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АНТРЕФИЛЕ

Облекчаване
на ноември

© WRANGLER | DREAMSTIME.COM

Л

екомислено се осмелявам да твърдя, че повечето хора
мразят ноември и масово се депресират, когато се
сблъскат с мъглите и безпразничната му сивота.
(Деня на народните будители не го броим, защото
не е достоен повод за кулинарно-пиянски разточителства,
с чиято помощ обикновено ние, българите, се вадим от
депресиите.) Всъщност в този брой, както му се полага,
бях решила да пиша точно за депресиите. Но по оптимистичен начин – за да извадя потъналите гемии на всички,
които преживяват болезнено трудно студа и прехода от
есента към мечтаната Коледа. Обаче на тези наши приятели сме посветили цяла една „сгряваща“ и насърчаваща
статия – „О, студ, поспри!“.
И понеже съм родена през ноември, ми се прииска да раздвижа кръвта на ноемврийската „Бела“ с някое по-забавно
антрефиле на „демократична“ тема. На тема, по която
всеки има мнение, и охотно би поспорил с мен. Защото
спорът сгрява отвътре и повдига самочувствието. Тоест
може да бъде използван като чаша горещ чай в зимен ден
и антидепресант накуп.
Та по коя тема хората спорят най-отдадено и ожесточено? Ами, по темата за вкуса, разбира се. Всеки е убеден,
че държи монопол върху добрия вкус и е готов с нокти и
зъби да брани своите лични предпочитания за цвят, форма, мисъл, чувство и поведение, както и да заявява непоколебимо антипатиите си. Аз също. Какво смятам за подсъдно безвкусно ли?
Първо, мъжете със сандали, разбира се. Да не говорим за
мъжете с чорапи и сандали! Второ, жени, които се разхождат в парка с обувки на неестествено високи токчета (да
не говорим за хитовите за сезона, които освен с токчета
са снабдени и с дебела платформа отпред!). Впрочем странни ми изглеждат и високопроходимите джипове в градска обстановка (същото е като да караш нов модел мерцедес само
по калните горски и полски пътища!). Но най-неприемливо
ми стоят висящите пред магазините на „Витошка“ продавачки пушачки. Тези недоразумения с блуждаещи погледи и
вирнати в ръце цигари ги имаше и преди да влезе в сила Закона за забрана на тютюнопушенето на обществени места.
Недоумявам също кой висш разум е родил нещо толкова „гениално“ като обществените тоалетни, в които се
влиза с монети. Човек може направо да се изпусне, докато развали една банкнота. Още по-чудовищно идиотска ми
изглежда тоалетната с монети на Централна автогара в
София, от която и излизането е с повишена трудност…

Впрочем точно през ноември (на 19 ноември) се чества и
Международния ден на тоалетните, който сам по себе си
също е недоразумение.
Какво още смущава моя висок вкус ли? Ами, не понасям:
черни чорапогащи под бяла пола (пък била тя и мръсно
бяла); мръсни яки на бели ризи; бели пари за черни дни (и
въобще идеята за пестене – не само на средства, но и на
усилия); изострен маникюр; прекалено остър език; тежък
грим посред бял ден; тежки характери (по-тежки от моя,
де); ламиниран паркет; изкуствени цветя; изкуствени усмивки; книги, пълни с печатни и правописни грешки; хрупането на пуканки в киносалона (макар че и аз си купувам
понякога, много са вкусни)…
Не са по вкуса ми също така нищо сладникаво (включително и прекалено сиропираните сладкиши), нищо лъскаво
(освен огледалата, пода и прозорците вкъщи), нищо брокатено (с изключение на играчките за коледната елхата) и
нищо крайно (в това число и разговори за края на света).
За проява на лош вкус смятам общите разговори между приятели (особено разговорите за времето и особено
проклетисването му), разказването на сънища ни в клин,
ни в ръкав и прекаляването с умалителните и с личното
местоимение за първо лице единствено число в разговора.
Хм, май точно на това място трябва да спра с изложението на личните си антипатии, за да не определите
този текст като безвкусен, а мен като хейтърка. Защото мразя хейтърите! Но пък обичам ноември. За разлика
от повечето от вас. Впрочем ако решите да празнувате
Международния ден на тоалетните, ноември няма да ви
изглежда толкова безпразнично сив!
Мариана ЯНЕВА
Бела, брой 11 (177), 2012
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КРАСОТА И ЗДРАВЕ

СЛАДЪК
НОЕМВРИ

ДЪЖДЪТ И ЛИПСАТА НА СЛЪНЦЕ
ВЪОБЩЕ НЕ СА ПОВОД ДА
ПРЕКАРВАТЕ ВРЕМЕТО СИ,
СНОВЕЙКИ МЕЖДУ ХЛАДИЛНИКА
И ТЕЛЕВИЗОРА.

ЕСЕНТА Е

ОТЛИЧНИЯТ СЕЗОН ЗА РАБОТА
ВЪРХУ СЕБЕ СИ.
ПРЯК СМИСЪЛ.

В НАЙПЪК И НЯКОИ

РАЗКРАСЯВАЩИ ПРОЦЕДУРИ СА
ПОЛЕЗНИ НЕ САМО ЗА КОЖАТА,
НО И ЗА ДУШАТА.
© GENNADIY POZNYAKOV / WWW.123RF.COM

ПРОТИВ
МЕЛАНХОЛИЯ

Lumene Sensitive Touch 5
MIN SOS CREAM

Научно е доказано, че ароматите
на шоколад, ванилия, канела и пресни
плодове стимулират производството на ендорфини, което означава,
че ни правят по-щастливи. Но от
сладкишите и тортите се напълнява безнадеждно, а да намерите сочни и хубави плодове на пазара през
ноември, е нереално. Тогава се запасете с „вкусна“ козметика. В дрогериите е пълно с шоколадови кремове за тяло, ванилови душ гелове, маски с аромат на мандарина или киви.
Обонятелните рецептори реагират
на мириса им по същия начин, както на мириса на природните им
аналози. И изпращат към мозъка съответните хубави сигнали. Впрочем
подобна козметика има не само психотерапевтично въздействие. Какаовото масло например ефектив-

e първа помощ при суха, груба и раздразнена кожа. Успокоява в рамките на 5 минути раздразненията и
неприятните усещания. При редовна употреба повишава търпимостта на кожата към външни дразнители. Кремът също така намалява
зачервяванията от слънчево изгаряне. Отличен избор
при променливи климатични условия.
Съдържа 100% органично ленено семе, провитамин В5 и иновативна, успокояваща кожата
технология. С него освен
лицето може да се третират тялото, ръцете и
по-специално, лактите и
коленете.
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но омекотява и овлажнява кожата,
а канелата е с чудесни противовъзпалителни свойства.
В САЛОНА Шоколадовата, медената или плодовата козметика може
да бъде няколко пъти по-ефективна, ако е в ръцете на професионалист. Например спа ритуалът „Плодов коктейл“ включва пилинг и компреси със сушени плодове – истинска
наслада за душата и тялото. Активните съставки в коктейла бързо връщат еластичността на кожата, а целебният аромат и опитните
ръце на спа терапевта ви помагат
да се отпуснете и да забравите, че
на света съществува стрес.

ЗА СГРЯВАНЕ
Топлата вана е най-обикновената
спа процедура, която, освен че идеално премахва стреса, влияе и благотворно на кожата. Най-добре е да
вземате вана вечер, преди сън. Во-

В КАНЕЛЕНО
НАСТРОЕНИЕ

ЗА ТЕЗИ, КОИТО СЕ
БУДЯТ ТРУДНО

Усещане за комфорт през зимата създават топлите,
сгряващи аромати – както
на парфюмите, така и на
козметиката за лице и тяло.
На канела, бадеми, мед и ориенталски подправки трябва
да мирише в козметичната
ви чантичка през студените
месеци, ако искате настроението ви да не пада под нулата. Въпросните „стоплящи“ аромати е доказано, че
влияят благотворно и на
кожата. Например екстрактът от сладък бадем забавя стареенето. Сухата и
тънка кожа, а също и сухата коса, се повлияват добре
от етеричните благоуханни масла. Те са с по-силно изразена защитна функция в
сравнение с кремовете.

Когато навън е още тъмно,
но ви се налага да станете
бързо, препоръчваме тонизираща ударна доза цитрусова козметика: душ гелове с екстракт от лимоново,
грейпфрутово или портокалово масло. Те ще върнат на
кожата нейния здравословен
цвят и блясъка на косата. А
уханието на цитруси ще ви
помогне да се разсъните побързо.
Тонизиращите средства можете да съчетаете с контрастни душове. Резките
температурни промени не
само ще ви ободрят, но и ще
заздравят стените на кръвоносните съдове и ще подобрят обмяната на веществата и имунитета ви.
Истината е, че от контрастните душове можете да се простудите, затова започнете обливанията
с топла и хладна вода, а не
веднага с гореща и студена.

дата трябва да е приятно топла,
но в никакъв случай гореща. Високите температури могат да провокират аритмия, виене на свят и след
това – безсъние. Същите са симптомите и ако забравите да излезете от ваната. Затова се постарайте да киснете в топлата вода не
повече от 15–20 мин.
За максимален ефект задължително използвайте „вкусни“ добавки. Пените, кремовете и солите не
само ще създадат подходяща атмосфера, но и ще омекотят водата и ще гарантират на кожата допълнително овлажняване и подхранване. Днес е особено важно да защитаваме епидермиса от недостиг
на влага, така че отдайте предпочитание на средствата, които съдържат овлажняващи и подхранващи компоненти – етерични масла,
морски водорасли, мед, витамин Е.
Докато сте във ваната, можете
да проведете и сеанс по ароматерапия. Да повдигнете настроението
си и да се отпуснете след тежкия

ден, ще ви помогнат иланг-илангът и жасминът. Ароматът на
подправките кардамон, карамфил и
бергамот създава чувство за уют
и… сгрява. След като приключите
с водната процедура, нанесете етерично масло на лицето и тялото.
Това е най-добрият начин да спасите кожата си от сухота през студеното време на годината.
В САЛОНА Инфрачервената сауна е чудесна сгряваща процедура,
подходяща даже за тези, които по
здравословни причини не могат да
вземат вана. Специалната инфрачервена система нагрява не въздуха
в кабината, а тялото, затова нагревките се понасят много леко и
дават отличен резултат. Процесът
на потоотделяне в инфрачервената
сауна протича няколко пъти по-бързо. Оттук и очистването на оргаБела, брой 11 (177), 2012
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отоците по тялото и даже леко
да коригирате контура на фигурата
си. Към по-добро, разбира се.

© VITALY VALUA / WWW.123RF.COM

НОВО ОТРАЖЕНИЕ
В ОГЛЕДАЛОТО

низма е по-ефективно, елиминирането на токсините и шлаките – поинтензивно, а кръвообращението –
по-активно. С помощта на инфрачервената сауна можете да решите
и някои кожни проблеми (запушени
пори, загуба на тонус), да намалите

Не ви харесва как изглеждате?
Измийте косата си! Както казват
французите, жената с чиста коса
просто не може да е грозна. Ако
есенната меланхолия ви е победила
тотално и нищо от гореказаното
не ви помага да я прогоните, експериментирайте с цвета на косата
си. Кардиналните промени обаче е
задължително да поверите в ръцете
на фризьор, в чието майсторство
безрезервно вярвате. А в домашни
условия е допустимо да използвате
единствено тониращи шампоани,
които ще освежат цвета на косата, ще усилят яркостта му и ще
тушират нежеланите лоши ефекти.
Веднъж седмично задължително
глезете косата с маска. Това не
само ще заздрави косъма, но и ще
ви помогне да се отпуснете. Избирайте маски с аромат на цветя, екзотични плодове и ягоди. Ако нямате такива, в най-обикновена маска добавете няколко капки етерично масло от роза, от лавандула или
пачули. Така ще създадете „авторска“ козметика. Маската дръжте

ТОН ЗА ТОНУС
Тонизиращият масаж е отличен начин да върнете яснотата на мислите си и еластичността на мускулите си. И отнема много малко време – 20–40 мин. Найдобре е да го правите сутрин, за да получите заряд
от енергия за целия ден. Главната особеност на такъв
масаж е в бързите и отривисти движения на ръцете,
интензивните разминавания на дланите и в тонизиращите потупвания. Искате ли да се ободрите и едновременно с това да поработите над фигурата си? Запишете се за процедурата „Душ на Шаркї“.
Тя е кръстена на своя изобретател – известния френски невропатолог и психиатър Жан-Мартен Шаркї. Ако
намерите време и сили да се подложите на струйния
душ за 7–10 сеанса, можете да разчитате на видимо намаляване на обемите на тялото, сдобиване с гладка и
опъната кожа и на имунитет в отлична форма. Минусът на тази процедура е, че е доста болезнена.
12
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на косата не по-малко от 15 мин.
По желание можете да сложите на
главата шапка за душ – интензивната топлина ще усили ефекта и
косата мигновено ще стане по-копринена и блестяща.
И, разбира се, под новия цвят коса
променете и грима си. През този
сезон фаворит за цвета на червилото е наситеното виненочервено. В модата на грима на очите се
налага „опушеният“ поглед (smokyeyes) в сиво-виолетово. А за всекидневния макияж се придържайте
към монохромността – прасковено-златисти оттенъци на клепачите, скулите и устните подхождат
практически на всички.
В САЛОНА
Не
подценявайте
ефекта на професионалните грижи
и спа процедурите за коса. Майсторите в салона разполагат с огромен
асортимент от възстановяващи и
подхранващи средства, но най-важното е, че избират приложението
им според индивидуалните особености на всеки клиент.
Масажът на скалпа също не е за
подценяване – той стимулира не
само космените фоликули, но и умствената активност и кръвообращението. А освен това нормализира
и дейността на нервната система.

