
ли строго по часове. И до днес си 
спомняме с ужас как гладното бебе 
реве в своята стая, а майка му 
седи в другата, гледа часовника си и 
нервно чака да настъпи „часът Х“. 

Днес майките слагат бебето на гър-
дата си по всяко време на деноно-
щието. Макар че трябва да се от-
бележи, че от график за хранене на 
кърмачето никой не се отказва. По-
скоро се проявява склонност за по-
лесното му нарушаване!

Противоречия поражда и въпросът 
до каква възраст трябва да се кър-
ми бебето. По-рано се смяташе, че 
и три месеца са достатъчни, а днес 
по-често кърмят децата до 3-го-
дишна възраст. Храненето от бур-
канчета е отделна тема за спорове. 
При това не само между поколения-
та, но и между привържениците на 
„естественото“ хранене и феновете 
на, да кажем, „съвременното“. Оне-
зи, които защитават естествено-
то, купуват (а някои и отглеждат) 
само биоплодове и зеленчуци, бъркат 
сами пюретата, не дават на деца-
та сладко, солено, тестено, а неряд-
ко също месо и млечни произведе-
ния. Онези, които предпочитат да 
използват благата на цивилизацията, 

приветстват храненето от буркани 
и млечните смеси в шишета.

Основна тенденция е детето да 
бъде колкото може по-близо до 
мама. Затова навсякъде се виждат 
жени с носилки тип „кенгуру“ или 
тип „раница“, в които бебето се 
„транспортира“ много удобно, плът-
но прилепнало към тялото на мама. 
Това повлия добре и на семейния ту-
ризъм – днес майките летят в са-
молет даже и ако кърмят, без да се 
страхуват от смяната на климата 
и часовата зона. 

Днешните майки са по-самостоя-
телни, по-смели и по-активни. По-
самостоятелни и по-способни да 
правят избор и да изразяват мне-
ние, са и съвременните малки деца. 
Малките могат да избират какво 
ще ядат, с какво ще се облекат и 
какви неща искат да научат през 
деня. Да се надяваме, че никой не ги 
кара да ядат насила („Още една лъ-
жичка. А сега за мама….“), никой не 
ги буди, както правеха с нас нашите 

НОВА МОДА

âúçïèòàíèå
„ЗА  ИЛИ „ПРОТИВ
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баби („А какво ще прави през но-
щта това дете?“) и никой не при-
нуждава момчетата да посещават 
само спортната зала, а момичетата 
– само музикална школа.

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Според специалистите основна тен-

денция през последното десетиле-

тие в областта на отглеждането 

на децата е призивът за връщане на-

зад към природата. Има логика – няма 

смисъл да подобряваме онова, което и 

без нашата намеса е съвършено.

В актуалните препоръки да се кърми 

не по режим, а според желанието на 

бебето; да се приключи с кърменето 

тогава, когато детето е готово за 

това, и през цялото време да се стре-

мите да сте близо до своята рожба, 

също има здрав смисъл.

СТАРИ ИГРАЧКИ vs. 
НОВИ ИГРАЧКИ 

Първото, което ни идва наум, ко-
гато търсим промените в игрите 
и играчките на съвременните деца, 
са две неща: колко много станаха 
електронните джаджи и колко мно-
го станаха играчките въобще. На-
право в излишък!

Това несъмнено възмущава по-въз-
растните: та те са ни отгледали с 
дървени кубчета и пластмасови кон-
структори! И смятат, че това ни е 
било достатъчно. Съвременните ро-
дители в повечето случаи се отна-
сят към изобилието от играчки по-
спокойно, разбирайки че съвременни-
ят свят и вечната заетост на мама 
и татко диктуват нови правила. Ви-
наги е по-лесно да дадеш на детето 
айпад да гледа анимационен филм и 
спокойно да поработиш на компютъ-
ра, дописвайки спешен отчет, нали?!

Но нека погледнем на въпроса по-
широко. Различни са не само играч-
ките, различна е и средата, в коя-
то расте детето. Спомняте ли си 
детските площадки с метални ка-
терушки от времето на соца? А 
мебелите и интериора на детските 

градини и училищата? А какво ще 
кажете за спорта – за онези иди-
отски уроци по физическо със задъл-
жителните прескоци на коза и из-
правителната гимнастика на швед-
ска стена… 

Днешните деца растат, играят и 
спортуват в доста по-интересна и 
живописна среда: детските площад-
ки, ако не по-красиви, то поне са 
по-безопасни (метал почти липсва), 
а спортните увлечения са много по-
вече.

Съвременните средства за кому-
никация, активното информацион-
но пространство и по-високата ско-
рост на живота създадоха съвсем 
друга представа за света. Много ло-
гично е играчките и игрите, кои-
то са инструменти за опознаване на 
този свят, да са съобразени с него-
вите нови характеристики.

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Когато разглеждаме новите играчки, 

разбираме как се е променило поколе-

нието. В градовете забелязваме нова 

инфраструктура за деца. Съвсем ес-

тествено е игрите и играчките също 

да са нови.

Предишните играчки са културно на-

следство. Съвременните създават 

нова среда, нов свят и нови навици 

в него. Но е важно децата да игра-

ят както с дървени кубчета, така и 

със съвременни роботи – необходима 

е вариативност, не бива да ги ограни-

чавате само в новото.

РАННО РАЗВИТИЕ, 
ЪНСКУЛИНГ, СЕМЕЙНО 

ОБРАЗОВАНИЕ
Все повече съвременни родители за-

почват да образоват децата буквал-
но от пелените. Методики за раз-
витие и обучение – колкото щеш. 
Като започнем от метода Монте-
сори, та свършим до кубчетата на 
Зайцев. Нашите баби и майки смя-
таха, че децата трябва да започнат 
да се учат в детската градина и 

после – в училище. Преди това им е 
рано за образование. 

А днес още като навършат два 
месеца, ги водят на плуване. От 
петмесечна възраст започва обуче-
нието им по английски и четене, а 
когато проходят, ги чака пълен спи-
сък от предмети и занимания.

По-нататък става по-екстремно. 
Съвременният ученик посещава ос-
новното училище и още две-три до-
пълнителни школи (по спорт, му-
зика и др.). Ходи на образовател-
ни лагери, а през уикенда – на кур-
сове по професионално ориентиране 
евентуално.

Не стига това, ами изучава всич-
ко по пътя на опита: география учи, 
пътешествайки; езици – по Скайп, 
физика – в научно-развлекателни-
те центрове. Бабите са съкрушени: 
„Бедните деца, лишиха ги от дет-
ство!“. А децата май не страдат 
от това. Даже изглеждат доволни.

Все повече родители предпочитат 
т.нар. ънскулинг: философия и прак-
тика на образование, когато детето 
се обучава, без да се откъсва от се-
мейството. Такива родители все по-
често се обединяват и създават се-
мейни образователни центрове, смя-
тайки, че така предлагат на децата 
си по-приятна психологична обста-
новка за усвояване на знания.

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Наред с ънскулинга и семейното обра-

зование настъпиха сериозни промени 

и в традиционните учебни практики. 

Например въведена е нова позиция, на-

речена „тютор“. Казано просто, това 

е наставник, който помага на учени-

ците да разберат какви ще са задъл-

женията им в избраната от тях бъ-

деща професия и какви навици трябва 

да придобият (да кажем, да изучават 

чужд език, да тренират вестибулар-

ния си апарат и т.н.), за да стигнат 

по-бързо до поставената от тях цел.

Главната роля на тюторите всъщ-

ност е… поддържащата. Но те не 

правят поддръжки на стоящия на едно 

място, а само на вървящия към своя-

та цел ученик!  
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К
ато гледате как наслед-
никът ви завихря възду-
ха около себе си – пре-
връща дома ви в космиче-

ски кораб, а от детската му стая 
се носят тътен от бягащи крака 
и стряскащи звуци на падащи пред-
мети, през ума ви минава мисълта 
дали пък не е хиперактивен? Въз-
можно ли хипер активността да се 
появи в толкова ранна възраст? 

Ако анализирате поведението му, на 

пръв поглед се набива на очи извън-
редна подвижност, своенравност, не-
способност да се задържи за по-дъл-
го време на едно място, рязка промя-
на в настроенията. Капризничи, иска 
всичко да пипне с ръце и да го спре-
те, е практически невъзможно. 

В същото време тези характерис-
тики съвсем не доказват, че дете-
то ви е хиперактивно. Това може да 
определи само специалист (невролог, 
детски психолог, психиатър). 

ТайфуниТайфуни
с детски с детски 
именаимена
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ДНЕШНИТЕ ДЕЦА 
НАПОДОБЯВАТ ЧАСТИЦИТЕ 
НА БРАУНОВОТО ДВИЖЕНИЕ 
– НЕУПРАВЛЯЕМИ СА, 
РЕАГИРАТ СПОНТАННО 
И БУРНО, ЧЕСТО 
ВЛИЗАТ В КОНФЛИКТИ 
С ВРЪСТНИЦИТЕ СИ. 
ПСИХОЛОЗИТЕ НАРИЧАТ 
ТОВА ХИПЕРАКТИВНОСТ. 
РОДИТЕЛИТЕ СЪЩО ЧЕСТО 
БЛЪФИРАТ С ТЕРМИНА, БЕЗ 
ДА ЗНАЯТ ПОДРОБНОСТИ ЗА 
ТАЗИ ДИАГНОЗА. КАК ДА 
РАЗБЕРЕТЕ ДАЛИ ВАШЕТО 
ДЕТЕ Е ПРОСТО БУЙНО 
ПО ХАРАКТЕР, ИЛИ Е 
ХИПЕРАКТИВНО? 
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Синдромът на дефицит 
на вниманието и 

хиперактивност (СДВХ) 
може да се определи като болест 
на съвремието, която възниква в 
резултат от забързания ритъм на 
живеене или вследствие на обтег-
нати отношения или стрес. А де-
цата са огледало, което отразява 
концентрирано и в увеличен размер 
променените социални и семейни нор-
ми. И ако вашето дете изведнъж се 
върне един век назад във времето, 
неговото поведение би шокирало то-
гавашните светила на психиатрията. 
Така че терминът СДВХ не е измис-
лен от лекарите за научно развлече-
ние. Специалистите просто са виде-
ли и обозначили сериозен проблем: на-
рушение на концентрацията и внима-
нието, импулсивност и хиперактив-
ност – симптомите на СДВХ. 

СДВХ няма различни стадии. Не 
можем да говорим за ранен етап, 
при който с леки корекции може да 
се повлияе на поведението, или за 
напреднал период, по време на кой-
то пациентът не може да мине без 
лекарства. Въпросът 

дали трябва да се лекува 
хиперактивността при децата, пре-
дизвиква бурни дискусии. Някои ро-
дители не искат да се съгласят с 
лекарите, които отхвърлят „боя 
и желязна дисциплина“ като сред-
ство за лечение на хиперактивност 
и предписват единствено медикамен-
ти. Други обаче, които са имали 
хиперактивно детство, са убедени, 
че хиперактивните деца имат нуж-
да от специализирана помощ и от 
хапчета. 

Хиперактивността при децата е 
следствие от дефицита на хормони-
те допамин и норадреналин в органи-
зма. Именно с нарушеното производ-
ството на тези биологично активни 
вещества са свързани и патологии, 
като шизофрения и паркинсон. 