СПЯЩА КРАСАВИЦА
Една от най-разпространените причини за есенната депресия е недоспиването. Ако нямате възможност
да промените режима си, пробвайте, макар и веднъж в седмицата, да
посетите салон по красота и да си
починете в алфа-капсула. Този чудодеен апарат ще ви даде възможност:
да наситите кожата с кислород;
да направите микромасаж на тъканите;
да повишите настроението си с
помощта на цветова и музикална
терапия.
При това 30 минути в алфа-капсулата напълно заместват 2 часа сън
през нощта.

ПОДМЛАДЯВАЩИЯТ КИСЛОРОД
Повечето от нас знаят, че кожата си остава розова като на бебе и по-дълго опъната само при редовни
доставки на кислород отвън. От белите дробове молекулите на въздуха попадат в кръвта, а чрез нея –
в клетките, където доставят „гориво“ за задвижване
на процеса на тяхното делене. Активната обмяна на
веществата на ниво кожа е в състояние да редуцира
бръчките. Но не всеки има възможност редовно и посветено да прави разходки на чист въздух. Още повече
през зимата, когато студеното време ни държи повече вкъщи, на топло.
Добра алтернатива да вкараме допълнително количество кислород в кожата предлагат кремовете за лице,
но само тези, в които кислородът е „опакован“ в специални транспортиращи капсули. Благодарение на микроскопичните размери на тези капсули, той може да
стигне до най-дълбоките слоеве на кожата и да бъде
освободен там, където е най-необходим.

КОМБИНАЦИЯ ОТ ВИТАМИНИ
Козметиката не може без добрите свои приятели витамините. Комбинирани по подходящ начин, те са непобедими в борбата с преждевременното стареене. Витамин С например стимулира образуването на колагенови влакна и така поддържа кожата еластична. Когато е в съюз със стабилизиращия витамин Е, той подобрява естествените защитни свойства на кожата
и предлага непробиваема защита срещу разрушаващите клетките свободни радикали. Ако редовно и упорито използвате козметични средства, съдържащи тази
комбинация, дълго време ще държите старостта далеч
от себе си. Поне видимото остаряване.
© VITALY VALUA / WWW.123RF.COM

С

тресът, неблагоприятната околна среда и
най-вече ултравиолетовите лъчи затрудняват живота на кожата ни, и то съвсем
отделно от нормалния процес на стареене.
Но козметологията напоследък доста „дръпна“ напред.
Открити са толкова много активни вещества и методи, с които можем да се преборим за чиста и силна
кожа, че е престъпление да не се възползваме от тях.
Ще ви припомним най-значимите и най-талантливите.
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МАГНИТИТЕ
също правят кожата по-красива! Учени успели да привлекат със слабо магнитно поле съдържащото се в
червените кръвни телца желязо. Микроскопични магнитни частици, капсуловани в кремовете, активизират микроциркулацията в кожата и подобряват кръвооросяването и клетъчното обновяване в тъканите.

ГРИЖИ В СПЕЦИАЛЕН РИТЪМ
Кожата си има собствен биоритъм – през различните периоди от денонощието в нея протичат различни биологични процеси. Ако съгласувате козметичните грижи с тях, ще оптимизирате ефективността на
козметичните продукти, които прилагате.
В 7.00 ч. например лимфата тече много мудно и моментът е идеален за използване на крем против торбички и отоци под очите! След 23.00 ч. процесът на
клетъчна регенерация е най-бърз – това е точното
време за подхранващи нощни кремове.

РЕТИНОЛ – УБИЕЦЪТ НА БРЪЧКИ
Абсолютният победител в борбата срещу бръчките
и до днес си остава витамин А (ретинолът е негова
по-пречистена и активна форма).
Дори и след кратковременна употреба, той видимо
изглажда кожните неравности. Витаминът се влага и
в дневни, и в нощни кремове, а също и в маски и кремове за околоочен контур – при това се вкарва все
по-надълбоко в кожата чрез все по-рафинирани транспортиращи системи.

ЕКОРАВНОВЕСИЕ
Отделените от автомобилите изгорели газове, озонът, смогът и UV радиацията също тормозят и увреждат кожата – окислителните процеси провокират
образуването на излишно количество свободни радикали
в нея. Тъй като свободните радикали са тези, които
разрушават кожните клетки, те се смятат и за главните виновници за преждевременното стареене.
Между другото, козметичната наука успя да развие
специални вещества, които могат да се противопоставят на лошата околна среда. Най-добрият пример
в това отношение е ензимът, извлечен от покълнала
пшеница, който е в състояние да неутрализира вредни
вещества, попаднали в кожата.

се борите със специфичен кожен проблем – например
чувствителна кожа или пък обриви. Основанието да
ви дадем такъв съвет, е, че веществата в продуктите от една и съща серия са перфектно съгласувани
и се допълват.

КРИОТЕРАПИЯ
Студът зачервява бузите, свива порите и дори е с
лек лифтинг ефект. Съвременната козметика използва различни видове въздействия на студа върху кожата. Целта е да се създаде термичен шок, т.е. температурата на кожата да се понижи силно за кратко
време. Свиването, последвано от разширяване на кръвоносните съдове, е мощен импулс за активизиране на
кръвообращението на кожата и води до подобряване
на цвета на лицето.
Подобен е ефектът и от криомасажа с течен азот,
който тонизира „заспалите“ капиляри и ускорява всички обменни процеси в кожата, вследствие на което в
нея постъпват необходимите витамини, аминокиселини
и микроелементи. Уморената, увиснала и бледа кожа се
събужда и започва да диша по-бодро. Освен това по
лицето са разположени много рефлексни точки и зони,
чиято стимулация чрез криомасаж оказва въздействие
върху целия организъм.

Д-Р МАРИНА БЕЛЧЕВА,
специалист по ирисова диагностика,
хомеопатия, цветотерапия и
диагностика на стреса

ДОБРА СЪГЛАСУВАНОСТ
Ако искате да се радвате на оптимален резултат
от козметичните грижи, които полагате, най-добре
сложете всички яйца в една кошница, тоест заложете на продукти от една и съща марка. Или поне използвайте продукти от една и съща серия, когато

ЗАБРАВЕТЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯТА СЕГА
Студът няма да навреди на кожата, ако използваме
кремовете за лице грамотно. Забравете за хидратиращите, ако температурата навън е под нулата. При
минусови температури водата замръзва, включително и тази, която е вложена като съставка в овлажняващата козметика. А от това се пукат капилярите!

1505 София,
ул. „Марагидик“ №10-А, партер
Работно време:
от 9.00 до 17.00 ч.
от понеделник до петък;
събота и неделя – след
предварителна уговорка.
Предварително записване на тел.:
02/873-29-04 или 0894/329-940
имейл: beler_med@mail.bg
Бела, брой 11 (177), 2012
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Когато „есен” означава
скованост, схващания, болка…

З

наете как е – времето застудява и все по-рядко се разхождаме навън. Неслучайно за повечето хора есента и зимата са синоними на обездвижване и всички, свързани с него неприятни усещания. А когато и работният ден
минава в една и съща поза – на крак или пред компютъра – нещата съвсем се влошават. Болките в шията, гърба, кръста и крайниците неусетно се превръщат в ежедневие.
АКО СТЕ РАЗПОЗНАЛИ СЕБЕ СИ В ГОРНИТЕ РЕДОВЕ, ВИЖТЕ НАШИТЕ РЕЦЕПТИ:

Рецепта №1: ДИВ КЕСТЕН, АРНИКА и щипка РОЗМАРИН
Масажният гел с див кестен и арника на ASAM е изключително популярен продукт в Германия, където е известен просто като „конски балсам“. Защо „конски“? Древна история… От векове немските коняри ползват комбинацията див кестен–арника–розмарин в състава на домашно приготвени мазила, с които освежавали уморените работни коне и възстановявали силите им. С времето хората също започнали да се възползват от доказаната ефективност
на старата рецепта, а технолозите на ASAM я използват днес като основа на един от бестселърите на компанията.
Масажен гел с див (конски) кестен и арника биха оценили високо не само жертвите на заседналия начин на живот,
но и упражняващите физически труд, както и активно спортуващите. С негова помощ мускулната треска минава много по-бързо, болката от претоварването отшумява, комфортът и тонусът се възвръщат.
Понякога болките в ставите са особено силни и упорити – шиповете причиняват кошмарни изживявания, а възрастовата граница на страдащите от тях непрекъснато пада. Подобно е положението и с различни заболявания на опорно-двигателния апарат. В такива случаи може да помогне
Рецепта №2: ДЯВОЛСКИ НОКЪТ и ЕВКАЛИПТ
В полупустинните части на Южна Африка вирее странно растение с подобни на куки плодове. Именно те дават името на билката дяволски нокът. Коренът ù съдържа невероятен коктейл от ценни биологично активни вещества. Найзначимата от тях е глюкозидът харпагозид. Научно установен факт е, че харпагозидът потиска действието на ензима, отговорен за възпалението на хрущялната тъкан. В резултат болката и отокът на възпалените стави намаляват.
Улеснява се ставната подвижност. И всичко това – благодарение на мощното противовъзпалително, противоревматично, обезболяващо и седативно действие на дяволския нокът. В лабораториите на „АСАМ” съчетават „африканското чудо” с австралийското „дърво на живота” – евкалипта. При локално приложение евкалиптът нежно тушира болките, отпуска схванатите мускули, тонизира и освежава.
Когато се възстановявате след травми, когато Ви тормозят ставни болки или пък костите постоянно Ви „въртят”, когато сте опитали няколко средства безрезултатно, опитайте рецепта №3.
Рецепта №3: ЧЕРЕН ОМАН
Черният оман, познат още като мазен корен, див тютюн, страстник, съвсем неслучайно е най-известен с името зарасличе. От векове се цени „магическата” му способност да ускорява оздравителните процеси след счупвания на
кости, натъртвания, изкълчвания, разтягане на сухожилия.
Науката отдавна е разконспирирала магията на „черната“ билка. В основата на нейната уникална лечебна сила е високото съдържание на алантоин, който стимулира регенерацията на клетките и заздравяването на кости, хрущяли,
мускули и сухожилия. Действието на алантоина отлично се допълва от слузни вещества (успокояват възпалените тъкани), розмаринова киселина (със силно противовъзпалително действие), хранителни компоненти (калий, калций,
фосфор, витамини, протеини и др.).
Според научните изследвания концентрацията на лечебни вещества е най-висока в корена на растението. Затова
именно екстракт от корен на черен оман е основният активен компонент в новия масажен гел от добре познатата серия KräuterhoF на ASAM. За пореден път фирмата от Бавария среща добрата стара традиция със съвременните технологии, за да създаде продукт с висока ефективност, безкомпромисно качество и достъпна цена. Съчетание, което
вече половин век е фирмена запазена марка.

Ще откриете масажните гелове KräuterhoF на ASAM в аптечната мрежа в цялата страна
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г рим

Запознайте се с Промис Таманг Фан (Promise Tamang Phan).
Тук тя е без грим. Но може да се превърне във всекиго. Дори и в мъж. Наричат я човека хамелеон, тъй като
лесно се преобразява в различни знаменитости и фикшънгерои. Наричат я още интернет гуруто на мейкъпа
в YouTube, а нейните трансформации са гледани над 129 млн. пъти.
Ние в БЕЛА също се впечатлихме от нейните превъплъщения. Показваме ви една малка част от тях.