Диагнозата СДВХ може да се по-
стави само от лекар, който се зани-
мава с този вид разстройство. Въз-
можно е да става въпрос за сериоз-
ни нарушения, като наличие на пови-
шено вътречерепно налягане, лунати-
зъм и др. В такива случаи след оп-

ределен изследвания на децата им се 
предписват медикаменти. И на тази 
база вече е възможно да се „леку-
ва“ или „коригира“ поведението на 
детето и да се създават позитив-
ни навици. 

СИГНАЛИ ЗА ТРЕВОГА 
В РАННОТО ДЕТСТВО

  Детето е много капризно и е много 

трудно да го успокоите.

  Говори много силно, често крещи. 

  Често губи апетит (до отказ от 

хранене). Ако е бебе, се забелязват 

проблеми с кърменето.

  Когато се учи да ходи, често се удря 

в мебели, пада и плаче.

  Много е чувствително към различни 

дразнители: ако около него се случ-

ва нещо необичайно, може дори да 

се разплаче.

  Спи много малко време през деня.

  Не обича да го вземат на ръце, от-

блъсква ви, когато се опитвате да 

го гушнете, или обратното – иска 

постоянно да бъде носено на ръце, 

а когато го оставите в креватче-

то, плаче.

  Често се буди с плач през нощта, 

трудно ви е да го успокоите и да го 

приспите отново.

  Не може да се концентрира върху 

една играчка или занимание.

Но помнете, че изброените насоч-
ващи характеристики съвсем не из-
дават окончателна „присъда“. Диа-
гнозата може да постави само ле-
кар!

Как да му помогнете 
Хиперактивното дете трудно се 

концентрира и трудно контроли-
ра поведението си. Отличава се с 
общо безпокойство и повишена въз-
будимост, не довършва започнатото 
докрай. Хиперактивните деца имат 
недостатъчно развита моторика, 
трудна координация на движенията, 
възможни са нарушения на апетита 
и съня, понякога се наблюдава тре-
мор на ръцете и брадичката. 

Налага се да положите немалко 
усилия, за да създадете условия за 

развитие на хиперактивното дете. 

 Бъдете мили. Говорете му бав-
но и спокойно, не повишавайте тон, 
не го разтърсвайте рязко, ако е на-
прегнато. Погалете го, то има нуж-
да от ласка, от целувка, от так-
тилен контакт. Всеки ден му пра-
вете масаж на цялото тяло.

 Само спокойствие! Понякога 
губите търпение – много често ве-
чер, когато бебето става „непоно-
симо“. Помнете, че детето чувства 
вашето настроение и в отговор за-
почва още по-силно да плаче. Ако 
вие не можете да се справите със 
своята нервност, помолете съпру-
га си да се погрижи за ридаещото 
бебе, а вие излезте за малко навън 
и се разходете.

 Спазвайте режим. Старай-
те се храненето, съня, разходката 
и игрите винаги да се случват по 
едно и също време през деня. Всеки 
ден. Не разрешавайте на гостите си 
да „разиграват“ детето преди сън. 
Иначе лягането ще бъде съпроводе-
но със сълзи.

 Постоянство. Когато забеле-
жите, че то е уморено, сложете го 
да седне до вас и направете нещо 
заедно. Говорете с него спокойно и 
ласкаво – рисувайте или апликирай-
те. За да довърши започнатото, му 
разкажете нещо интересно. Когато 
работата бъде довършена, непремен-
но го похвалете.

 Занимания. Винаги провеждай-
те заниманията с детето сутрин, 
тогава те ще са много по ползот-
ворни. Вечер и следобед на детето 
му е по-трудно да концентрира вни-
манието си. 

 Игри. Предоставяйте на де-
тето си право на избор. Не го за-
тваряйте в рамки. Винаги го питай-
те на какво му се играе. 

ВНИМАНИЕ! 

Никога не потискайте природната 

жизненост на детето си. Петминут-

ното седене на дивана за него вече 

е наказание. Съгласете се, че дете, 

което непрестанно е край майка си и 

тихичко седи на дивана, без нищо да 

прави, предизвиква по-голяма трево-

га, отколкото пакостник, който лю-

бопитно тича от стая в стая и не се 

спира на едно място.
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БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

И
ма няколко версии за про-
изхода на думата „гост“. 
Древноиндийското ghasati в 
превод означава „ям“, т.е. 

гост е човек, който споделя угоще-
ние с домакините. Докато латин-
ското hostis означава „чужд“, „враг“, 

т.е. човек, който „завзема“ твоята 
територия, навлиза в твоето лично 
пространство. 

ПРОСТРАНСТВОТО 
ЗА ОБЩУВАНЕ 

с наши приятели се разрасна неве-
роятно с появата на интернет и 
социалните мрежи. Само за някол-
ко секунди наш познат от друг град 
и дори от друга точка на планета-
та може да разгледа фотоалбуми-
те ни и да научи последните нови-
ни от живота ни. Тази достъпност 
на личната информация мобилизира 
стремежа ни да защитаваме лично-
то си пространство (в случая – 
нашия собствен дом, от другите 
хора). Предпочитаме да се срещаме 
с „гостите“ си навън – на кафе, в 
ресторант, в клуб. Едно от дежур-
ните оправдания на нежеланието ни 
да се разкриваме пред гости, показ-
вайки им дома си, е: „Мързи ме да 
готвя“. Макар че понякога го казва-

ме искрено, защото наистина ни се 
иска да икономисаме усилия и време. 

ГОСТЪТ КАТО ПОХАПВАЩ 
на първо място оценява не храна-
та, а нас – чрез онова, което сме 
му сготвили. Домакините се стара-
ят да се покажат в най-добрата си 
светлина, когато готвят за гости: 
майсторят сложни гозби и блюда, 
които са научили от майки и баби 
или са „откраднали“ от книги с ре-
цепти или от кулинарни тв предава-
ния. В отговор гостът изразява бла-
годарността си към тях чрез пох-
вали и така удовлетворява потреб-
ността им от внимание. 

В контекста на много културни 
национални традиции гостът е смя-
тан за много важен човек – тол-
кова важен, че му се е предлагало 
всичко, а той от своя страна е бил 
длъжен да приеме всичко – от някоя 
вещ, която е харесал от къщата, 
до благоволението да преспи с же-
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НА ГОСТИ
НЕ ХОДИМ

ЗАЩОЗАЩО

До неотдавна да 
отидеш на гости 
или да посрещнеш 
гости в дома си, беше 
направо празник. Днес 
развлеченията извън 
дома станаха доста 
разнообразни. Затова 
ли думата „гост“ вече 
не е на мода?

БЕЛА/ноември/188/201358



ДА ПОСРЕЩАТЕ ГОСТИ ЗА ВАС Е: ЦЕРЕМОНИЯ, 
ПРАЗНИК ИЛИ ПРОСТО ПРИЯТНО СЪБИТИЕ? 
ЩЕ ВИ СТАНЕ ЯСНО, СЛЕД КАТО ОТГОВОРИТЕ 
НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ТОЗИ ТЕСТ. 

 Каква е бройката на гостите, които обикновено каните?

А. Около масата трябва да има от трима до деветима души, защото иначе не 

се получава интересен разговор. 

Б. Въпросът не е в бройката, по-важно е гостите да се познават помежду си.

В. Обичам, когато има много народ, и винаги предлагам на гостите си да во-

дят и свои приятели.

Ако искате да направите впечатление на важен за вас човек, къде 
ще го поканите?

А. Непременно вкъщи.

Б. В ресторант – там за нищо няма да се безпокоя.

В. Смятам, че преговори е най-добре да се правят в кабинет.

В дома ви е наредена масата, поканили сте гости. Къде сядате вие?

А. Начело на масата, както се полага на домакин.

Б. Там, откъдето ще имам най-удобен достъп до кухнята.

В. Където остане място. А ако на някой нещо му потрябва, ще си го вземе сам.

Много време ли губите за подготовка и почистване, когато очак-
вате гости?

А. Да, отделям много време за подготовка, приготвям сложни блюда, непремен-

но подреждам къщата си идеално.

Б. Губя време за подготовка, но с мярка. 

В. Никога не успявам да се приготвя и да подредя дома си идеално. Обикновено 

тези, които дойдат първи, ми помагат да направя салатите и да нарежа хляба.

Преобладават отговори с буква „А“ 

От вашия дом никой няма да си тръгне обиден и необгрижен. Гостът за вас е 

важен, и вие много се стараете всеки, който е посетил дома ви, да се чувство 

специално, да е сит и да не скучае. Понякога това е изпитание за вас и доста 

се уморявате от посрещането на гости. 

Преобладават отговори с буква „Б“

Да посрещате гости, е голяма радост за вас. Стараете се всички да се чувст-

ват добре, но при това не забравяте и за себе си. За вас по-важен е собстве-

ният ви комфорт, не се притеснявате, че някой ще забележи големия безпоря-

дък наоколо.

Преобладават отговори с буква „В“

Приятелите ви обичат небрежната атмосфера и отворените врати на ва-

шия дом. Добре знаят, че няма да им предложите пантофи и на масата няма 

да ги очаква място, на което е написано тяхното име. На някои от вас дори 

може да им се наложи да тичат до магазина за хляб и напитки в последния мо-

мент. Тези, които са дошли първи в дома ви, могат да останат учудени и дори 

разочаровани от безпорядъка. Впрочем това едва ли ще ви огорчи – и без това 

у вас нонстоп има достатъчно хора. 

ната на стопанина. Само чрез при-
емане на подаръците от страна на 
домакина гостът е можел да изрази 
своята благодарност и по този на-
чин да оцени дома, в който е пока-
нен, като „правилен“ и пълен с по-
зитивна енергия. 

Но реакциите и енергията на гос-
та днес невинаги се оказват пози-
тивни за нас и за нашия дом, за-
това ние доста често се чувства-
ме уязвими пред него и се стараем 
да замитаме праха под килима (и в 
прекия, и в преносния смисъл) и да 
крием петното на стената с кар-
тина, когато той предстои да влезе 
в нашата къща. 

ГОСТЪТ КАТО „ЧУЖД“ 
В този случай ние го възприемаме 

като човек, от чийто строг поглед 
няма да убегнат нито нашите про-
блеми, нито недостатъците на на-
шето жилище. 

Условно делим гостите си на 
„свои“ и „чужди“. Като свои при-
емаме тези, които знаят на кол-
ко сме години и колко точно пари 
имаме в джоба, както и пред кои-
то можем да се покажем без грим, 
по халат и с хрема. Когато очаква-
ме такива гости, ние се чувстваме 
комфортно, защото знаем, че те ще 
се чувстват комфортно при вся-
какви обстоятелства. Но от друга 
страна, можем да загубим усещане-
то, че създаваме празник, ако посре-
щаме само такива гости. 

Да си гостоприемен, е роля. Да си 
гостенин – също. Когато ние оти-
дем някъде на гости, също влизаме 
в „чуждо“ пространство. Проявени-
ят към това пространството ин-
терес ни помага да се адаптираме 
към това място – 

ДА СТАНЕМ „СВОИ“
Обръщайки внимание на картините 

и фотографиите, колекциите с пор-
целанови фигури, книги и вещи, по-
казваме, че се интересуваме от до-
макина. А разказът на домакина за 
тези вещи може да се окаже мно-
го по-важен и да задълбочи интере-
са ни към него. Това от своя стра-
на показва, че домакинът е готов 
да ни се довери и да ни посвети в 
тайните, които „споделя“ с нас до-
мът му. 

ТЕСТ

РЕЗУЛТАТИ
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по л е з н о

1 Т. нар. норвежка супа е много по-

лезна при пневмония. Загрява белите 

дробове и бронхите, очиства храчките и 

улеснява дишането. Рецептата є е лес-

на. Смесете половин литър прясно мля-

ко, половин литър бира, 6 с. л. брашно и 

малко захар. Свалете супата от кот-

лона веднага щом кипне. Консумирайте 

я гореща – в леглото, под топло шаре-

но одеало. 

2 Най-скъпата супа в света, смя-
тана за деликатес в Малайзия, 

Виетнам и Китай, се нарича „Супа 
от лястовичи гнезда“. Разбира се, че 

никой не пълни тенджерата с гнезда. Яс-

тието обаче се приготвя от лястовича 

слюнка, с която тези птички укрепяват 

гнездата си. Консистенцията на супата 

е подобна на тази на кисела.

3 Начинът на нарязването (на 
кръгчета, кубчета или на по-го-

леми неправилни парчета) на про-
дуктите за приготвянето на супа 

не е въпрос само на естетика. От него 

зависи и вкусът на супата. 

4 Супата се соли в края на варе-
нето – точно в момента, в кой-

то зеленчуците са вече сварени, но 
не са се разварили. Ако сложите сол в 

началото на варенето, то ще бъде по-

продължително, а ароматът на състав-

ките ще отиде на кино. 

5 Противно на разпространеното 

мнение, че най-полезна е пилешка-

та супа, според мнозина „супознайковци“ 

най-полезен е рибният бульон. Той 

бързо възстановява силите. Пилешка-
та супа обаче също не му отстъпва по 

възстановяващи свойства. 

6 Супата е идеалната за всич-
ки, които искат да отслабнат 

здравословно. Тя се усвоява добре от 

организма дори и по време на болест и 

не е много калорична, защото основата 

є е течна. 

7 При варенето на птиче месо за супа, 

в бульона попадат антибиотици, 
давани на животните за растеж. А от 

всички други меса в бульона се отде-

лят канцерогени, които животното е 

поело с храната. Зеленчуковите супи не 

правят изключение. Картофът например 

е лидер по извличане на вредни веще-
ства от почвата, които с охота из-

хвърля във водата, докато го варим на 

супа.

8 Най-доброто време за хапване 
на супа е не по-рано от 12.00 ч. 

и не по-късно от 16.00 ч. Изядената 

сутрин, супата затруднява все още несъ-

будилата се храносмилателна система, 

предизвика сънливост и намалява рабо-

тоспособността през първата полови-

на на деня. Супата, изядена късно вечер, 

може да попречи на съня ви или пък да ви 

събуди рано. Претоварената храносмила-

телна система не гарантира здрав сън. 

И още нещо. Супата е символ на уреден 

и спокоен живот, на домашна топлина и 

уют. Само в семействата, в които всич-

ко е наред, често се готвят вкусни и по-

лезни супи. 

СУПНИКАСУПНИКА
историиистории

отот

СУПАТА КАТО ОГЛЕДАЛО

Любимата ви супа може да разкрие 

голяма част от индивидуалността 

ви. Преди няколко години английски 

изследователи провели интересен 

експеримент. Участниците трябвало 

да опишат своя характер, а после да 

кажат коя е любимата им супа. Обоб-

щените резултати от това изслед-

ване показват какъв е човекът, кой-

то сърба:

…Морковена супа с кориандър = 

любвеобвилен и космополит 

…Пилешка супа = надеждeн приятел 

и верен партньор 

…Гъбена супа = отдаден на семей-

ството 

…Минестроне = перфекционист 

…Ориенталски супи с остри под-
правки = независим човек

…Доматена супа = лоялен човек, 

любител на приключенията 
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На тази страница оттук насетне в къщата на БЕЛА  ще гастролира с апетитни 

снимки и рецепти кулинарният сайт www.1001recepti.com . Понякога дори не е нужно 

да готвите или ядете, за да преглътнете блажено. Една наситена с вкус, аромат, цвят 

и обич фотография е достатъчен стимул! А после, ако искате, зарадвайте някого 

наяве с моите лесни и прецизно описани предложения. 

С обич, Сандра

пр е г л ъ т н и

  1/2 кг бяла риба

  100 г крутони

  2 с. л. пармезан

  50 г магданоз

  4 с. л. лимонов сок

  сол

КАКВО ВИ 

ТРЯБВА:

П
рави се лесно, не са нужни безкрайно много про-

дукти, а крайният резултат е повече от задо-

волителен. Подходящо към рибата е добре ох-

ладеното бяло вино и… още по-добрата компания. Не 

пропускайте да споделите хрупкавото ястие с ваши-

те близки, защото, както съм казвала неведнъж, хра-

ненето е пълноценен процес само когато е споделено. 

Бяла рибаБяла риба
 с коричка  с коричка 

от крутони от крутони 
и пармезани пармезан

КАК ДА ГО ПРИГОТВИТЕ
Крутоните се натрошават и към тях се добавят настърганият пармезан и нарязаният 

на ситно магданоз. 

Рибата се потапя в прясно изцедения лимонов сок и се овалва в сместа от крутони, пар-

мезан и магданоз. Пече се в предварително загрята до 200 градуса фурна до получаване-

то на златиста коричка.

За тази рецепта използвах риба хек, а вие можете да експериментирате и с друга , каква-

то си пожелаете.

Сандра е слънчевият виновник за 
създаването на www.1001recepti.com
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ВЪПРОС

„РАНО ИЛИ КЪСНО ПОКРИВЪТ, ЗА 

СЪЖАЛЕНИЕ, ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ. 

КАКВО ДА ПРАВЯ?“ 

ТАНЯ РАЕВА, ОТ ВАРНА

„ХАУСМАЙСТЕР“ ОТГОВАРЯ

Наистина покривът ни „изненадва” и 
то винаги в най-неподходящ момент. 
Защото в най-голяма степен е изло-
жен на различни външни и вътрешни 
негативни влияния (студ, жега, дъжд 
и слънчева радиация – отвън, както 
и топлината, която излъчва самата 
къща – отвътре). 

Хубаво е да знаете, че 

съвременният покрив е сложно техно-
логично единство между носеща кон-
струкция, хидроизолация; паро- и то-
плоизолация; вентилация на покривна-
та хидроизолационна покривка и на 
дървената покривна конструкция; об-
шивки и водоотвеждаща инсталация; 
инсталация за мълниезащита и т.н. 
Много е важно покривът да може да 
„диша“ – т.е. да осигурява безпрепят-
ствено преминаване на водните пари 
и отвеждането им извън покривната 
система, за да се предотврати обра-
зуването на конденз в покривната кон-
струкция. 

С други думи,  съвременният покрив 

изключително се грижи за обитатели-
те на подпокривното пространство. 
Той „диша“ като жив организъм, пази 
ни от дъжд, студ, слънце и гръмотеви-
ци. Може дори да произвежда електри-

чество и да затопля водата. 

Какво трябва да направите, кога-
то покривът започне да тече?  

Трябва да изберете най-правилните 
материали за ремонтирането му, как-
то и правилните майстори, които да 
го поправят. Защото традиционните 
възгледи, похвати и материали оста-
ряха безнадеждно и трябваше да бъ-
дат заменени с нови – по-съвременни 
и по-прогресивни. 

Налага се изводът, че сме съвремен-
ници на края на марсилската керемида. 
Тя на свой ред (по почина на турска-
та) сега отстъпва място на по-съвър-
шената покривна хидроизолация – на 
бетоновите керемиди.

Плюсовете от поставяне на бетоно-
вите керемиди и на покривната хидро-
изолация от ново поколение са:

 През лятото температурата в 
подпокривното пространство  намаля-
ва с около 5 градуса. 

 През зимата по покрива не се 
образуват висулки, защото снегът не 
се топи от топлината на сградата, а 
едва когато се стопли времето. 

 Постоянно се вентилира и се осу-
шава дървената покривна конструкция, 
което много подобрява условията є на 

работа и удължава нейния живот.

Тъй като бетонните керемиди имат 
фалцове само в надлъжна посока, това 
позволява по-голямо приплъзване на ке-
ремидите една спрямо друга, както 
и вариации в  големината на площ-
та на припокриването. А също така 
дава възможност разстоянията меж-
ду носещите летви да се разпределят 
така, че последният ред керемиди при 
билото винаги да е цял.

„Хаусмайстер“ работи с изключител-
но добрите покривни системи „Бра-
мак“ и ги препоръчва на своите клиен-
ти. 

Предимства 

  Разнообразие от профили, цветове 

и финишни покрития на основните из-

делия.

 Богат асортимент от окомплек-

товки и аксесоари.

 Набор от системни решения за спе-

цифични детайли и възли по покрива.

 Европейски подход към клиента и 

съобразяване с неговите предпочита-

ния.

ха у с м а й с т е р  с ъ в е т в а

Ремонтът е трудна дейност, с 
която неизбежно се сблъскваме. 
В рубриката „Хаусмайстер съ-

ветва“ специалисти от фирмата да-
ват съвети на читателите как до-
мът 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.

(ПОД)СИГУРЕН ПОКРИВ
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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



eк с п е р т и з а

Д а украси помещението, да подчертае изискания 
ви вкус, да подобри настроението ви, да ви за-
мисли, дори да ви влюби в себе си… Картината 

може всичко! 

Че картината е 

най-добрият подарък 
са категорични всички, които смятат, че подарявани-
ят предмет трябва да е оригинален, избран с любов и 
мисъл. В нашия век на изобилие всеки може да си купи 
практически всичко – от дрехи и обувки до предмети 
за бита. Но давали ли сте си сметка, че за декорации 
за дома често не ни остават нито сили за обикаля-
не по магазините, нито средства. В този ред на ми-
сли картината е приятна изненада и желан нов „член“ 
на семейството.

Макар и влезли в домовете ни, произведенията на ху-
дожниците не стават автоматично обикновени пред-
мети от интериора. Всяка картина у дома може да се 
превърне в 

„родоначалник“ на голяма колекция
За да подарите обаче подходящата картина, трябва 

да помислите преди това. Дъщеря ви, приятелката ви 
или деловият ви партньор едва ли биха харесали едно 
и също. Смята се, че на мъжете традиционно се пода-
ряват пейзажи или пък картини с ловни сюжети, а на 
жените – натюрморти (най-вече с цветя) или платна 
с романтични внушения. Но това е твърде обща насо-
ка – конкретиката зависи от конкретния човек, на ко-
гото ще подарявате картина. 

Една от сравнително новите модни тенденции са 
т. нар. 

сегментирани картини
Те се състоят от една, две, три или повече части, 

които са свързани от общ сюжет или в които се пов-
таря един и същ елемент. Това е сравнително модерно 
направление в живописта. 