ОЛИ

Ж
ИНА Д
Л
Е
Ж
НД

КАТО СКАР
ЛЕТ ЙОХАН
СО

КАТО А

Н

ИКА АЛБА

КАТО БИ

ОНСЕ
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КАТО ДЖЕС

ИМА

НА Л
ДРИА

КАТО А

Опитайте капсулите кафе
с най-новата система

НОВО

КАТО ЕДУАРД НОЖИЦИТЕ
КАТО МЕРИЛИ

Н

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

Още много превъплъщения на Промис може да видите във
фейсбук страницата є – www.facebook.com/pages/Promise-TamangPhan/123780867676067?fref=ts, както и в YouTube канала є dope2111
Подготви Албена ДЖИМОВА

САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!
www.espressocafe.bg, 0700 17 227 / 02 980 10 38

фризьорски

салон

ЕСЕН В КОСИТЕ,
РЕТРО В ПРИЧЕСКИТЕ
Модел, актриса и британска певица от 60-те години на миналия век, Туиги
и емблематичната є къса прическа навлизат в модата на косите днес в нови варианти.
Стилът може да се определи като момичешко-женствен

В

момента чрез косите можем
да се върнем доста назад
във времето – в 50-те, 60те и 70-те години на ми-

налия век, когато модни икони са
били Мерилин Монро, Бриджит Бардо и Туиги. Не се използват целите прически от онова време, а само
елементи от тях, понякога в противоположен цвят. Модата на големите къдрици и вълни се завръща още по-романтична. На „L`oreal
бизнес форум“, който се състоя от
1 до 4 октомври бяха дадени няколко актуални цветови направления.
Русото не изчезва, а се откло-

нява към по-топлите и към по-студените си нюанси. Налага се тъмнорусото с по-светли кичури, или
обратното. Русото е подходящ и
харесван цвят от много жени. Русите коси са по-податливи на обработка.
Акцентите в кестенявите
коси са под формата на сини, зелени или синьо-зелени кичури.
Кестеняворусо?! Няма такъв
цвят! Кестенявото си е кафяво, а

Фризьори от цял свят, вдъхновявайте се!
„С

пециалният пратеник“ на БЕЛА Марин Хубенов-МЪРФИ наскоро се върна от елитния форум за висшата мода в косите „Мондиал коафюр боте“ (Mondial Coiffure
Beaute) в Париж.
„На подобни форуми, на които присъстват водещи фризьори от
цял свят, не се представя нищо, което можеш да копираш директно в работата си. Тенденциите и идеите, които се демонстрират под формата на шоу, са винаги засилени, преекспонирани, за да ти подействат вдъхновяващо и да зададат посоката, в която да се развиваш“ – докладва Мърфи.
Най-впечатлен нашия „пратеник“ останал от
ЪНДЪРКЪТ (UNDERCUT) ПОДСТРИГВАНЕТО
То се характеризира с къси зони около ушите и тила, върху които пада по-дълга коса „Зоните тази година са много по-големи, а отгоре косата е доста филирана и олекотена, така че да

Модели
на „Сако
интернешънъл“
(Saco
International)
демонстрират
ъндъркът
подстрижки
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може да се носи във всички посоки – освен на двете страни,
също така нагоре и назад. За жалост нямам много клиентки,
на които да предложа тази подстрижка, защото е прекалено
екстравагантна. Но ви уверявам, че е доста практична за поддръжка“ – предупреждава Мърфи.
Разбираме го, защото всеки фризьор от неговата класа
БИ СЕ РАДВАЛ ДА ТВОРИ
адаптирайки подстрижки и прически към лицата, на които
тези подстрижки и прически биха паснали най-добре. Но за жалост, освен с лицата, прическата се свързва и с разбиранията
и темперамента на човека. А в България екстравагантността
не е влязла още в широка употреба.
„Впечатли ме и по-дръзкото скъсяване при късите прически,
както и оформянето на прекалено мъжки бакенбарди и изчистени контури“ – завърши своя „доклад“ Мърфи.

„Тони енд гай“
(Toni & Guy),
английската
школа, която
задава тона в
световното
фризьорство,
също
представя
ъндъркът
подстрижки

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

ВЕЧЕ С НОВ ОБЛИК

Едрите букли
са още по-красиви
на рижаво-червен фон

не русо. Според скалата, която се
използва от повечето фирми, от 3
до 5 са кестенявите нюанси, а от
6 нагоре – русите. Колориметрията
е унифицирана напоследък. Може да
се каже тъмнорусо, меднорусо. Но
кестеняворусо – никога!
Цветът кестен е всъщност
светлокафяво с меден оттенък.
Опушено русо?! Това вече го
има и се постига със специална
техника, наречена балеаж. Върху да
кажем кестенява основа изсветляваме няколко кичура с изсветляващ
продукт, който обезцветява косъма с три тона, след което, при из-

Отново влиянието
на Туиги, но и на
Лиз Тейлър, която
беше истинска жена,
родена съблазнителка

УСЛУГИ

Влиянието на Бриджит Бардо се
прокрадва в неподредените коси –
на вълни или на едри букли

миване на боята, връща цвета с
един тон. Матираните в същата
гама кичури изглеждат като опушени, по-светли зони в косата.
Платинено русото също го има
като тенденция, но за жалост не
отива на много жени. Платината
е подходяща или за дами с много
бяла кожа, или за такива с много матова, но в никакъв случай за
дами с жълтеникав оттенък на кожата. Впрочем платиненото отива на жени със студено излъчване.
През есента, когато всичко
става мрачно, модерните цветове,
естествено, стават червеното и
медното. На власт идват по-интензивно червеното и оранжевото.
Виолетовите нюанси също са
актуални през този сезон.

фризьорски услуги
маникюр и педикюр
козметика – процедури
за лице и тяло
Dermosonik – метод
за намаляване на целулита
грим
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

НОВО

БЛАЖЕНСТВО ЗА КОСАТА ВИ

душа и тяло

ЕДНИ ОТ НАС СЕ РАДВАТ НА ЗИМАТА,
ДРУГИ, НАПРОТИВ, ПОСРЕЩАТ Я
НАМУСЕНО С ДУМИТЕ: „ООО, ПАК
СТУД!“. НО ДОРИ И ДА НЕ ОБИЧАМЕ
СТУДА, МОЖЕМ ДА ГО ПРЕВЪРНЕМ В
ИЗТОЧНИК НА ЗДРАВЕ И КРАСОТА.
© SUBBOTINA / WWW.123RF.COM

ова, че късната есен и зиова
мата не са любими на всички ни сезони, не е въпрос на вкус. Натуропатите (лекари, които подпомагат
и направляват естествените процеси за възстановяване на организма
и за постигане на баланс на всички
нива – физическо, ментално и духовно и емоционално) твърдят, че
както лесното, така и трудното
понасяне на студа зависи от телосложението и настройката на личността. Наблюдават се най-общо
два характерни типа. Към първия
спадат хора с мускулесто, здраво
телосложение, които са екстроверти. Пълни със сила и енергия, те
често предпочитат студа пред жегата. Хората от втория тип са
с по-слабо и сухо телосложение и
обикновено – интроверти. Те са понеустойчиви към стреса и по-чувствителни към студа. Зиморничави са
и тежко преживяват зимата.
Естествено, двата типа не се
срещат в чист вид. Повечето от
нас в една или друга степен притежават характеристиките и на еди-
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ния, и на другия. За да използваме
свойствата на студа за свое добро,
е важно да разберем обаче кои характеристики преобладават.

НЯКОИ ГО ПРЕДПОЧИТАТ
СТУДЕНО
„С идването на есента сякаш
оживявам отново. В летните горещини се чувствам ужасно – не мога
нито да работя добре, нито да си
почивам добре. В хладните дни усещам как кръвта ми тече по-бързо,
мисля отлично и добрите идеи ми
хрумват веднага.“
Подобни изказвания можете да чуете от активни хора, които принадлежат по-скоро към първия тип.
Ето и още едно: „Зимата ни носи
бодрост, защото самата природа
ни вика навън. Толкова е приятно
да се измъкнеш от вкъщи и да преодолееш сънливостта си! По това
време на годината с приятелите
ми винаги правим походи в планината. От студения въздух чувствата се изострят. Струва ми се, че
виждам по-добре, усещам по-дълбоко

и в общи линии – живея по-истински. И, разбира се, студът ни дава
възможност да усетим контраста
и цялата прелест на топлината и
уюта. Когато се върна вкъщи, си
наливам чаша горещо какао, завивам
се с любимото си одеяло и чета
книга. Подобно удоволствие не съм
изпитвала на никой от плажовете
по света, на които съм прекарвала лятото“.

ВЪПРЕКИ СТЕРЕОТИПИТЕ
Какво обаче да правим, ако с настъпването на по-студеното време
се разболеем от настинка или грип,
обземе ни перманентно лошо настроение и не ни се излиза навън?
Как да се накараме да бъдем активни, ако ни се иска да потънем в
зимен сън до настъпването на пролетта? Възможно ли е да обикнем
студа, ако установим, че спадаме
по-скоро към втория тип?
Глупаво би било да се лишаваме от
„подаръците“, които зимата ни е
приготвила. Затова при всички случаи е по-добре да се облечем топло

и да излезем на улицата, вместо да
стоим затворени цял ден между четири стени.
Студеното време през годината
е част от обичайния климат, към
който сме се адаптирали от деца.
Сезонните температурни промени
са полезни за нас толкова, колкото
и смяната на деня с нощта. Защото организмът ни е „програмиран“
да се подчинява на ритъма, характерен за мястото, което обитаваме. И йогите, и тибетските лекари
твърдят, че смяната на годишните
времена благоприятства здравето и
дълголетието ни. Ето защо е добре да прекарваме зимата в родния
си край, а не да бягаме в топлите
страни, за да се крием от обичайния за нас студ, който при всички
положения можем да понесем.

ТРЕНИРОВКА ЗА ИМУНИТЕТА
Студът действа като лек стрес
на организма и стимулира жизнените му функции (по-специално тези
на дихателната и сърдечносъдовата система).
Между другото, заболяванията от
грип са най-масови, когато температурите са около 0 градуса. Паднат
ли под нулата, процентът на болните значително намалява, защото е
известно, че активността на вирусите и бактериите намалява в условия на същински студ.
Студът неутрализира и много
алергени. Така например акарите
(основен домашен алерген) умират
дори на температури, по-ниски от
+10 градуса. Затова е полезно да
простирате дрехите да замръзнат
на терасата и да слагате плюшените детски играчки поне за нощ
във фризера.

МРЪЗНЕТЕ ЗА ЗДРАВЕ
Студът подобрява и процеса на
терморегулация (запазването на равновесието между външната среда и
организма). Именно на това се основава и закаляването. Ако го правим умно, без да изпадаме във фанатични крайности, то може да ни
донесе много ползи: укрепване на
съдовете и капилярите, намаляване на аритмията, подобряване на

Крем при студ
и вятър „БОЧКО“
Притежава балансирана формула за сигурна
защита в лошото време. Добавеният пчелен восък предпазва деликатната бебешка кожа от неблагоприятните въздействия на ниските температури и
вятъра. Подхранва
и овлажнява с помощта на витамин Е
и алантоин. Съдържа пантенол, който действа успокояващо и противовъзпалително.
Подходящ е за нанасяне върху цялото тяло, но не е препоръчително да попада в очите. Бързо попива
в кожата, което го прави подходящ
за честа употреба. Нанасянето на
крема се препоръчва да е непосредствено преди излизане от къщи.

белодробната вентилация, обмяната
на веществата и състава на кръвта (производството на еритроцити и левкоцити). Освен това закаляващите процедури усилват имунитета и отделителните функции
на организма, увеличават мускулната сила и повишават работоспособността на нервните клетки.
Не е за подценяване факта, че
студът принуждава нашия организъм да изгаря калории! Ако не се
изкушите да ги наваксате с прием
на повече храна, можете и да отслабнете благодарение на студеното време.

РАЗМИСЪЛ И ПОКОЙ
За предците ни зимата е била задължителното време за почивка от
усилния труд през лятото. Почивали са си в синхрон с природата,
така да се каже. Според древните
китайски лекари зимата е отредена
за размисъл и покой. Препоръчително е по-ранно лягане вечер и ставане след изгрева на слънцето. Но
тъй като отдавна не можем да си
позволим този естествен ритъм,
бихме могли поне малко да забавим оборотите. Според представи-

те на тибетските учители зимата
е добър период за възстановяване и
натрупване на сили. Тя е сезонът за
постигане на душевна яснота чрез
дълги разходки навън.
Много е важно обаче да не се
преохлаждаме. Зимните дрехи трябва да осигуряват топлина на краката, кръста, ушите, носа и устата.
И особено на кръста, защото според традиционните китайски лекари тази зона е нещо като енергийна
централа за организма ни (там се
натрупват запасите ни от енергия).
А за да не изпаднете в характерното за студеното време меланхолично настроение, яжте повече зърнени храни и покълнали семена (от
люцерна, леща, соя). Те съдържат
вещества, които ни помагат да останем бодри и активни дори и през
най-студения зимен ден.