За да изберете картина за подарък, не се налага да по-
знавате дома на човека, на когото я подарявате. Неза-
висимо от общоприетото мнение, че картината тряб-
ва да „пасва“ на обстановката, доброто платно заема 
достойно място във всеки един интериор. А и да бъ-

дем честни – едностилният интериор е по-скоро меч-
та, отколкото реалност, в която живеем. Добре, че 
еклектиката е модерна напоследък! Тя е още една пред-
поставка картината да си намери мястото сама в дома 
на онзи, на когото сте я подарили. 

Save picture
as a giftas a gift

Художник Емануела Байракова
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Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак
за за НОЕМВРИНОЕМВРИ

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 НОЕМВРИ НОЕМВРИ 

ОВЕНОВЕН

Нещо се променя коренно и завинагиНещо се променя коренно и завинаги

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Върви ви в любовтаВърви ви в любовта

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Усилен труд кипиУсилен труд кипи

РАКРАК

Добри новини от… шефаДобри новини от… шефа

ЛЪВЛЪВ

Работете по-концентрираноРаботете по-концентрирано

ДЕВАДЕВА

Предприемаческият ви дух се събуждаПредприемаческият ви дух се събужда

ВЕЗНИВЕЗНИ

Финансови и бизнес успехиФинансови и бизнес успехи

СКОРПИОНСКОРПИОН

Това е вашият месец! Това е вашият месец! 
Пожелайте си нещо!Пожелайте си нещо!

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Правите анализ на отминалата годинаПравите анализ на отминалата година

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Продуктивни и успешни стеПродуктивни и успешни сте

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Общувайте по-предпазливоОбщувайте по-предпазливо

РИБИРИБИ

В духовен подем стеВ духовен подем сте
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Ако имате въпроси 
или искате да 

споделите мнението 
си за астропрогнозите, 
можете да се свържете 

с Михайлина Никлева-
МИШЕЛ на имейл адрес 

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



Прогноза за ноември 2013 г.

 МЕСЕЦЪТ ЩЕ Е НАПРЕГНАТ, за-

щото ви предстои трансформация. 

Ще се наложи да се борите със стра-

ховете и зависимостите си, както 

и със стари финансови проблеми. За 

по-решителните Овни с предприем-

чив дух звездите ще създадат благо-

приятни условия за започване на час-

тен бизнес, намиране на верни съ-

дружници и теглене на кредити. Но 

не всичко ще протече гладко, както 

ви се иска. Ще има трудности. 

 НАЙ-ТРУДНО ЩЕ ВИ БЪДЕ през 

първите три дни от месеца, особе-

но на 1-ви. Очаквайте най-вече про-

блеми в работата. Дълго отлагани 

от вас решения, отнасящи се за ва-

шето професионално развитие, сега 

отново стават актуални. Този път 

ще бъдете принудени да ги вземе-

те. Но не се страхувайте, защото 

това ще бъде изцяло във ваш инте-

рес. Нещо ще се промени коренно и 

завинаги, което ще ви даде поле за 

действие за дълъг период от време. 

 ВЪЗКРЕСЯВАТЕ СТАРИ СВОИ 

ПРОЕКТИ И НАМЕРЕНИЯ под влияние-

то на ретроградния Меркурий (до 11 

ноември). На 3 ноември е новолуние-

то в Скорпион. Тогава има и слън-

чево затъмнение, което ще ви даде 

силен импулс за започване на самос-

тоятелна кариера или основаване на  

собствен бизнес. Запомнете идеите, 

които ви хрумват от 1 до 11 ноем-

ври, но ги реализирайте след 11-и. 

 ЛЮБОВНИ НЕПРИЯТНОСТИ ви 

носи Венера, която след 5 ноември 

навлиза в знака Козирог. Не е изклю-

чена конкуренция на работното мяс-

то, особено между жени. Най-внима-

телни бъдете от 13 до 16 ноември, 

както и на 23 и 28 ноември. Изобщо 

от 1 до 22 ноември ще трябва да ре-

шавате проблеми от интимен и дори 

от сексуален характер. Най-важно 

е да се помъчите да преодолеете 

страховете си, зависимостта си от 

авторитети и най-вече финансовата 

си зависимост. 

 ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА ВЪРНЕТЕ 

ДЪЛГОВЕТЕ СИ до 23-ти и се насоче-

те към печелене на пари от частен 

бизнес. Подходящи дати за старти-

рането му са: 3, 6, 8, 9, 12, 19 и 21 но-

ември. 

 ЗАВЛАДЯВА ВИ ОПТИМИЗЪМ 

след 23-ти. С лекота се справяте с 

учене, вземане на изпити, както и с 

интелектуални дейности. Започвате 

да реализирате своите планове. По-

мислете си за пътуване в чужбина, 

което може да съживи контактите и 

бизнеса ви. 

 ЩЕ БЪДЕТЕ НАПРЕГНАТИ, БЕЗ 

ЕНЕРГИЯ, защото Слънцето е в 

Скорпион до 22 ноември и се нами-

ра в опозиция на вашия знак. Трябва 

повече да се щадите и по-често да 

си почивате. Имунитетът ви е мно-

го слаб. 

 НАЛАГА СЕ ПОСТОЯННО ДА 

БАЛАНСИРАТЕ В ОТНОШЕНИЯТА с 

близки, колеги и партньори, за да из-

бегнете конфликтите. Задават се 

новости в сферата на партньор-

ствата, които ще се реализират 

след 11 ноември. Насрочете важни-
те разговори (особено за бъдещи 

проекти) и подписването на дого-
вори за 1-ви и 2-ри.  

 ЗАПОЧВАТЕ ДА МИСЛИТЕ ПО 

ДРУГ НАЧИН след новолунието и 
слънчевото затъмнение в Скорпион 
на 3-ти.  Нови хора влизат както в 

личния ви, така и в деловия ви живот. 

 НАЙ-ПРОДУКТИВНИЯТ ВИ ПЕРИ-

ОД стартира след 11 ноември, кога-

то Меркурий тръгва в директна по-

сока и ви позволява да мислите за 

нови начинания. 

 ПЕРИОДЪТ, ПОДХОДЯЩ ЗА 

ДЕЙСТВИЯ, е от 11 до 17 ноември. 

Пълнолунието в Телец на 17-и ще 

„освети“ първите добри резултати 

от положените от вас усилия. 

 ПОТРЪГВА ВИ В ЛЮБОВТА след 
5 ноември, когато вашата управля-

ваща планета Венера навлезе в хар-

моничния за вас знак Козирог. Имате 

повече самочувствие и повече жела-

ние да полагате усилия за заздравя-

ването и развитието на интимните 

си отношения. Материалното ви със-

тояние също се подобрява. „Дарове“ 

от Венера ще получите на: 8, 23 и 28 
ноември. 

 БЪДЕТЕ НАЩРЕК на 15 ноември. 

Не проявявайте ревност, прибърза-

ност и мнителност. Може да изгуби-

те приятели, любов или пари. А на 28 
ноември не ви съветвам да поемате 

повече ангажименти, отколкото мо-

жете да изпълните. 

 ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА РЕАГИРАТЕ 

БЪРЗО ПО ФИНАНСОВИ ТЕМИ след 
23 ноември. Не е изключено да об-

мислите и една голяма инвестиция. 

Постарайте се да погасите навреме 

дълговете си и да платите застра-

ховките си.

 ВЪЗМОЖНО Е ДО ВАС ДА СТИГ-

НЕ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ от 23 до 
30 ноември. До този момент тя оче-

видно е била пазена в тайна от вас. 

 ВЗЕМАТЕ ВАЖНИ И ОТГОВОРНИ 

РЕШЕНИЯ на 26 ноември. 

 УСПЕХ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДО-

ГОВОРИ и при водене на преговори 

очаквайте на 27 и 28 ноември. Сти-

га да сте по-рационални обаче.

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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 РУТИННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СЛУ-

ЖЕНЕ, макар и в неговия най-висш 

смисъл, очаквайте през месец ноем-

ври. Някои Близнаци ще потънат из-

цяло в домакинската работа. Този 

процес ще продължи от 1 до 11 но-

ември включително, когато вашата 

управляваща планета Меркурий все 

още е ретроградна. 

 ЦЯЛОТО ВИ ВНИМАНИЕ ЩЕ Е 

ВЪРХУ РАБОТАТА, където са възмож-

ни конфликти с колегите. Важните 

дни за осъзнаване на назрелите про-

блеми в работата, както и в сфера-

та на здравето и любовта са от 1 

до 3 ноември. За личните, сексуални-

те и приятелските отношения осо-

бено критичен е 1 ноември. 

 АКО УЧАСТВАТЕ В ГОЛЕМИ СЪВ-

МЕСТНИ ПРОЕКТИ, внимавайте мно-

го с финансирането им. Възмож-

ни са подмолни действия от стра-

на на партньорите, които ще ви 

разочароват и ще ви накарат да пре-

къснете контакт с тях. 

 ОПРЕДЕЛЯТЕ СИ НОВИ ПРИО-

РИТЕТИ на 3 ноември, когато има 

слънчево затъмнение и новолуние 

в Скорпион. Тези важни събития ще 

подкрепят развитието ви в работа-

та и ще ви помогнат да подобрите 

отношенията си с колегите. 

 ОБЪРНЕТЕ СЕРИОЗНО ВНИМА-

НИЕ НА ЗДРАВЕТО СИ. И без това 

слънчевото затъмнение ще ви „прину-

ди“. Не е изключено да започнете ди-

ета, да промените навиците си и за-

палено да тръгнете по пътя на здра-

вословния начин на живот. Препо-

ръчително е поне два дни (на 2-ри и 

на 3-ти) да спазвате диета, за да 

прочистите организма от токси-

ни. Крайно време е да помислите и за 

спирането на цигарите след 3-ти. 
 ХРУМВАТ ВИ ИНТЕРЕСНИ ИДЕИ, 

които ще успеете да реализирате 

след 11 ноември. 

 МНОГО УСИЛЕН ПЕРИОД ви пред-

стои от 11 до 22 ноември. Справя-
те се с огромно количество рабо-
та. Дисциплинирани сте. 

Очаквайте силни любовни преживява-

ния (и в двата полюса) на 14, 15 и 16 
ноември, като на 15-и ще е най-на-

прегнато. Внимавайте и с парите и 

инвестициите през тези дни, както 

и на 28-и. 
 АДЕКВАТНА ПОМОЩ ОТ ПАРТ-

НЬОРИТЕ получавате на 26, 27 и 28 
ноември. А на 30-и – изгодни пред-

ложения за съвместни научни проек-

ти или пък за интересни инициати-

ви с приятели, от които ще спечели-

те и пари. Хрумват ви и чудесни идеи 

на този ден. 

 СТРЕСИРАНИ СТЕ на 1 и 2 ноем-

ври. Решавате стари проблеми и 

участвате в конфликти, свързани с 

професионалната ви реализация. Най-

трудно ще е за Раците, които рабо-

тят със своята половинка. Добрата 

новина е, че каквото и да става, ще 

успеете да овладеете ситуацията. 