ЗДРАВЕ И КЛИМАТ
Науката биометеорология се появява сравнително скоро, въпреки че
първите наблюдения за влиянието
на климата върху здравето ни са
били направени още през Античността. Биометеорологията изучава взаимодействието между атмосферните явления и живите организми – хора, животни, растения. Изследванията в тази посока са показали, че в сравнение с жителите
на селата градският човек е средно три пъти по-чувствителен към
климатичните промени.
Добрата новина е, че студът понижава кръвното на хипертониците, но пък изостря хроничните ставни заболявания. По принцип през зимата се наблюдава ремисия при психично- и нервноболните.
Що се отнася до главоболието, изводите не са еднозначни. Зависи от
какви причини е предизвикано то.
Обичайното главоболие (свързано с
остеохондроза и стрес) може да се
усили през зимния период. Специалистите дори говорят за „студенолюбиво“ главоболие.
През зимните месеци са по-малко
хората, които се оплакват от безсъние. Важно е обаче да се спи в
прохладно и проветрено помещение.
Бела, брой 11 (177), 2012
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Искате ли да не се разболеете
нито веднъж в студа? Тогава се
сприятелете със своя имунитет
и му помагайте да се бори
ефективно с вирусите чрез
балансирано хранене през цялата
зима. Четете и ще разберете
защо диетата за укрепване на
имунитета може и да ви стане
любима.

Д

а започнем от белтъчините, които трябва да присъстват обилно в храната
ни през зимата. Всъщност
антителата, и в частност имуноглобулините, които правят организмът ни устойчив на заболявания, по своята същност са белтъчини. За да се синтезира имуноглобулин, е нужен набор от аминокиселини в достатъчно количество.
При дефицит на определена аминокиселина, лимфоцитите (имунните
клетки, отговорни за синтеза на
имуноглуболина) не са в състояние
да произведат достатъчно. Пагубно
влияе върху имунитета има недостигът на незаменими аминокиселини като: триптофан, левцин, изолевцин, валин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин.
Повечето от тези наименования
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са ви известни навярно от етикетите на хранителните добавки.
Но защо са ви хранителни добавки,
след като можете да си доставяте
тези ценни аминокиселини направо
от храната?!
При това от храни, чиято обща
калорийна стойност не надвишава
2000 кал на ден – оптимален прием
за жена на средна възраст, която
не води особено активен начин на
живот. При по-активните, и особено при спортуващите жени и мъже,
калориите могат да бъдат повече.
Помнете –

повече може,
но по-малко не бива
В противен случай съпротивителните сили на организма ще отслабнат. В храната ви непременно
трябва да присъстват белтъчини
както от животински, така и от
растителен произход.
Проблем с недостига на т. нар.
незаменими аминокиселини би могъл
да възникне единствено при крайните вегетарианци, които не приемат абсолютно никакви продукти
от животински произход (месо,
яйца и млечни произведения).
Животинските продукти с високо
съдържание на белтъчини са: месо,

риба, яйца, извара (доставят 15–
20%). Растителните продукти с високо съдържание на белтъчини са:
гъби, бобови култури, пълнозърнести
храни (10–20%), хлебни изделия (7%).

За да работи по-добре имунната
система, са нужни и мазнини. Защото стените на лимфоцитите и
макрофагите (клетките, които спасяват организма от нашествие на
патогени) се състоят от липиди, в
това число и от „страховития“ холестерол, който хората напоследък
толкова старателно избягват.
Холестеролът обаче трябва да присъства в храната. В умерени количества, разбира се. Ето защо не
правете глупости и не изключвайте
напълно от менюто си яйцата и животинските мазнини.

Молим ви, не се подлагайте на диета с ниско съдържание на мазнини
точно през зимата. В най-студения
сезон без никакви угризения бихте
могли да приемате по 10 г животински мазнини плюс 20 г растително олио, без да напълнеете.
В качеството на животинска мазнина можете да ядете краве масло
или дори свинска мас. Не се шегува-

ме! Свинската мас не е вреден продукт и не бива да го елиминирате
от менюто си.

Именно в маста се съдържа арахидонова киселина (полиненаситена
масна киселина), от която в организма се синтезират медиаторите на имунитета. Така че проблемът не е в маста, а в нейното количество.
Маргарините са доста разнообразни и по калорийност, и по съчетания на растителни и животински мазнини в състава си. Преди да
ги купите, внимателно прочетете
всичко, изписано на етикета, и тогава вземете решение.

Да не пропуснем
и въглехидратите
Организмът ни има нужда както от бързите въглехидрати (захари), така и от бавните (скорбяла).
Трябват му също и баластни вещества (целулоза), защото са полезни
за храносмилането.
Въглехидратите, както белтъчините и мазнините, са необходими
за синтезирането на нови клетки
в организма.
Въглехидратите присъстват във
всички биологични течности (кръв,
лимфа, урина, секрети на жлезите,
междуклетъчни течности). А медиаторите на имунитета (разнообразни
молекули пептиди, протеини, гликопротеини, липопротеини и липиди) се
транспортират в организма именно
чрез биологичните течности.

За синтеза на всяка от молекулите на имунните медиатори е необходимо да осигурим на организма
достатъчно количество от всички
хранителни вещества – и белтъчини, и въглехидрати, и мазнини. Нашата задача е да му ги доставим,
а как и какво от тях ще употреби той, е друг въпрос.

Точни сметки
Ако приемем, че здравословният
калориен прием за здрав човек е
2000 кал дневно, за нормалното захранване на организма с белтъчи-

ни е необходимо да консумирате на
ден, по избор: 300 г месо, риба, сирене или кашкавал (60 г белтъчини); 100 г кълнове (15 г белтъчини)
и 350 г хляб (30 г белтъчини). Останалите 5 г белтъчини добавете
от консумация на зеленчуци.
Дотук осигурихте 1600 кал на организма.
Още 250 кал вземете от чисти
мазнини. Най-добре е да бъдат и
растителни (20 г олио – 170–180
кал), и животински (10 г краве масло – 70–80 кал).
Относно въглехидратите няма
какво да се вълнувате – ще си ги
набавите с консумация на зърнени
храни и хлебни изделия.
Останалите 150 кал „докарайте“
от свежи плодове и зеленчуци, които съдържат много органични киселини и фибри.
Дори и да сте привърженици на
разделното хранене, пак можете да
си съставите имуностимулиращо
меню – просто ще хапвате месните и млечните продукти отделно
от зърнените и варивата.
Впрочем върху имунитета влияе
отлично и един „гладен“ ден веднъж седмично. В този ден е добре
да пиете само вода с лимон (и по
възможност да не сте на работа).
Прочистващ ден се препоръчва и
при остри заболявания, протичащи
с висока температура. Гладуването
дава възможност на организма да
насочи енергията си към преодоляване на заболяването, вместо да я
използва за храносмилане.

За нормалното състояние на имунната система е необходимо ежедневно да снабдявате организма и

с пълния набор
витамини и минерали
Можете да пиете и витамини на
таблетки, но е за предпочитане да
си ги набавяте от храната.
Източниците на най-важния за имунитета витамин С, който е известен още и като аскорбинова киселина, са: киселото зеле, чаят от сушени шипки или от хибискус (каркаде),
цитрусовите плодове и шоково замразените през лятото ягоди, малини, къпини и боровинки.

Исторически източници на витамин С са и суровият картоф, както и отварата от хвойна, възпята
от Джек Лондон, която, естествено, вие няма да пиете, а за по-лесно ще си купите от аптеката витамин С на ампули.
Благотворно влияят на имунната
система също така мастноразтворимите витамини А и Е. За да се
усвоят оптимално от организма, е
задължително да поливате зеленчуците, които ги съдържат, с достатъчно количество олио или зехтин.
Напоследък много се акцентира
и върху биофлавоноидите, витамини от група Р, които в организма
също изпълняват роля на антиоксиданти и стимулатори на имунитета. Съдържат се най-вече в плодовете (особено в плодовете с виолетов цвят като черница, боровинка, червено грозде), в кората на цитрусовите, в зеления чай и, да ни
простят всички трезвеници, но и
в червеното вино! Да не забравяме,
че лекарите векове наред са предписвали на болните червено вино и
пилешки бульон.

Ако проявявате желание лично да се
убедите в способностите на д-р Цветан
Пешев като стоматолог, а не само да четете статиите му в сайта на Бела bela.
bg, можете да се обадите на телефони: 02/95227-55 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
Бела, брой 11 (177), 2012
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дравна култура

14
дни,

които ще оздравят
живота ви
А

ко се съмнявате, че сте в края на поредната година на неизпълнени
намерения и обещания, не се отчайвайте. Предлагаме ви да се „запишете“ в нашата „оздравителна програма“, за която със сигурност бихте
могли да намерите 14 последователни дни до края на 2012 година. Обещаваме ви,
че няма да ви се налага да полагате кой знае какви усилия, нито пък да променяте
драстично всекидневния си график. Достатъчно е всеки ден да отделяте по малко време за себе си. Пожелаваме ви успех и помнете, че е по-добре да се занимавате със здравето си, отколкото с лечение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА
Не е нужно да спазвате последователността, която ви предлагаме, но е задължително да изпълните задачите
в рамките на две последователни седмици – всеки ден по една задачка!
В хода на деня си припомняйте здравния съвет (акцент), който сте избрали да следвате измежду предложените от нас. Можете да направите свои допълнителни проучвания по него, или пък да обсъдите ефикасността му
с приятели и/или специалисти.
Водете си дневник. Прилежно записвайте ефектите, които е имал върху вас съветът ни. Водете си записки и
за допълните проучвания, които сте направили, и за изводите, до които сте стигнали.
Не се отнасяйте пренебрежително към писането в дневника. Ако не си водите записки, чувството, че сте направили нещо добро за здравето си, няма да е толкова силно и убедително. Не пропускайте нито ден. Постоянно си припомняйте, че сте се заели със значимата задача да направите живота си по-здравословен, и това ще ви направи по-упорити, уверени и спокойни. На четиринайсетия ден ще усетите колко много неща сте свършили за себе
си и за своето здраве.
Преценете сами кои от съветите бихте могли да превърнете в ежедневни навици.
На пръв поглед някои от предложенията ни нямат пряка връзка със здравето. Но не забравяйте, че да сте здрави, не означава само да не пиете лекарства и нищо да не ви боли. Здрави сте и когато се чувствате хармонично и се обичате.
Със сигурност сте срещали и друг път някои от препоръките, които ви даваме.
Не се заблуждавайте, че сте изпълнили програмата, ако само прочетете нашите съвети за всеки от дните. Прочитането не е равнозначно на изпълнение. Ще усетите ефекта от програмата само ако є се посветите дългосрочно.
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Изчеткайте кожата си с четка за баня, докато сте под душа.
Акцент Можете да си направите четков масаж и на сухо, като започнете с кръгови движения от горната част на ходилото на десния крак
и продължите нагоре, към бедрото. Повторете същото и с левия крак.
Масажирайте в посока от корема към сърцето, а после – от краищата на двете ръце към сърцето. Препоръчително е натискът върху
кожата да бъде осезаем, но не силен. След масажа вземете душ.

Почистете дома си.
Но не наведнъж. Започнете от подреждането на някое чекмедже. Действайте на
принципа „от частното
към общото“ и ще се радвате на идеален резултат. И
не забравяйте, че компютърът, таблетът, джиесемът,
домашният телефонен апарат и фотоапаратът ви също
трябва да се почистят – в пряк и в преносен смисъл.
Не е зле например да освободите място в компютъра
си, като изтриете ненужните документи, видоклиповете, снимки и телефонни номера. Останалата информация класирайте в папки.
Акцент Според древното китайско изкуство фъншуй,
мръсните или разхвърляни места в дома (или офиса) пречат на свободното движение на енергиите и отблъскват късмета. Чистотата и редът ще ви дадат възможност да се отпуснете и релаксирате пълноценно винаги
когато решите. На чисто и подредено се работи няколко пъти по-ефективно.