 ВАЖЕН ПЕРИОД В ЛЮБОВНИЯ 

ВИ ЖИВОТ започва на 3-ти. Ще има 

и промени по темите: творчест-

во, деца и приятелства. Тогава има 

слънчево затъмнение в Скорпион и 

новолуние, които ще активират па-

литра от събития. Някои Раци ще ре-

шават проблеми, свързани с деца-

та (особено с първородното). Ако ня-

мате сериозна интимна връзка, има 

голяма вероятност да я създадете 

сега. Периодът през следващите 6 

месеца ще е доста емоционален. Лю-

бовта, приятелите и творчеството 

ще са постоянните ви спътници. 

 ДОВЪРШЕТЕ ЗАПОЧНАТИТЕ ПРО-

ЕКТИ от 1 до 11 ноември. Опитай-

те се да решите и стари емоционал-

ни конфликти и да излекувате стари 

рани. Много хубави дни са 11, 12, 19 и 

28 ноември, когато благодарение на 

изключителната си интуиция ще се 

възползвате максимално от благо-

приятните тенденции. 

 ВНИМАВАЙТЕ МНОГО ЗА ЛЮБОВ-

НИТЕ, ПРИЯТЕЛСКИТЕ И СЕМЕЙНИ-

ТЕ СИ ВРЪЗКИ на 14 и 15 ноември. 

Тогава ще ви е трудно да сдържате 

емоциите си. Възможни са и разоча-

рования в любовта. Но не избързвай-

те с преценките, ревността и обви-

ненията.

 РАБОТИТЕ ПЕРФЕКТНО В ЕКИП 

от 16 до 18 ноември. Пълнолуние-

то в Телец  на 17-и ще ви помогне да 

намерите своя кръг от съмишлени-

ци, приятели и поддръжници. На този 

ден можете да реализирана поне една 

своя мечта. Направете си реклама, 

търсете контакти с влиятелни лич-

ности, презентирайте идеите си, за 

да привлечете средства за реализи-

рането им.

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ НИКОЙ ДА 

ОГРАНИЧАВА ДЕЙСТВИЯТА ВИ на 28 

ноември – дори и онзи, чието мнение 

уважавате. Внимавайте при водене 

на преговори и не подписвайте дого-

вори, защото условията няма да са 

благоприятни за вас. По-подходящи-

ят ден за преговори е 27 ноември. 

 ШЕФОВЕТЕ ВИ ИЗНЕНАДВАТ С 

ДОБРИ НОВИНИ на 29 и 30 ноември. 

Създават се благоприятни условия за 

развитие и напредък.

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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 НЕПРЕКЪСНАТИ ТРАНСФОРМА-

ЦИИ ще провокира при вас Слънцето 

в нехармоничния за вас знак Скорпион 

от 1 до 22 ноември. На 1 ноември са 

вероятни проблеми, свързани с рабо-

тата или с лечение в чужбина. Ако се 

занимавате с право, научна или изда-

телска дейност, реклама и туризъм, 

си вършете много стриктно работа-

та сега. 

 СЕМЕЙНАТА ТЕМА СТАВА АКТИВ-

НА на 1 и 2 ноември. Тогава с помо-

щта на родителите си или на авто-

ритетни роднини ще си изясните 

подробности по важни семейни въ-

проси. 

 ВЗЕМАТЕ РЕШЕНИЕ ЗА РЕМОНТ, 

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ЗА КУПУВАНЕ 

НА ЖИЛИЩЕ на 3 ноември, когато е 

новолунието и слънчевото затъмне-

ние в Скорпион. Това затъмнение ще 

събуди у вас желанието през следва-

щите 6 месеца да направите дома си 

по-уютен и красив. То ще ви стиму-

лира и към личностно развитие и ще 

разклати устоите ви. Пригответе 

се за важни трансформации в типич-

но скорпионски стил. След това ще 

се почувствате щастливи и удовлет-

ворени обаче. Пътят ще е труден, но 

резултатът ще си заслужава! Това, 

което ви хрумне на 3 ноември, успя-

вате да реализирате след 11-и, кога-

то Меркурий става директен. 

 ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ФИНАНСО-

ВИ СРЕДСТВА очаквайте след 11 но-

ември. Тези пари ще ви помогнат да 

реализирате промените в живота си. 

 РАБОТЕТЕ ПО-КОНЦЕНТРИРАНО 

от 15 до 17 ноември. Част от про-

мените и събитията, които са се 

случили на 1-ви, сега ще се повторят, 

но малко по-меко. Бъдете на ниво в 

работата, за да не изгубите ценни 

позиции и авторитета си. 

 ВСИЧКИ ЩЕ ЗАБЕЛЕЖАТ ДЕЛАТА 

ВИ на 17 ноември, когато е пълнолу-

нието в Телец. Ако са положителни, 

много ще спечелите. Тази тенденция 

е валидна и за 18, 19 и 20 ноември. 

 ОБЛЕКЧЕНИЕ И ХАРМОНИЯ ви 

очак ват след 22 ноември, кога-

то Слънцето премине в хармонич-

ния за вас знак Стрелец. Задължени-

ята ви ще са си същите, но вие ще 

се чувствате много по-щастливи и 

освободени и ще ги вършите с твор-

чески замах. 

 НЕ ВЛИЗАЙТЕ В СЕМЕЙНИ СПО-

РОВЕ на 26-и и внимавайте при под-

писване на договори за наследства, 

за да не развалите отношенията си 

с роднините. 

 РЕШАВАТЕ МНОГО ВАЖЕН ЗА ВАС 

ПРОБЛЕМ между 28 и 30 ноември.

 АКТИВНИ И ПРЕДПРИЕМЧИВИ 

СТЕ. Посрещате всички предизвика-

телства оптимистично и с желание 

за промени. Промени ще има още на 
1 ноември, когато ще бъдете прину-

дени да действате много решител-

но. Няма да съжалявате за това. От-

хвърляте финансовата си зависи-

мост от някого, „рецензирате“ огра-

ниченията, които сами сте си по-

ставяли до момента. Съветвам ви да 

изолирате приятелите от активни-

те си творчески и финансови дейнос-

ти – има риск да се окаже, че не ви 

подкрепят безкористно. Някои Деви 

ще се разочароват от досегашен 

приятел или интимен партньор и бър-

зо ще прекъснат връзката. Добре е 

сега да действате самостоятелно 

на всички фронтове. 

 В СТИХИЯТА СИ СТЕ на и след но-

волунието и слънчевото затъмне-

ние в Скорпион на 3-ти. Получава-

те шанс да започнете нов цикъл на 

обучение, да се запишете на важен 

за вас курс, да предприемете пъту-

ване и да осъществите нови контак-

ти. Слънчевото затъмнение ще сти-

мулира вашия предприемачески дух. 

Започнете да реализирате замисле-

ното след 11-и, когато най-сетне ва-

шата управляваща планета Меркурий 

тръгва в директна посока, изваж-

да ви от застоя и ви освобождава от 

многото работа, която имахте напо-

следък. 

 ДОБРИ НОВИНИ очаквайте с на-

ближаването на пълнолунието в Те-

лец на 17 ноември. Успешен за вас 

е целият период 15 до 22 ноември. 

Очак ва ви напредък в образование-

то, както и в научните, търговските 

и юридическите сделки. Сега е време 

да осъществите замислени пътува-

ния до чужбина – ще създадете добри 

контакти. 

 ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ И ПРИЯТЕЛ-

СТВО настъпва след 5 ноември, ко-

гато Венера навлиза в хармоничния 

за вас знак Козирог. Много Деви ще 

се почувстват влюбени след тази 

дата. Но внимавайте на 15 ноември, 

когато ще се повторят напрежения-

та и недоразуменията от началото 

на месеца. Не изпадайте в зависимо-

сти: емоционални, сексуални или фи-

нансови. Любовна изненада очаквай-

те на 28 ноември. 

 ПОДОБРЯВАТЕ ОТНОШЕНИЯТА 

С РОДИТЕЛИ И РОДСТВЕНИЦИ след 

23 ноември, когато Слънцето навли-

за в знака  Стрелец и ви стимули-

ра за това. На 26-и не се карайте с 

роднините. Дори не преговаряйте с 

тях. 

Л ъ в  ( 2 2 . 0 7 – 2 2 . 0 8 )

Д е в а  ( 2 3 . 0 8 – 2 2 . 0 9 )
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 ЩЕ ТЪРСИТЕ ЗДРАВА ПОЧВА 

ПОД КРАКАТА СИ през целия месец. 
Преодолейте най-сетне това ваше 

ниско самочувствие! Колебанията и 

съмненията също не са ви нужни. На 
1, 2 и 3 ноември ще имате стресира-

щи преживявания, свързани с интим-

ния партньор или с родителите ви. 

Предстоят ви революционни промени 

в отношенията с околните. Добрата 

новина е, че поне ще ви олекне и не-

щата ще си дойдат на местата. 

 ШАНСОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ 

НА ДОХОДИТЕ ви носи голямото 

астрономично и астрологично съби-

тие на 3 ноември – слънчевото за-

тъмнение и новолунието в Скорпи-

он. Здравословното ви състояние се 

подобрява, самочувствието ви укреп-

ва, ценностната ви система търпи 

положителна промяна. 

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НОВИ ИНИЦИ-

АТИВИ до 11 ноември. Дотогава се 

грижете за здравето си: запишете 

си профилактични прегледи и вклю-

чете имуностимулиращи храни в ме-

нюто си. 

 ПРЕПОРЪЧВАМ ЛЕЧЕБНО ГЛАДУ-

ВАНЕ от 1 до 4 ноември включител-

но. Ако не можете да гладувате, поне 

яжте само плодове и зеленчуци и пий-

те чай. Тонусът ви веднага ще се по-

добри, а някои болестни симптоми 

дори ще изчезнат. Почивайте си по-

вече на 3-ти и 4-ти. 

 ЛЮБОВНИ УСИЛИЯ ще трябва да 

правите след 5 ноември, когато уп-

равляващата ви планета Венера на-

влиза в конфликтния за вас знак Ко-

зирог.  Полагайте грижи и за прия-

телите и избягвайте напрегнатите 

разговори с тях, особено на 15 но-

ември. Тогава има опасност да се 

разочаровате, да преживеете тежко 

нечие предателство или пренебрежи-

телно поведение. Ще има и хармонич-

ни моменти – на 8, 23 и 28 ноември 

разчитайте на подкрепа от своите 

близки. Само не позволявайте да се 

месят в професионалните ви дела, 

особено на 28-и. 

 ДОБРИ ФИНАНСОВИ НОВИНИ И 

УСПЕХИ В БИЗНЕСА ви носи пълно-

лунието в Телец на 19-и. Привличате 

важни делови партньори. 

 ПО-КОНТАКТНИ И АНГАЖИРАНИ 

ставате след 23 ноември. До края 

на месеца събирайте информация за 

стартиране на бъдещите си начи-

нания. Периодът е подходящ за обу-

чение, кратки пътувания и запознан-

ства. Укрепвате връзките си с бра-

тя, сестри и братовчеди. Най-пол-

зотворни ще са срещите ви от 28 до 

30 ноември.

 ТОВА Е ВАШИЯТ МЕСЕЦ – 

формулирайте желанията си и ще 

промените положително живота си. 

На 1 ноември обаче ще бъдете мал-

ко напрегнати, защото квадратура-

та между Уран и Плутон сериозно ще 

затруднява общуването ви, особе-

но в работата. Има вероятност от 

непредвидени промени, конфликти и 

разрушаване на досегашните струк-

тури. На 1-ви обаче има и хубави ас-

пекти в Скорпион, които ще ви по-

могнат да се справите адекватно с 

трудностите. Бъдете готови за бър-

зи реакции от 1 до 3 ноември. 