ПЕТИ ДЕН

Сутрин и вечер,
преди да измиете
зъбите си, старателно остъргвайте
езика си с лъжица или
специално създадена
за тази цел шпатула (продава се в дрогериите).
Акцент По езика се отлагат доста бактерии, които могат да станат причина за лош дъх и проблеми със зъбите и венците.
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СЕДМИ ДЕН
Укрепете мускулите на малкия таз. Всяка жена знае, че
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ДЕВЕТИ ДЕН
сила на
Направете си билков чай и помислете какво точно се съдържа в пакетчето, което оцветява горещата вода в чашата ви.
ДЕСЕТИ ДЕН
Акцент Колкото и привлекателни да ви се струват например английските
Днес пригответе вкусно ястие по нова
чайове, които се продават у нас, купете си по-добре от български билки. По
рецепта и се постарайте да не изяждумите на Учителя Дънов благотворното въздействие на билките и хранадате половината тава сами. Целта на
та е най-силно на мястото, на което те са отгледани.
днешното вкусно предизвикателство е

7
91111
ЕДИНАЙСЕТИ ДЕН

Безпокойства от всякакъв вид могат да
станат причина за безсъние – постарайте
се да предотвратите нарушенията на съня.
Слушайте приятна музика 30 минути преди
лягане. Нека бъде тиха, разпускаща и мелодична. Ако честотата на ритъма є е 60–
80 удара в минута, тя ще нормализира пулса и дишането ви преди сън. Друго, което
може да ви помогне да заспите дълбоко, е да
се разходите боси на терасата, а после да
вземете топла вана с морска сол. И накрая,
не забравяйте да проветрите спалнята.
Акцент Ако проспите днешния акцент, значи сте изпълнили безупречно съветите ни.
Опитайте „вкуса“ на следобедната дрямка.

8
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да се опитате да преборите лакомията.
Яжте колкото може по-бавно!
Акцент При бавното хранене хормоните, които отговарят за чувството на засищане, се отделят в почти два пъти по-големи количества.

ДВАНАЙСЕТИ ДЕН

Снабдете се с няколко книги, посветени на здравословния начин на живот. Подсказваме ви два от бестселърите в тази посока „Терапията
Герсон“ на Шарлот Герсон и Мортън Уокър и „Клетъчно пробуждане“ на
Барбара Рен. Познаването на подобна литература ще ви даде по-големи шансове да бъдете активни участници в процеса на лечение или в
поддържането на добро здраве.
Акцент Силата на т. нар. алтернативна медицина е огромна, а към
нейните механизми на лечение напоследък се обръщат все повече
представители на традиционната медицина.
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ЧЕТИРИНАЙСЕТИ ДЕН

Обърнете се към квалифициран астролог и си поръчайте индивидуален здравен хороскоп. Принадлежността ви към даден астрологичен знак ви прави
ТРИНАЙСЕТИ ДЕН
предразположени към определени заболяваВреме за класика. Изслушайте поне един от концертите на Моцарт
ния. Индивидуалният хороскоп обаче ще ви
например и обърнете внимание на въздействието, което музиката оказдаде много по-точна картина.
ва върху вас. Почти сигурно е, че влиянието є ще бъде отпускащо и реАкцент Възползвайте се от всичко, коелаксиращо. Възползвайте се от тези свойства на изкуството. Бихте
то вече научихте, и направете равносметмогли да отделите време и за разглеждане на репродукции на картини.
ка на участието си в програмата. С решеАкцент Въздействието на класическото изкуство влияе положително
нието си да прекарате последните 14 дни
върху запаметяването и усвояването на знания. Запомнете този факт
точно по този начин вие направихте голяособено ако ви предстои обучение или просто искате да повишите квалима крачка към култивирането на нов, инфикацията си, или да научите още един чужд език. Според седмия закон на
формиран, качествен и здравословен жисугестопедията приложението на класическото изкуство в обучението
вот.
е изключително ефективно. Досегът с класическото изкуство поставя
човека в условие на оптимална релаксация и хармония, които водят до
спонтанна възприемчивост и стимулират мозъчната дейност.
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„ЗДРАВЕТО НЕ Е ВСИЧКО, НО БЕЗ НЕГО ВСИЧКО Е НИЩО.“
АРТУР ШОПЕНХАУЕР

П

редставете си, че се намирате някъде, където няма нито
светлина, нито звук. Стъпките на другите ви се струват
далечни и усилията да ги догоните,
потъват в тишината на ограничения
свят, в който се чувствате като
разтворени. Болката е единственото
усещане, което ви събужда, а ехото
на отчаянието е безкрайно...
Събудете се и вижте – това не е
вашата реалност! Къпете се в светлината на хармонията, добрата енергия и безкрайните възможности на
новия ден. Тичате окрилени и знаете,
че можете да усещате, да виждате,
да мечтаете… Свят без болка!
– Възможен ли е, д-р Георгиева?
– Да! И той не е просто игра на
думи. За съжаление, повечето от нас
осъзнават силата и важността на
здравето едва когато разберат, че са
го загубили. Искам моите пациенти,
които идват в „Центъра по природна
медицина и гладолечение“, да са сигурни, че най-важна е вярата. И че заедно можем да преборим болестта. Новите технологии се развиват с главозамайващи темпове, ние само трябва
да ги следваме.
– Какви са новите възможности за диагностика?
– Заради неправилно хранене, стрес,
излишък от токсини или отрицателни емоции трептенията, вибрациите на здравото тяло могат да станат небалансирани или слаби. Тялото не може дълго да удържа агресивните нашествията на вируси, бактерии, токсичните химически вещества и метали, които си съществуват около нас и си имат свои собствени вибрации. И тук на помощ идва
биорезонансната терапия.
– Какво представлява тя?
– В началото руски, японски и американски учени, работещи за НАСА, създават програма, чрез която да влияят
благотворно на активността и концентрацията на космонавтите. По-

късно тази програма започва да се използва за медицински цели. Това е новата квантова медицина на бъдещето,
която може да лекува на клетъчно
и субклетъчно, квантово ниво. Всяка
клетка, орган и система в човешкия
организъм имат определена честота
на вибрация. Здравите клетки работят на една честота, а патологичните – на друга. Чрез биорезонансната
терапия организмът се доближава до
честотите на трептене на здравите
клетки. Информацията за клетъчните
вибрации се извлича от главния мозък
чрез специална апаратура.
– Какви са възможностите на
тази терапия?
– Чрез нея може да бъде подобрено общото състояние на организма, имунитета, концентрацията и кръвооросяването на всички органи и системи. Ускорява се детоксикацията чрез повлияване и унищожаване на хронични вирусни и бактериални инфекции, (при това
без да се използват лекарствени средства). Подобрява се също така и усвояемостта на витамини, минерали и
соли. Балансират се енергийният потенциал и жизненият тонус. Терапията
има и подмладяващ за организма ефект.
– Как се провежда самото лечение?
– Предварително се прави диагностика на всички органи и системи, която е безопасна. Регистрират се активността и честотните параметри на клетъчно ниво. Уточняват
се слабите, тоест проблемните зони
с намалена функция. Биорезонансният
апарат засича също трептения от
външни субстанции попаднали в организма (несъвместими храни, вируси, бактерии, гъбички, тежки метали, пестициди и др.). Ако работата
на организма е затруднена от всички
тези вещества, те могат да бъдат
изчистени чрез обратни трептения
на частици, които се наричат огледала. Лечението с уреда е високоефективно при много заболявания.
Разговора води Софи ТОПАЛОВА

ТРАЙНО ОТСЛАБВАНЕ!
ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ!
Специален гост в Център по природна медицина и гладолечение е проф. Пан КУНЦАЙ с уникална методика – акупунктура с
игла-нож. Тя гарантира сигурен ефект при
проблемно затлъстяване, високо кръвно
налягане, диабет, костно-ставни проблеми, проблеми на храносмилателната система и др.
Възползвайте се от груповите терапии в
Банкя, като предварително се запишете за
участие на посочените телефони.
Гарантирано отслабване!
Лечебно гладуване и захранване!
Лечебни и профилактични програми!
Пречистване на целия организъм!
Антистрес- и релакстерапии!
Експресна диагностика
и биорезонансна терапия!
ЗА КОНТАКТИ:
София, ж. к. „Надежда – 1“,
бл. 111, вх. 1, ет. 1, ап. 2
тел.: +359 02/980 17 77; 0878/544 668
WWW.DOCTORGEORGIEVA.COM,
e-mail zdrave@doctorgeorgieva.com
Н.с. ІІ ст. д-р Вергиния ГЕОРГИЕВА е специалист
по вътрешни болести, фармакология и фитотерапия.
Член е на Нюйоркската академия на науките, на
Съюза на учените в България, на Международното
дружество за изследване на хистамина, на
дружествата по невронауки и фармакология у нас.

икрофон за психолога

© CATHY YEULET / WWW.123RF.COM
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ИРОНИЧНИТЕ МАЙКИ И ПОТЪРПЕВШИТЕ ДЪЩЕРИ
„И

зживях истински кошмар, когато се роди дъщеря ми. Толкова много исках да имам син!
Все пак този свят е мъжки...“ Майка
ми непрекъснато разказва тази история на познатите ни. И до днес съжалява, че съм се родила жена. Имам чувството, че ме мрази от първия ден, в
който съм се появила на този свят.
Никога няма време да ме изслуша,
вечно е заета с нещо. Когато се опитам да є обясня, че поведението
є ме наранява, тя само вдига рамене и отговаря, че не разбира за какво говоря“ – сподели с мен една моя
клиентка.
Истината е, че някои думи, изречени от майката, са

ПО-БОЛЕЗНЕНИ И ОТ ШАМАРИ

особено когато са съпроводени от
безобидна усмивка. Може би ви се е
случвало да чуете от собствените
си майки неща от сорта на: „Много си напълняла! Каквото и да облечеш, изглеждаш ужасно!“; „Прикривай
стърчащите си уши с коса!“; „Очите ти са малки и безизразни. Опитай се да коригираш този недостатък с грим!“.

Или още по-жестокото: „Ако знаех
колко неприятности ще имам с теб,
щях да абортирам!“.
И ако разумът се опитва да намери някакви обяснения и оправдание за тези думи, то сърцето отказва. Защо

ТЕЗИ МАЙЧИНИ „ШЕГИЧКИ“

оказват толкова силно влияние върху
самочувствието на дъщерите? От
какво наистина са провокирани те?
В ранната си възраст всяко момиче
идеализира своята майка и я смята
за всемогъща. И ако през този ранен
период от развитието си детето от
женски пол все още таи надеждата да
чуе думи на любов и нежност, на по-късен етап неминуемо си задава въпроса: „Толкова ли съм зле, че майка ми се
държи така с мен?!“. Майчините чувства понякога могат да бъдат амбивалентни, противоречиви, при това

СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АГРЕСИВЕН
ОТТЕНЪК
Дъщерята е онова огледало, в което
се отразява образът на майката. То
є напомня за женствеността, която
по различни причини въпросната майка винаги е отхвърляла и отказвала

да приеме у себе си.
Майките, които се държат подигравателно и иронично, несъзнателно са
възприели раждането на дъщерите си
като допълнителна фрустрация.
Да имат син, за тях означава да
се сдобият символично с фалос, т.е.
с усещането за могъщество. Синът
е „малкият мъж“, който като дете
иска да се ожени за майка си. Заради него майката упорито се стреми
да запази ролята си на съблазителка.

НЕЗРЕЛИ И ЕГОИСТИЧНИ

ироничните майки не умеят да контролират инстинктите си.
И не изпитват нито чувство за
вина, нито отговорност към своите
дъщери.
Това не изключва да полагат необходимите грижи за отглеждане на детето (хранене, обличане, осигуряване
на образованието му). Но тези майки
не са способни да преодолеят неприязънта, която изпитват към собствения си пол.
Дъщерите винаги им напомнят за
ограниченията, които самите майки
са си наложили, заради това че са
жени.
Райна АНГЕЛОВА, психолог

Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помолете психолога Райна Ангелова за помощ. Можете да го сторите лично (на тел. 0888/56-99-53) или чрез
БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията 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.
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ДВА ГЛАНЦА НА
ЦЕНАТА НА ЕДИН!

Ексклузивно предложение от LUMENE:
Купи ДВА гланца Lumene Natural Code
на цената на ЕДИН.
Вкуси най-богатия и мек цвят, който
можеш да си представиш. В комбинация
с подхранващата и хидратираща формула
получаваш блясък и комфорт, само с едно
нанасяне! Можеш да избираш между шест
изящни нюанса, които ти обещават
незабавен ефект на пухкави и сочни устни.

ĒĘĈęĐĊĈ
с LUMENE

ОПАСНО
лв.