 НАЙ-СИЛНИЯТ МОМЕНТ през 

този месец за Скорпионите е ново-

лунието и слънчевото затъмнение 

в Скорпион на 3-ноември. А за всеки 

поотделно – веднага след рождена-

та му дата. До новолунието трябва 

да се разделите с онова, което не ви 

е нужно и не ви харесва. Приключете 

с проектите, които сте започнали 

в миналото. На прага сте на голя-

мо обновление, провокирано от слън-

чевото затъмнение във вашия знак. 

Възползвайте се максимално!

 ЛИЧНИТЕ ВИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗ-

ЛИЗАТ НА ПЪРВИ ПЛАН. Изпълва-

те се с енергия и ентусиазъм за бла-

готворни промени в плановете, ха-

рактера и външността си. Всичко 

ново обаче започнете след 11 ноем-

ври, когато Меркурий тръгва в ди-

ректна посока и улеснява контакти-

те ви и реализацията на замислено-

то от вас. А по времето на ретрог-

радния Меркурий не пропускайте да-

тите 6, 8, 9 и 11 ноември, когато мо-

жете да възстановите стари връз-

ки, да изявите най-доброто от себе. 

Креативни и изобретателни сте. 

 МНОГО ЕМОЦИИ ВИ ПРЕДСТО-

ЯТ на 15-и. Обмисляйте внимателно 

действията си. От 16 до 20 ноември 

покажете умения в партнирането 

както у дома, така и в бизнеса. 

 РЕКЛАМИРАЙТЕ СЕ И ОБЩУВАЙ-

ТЕ АКТИВНО по време на пълнолу-

нието в Телец на 17 ноември. Може 

да видите хората около себе си в ис-

тинската им светлина. До 23-ти 

задвижете поне една нова тема в жи-

вота си. Обновявате и гардероба си. 

 ЗАНИМАВАЙТЕ СЕ С ОНОВА, КОЕ-

ТО УМЕЕТЕ НАЙ-ДОБРЕ от 23 до 30 

ноември. Така ще привлечете и не-

обходимите ви средства. Много сил-

ни дни са 23, 26, 28 и 30 ноември. По-

стигате намисленото, дисциплина-

та ви е на ниво, отървали сте се от 

ограниченията.

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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 НЕ ГУБЕТЕ ОПТИМИЗМА И ЧУВ-

СТВОТО СИ ЗА ХУМОР в началото на 

ноември въпреки изпитанията. На 1 

и 2 ноември те ще са в сферата на 

любовта и/или отношенията с деца-

та. На 15-и ситуацията е аналогична 

– тогава се постарайте да спазите 

баланса и да не смесвате личната с 

финансовата тема. 

 ДЪЛБОК АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛА-

ТА ГОДИНА ви стимулира да напра-

вите новолунието в Скорпион на 3 

ноември. Ще потърсите и намерите 

нови опори и вдъхновение в живота 

си. А някой ще открият дори сродна-

та си душа. Чужденци, които е въз-

можно да се появят точно сега около 

вас, ще ви вдъхнат сила и вяра в себе 

си. През следващите 6 месеца ще 

чувствате силен импулс да сторите 

добро, да се посветите на някаква 

кауза, да бъдете максимално полезни. 

Ще осъзнаете смисъла на милосърди-

ето и жертвоготовността. 

 ВЪЗПРИЕМАТЕ С ЛЕКОТА НОВИ 

ИДЕИ от 3 до 17 ноември, както 

и религиозни и окултни знания. Сега 

е моментът да погледнете навътре 

в себе си, за да разберете истинска-

та си мисия и да осъзнаете дълбоки-

те си потребности. Не е изключено 

някои Стрелци да се отправят на пъ-

тешествия зад граница. 

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 

преди 11-и, защото резултатите 

няма да са трайни. От 12 до 22 но-

ември впрегнете силите си да при-

ключите поизостанали проекти, да 

се отървете от досегашни заблуди и 

да прекратите отношенията, които 

само ви тормозят. 

 НОВ ОПТИМИСТИЧЕН ПЕРИОД за-

почвате с навлизането на Слънцето 

в Стрелец след 22 ноември. Имате 

достатъчно енергия и ентусиазъм, 

особено след настъпване на рожде-

ния ви ден. Само на 23 и 24 ноември 

внимавайте да не изпаднете в заблу-

ди. Не вярвайте на бляскави обеща-

ния, преди да сте проверили факти-

те. Не допускайте роднини да ви дик-

туват своите искания. 

 СИЛЕН ПЕРИОД ЗА ВАС настъпва 

от 26 до 30 ноември. На 28-и пазете 

здравето, нервите и силите си. Не 

ви съветвам да харчите безразборно 

точно днес. 

 НАЙ-ДОБРИЯТ ДЕН ЗА СТРЕЛ-

ЦИТЕ е 30 ноември – хрумват ви чу-

десни идеи. Можете да разчитате на 

безрезервната помощ на приятелите 

си. Създават се нови възможности за 

вашето бъдещо развитие. 

 КОНФЛИКТИ И ТРАНСФОРМАЦИИ 

очаквайте през първите три дни на 
ноември, особено на 1-ви, когато ще 

решавате сериозни проблеми, свър-

зани с роднини и наследства. Няма 

да сте изненадани от динамиката 

на събитията – това са теми, кои-

то „витаят“ около вас през последна-

та година. 

 НОВ ПОЗИТИВЕН ПЕРИОД започ-

ва от 3 ноември, когато е слънче-
вото затъмнение и новолунието в 

Скорпион. През следващите 6 месе-

ца сменяте мечтите си с нови, поя-

вяват се нови интереси, които ще ви 

пренесат в друга, много по-добра за 

вас реалност. Разширявате и обновя-

вате приятелския си кръг. Привлича-

те повече любов и одобрение. 

 САМОЧУВСТВИЕТО ВИ СЕ ПОВИ-

ШАВА след 5-и, когато планетата на 

любовта и хармонията навлезе във 

вашия знак. Ставате много чаровни 

– до края на месеца ще имате жела-

ние да изглеждате още по-красиви и 

привлекателни. Периодът е подходящ 

да обърнете внимание на външност-

та и гардероба си, за провеждане на 

диети, за посещение на масажиста, 

както и за спортуване. Важно е да се 

чувствате красиви и уверени, защо-

то това ще подпомогне цялостния 

период на обновление. 

 ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ НОВИ НА-

ЧИНАНИЯ до 11 ноември. Дотогава 

се старайте да приключите с пре-

дишните напрегнати теми в живо-

та си. 

 СЪБИРАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ И 

АНАЛИЗИРАЙТЕ новите възможности 

от 8 до 12 ноември, но все още не 

започвайте нищо ново. 

 ПРОДУКТИВНИ И УСПЕШНИ ще 

сте от 12 до 22 ноември. 

 НАПРЕГНАТ ЗА ИНТИМНИТЕ ВИ 

ОТНОШЕНИЯ ДЕН ще е 15 декем-

ври. Старайте се да не избухвате и 

не се дръжте нападателно и критич-

но нито с близките и приятелите си, 

нито с колегите си. 

 ИЗГОДНИ ПАРТНЬОРСТВА има 

вероятност да започнете на 19 и/

или на 21 ноември. Инвестирате 

правилно парите си. Започвате да 

реализирате идеите си. 

 ЗАТВЪРЖДАВАТЕ ПРИЯТЕЛСТВА 

И ЛЮБОВНИ ВРЪЗКИ на 23 и 28 но-

ември. Само на 28-и не поемайте по-

вече ангажименти, отколкото може-

те да свършите и не допускайте да 

ви се месят в работата. 

 ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО след 23 но-

ември. Отделете повече време за 

себе си. Очаквайте деликатна и мно-

го полезна подкрепа на 30 ноември.

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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 ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗА-

ЦИЯ, социални постижения и промя-

на на отношенията с началници, ор-

ганизации и обществени структу-

ри – това са вашите теми през този 

месец. Дори и най-неамбициозните 

Водолеи ще получат шанс да проме-

нят своя социален статус! И е добре 

да се възползват, особено след слън-
чевото затъмнение и новолунието 
в Скорпион на 3 ноември. 

 ОБЩУВАЙТЕ ПО-ПРЕДПАЗЛИВО 

от 1 до 3 ноември. Периодът е мно-

го напрегнат, особено ако пътувате 

в чужбина. Бъдете нащрек най-вече 

на 1-ви, защото тогава може да на-

стъпи рязка промяна в отношенията 

с околните, както и в условията ви 

на труд или обучение. 

 ВСЕ ОЩЕ СТЕ В ПЛЕН НА СТАРИ 

ПРОЕКТИ И АНГАЖИМЕНТИ до 11 но-

ември. Не предприемайте нищо ново 

до тази дата. 

 ПЪРВИТЕ СИ УСПЕХИ ще празну-

вате от 12 до 17 ноември. Ако иска-

те да тръгнете по нов професиона-

лен път, да се захванете с нови про-

екти или да стартирате самостоя-

телен бизнес, периодът от 12 до 22 

ноември е най-благоприятният за 

тези инициативи. Тогава ще почув-

ствате благотворните нови тенден-

ции в живота си. Добре ще се сра-

ботвате с колектива, с началниците 

и с новите структури, в които сте 

се вписали. 

 ПРИДОБИВКИ ЗА ДОМА ви носи 

пълнолунието в Телец на 17 ноем-

ври. Както и изобилие от емоции, 

гости и приятно оживление вкъщи. 

 УСЛОЖНЕНИЯ В ЛЮБОВНИЯ ВИ 

ЖИВОТ могат да настъпят на 15 но-

ември. Има вероятност да получи-

те неочаквани удари от хора, които 

доскоро сте смятали за свои прияте-

ли. Да бъдат внимателни Водолеите, 

които имат интимни връзки с човек 

зад граница. Възможно е да привле-

кат подмолни действия и злослове-

не по свой адрес. Бъдете много дели-

катни в личните си отношения след 

5 ноември до края на месеца, защо-

то комуникацията ще протича труд-

но и може да настъпят усложнения. 

За да се предпазите, не споделяйте 

нищо от личния си живот в този пе-

риод. Особено на 28-и.

 БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ НА ТЕМА 

ПАРИ И ПРИЯТЕЛИ на 24 ноември. 

Не вярвайте на обещания. 

 ПЪРВИ СЕРИОЗНИ ЗАВОЕВАНИЯ 

В ПРОФЕСИОНАЛНАТА СФЕРА очак-

вайте от 26 до 30 ноември. Налага 

се да сте много концентрирани и из-

рядни на работа, особено на 26-и.

 ЗАПОЧВАТЕ МЕСЕЦА СТРЕСОВО 

– още на 1-ви ви очакват големи про-

мени, свързани с приятелите ви или 

с участието ви в групи, организации 

или партии. Впрочем кръговете, към 

които до този момент сте принад-

лежали, ще претърпят промени, кои-

то ще се отразят и на вас. Те ще за-

сегнат вашите доходи, сигурността 

и самочувствието ви. Подобни съби-

тия ще има около 15 ноември – бъ-

дете готови! Тогава има риск окон-

чателно да излезете от някой при-

ятелски или социален кръг. От 1 до 

3 ноември събитията ще се разви-

ват твърде бързо и бурно и ще ви 

мотивират да намерите своето ново 

пространство, където да сте самос-

тоятелни и независими. 