34.00

1. Lumene Комфорт крем за суха кожа.
“24h комфорт за сухата кожа”

1

Искаш ли да „съблечеш” неудобната суха кожа? Нанасянето на този
крем е кратък ритуал, който доставя на кожата незаменима наслада.
Подхранва в дълбочина, възстановява и възвръща еластичността.
Има силнo изразено детоксикиращо и антиоксидантно действие.
Какво повече!?
Как

2. Lumene
Lume BB Антиейдж крем SPF 20
6 в 1 - Приложна
П
магия

Опита ли вече новия BB крем на Lumene? Това е
тайната за
з професионален резултат в грима и
“MUST HAVE”
HAV за козметичната ти чантичка. С
него пост
постигаш
ефект на безупречна”гола кожа”и
т
пълноценна
пълн
лнооценн грижа през целия
ия ден!
лв.

2

17.98

29.90 лв.

Избирам номер No.:

3

4

пода

рък

Excellent Future 30+
26.00 лв. Lumene
Купи дневен крем със стволови клетки

3. Lumene Коректор
оре
рект
ктор
кт
орр заа тъмни
тъ
кръгове под очи. „Kaжи
„Kaжи „сбогом”
„сб
на сенките под очите”
очит ”

4. LLumene Natural
N
l Code
C d
матиращ фон дьо тен
„Мазна кожа, разширени пори”?
За теб вече има фон дьо тен с устойчива на себум текстура. Изравнявайки
тена на лицето матира и не запушва
порите. А, кожата ти е такава, какватоо
ÂÈÍÀÃÈÑÈÈÑÊÀËÀ°ÑÂÅÆÀÈ×ÈÑÒÀ

лв.

43.60

Всички ти казват,
ат, колко си
с свежа,
свежа а само
ти си знаеш, че не си спал
спала цяла ннощ.
Lumene коректор
ор за тъмн
тъмни кръгове
кръгов под
очи е твоята малка
алка тайна за пе
перфектен
ерф
рфе
вид, дори, когато си уморена. Само една
капчица „събужда” погледа ти.

ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА - 20%

от цената на номерираните продукти от 1 до 4

Талонът важи за он-лайн пазаруване на сайта: www.moiatakozmetika.com ÊÎÄ0,
или ако го изрежете и изпратите на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Родопи 65, ОЛКОМ,
за акция „Опасно красива”. Посочете трите си имена, точен адрес, телефон и e-mail.
Пратката се доставя с куриерска фирма чрез наложен платеж.

за младост и стегната кожа, и вземи
ПОДАРЪК околоочен от същата серия!
Резултати от потребителски тестове:
ÏÎÃËÀÄÊÀÊÎÆÀ°
ÏÎÌÅÊÀÊÎÆÀ°
ÏÎÅËÀÑÒÈ×ÍÀÊÎÆÀ°
vÅÍÀÒÀÍÀÄÍÅÂÍÈ¿ÊÐÅÌÅËÂ 
а стойността на ПОДАРЪКАÅËÂ
в търговската мрежа.

За повече информация:
www.lumene.com
www.moiatakozmetika.com

ИНТЕРВЮ
ИНТЕ
НТЕРВЮ
ЕЕРВЮ
РВЮ

т
а
с
Пи

а
т
а
к
л
е

Донка Петрунова

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

за героя
героя, престъпника и злия гений на мафията

З

амисляли ли сте се каква би
станала Пипи Дългото чорапче, като порасне? Струва ми
се, че знам. И Донка Петрунова, досущ като любимата героиня с
луничаво лице, си живее сама в нейната Вила Вилекула в Драгалевската гора и си прави каквото си поиска: разказва истории, става нещотърсач и попада в схватки, играе
си на гоненица с полицаи, устройва
пикници в гората. А доста често
сама си търси предизвикателства,
за да изучава отблизо престъпността: отива да живее в женски затвор, успява да влезе и в клиника
за лечение на наркомании и алкохолизъм, става част от клошарска група, работи под прикритие в тоалетната в мутренски ресторант…
Наричат я живата съвест на времето и летописец на прехода. Известна е като българската Ага-
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та Кристи, защото повечето от
творбите є са с криминален сюжет. Автор е на 18 романа и на
3 публицистични книги. В момента
е в печат сборникът є с разкази
„Мъжемразката“, в който представя 13 различни лица на злото.
Гледам я – все нещо прави. Толкова
е енергична, че изобщо не мога да
предвидя следващото є движение.
Не се сдържам да я попитам: „Наистина ли сте на 80 години?“. „Кой
ви е излъгал?“ – сопва ми се тя.
Поглеждам я извинително и объркано – може би грешно съм прочела
възрастта є в биографията…
– Вече съм на 81! (Смее се.) У нас
грешно се мисли, че щом минеш менопаузата, вече си извън играта,
вече си стара и ненужна. Повечето
жени престават да се грижат за
външния си вид, защото били вече
стари, а всъщност те остаряват,
защото престават да се грижат
за себе си.
– Каква е най-голямата разлика между старостта и младостта?
– Младостта е красива, а старостта – достолепна. Но и през
двете трябва да се мине с акъл.
Докато си млад, трябва да рискуваш. Вече на възраст, ако си достатъчно умен, не бива да мислиш,
че животът си е отишъл. Животът си е твой и от теб зависи дали ще ти бъде приятен. На
80 години се чувствам така, както на 20, на 30 или на 50. Е, не
плувам както едно време навътре
в морето. Не тичам толкова бързо, както когато бях състезателка
по лека атлетика, но не съм спряла нито да плувам, нито да обика-

лям из горите. Не можеш да живееш щастливо, ако гледаш назад и
мислиш, че това, което си вършил
на младини, е най-доброто. Във всяка възраст трябва да имаш цел и
кураж да я постигнеш.
– За това, което правите, се
иска много кураж. Не ви ли е
страх да се ровите в мърсотиите на престъпния свят?
– Страх ме е, разбира се. Обаждали са ми се по телефона със заплахи… Жилището ми е изтарашвано
заради документи… Два инстинкта са заложени у всекиго – секс и
страх. Секс, за да продължи животът, и страх – да го пази. И ако
някой каже „Не ме е страх“, значи
лъже. Понякога се страхувам нощем.
Шумовете на нощта са много гадни.
Но ако непрекъснато те е страх от
всичко, което може да ти се случи,
когато то наистина се случи, със
сигурност ще те свари неподготвен. Когато бях състезателка, треньорът ни казваше: „Трябва да влезете във форма точно за състезанието. А не да прегорите до състезанието“. Същото е и със страха. Ако те е страх от мечки, няма
да ходиш в гората. Хвърлям се във
всичко с хазартна страст, защото
иначе ми е много скучно. Ровенето
в мръсния свят не е някаква перверзия. Част е от характера ми, не
са ми интересни познатите неща.
Много лесно се пише за любовта и
раздялата. Но ровенето в едно престъпление е нещо непознато, то е
като да търсиш път в джунгла. Затова се захванах с престъпността.
– Има ли в България силна мафия?
– В началото на 90-те години на

миналия век у нас бе създадена истинска мафия, която се разви и
усъвършенства бързо. В един мой
роман нарекох мафията „петата
власт, която по същество действа
като първа“. И това си има обяснение – на власт дойдоха неподготвени хора, никому неизвестни, угодни на лидера на партията. Първата им задача беше да грабят. В
„Дни за любов и убийства“ проследявам топлата връзка между престъпни босове с хора на властта –
министри, депутати, магистрати.
От тези взаимоотношения се родиха най-големите беди за народа ни
– тотално обедняване, несигурност.
Съвременната мафия има ново лице
и ние вече 20 години го наблюдаваме. Да не говорим, че преди това
самата комунистическа партия си
беше една мафия. Сякаш България е
орисана да я управляват неподготвени хора.
– Каква е вашата равносметка за прехода в България?
– Скачах по митингите и безумно
се радвах, защото нито една професия не бе толкова изстрадала,
колкото журналистиката (Донка
Петрунова работи като журналист
във вестниците „Земеделско знаме“
и „Кооперативно село“ и в списание „Жената днес“ – бел. ред.). Бяхме като бълхи, които скачат до
определена височина. Не можеше да
критикуваш по-нагоре от председател на ТКЗС или от началник на
отдел. И като напишеш текста,
трябваше да го съгласуваш с шефовете. Да не говорим за всички
други неща, които са ме отвратили от комунизма.
– Отмъщавате ли с книгите
си на някого? Много хора се
разпознават в тях.
– Не. Това, че някои хора се разпознават, означава, че съм уловила специфичния герой на времето,
играчите на съвременната сцена.
Обикновено имам прототип – човек, който ми е интересен и у когото виждам да се оглежда някакво
явление. Контрабандистът, измамникът, килърът – това са събирателни образи. Затова съм много до-

волна, когато някой ми каже: „Имала си еди-кого си предвид“. А много
от тези, които се разпознават, не
съм ги имала въобще предвид.
– Хора с какви амбиции в управлението подкрепяте?
– Може да прозвучи романтично,
но не мога да се откажа от идеала на българския народ да бъде управляван от патриоти, родолюбци
и почтени хора. За съжаление парите и властта размиват човешките добродетели на хора, които
иначе влизат във властта с добри
намерения.
– Казвате, че „престъпник
става, който отключи дявола
в себе си“…
– У човека са заложени и доброто, и злото. Да искаш нещо, е детски порив. Още като се роди, детето се разплаква, за да изрази желанието си да суче. Аз уважавам
желанието да успееш. Да се измъкнеш от средата, в която си, да се
измъкнеш от беднотията, от мизерията на духа. Това ражда прогрес. Но ако това е целта, която
не подбира никакви средства, неминуемо тръгваш по престъпния път.
Много са изкушенията пред съвременния човек. И ако искаш да притежаваш всичко, си загубен.
– Какви са най-честите причини за престъпността?
– Парите, любовта, завистта…
Днес, когато много от устоите
на човешкия морал се разрушиха,
на преден план излязоха псевдоценности, като парите и славата. Погледнете – за пари и заради едната
известност се излагат и влизат във
„ВИП Брадър“ и стойностни хора.
Мен, като писател, не ме интересува толкова как човек става престъпник – с това да се занимава полицията. Мен ме интересува
защо го е направил, защо е станал?
Да се отговори на този въпрос, е
като да се открие лекарство против рак. Аз се опитвам да стигна
до този отговор.
– Казват, че писателите са
пророци. Как виждате бъдещето на България?
– Независимо че пиша за най-ло-

шите явления в обществото, във
всичките ми романи има оптимизъм. Криминалният роман за възрастния човек е като приказката
за детето. Вярвам, че доброто е
повече от злото. Мисля че България ще се оправи в близките години благодарение на туризма. Защото сме страна с природни дадености. Нямаме нито развито селски
стопанство, нито развита индустрия, все още сме на „вие“ с високите технологии. Тези, които грачат срещу магистралите, са хора,
които гледат само през отворените врати на хладилниците си. Не
може без инфраструктура да привлечем туристи.
Има нещо, което никога не съм
казвала, но напоследък много ме
мъчи. Не претендирам да е истина, но дълбоко вярвам, че в нашето Черно море има нефтени находища. През 80-те години на миналия век, като журналист, се срещнах с руснак, който работеше по
проучване на нефтените находища.
Той ми каза, че в Черно море открили нефт. Ако е истина, ще бъдем много богати.
Друго наше богатство са невероятно способните младежи, които
печелят олимпиади по света, а тук
ние знаем малко за тях. Нямаме политика за отглеждане на таланти.
Знаем само за златките – черните
и русите.
– Вярвате ли, че с книгите си
можете да промените нещо?
– Преди години получих писмо от
една жена, която ми благодареше,
че книгата ми „Сивият дом“ є е
помогнала да не влезе в затвора.
Била магазинерка, разведена, с една
заплата сама гледала двете си деца.
Била изкушена да краде и тъкмо
била започнала да го прави, когато
є попаднала моята книга. Прочела
за съдбата на децата на затворничките. И си представила, че и нейните деца така ще страдат. Избрала да живее бедно, но щастливо
с децата си.
Интервю на Теодора СТАНКОВА
Бела, брой 11 (177), 2012
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ЛИЦЕТО ОТ КОРИЦАТА
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ТЯ Е ВИСОКА ЖЕНА – В ПРЯК
И В ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ
Ръст – около 1,75 м. Вътрешна
извисеност и благородство – далеч над средното ниво. Четеше се
в миловидния є бадемов поглед и
в благотворителните є намерения,
които с охота сподели с мен.
Да си красива днес не е новина,
но да си красива, умна и добра накуп, е сензация. Красотата на Венелина Милева е хармонична, събрала в себе си и уравновесила в едно
успокоено цяло всички човешки противоречия. И не е пасивна, застинала. Заредена е с един женствен,
мек устрем за действие, различен
от агресивното налагане и крайната амбиция да успееш.
„Невинаги искам да постигна всичко на всяка цена. Не си го поставям за
цел. Понякога се пускам по течението
и – както се стекат нещата“– признава самата тя.