 ШАНС ДА ДОВЪРШИТЕ ВЕЧЕ 

ЗАПОЧНАТОТО получавате от 3 до 

11 ноември: да финализирате обуче-

ние, да завършите изследване, научен 

труд, курсова или дипломна работа.  

 НА ПРАГА НА ДУХОВЕН ПОДЕМ 

СТЕ след 3 ноември. Най-сетне 

тръгвате натам, накъдето ви тегли 

сърцето. Слънчевото затъмнение и 

новолунието в Скорпион на 3 ноем-

ври ще отворят пред вас нови хори-

зонти в сферите на образованието, 

духовните търсения и далечните пъ-

тешествия. През следващите 6 ме-

сеца ще имате силна потребност да 

тръгнете по нов път. Ще ви привли-

чат чужди религии, култури и езоте-

рични учения. Това затъмнение ще ви 

помогне да намерите своя духовен 

учител и водач. Не е изключено ня-

кои да проявят интерес към астроло-

гия и йога.

 ПРИКЛЮЧВАТЕ С ЮРИДИЧЕСКИ 

ДЕЛА от 11 до 22 ноември. Период-

ът е подходящ за подписване на дого-

вори и изучаване на нов език. 

 НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ПЪЛНОЛУНИЕ-

ТО на 17 ноември, за да установите 

контакти с хората, които са ви нуж-

ни. Затвърждавате отношенията си 

с братя, сестри, съученици, роднини 

и съседи. 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ДНИ са 19, 

20, 21, 22 и 23 ноември. Може-

те да постигнете много, ако се 

мобилизирате. След 23-ти обърне-

те внимание на отношенията с ше-

фовете. 

 ТРЯБВА ДА СЕ ДОКАЗВАТЕ на 24-

ти. Внимавайте да не се заблудите в 

преценките си, както и в намерения-

та на висшестоящите спрямо вас. 

 ВРЕМЕ ЗА СЕРИОЗНА РАБОТА 

предстои от 26 до 30 ноември. Осъ-

ществявате творческите си наме-

рения.

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...

4–16 ноември 
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: 5, 6, 13, 14 и 15 (до 16.50 ч.) ноември.
  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработ-
ват най-добре на:7, 8, 15 (след 16.50 ч.) и 16 ноември.
  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате 
на: 9 и 10 ноември. 
  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на: 4, 11 и 
12 ноември.

17 ноември, 
17.17 ч., 

Луната е в ТЕЛЕЦ 
ПЪЛНОЛУНИЕ

  Вероятно е да имате много голям апетит, тъй като Телецът обича да си угажда. А 
когато пълнолунието е в Телец, поривите за похапване се удържат много труд-
но. Съветвам ви целенасочено да се ограничавате в храненето, особено ако има-
те проблем с теглото. Минете на строга диета, защото ако днес качите килогра-

ми, има голяма опасност дълго време да ги задържите. За да облекчите напреже-
нието, което в повечето случаи ще ви кара да се „утешавате“ с храна, се 
възползвайте от ефектите на ароматерапията и масажа на стъпалата. 
Вземете си топъл душ или ароматна вана.

1–2, както и 
18–30 ноември 

НАМАЛЯВАЩА ЛУНА

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

Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 23, 24 и 25 (до 14.12 ч.) но-
ември са препоръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 
25 (след 14.12 ч.) и 26 ноември са датите за скулптиране и оформяне на различ-

ни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 20 (след 
13.24 ч.), 21, 22 и 30 ноември се препоръчват: сауна, плуване, танци, водна аеро-
бика, акваспининг, или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви 

помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки 

вода, което води до изглаждане на целулита. 1, 2, 18, 19, 20 (до 13.24 ч.), 27, 28 и 
29 ноември са дните за дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 
мин дневно) и аеробика.

3 ноември, 14.51 ч., 
Луната е 

в СКОРПИОН 
НОВОЛУНИЕ И 

СЛЪНЧЕВО 
ЗАТЪМНЕНИЕ

  Не пропускайте този ден – назрял е моментът за сериозен „преврат“ в на-
чина ви на хранене. Прочистете организма. Луната в Скорпион ще ви помог-
не бързо да се справите с пороците, които не харесвате в себе си, и да „из-
триете“ поне едно свое нежелано качество от характера си. Ако днес вземе-

те решение да отслабвате и веднага минете на диета, ще имате успех. Непременно 
намалете храната. Яжте само салати и плодове и пийте само сокове. Бързо и лес-
но ще се отървете от токсините и ще отслабнете поне с половин килограм, който 
няма да качите дълго време напред. Не забравяйте днес да пиете и достатъчно коли-

чество вода, за да помогнете на организма да елиминира отровите. 

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

желания и цели, те придобиват вълшебна сила да се самоизпълнят. 

  На новолуние в Скорпион стават актуални темите, свързани с трансформация, въз-
становяване, придобиване на власт, преодоляване на кризи, самоусъвършенстване, 
секс, духовно партньорство и финансови съдружия. Тайни могат да излязат наяве. Не 

е изключено да се запалите по психология, политика, но и да ви завладеят натрапчиви 

мисли и страхове. Сега е моментът за поемане на рискове. 

  Можете да започнете лечение в областта на: дебелото черво, ректума, пикочния ме-
хур, отделителните и половите органи, както и да проведете профилактика на пре-
менструалния синдром.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ

ПОДСТРИГВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

За трайна прическа: 
1, 2, 18, 19, както и 23–30 ноември

За бърз растеж на косата: 
5–10, както и 13–17 ноември

3, 4, 11, 12, 20, 21, 22, 30 ноември

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: 7, 10, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 29 ноември, 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.

КЪДРЕНЕ И БОЯДИСВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16, както и 23–29 ноември 3, 4, 11, 12, 20, 21, 22, 30 ноември

КОСА

ПОСЕЩЕНИЕ В КОЗМЕТИЧНИЯ САЛОН, ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО

Процедури за подхранване и овлажняване на кожата, anti-age терапии, подхранващи маски: 
4–17 ноември

Процедури за почистване на кожата, парна баня, пилинг маски, отстраняване на кожни дефекти: 
1–9, както и 18–30 ноември

ЕПИЛАЦИЯ НА ТЯЛО, ОФОРМЯНЕ НА ВЕЖДИ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1, 2, 18, 19, както и 23–30 ноември 3, 4, 11, 12, 20, 21, 22, 30 ноември

КОЖА

МАНИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

1, 7, 8, 18, 16, както и 25–29 ноември 3, 4, 11, 12, 20, 21, 22, 30 ноември

ПЕДИКЮР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

7, 8, 25, 26 ноември 3, 4, 11, 12, 20, 21, 22, 30 ноември

НОКТИ

МАСАЖИ

За антицелулитни и дрениращи масажи: 1–3, както и 18–30 ноември

За релаксиращи масажи с лечебни кремове и етерични масла: 4–17 ноември

САУНА

1–3, както и 18– 30 ноември

СПА ПРОЦЕДУРИ
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ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ през НОЕМВРИ

ДАТИ
НЕ ПЛАНИРАЙТЕ 

ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на
ПРЕПОРЪЧВА СЕ 

ПРОФИЛАКТИКА на

13, 14, 15
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 

брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

16, 17
Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, 

матка, пикочни канали

18, 19, 20 

(до 13.24 ч.)
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта

20 (след 13.24 ч.), 

21, 22

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

23, 24, 25 

(до14.12 ч.)
Сърце, слезка (далак)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани 

с нарушения на кръвното налягане

25 (след 14.12 ч.), 

26

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), 

задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 

вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, 

лимфна система

1, 2, 27, 28, 29
Бъбреци, областта на слабините и кръста, 

както и на целия гръбначен стълб

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

брадичка, устна кухина, зъби

3, 4, 30
Яйчници, външни полови органи, матка, 

пикочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, 

сливици, тил, гласни връзки

5, 6
Бедра, черен дроб, както и 

манипулации на кръвта
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

7, 8
Коленни стави и сухожилия, 

челюсти, зъби

Гръдна област, стомах, лимфни възли, 

черен дроб, жлъчен мехур

9, 10 

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 

нервна система, органи, свързани с нарушения 

на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

11, 12
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 3 ноември, както и от 18 до 30 ноември.

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  3 ноември (новолуние), когато няма 

достатъчно лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 17 ноември (пълнолуние), защото тога-

ва 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

1.11 (от 4.30 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.

2.11 (от 5.37 ч.) – 
29-и ЛД

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

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

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

3.11 (от 6.46 ч.) – 
30-и ЛД

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

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

бягвайте суетата, освободете се от всичко ненужно!

3.11 (от 14.51 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.

4.11 (от 7.55 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. 

5.11 (от 9.03 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.

6.11 (от 10.06 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. 

7.11 (от 11.03 ч.) – 
5-и ЛД

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

тивно. Планирайте живота си занапред. Работете концентрирано. Не преяждайте. Отстоявайте 

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

8.11 (от 11.52 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. 

9.11 (от 12.34 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!

10.11 (от 13.11 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. 

11.11 (от 13.45 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. 

12.11 (от 14.17 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. 

13.11 (от 14.47 ч.) – 
11-и ЛД

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

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

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

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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14.11 (от 15.19 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. 

15.11 (от 15.51 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.

16.11 (от 16.27 ч.) – 
14-и ЛД

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

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

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

17.11 (от 17.06 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. 

18.11 (от 17.49 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 нарушавате 

вътрешния си комфорт с абсолютно нищо. На този ден е възможно да вземете кардинални решения в 

живота си.

19.11 (от 18.35 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. 

20.11 (от 19.26 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.

21.11 (от 20.19 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. 

22.11 (от 21.15 ч.) – 
20-и ЛД

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

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

бъдете заядливи днес. Не проявявайте гордост!

23.11 (от 22.11 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.

24.11 (от 23.09 ч.), 
както и 25.11 (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.

26.11 (от 0.08 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.

27.11 (от 01.08 ч.) – 
24-ти ЛД

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

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

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

стартирани точно днес.

28.11 (от 2.11 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!

29.11 (от 3.15 ч.) – 
26-и ЛД

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

вия, покупки и общуване. Постете. Днес хората се суетят, говорят излишно и сплетничат. Има опас-

ност да изразходите енергия напразно. Внимателно избирайте хората, с които общувате.

30.11 (от 4.22 ч.) – 
27-и ЛД

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

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

отдавна ви безпокои. Днес не пийте никакъв алкохол, защото ще подейства зле на психиката ви.
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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: 1–3, както и 18–30 ноември.

 Пране, химическо чистене и миене на прозорци: 3, 4, 11, 12, 20, 21, 22 и 30 ноември. Това са т.нар. дни на вода-

та. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ: 1, 2, 9, 10, 18, 19, 27, 28 и 29 ноември. Тогава по стъклата след из-

бърсване ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

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

ви препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съо-

бразени с „настроението“ на Луната за ноември.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:
  Модни дрехи, произведения на изкуството, пар-
фюмерия и козметика, музикални инструменти и 
аудиозаписи: 1, 2, 16, 17, 27, 28 и 29 ноември.