НЕЙНИТЕ МИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Венелина Милева е красива, но са-
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мочувствието є се дължи повече на
това, че е предприемчива; рационална е, но смята че понякога човек
трябва да мисли и със сърцето си;
успяла е, но като всеки умен и мислещ човек се съмнява в стойността на успеха си. За себе си счита,
че понякога е колеблива и нерешителна, но пък тръгне ли да прави
нещо, никой не може да я спре.
„Обичай действието, динамична е,
но често се усамотява, за да чуе вътрешния си глас.“
В кръвта си е човек общественик, свикнал да е сред хора и
да работи за добри каузи. Доказват го смелостта є де са явява
по конкурси (всъщност тя е носител и на титлата Business woman
2012 на световния финал на конкурса Mrs. Multiverse в Холандия) и
членството є в дамския клуб Zonta
International – София, чието мото
е „Жени помагат на други жени“.
Макар че създава впечатление на
общителна жена със самочувствие,
споделя, че

ПОНЯКОГА Е ПЛАХА
И ДОРИ ПРИТЕСНИТЕЛНА
Очевидно не е в плен на нарцистичния унес да стои пред огледалото с часове. Просто смята, че

„на красивата жена є е по-лесно да
прави онова, което е намислила“.
„Участието ми в конкурса бе само
трамплин да осъществя други свои замисли. Признавам, че нямам време да
се въртя дълго пред огледалото. С времето приоритетите ми се промениха. Увлечението ми към модата и желанието да изглеждам почти винаги
перфектно, отстъпиха място на други занимания. Жените, които са болезнено суетни, бих посъветвала да си
измислят нещо по-интересно, и стойностно, към което да насочат енергията си. Защото много по-страшно от
това да не си красив, е това да нямаш
какво да правиш. Е, не е излишно една
жена да спортува, защото тялото є
ще се отплати за тези нейни усилия.“
Самата Венелина Милева е открила за себе си не едно, а няколко
стойностни занимания.
Майка на две деца, носителка на
короната „Мисис България 2011
Свят“, опитен офталмолог, съосновател на българо-испанска очна клиника „Ресбиомед-Висум“ в София и
бизнес дама…
Целта є е да напредне в професията, децата є да са живи и здрави
(дъщеря є Александра е на 7 години,
а синът є Георги – на 4 и половина), да намира повече време за тях

СНИМКА ФОТОСТУДИО "АЛАН"

С

поред определение в „Уикипедия“ красотата е абстрактна категория, която отразява хармоничното съчетание на
отделните черти и елементи на
даден обект, така че да се получи
усещане за съвършенство, удовлетворение и удоволствие – както за
очите, така и за ума. Когато видях
за първи път носителката на титлата „Мисис България 2011 Свят“
Венелина Милева, се сетих точно
за това определение на красотата.

П

и съпруга си, а не само да работи и
да бърза (още едно противоречие с
нейната динамична натура). Изключително привързана е и към своите
родители, които много є помагат и
които много обича.
„Мисля, че всичко, което се прави за
деца и за възрастни хора в едно общество, е много хубаво. И едните, и другите имат нужда от грижи и внимание. И от любов.“
Много обича да заспива вечер до
своите деца. Всяка свободна минута след работа се старае да посвети на тях, а в работно време
мисли за хиляди други, чужди деца.
Напоследък Венелина Милева се е
заела с

ЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ
много активно. За нея почерпила
вдъхновение от испанските си колеги и делови партньори, и по-специално от своя ментор в професията – световноизвестния учен и
офталмолог проф. Хорхе Алио, създател на веригата испански клиники „Висум“.
„Те са прегледали всички училища от
община Валенсия с цел да открият заболявания, които могат да бъдат лекувани в училищна възраст. Същото искам да направя и аз в България, заедно
с моите колеги от клиника „Ресбиомед“.
Говоря за откриване навреме на т. нар.
рефракционни аномалии – късоглед-

ство, далекогледство и астигматизъм.
Важно е да се открият също така кривогледство, мързеливо око и други значими заболявания. За това могат да
съдействат и учителите, като бъдат
обучени да откриват дори и в ранен
стадий най-често срещаните очни заболявания.“
Амбицията на д-р Милева е да
прегледат децата от всички училища в София във възрастовия диапазон от предучилищните паралелки
до осми клас. Това ще отнеме време, но резултатът със сигурност
ще е удовлетворителен, защото началото е добро и се възприема положително и от учители, и от
ученици, и от родители. Благотворителността доста често изисква

РАЗБИРАНЕ И СЪПРИЧАСТНОСТ
ОТ ПОВЕЧЕ ХОРА
„Много е важно дали информацията
от прегледа ще стигне до родителите
и как те ще погледнат те на проблема,
че детето им има нужда от очила.“
Важното е, че на Венелина да прави добро, є харесва много. Преди
няколко месеца тя прочела книгата
„Любов“ на Елиф Шафак, която се
превърнала в нейна библия.
„За мен любовта е важна, няма ли я,
не върви. Говоря за любовта не само
към мъжа, а към вещи, природа, към
едно дърво дори... Любовта е движеща
сила. Тя ме кара да спра, да се замисля
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ървото училище, в което екип от специалисти преглежда всички деца,
е софийското „Жолио Кюри“. Благотворителната акция има съгласието
на кмета на София г-жа Фандъкова и на г-жа Малина Едрева, председател
на групата на общинските съветници от ГЕРБ в Столичния общински съвет, да обхване всички училища в София. Досега в столицата не е правена
подобна мащабна инициатива. Венелина Милева има надежда, че благотворителните прегледи ще „прекрачат“ пределите на София и дори има желание освен в общинските да влезе и в частните училища.
„Не струва пари на един родител да заведе детето си на очен преглед. Единственото, което трябва да направи, е да вземе направление от личен лекар.
Пари струват после очилата, които трябва да се изработят. Да не можеш
да се погрижиш за здравето си, вече е социален проблем. Ние не правим очила, само ги изписваме. Но силно се надявам някой ден да стартирам и такава акция – да правя безплатни очила за децата в неравностойно положение.
Засега благотворителността ни се изразява в полагане на безплатен труд
и осигуряване на транспорт и апаратура за скрининг.“

и да продължа по-мотивирано.“
Офталмологията е специалност,
която є прилича. Защото е фина и
деликатна – точно, каквато е и Венелина Милева. Очите на тази жена
гледат и виждат света по-красив.
„От мъжки светът сякаш става
женски напоследък. Мисля си, че много скоро меркантилността на обществото ни ще бъде заменена от духовността и любовта.“
Пак любовта! Обича България,
обича да живее и работи тук. Обожава българската природа – Родопите и Рила. Но има слабост и
към Средиземноморието – Франция,
Италия… Споделя, че там е бил
маршрутът на сватбеното є пътешествие. И неизменно стигаме до
мъжа на живота є.
„Съпругът ми Александър също е лекар. Заедно създадохме очната клиника. Толкова е отдаден на професията
си, че даже няма време да ме ревнува.
(Смее се.) Всъщност се чувства сигурен в избора си. Той ми го е казвал. А
доколко трябва да вярваме на мъжете, не знам. (Смее се.) Аз му вярвам и
се равнявам по него. Понякога се заразявам от неговата амбициозност,
защото е по-амбициозен от мен, и от
страхотното му чувство за хумор.“
Светът може и да става женски,
но мъжете все още имат място в
него. Водещо, при това.
Разговора води Мариана ЯНЕВА
Бела, брой 11 (177), 2012
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овек трудно се въздържа от импулсивни покупки.
Особено в навечерието на новогодишните празници, които в търговските центрове се предвкусват много преди да са настъпили календарно.
Още през ноември витрините са украсени с изкуствен
сняг, с накичени коледни елхи и сцени от Рождество
Христово… Лека и жизнерадостна коледна музика ви
потапя във всеобщата предпразнична еуфория. Как да
не ви се прииска да зарадвате себе си и близките си
в такъв момент?! Още повече че много от магазините предлагат празнични разпродажби. И примамени от
намаленията, без да се усетите, вие изхарчвате сума,
два пъти по-голяма от заплануваната.
Да се упреквате за своето разточителство обаче

1

Входът на търговската зала
обикновено е отдясно, а изходът – отляво. Защо ли? Защото
повечето потребители са десничари.
Движейки се в магазина по посока, обратна на часовниковата стрелка, те
имат възможност да вземат стоките
от рафтовете с дясната си ръка.
В мърчандайзинга съществува т.нар. правило на злат-

2
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само по себе си не е решение. Все пак огромен екип
от специалисти се труди усърдно, за да оставят клиентите колкото може повече пари в касите на магазините по Коледа. Прилагат се различни методи, с които хитро се контролира и направлява изборът на потребителя. Понякога се оказвате безсилни пред тях.

НИЕ ИЗБИРАМЕ ИЛИ НАС НИ ИЗБИРАТ
Мърчандайзинг се нарича комплексът от мерки, които се прилагат за увеличаване на продажбите. Той
включва: оформление и излагане на стоките, реклама,
създаване на привлекателна атмосфера в търговския
обект. Това са само няколко уловки, които е полезно
да знаете, ако не искате да попаднете в заложените
за потребителите капани и да не харчите излишно.

ния триъгълник, според което
стоките от първа необходимост (хляб, мляко, месо), се подреждат в търговската зала максимално далече една от друга.
Така, за да стигне от точка А до точка Б, купувачът е принуден да мине
през цялото помещение и евентуално
да сложи още нещо в кошницата по
пътя. Обикновено това е нещо, което

той не търси в момента.
Стоките, които магазинът
планира да продаде най-напред, се слагат на рафтовете,
които са на нивото на очите и
ръцете – там, където могат да
се забележат най-бързо и да се
вземат най-лесно. Това не означава, че продуктите, сложени на по-горните и по-долните рафтове са по-ло-

3

ПО-РАЗУМНИЯТ ШОПИНГ
СЪВЕТИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

ши от тях.
Сладкишите и детските играчки пък
се подреждат на по-ниските рафтове, за да са достъпни за малките клиенти.
Стоките, които често вървят ръка за ръка в бита ни,
се поставят близо една до друга. Например чаят – до сладкишите, бирата – до чипса, препаратите за миялни машини – до
чиниите и чашите. Дори едната
стока да не ви е необходима в момента, твърде голяма е вероятността
да посегнете и към нея.
Думата „ново“ върху опаковката никога не се изписва на
блед фон. За подобни рекламни акценти обикновено се използват ярки
цветове като жълтото и червеното.
Те сякаш „крещят“: „Обърнете внимание!“; „Това е суперпредложение!“; „Купете!“. И ние купуваме.
Стоките, които трябва да
се реализират по-бързо или
в по-голям обем, често се слагат в центъра на търговската
зала. Подреждат се на купчини. На
тези „острови“ продукцията изглежда по-привлекателно и е достъпна
за вземане и разглеждане откъм всяка страна на купчината. Ако същият
продукт е подреден на рафта между
другите стоки, е по-вероятно да остане незабелязан.
За привличане на потребителското
внимание се използват и различни ре-

4

5
6

кламни материали: етикети, указателни табели, фирмени щандове.
Количките за пазаруване, в
които спокойно може да се
побере възрастен човек, са създадени толкова големи не само
за удобство. Тяхната тайна „задача“ е да ни накарат да ги напълним с
повече неща. Колкото и стоки да слагаме в тях, тяхното количество никога не изглежда толкова внушително, че да не си кажем: „Мога да взема и още нещо“. Затова, ако не се налага да пазарувате за цялата седмица, вземете си малка кошница, а не
количка.
Друг капан за потребителите е зоната при касите, където се продават не много скъпи дреболии като дъвки, шоколад, бонбони и батерии. Често ги
добавяме към покупките си автоматично, без да се замисляме.
Няколко думи и за магазините за дрехи. Огромни огледала се разполагат начесто на
пътя на потребителя и рядко
някой може да ги подмине, без
да се огледа в тях. Виждайки се,
ние решаваме, че не е зле да пробваме нещо от предлаганите стоки. В
пробните пък огледалата са „вълшебни“ – винаги ни правят по-стройни.
Е, как да не купите пола, в която изглеждате с два килограма по-слаби?!
Поне докато не се огледате в огледалото у вас.