  Автомобил, мотор или колело: 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19 и 20 но-

ември.

  Текстилни изделия, предмети за бита: 7, 8, 21 и 22 ноем-

ври. 

  Метални изделия и режещи инструменти: 13, 14 и 15 но-

ември.  
  Канцеларски материали и книги: 18, 19, 25 и 26 ноември. 

  Спортни стоки: 5, 6, 13, 14, 15, 23 и 24 ноември. 

  Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобил-
ни апарати: 9 и 10 ноември. 

  Обувки и дрехи: 7, 8, 16, 17, 27, 28 и 29 ноември. 

  Бижута, злато, луксозни вещи: 23 и 24 ноември.

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:  
3, 4, 11, 12, 20, 21, 22 и 30 ноември.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 1, 2, 9, 10, 18, 19, 27, 28 и 29 ноем-

ври.

На тези дни с поливането има опас-

ност да провокирате появата на 

листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-
НЕ: 21, 22 и 30 ноември.

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

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

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

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

болекаря на 1 и 2, както и на 18–30 ноември.

  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 ноември подходящите дати за тези манипулации са: 1 и 2, както и 18–30 ноември.

  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 но-

ември подходящите дати за тези манипулации са: 4–12 ноември.

НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ХОДИТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР от 13 до 17  ноември, защото тогава зъбите са много 

чувствителни и ще ви боли повече. На тези дати Луната преминава през Овен, Телец и Козирог – знаците, които от-

говорят за зоните на главата, горната и долната челюсти и костите и костните образувания.  

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ (ОСВЕН В СПЕШЕН!) НЕ ХОДЕТЕ НА ЗЪБОЛЕКАР на 3 ноември (новолуние), защото съпро-

тивителните ви сили са слаби и организмът е по-уязвим, както и на 17 ноември (пълнолуние), защото кръвозагуба-

та и болките ще са по-силни от обикновено.
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ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
В този период възникват най-мно-

го връзки с чужденци. Привличането 
е взаимно и много силно. Духовното 
обаче се цени повече от сексуално-
то. Венера в Стрелец „има“ философ-
ско виждане за любовта. Периодът е 
благоприятен за нови запознанства по 
време на път и обучение. Така че се 
придвижвайте по-често и посещавай-
те курсове семинари, конференции и 
библиотеки! Сега хората стават до-
бродушни и доверчиви. Не са дребнави 
и не правят сметка на парите и чув-
ствата си. Това дава тласък не само 
на личните връзки, но и на бизнеса. 
Ще флиртувате по-често от обик-
новено, което не означава, че задъл-
жително ще „консумирате“ връзката. 
Венера в Стрелец обича естетиката 
на флирта. Тя е по-скоро контактна и 
интелигентна, 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“, инсценирайте 

„лов“ – това ще засили интереса на 

вашия избраник. Дамите с екзотична 

и нестандартна външност имат пре-

димство. Интелектът е вашето лю-

бовно оръжие – демонстрирайте еру-

диция, споделяйте идеите си и ще се 

радвате на вниманието на срещупо-

ложния пол. Но все пак не забравяйте, 

че Стрелецът включва две начала у 

себе си – човешкото и животинското. 

Затова освен с интелект, разпалвай-

те страстта му и с добре дозирана 

еротика.  Забравете за мърморенето, 

натякването и обсъждането на отно-

шения. Бъдете като шампанско – въз-

торжени, опияняващи 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 ин-

телигентност. Самите вие тряб-

ва да демонстрирате образованост, 

чувство 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 разтапят 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 
Внимавайте, защото сега се харчат 

най-много пари за внушителни бижу-
та, скъпи тоалети и парфюми. Пари-
те се печелят най-лесно в сферите 
на културата, науката, туризма и ре-
кламата. Харчат се и за книги, тури-
зъм, театри и предимно чуждестран-
ни концерти. Парите идват бързо в 
дните на Венера в Стрел ец, но и дос-
та по-бързо се изразходват. За сметка 
на това доставят истинска радост и 
разширяват хоризонтите ви, особено 
ако ги вложите в книги и пътувания. 

МОДА

Експериментирайте с етноелементи 
в облеклото. Венера в Стрелец обръ-
ща  повече внимание на пищните и 
обемни дрехи (например блуза с ръка-
ви тип „прилеп“ или пончо) и на го-
лемите шалове, придаващи царстве-
ност. Другият силен акцент са бе-
драта. Подбирайте дрехи, които под-
чертават сексапила им (например при-
лепнали поли и панталони, къси поли и 
шорти). От цветовете най-властен е 
синият – от небесносиньо до тъмно-
синьо. Актуални са и тъмночервеното, 
пурпурното и виолетовото. Скъпоцен-
ни и полускъпоценни камъни за бижу-
та: тюркоаз, хризопраз, оранжев шпи-
нел, сардоникс, амазонит.

ЛЮБОВ, СЕКС, 
МОДА И ПАРИ

С КАКВО ЩЕ НИ ИЗНЕНАДА 
ВЕНЕРА ПРЕЗ НОЕМВРИ

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 5 НОЕМВРИ (ДО 10.44 Ч.) ВЕНЕРА Е В СТРЕЛЕЦ

да р о в е т е  н а  В е н е р а
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Този продължителен период  на Вене-
ра в Козирог се дължи на ретроград-
ното движение на планетата, което 
започва от 21 декември 2013 г. и про-
дължава до 31 януари 2014 г. 

ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Когато Венера посети този аске-

тичен знак, всички стават сдържани, 
строги и хладни. На пръв план излиза 
темата за надеждността на интимни-
те отношения, за социалните успехи 
и финансовата сигурност на двойката. 
Подходът към любовта става много 
прагматичен. Това е период, в който 
трябва да „заземим“ своите чувства 
и страсти и да ги трансформираме в 
щастлив семеен живот. Сега са най-
облагодетелствани деловите хора, осо-
бено деловите жени, защото решават 
смело да щурмуват „висините“, без 
да се поддават на странично влия-
ние. Чувството за несигурност изчез-
ва. Времето е подходящо за приключ-
ване на стари задачи и за довеждане 
на проекти до техния логичен завър-
шек. Мнозина ще се сетят за срещи 
с приятели от своето детство. За да 
не се чувствате нещастни и неразбра-
ни, не очаквайте в периода на Вене-
ра в Козирог бурни чувства, специал-
но внимание и душевна топлота. Ако 
някой прояви интерес към вас, тряб-
ва да знаете, че или чувствата му са 
много сериозни и „узрели“, или се оп-
итва да се възползва от вашето ма-
териално или социално положение. Не 
е лошо сега по-често да анализирате 
отношенията, за да не се окажете из-
ползвани и манипулирани. 

Само за ЖЕНИ
Какво искат мъжете през периода 
на Луна Козирог? Как да се държите, 
за да ги изкушите и прелъстите?  
Сега мъжете трудно изразяват чув-

ствата си (още по-трудно от обик-

новено), стават по-сковани и неуве-

рени в себе си. Затова бъдете мили, 

дори той да ви изглежда малко груб и 

самоуверен. Трябва да знаете, че от-

вътре той копнее за внимание, въз-

хищение, комплименти и въобще – за 

одобрението ви. Не се учудвайте – 

и мъжете се нуждаят от  ухажване! 

Сега Адамовците търсят Ева, коя-

то да им помага в кариерния напре-

дък. Трябва да споделяте неговите 

стремежи и интереси, ако искате да 

го спечелите.

Само за МЪЖЕ
А какво искат жените през този пе-
риод? Как да им угодите, мъже?! 
И те искат сигурност! Очакват мно-

го отговорно и сериозно отношение. 

И техните чувства са някак „фил-

трирани“ и сдържани. Първо преценя-

ват дали обектът на желанието им 

ще се държи достатъчно надеждно 

и предано и чак тогава му отдават 

сърцето си. Ако искате да спечели-

те някоя жена сега, не се дръжте по-

върхностно и неангажиращо. Само с 

флирт няма да успеете да я покорите 

– ще трябва да є дадете и доказател-

ства, че сте стабилни и че чувства-

та ви са постоянни. Не се надявайте 

на лесни завоевания сега! По време на 

Венера в Козирог жените обичат да 

контролират ситуацията, затова им 

давайте по-често възможност да из-

разяват мнението си. 

ПАРИ 
Спечелените сега пари ще се харчат 

бавно и много разумно. Дори остатъ-
кът може най-сетне да бъде спестен. 
Парите ще отиват най-вече за дома 
(за ремонти и строежи). Най-сетне 
ще заделите средства, за да извадите 
необходимите документи за собстве-
ност на земя. Докато Венера е в Ко-
зирог (чак до 5 март 2014 г.), парите 
ще се харчат доста пестеливо дори и 
от най-разточителните хора.

 

МОДА
В този период трябва да се облича-

те скъпо, елегантно, строго и офици-
ално, за да изглеждате делови и изис-
кани. Отдайте предпочитание на кос-
тюмите в класически и ретро стил. 
Украшенията и добре да бъдат ста-
ринни – така ще удовлетворите изис-
кванията на планетата Сатурн, упра-
вител на Козирога, която символизира 
времето, в това число и миналото. 
Разцветките на дрехите е добре да 
са в оттенъци на сивото и в тъм-
носиньо. Съчетавайте тези цветове  
с черно и бяло. В този период е до-
бре да подчертавате коленете си чрез 
поли и рокли с дължина точно до-
там. Ръкавиците, особено по-удълже-
ните, също ще предизвикват внима-
нието. Препоръчваните камъни за пе-
риода са: обсидиан, корал, хиацинт.

ОТ 5 НОЕМВРИ (СЛЕД 10.44 Ч.) ДО 30 НОЕМВРИ 
(ВСЪЩНОСТ ДО 5 МАРТ 2014 Г.) ВЕНЕРА Е В КОЗИРОГ

  Подходящите дни през месеца: 
2, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 23, 26, 27 и 30 

ноември. 

  Неподходящите дни през месеца: 
13, 14, 15, 21, 28 и 29 ноември.

СРЕЩИ, 
ФЛИРТ, СЕКС

  БЛАГОПРИЯТНИТЕ: 2, 7, 8, 11, 

12, 16, 20, 23, 26, 27, 30 ноември. 

  КРИТИЧНИТЕ: 13, 14, 15, 21, 

28, 29 ноември.

ДНИТЕ 
НА ПАРИТЕ
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ЗАЩО ЗАЩО 
НЕ ХОДИМ НЕ ХОДИМ 
НА ГОСТИНА ГОСТИ

 ИНТЕРНЕТ  ИНТЕРНЕТ 
КАТОКАТО
КЛИНИЧНАКЛИНИЧНА
ПЪТЕКАПЪТЕКА

КАПКИ КАПКИ 
ЗА ОЧИ И… ЗА ОЧИ И… 
СЕКССЕКС

ПРАВО ПРАВО 
НА ГЛАСНА ГЛАС
или КАК РАБОТИ 
ВОКАЛОТЕРАПИЯТА

НОВА МОДА НОВА МОДА 
ВЪЗПИТАНИЕВЪЗПИТАНИЕ
„ЗА“ ИЛИ „ПРОТИВ“

илиили
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