7

8
9

Списъкът с покупки не само ви
помага да купите всичко необходимо, но ви предпазва да не купите
нещо излишно.
Ако списъкът с планираните покупки не е дълъг, не си вземайте
количка в супермаркета. Достатъчна ви е чанта или кошница.
Не отивайте да пазарувате в супермаркета на гладен стомах.
Апетитните миризми и неустоимите гледки неусетно ще напълнят
вашата кошница с ненужни и непредвидени храни.
Не ходете на шопинг, когато сте
уморени или сте в лошо настроение. Тогава сте най-податливи на
манипулацията на маркетинговите
трикове. Има опасност да се хвърлите и да купите първата вещ, която ви попадне пред очите – само и
само по-скоро да се приберете вкъщи и да си легнете.
Ако от пръв поглед харесате някоя вещ, не я купувайте веднага.
Излезте от магазина и се разходете до съседния. Възможно е след няколко часа, прекарани в разглеждане на други стоки, да разберете, че
нямате нужда именно от тази вещ.
Ако все пак решите, че ви трябва,
върнете се и смело я купете.
Преди да се доближите до касата, огледайте избраните от вас
продукти по-критично. За всеки от
тях се запитайте, дали наистина
ви е необходим.
За да не похарчите повече, по-добре не вземайте у себе си повече
от предвидената сума.

МАРКЕТИНГ В ОТГОВОР НА НАШИТЕ ЧУВСТВА
Маркетолозите (а с тяхна помощ и магазините) не се притесняват да си „играят“ с емоциите на потребителя, въздействайки върху всичките му сетива.
Слух Музиката, която озвучава търговската зала, не е случайно избрана. Приятните мелодии повдигат настроението
и създават положителни емоции. И съответният магазин се асоциира с нещо приятно, където ви се иска да се връщате отново и отново.
Освен това чрез музиката може да се регулира и потокът от потребители – по-динамичната кара хората да се движат по-бързо из магазина, а по-бавната – по-бавно и съответно – да харчат повече.
Обоняние Напоследък важна роля в стоково-паричните отношения играят и ароматите. Тези с релаксиращ ефект усБела, брой 11 (177), 2012
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покояват раздразнените клиенти. А тонизиращите – онези, които създават т.нар. ефект на бодрото настроение – ни
карат да се чувстваме доволни от направената покупка.
Често в супермаркетите мирише на прясно изпечен хляб, кафе, ванилия и шоколад. В секцията с плодове може да ви замирише на портокали, при колбасите – на прясна шунка. Тези аромати се разпръскват в помещението с ясна цел – да
събудят апетита на потребителя и да го накарат да купи съответната стока.
Обръщали ли сте внимание, че в туристическите агенциите мирише на море или на екзотични цветя; в автосалоните – на скъпа кожа; във финансовите отдели на учрежденията – на нещо ненатрапчиво и приятно. Ароматите ни водят за носа към съответния банков отдел, карат ни да влезем в този или онзи салон за красота или в точно определена стоматологична клиника.

РАЗПРОДАЖБА,
ОТСТЪПКА, БОНУС,
АКЦИЯ…
Сезон след сезон тези познати ни до
болка думи си вършат работата перфектно – привличат безотказно потребителите. Кой не обича разпродажбите, които дават шанс за изгодни покупки на ниски цени?! Но така ли
е в действителност?
Окачените на вратата на магазина надписи „Ликвидация“ и „Тотална разпродажба!“ създават у
потребителя впечатление за изгодно
предложение. Важното е да успее да
купи нещо преди изтичането на обявения срок! А през този период магазинът планомерно и успешно се осво-
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бождава от излишните си стоки.
Новата „изгодна“ цена се различава от старата, която е задраскана на етикета. Но обикновено разликата е от няколко лева, които са били предварително прибавени
към цената на стоката преди разпродажбата, така че след нея цената да
изглежда по-примамлива с отстъпката. Купувачът не печели нищо, но и не
страда, защото не го знае.
За никого не е тайна, че 1,99 лв.
= на 2 лв. В много магазини цените
са с няколко лева по-ниски от кръглата сума. Например 196 лв. вместо 200
лв. Потребителят неволно закръгля
към по-малката сума, но всъщност
196 лв. са почти 200 лв.!

Специални предложения „две за
цената на едно“, „30% безплатно“ и „суперикономична опаковка“ са други рекламни трикове.
Не се ли сещате, че цената на безплатната стока, или на „подаръка“,
е калкулирана в стойността на комплекта?! И ако има отстъпка, тя не е
толкова голяма, колкото ви се струва.
Много магазини предлагат различни карти за пазаруване с отстъпка. Например пазарувате активно и трупате точки, които след
това можете да използвате като
реални пари. Струва ли ви се изгодно? Да, на пръв поглед. Но основното
предназначение на тези карти е да ви
„завържат“ за този магазин. Хитро
измислено, нали?

Психология на
КАКВО НИ ДВИЖИ
ПРИ ИЗБОРА ИМ И
КАКВО ОЗНАЧАВАТ
ПОДАРЪЦИТЕ?
© ALEXANDER MAKAROV / WWW.123RF.COM
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якои от нас подаряват изключително скъпи подаръци.
Други се стараят да подарят нещо изключително. В
крайна сметка цялата тази суета
се явява отражение на сложния начин, по който са построени отношенията помежду ни. „Изключителният“ подарък обаче се намира извън отношенията. Т.е., не характеризира чувствата, които изпитваме към получателя му. Много често, избирайки подарък, ние по-скоро се грижим за това, как бихме
могли да се защитим от възможна
критика. И как да подкупим не другите, а самите себе си. Искаме да
избегнем дискомфорта, да заглушим
чувството за вина, срам, тревога.
Излиза, че умението да даряваме и
получаваме подаръци характеризира
не само нашата връзка с другите
хора, но и вътрешните ни проблеми и желания. Може да се каже, че
подаряването е социален феномен, в
който се преплитат чувството ни
за значимост и начина, по който ни
възприемат другите.
Съществуват какви ли не казуси,
свързани с новогодишните подаръци. Избрали сме някои от тях и ви
ги предлагаме за размисъл, преди да
е настъпило голямото предпразнично пазаруване.
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Защо винаги подаряваме прекалено
скъпи подаръци на приятелите си,
а в отговор винаги получаваме помалко ценни подаръци?
Причина Мнозина слагат знак за
равенство между похарчените за
подаръка средства и силата на чувствата си към получателя. Движат
се според логиката „Ако не похарча много пари за подарък, човекът
отсреща ще си помисли, че не го
обичам“. Ако имате нужда да дадете много пари за подарък (даже
повече, отколкото си представяте, че другият, на когото подарявате, би похарчил в отговор), тогава възниква въпросът дали пък не
ви е по-лесно да давате, отколкото да получавате? Или пък просто
не желаете да се чувствате задължени на другия?
Изборът на по-скъпи подаръци
може да означава и че се опитваме да намалим безпокойството си
на тема „А колко ценни сме самите ние?“. Със своите подаръци демонстрираме собствената си значимост, без дори да осъзнаваме, че по
този начин доказваме чуждото превъзходство. Страхувайки се да не
попаднем в зависимост от този човек, със своите подаръци ние всъщност му казваме на висок глас: „Аз
съм си самодостатъчен. И на това,

Профилактика на
ПОДАРЯВАНЕТО
1. Не е нужно да купувате прекалено скъпи подаръци за човек, с когото ви свързват топли, приятелски отношения. Той така или иначе
знае какво е отношението ви към
него.
2. При избора на подарък за определен човек се настройте на негова
вълна и пофантазирайте. Уверяваме ви, че това, което ви дойде наум,
на него ще му дойде на… душа. И
пак да повторим – не е важно колко
струва подаръкът ви.
3. Ако никога не ви се получава да
правите подаръци на близки хора,
внимателно ги попитайте за техните желания и очаквания. Повярвайте, всеки има желания и очаквания.
4. В случай че подаръкът, в който
сте вложили цялата си любов, не се
е харесал на адресата, не се огорчавайте. Това вече е проблем на човека, който е получил подаръка, а не
ваш проблем.

което ти не ми подари, аз мога да
подаря в отговор нещо голямо“.
В подобни „филми“ се вкарват
онези пораснали деца, които не
са се чувствали сигурни в любо-

вта на родителите си. От мама
и татко те най-вероятно са чували следното: „Ще те обичаме, ако
си послушен/а“. Подобни ултиматуми са трудни за приемане от детето. Независимо че не означават
липса на родителска обич. Напротив. Такива родители обичат детето си, но са тревожни и недостатъчно уверени в себе си. Те се
отнасят към своето дете точно
така, както и към самите себе си.
На всичкото отгоре се страхуват,
че детето им няма да има успех в
живота.

Избираме много скъпи новогодишни
подаръци за родителите си. Поскъпи, отколкото би трябвало.
Причина Очевидно е, че подобна
ситуация е резултат от различни
преживявания, включително и от
чувство на вина.
Някъде дълбоко (или не толкова
дълбоко) у себе си усещаме, че не
прекарваме достатъчно време с родителите си. Искаме да ги посещаваме по-често, но все не намираме
момент или желание да го направим. Така я караме месец след месец, идва Нова година и тогава не
на тях, а на самите себе си предлагаме скъпите подаръци, които им
купуваме. Възможно е и чувството
ни за вина да идва от това, че когато планираме къде и с кого ще
празнуваме Нова година, ние винаги „гласуваме“ в полза на приятели,
колеги и пр.

Новогодишните подаръци,
разменени между колеги, понякога
стават причина за големи
неприятности.
Причина Индивидуалните подаръци са израз на скъсена дистанция в
отношенията.
Именно затова за Нова година в
офиса е прието да се подаряват
неутрални, формални подаръци. Те
напълно се вписват в корпоративната офис култура. Престараването в избора на подаръци за колегите може да бъде възприето от
тях като нарушение на правилата
на играта и навлизане в личното

пространство. Представете си че
човек, когото вие слабо познавате,
изведнъж ви подари нещо значимо,
от което определено имате нужда.
Естествената ви реакция е тревога – как той е научил за желанието ви, като дори не сте разговаряли с него скоро?! Този човек всъщност е нарушил правилото за спазване на дистанция и е навлязъл прекалено навътре в личното ви пространство.

ПРЕДИ ПАРИТЕ
В примитивните общества не е
имало пари и подаръците са изпълнявали тяхната роля. При това процесът бил строго регламентиран.
Всички са знаели кога, на кого и колко скъпи дарове да дадат. Хората
са знаели също и в кои случаи е подобре да не подариш подарък или
да го откажеш. В древността дарителите са демонстрирали своята мощ и власт, а получателите –
зависимост и подчинение. В съвременния свят стоково-паричните и
емоционалните отношения са разделени и формализирани. Днес подаръкът все повече изразява чувствата между хората, а не йерархията между тях.

Друг е въпросът, когато близки
хора си връчват един на друг глупави дреболии. Тогава пък е закономерно питането какви са отношенията помежду им? Формалният подарък в неформален контекст
увеличава или поставя дистанция
между хора, които са си близки. А
когато между хората няма голяма
дистанция, подаръците трябва да
отразяват това. Прекалено дребните подаръци могат да се окажат
и израз на злост, която човек изпитва към близките си хора. Има
за какво да помислим, нали?

Сигурно ви се е случвало да
подарите нещо на близък човек, но
вместо да ви благодари, той да ви
върне подаръка?
Причина Повечето от нас са убе-

дени, че подаръкът трябва да бъде
изненада. Дори, когато детето моли
родителите си да му купят велосипед, а те му обещават да му го
купят, у детето пак остава място
за фантазиране – какъв цвят ще
бъде, какъв модел... Така или иначе,
подаръкът си е изненада.
Всеки от нас, независимо от възрастта си, иска околните да отгатнат от какво има нужда той.
Мечтаем за подарък, равнозначен на
майчиното мляко – толкова нужен,
толкова хубав. Мечтаем другите да
ни обичат толкова, че да ни подарят хубав подарък, точно като
за нас...

Традицията да се подаряват пари
в качеството на новогодишен
подарък е доста популярна.
Дарителят може да бъде както
един човек, така и цяла компания.
Причина Когато далечни роднини
подаряват пари на подрастващите,
последните обикновено се радват
много. Но когато мъж даде пари на
жена си за подарък, това е друго.
Мъжът сякаш демонстрира превъзходство над половинката си. И очевидно вярва, че жената не се нуждае от духовна близост с него.
Друг е въпросът, когато тази
дистанция устройва и двамата.
Това означава, че съпрузите изобщо
не планират да се сближават прекалено. Мъжът е доволен, че жената не го тормози с такива баналности като новогодишни подаръци.
А тя няма нищо против да получи
пари, за да си купи нещо, което на
нея є харесва.
Впрочем има и друга трактовка
на такива подаръци. Партньорите
не смеят да се разкрият един пред
друг. Или се страхуват един от
друг. Подаръкът е нещо като отгатване на мечтите, предпочитанията и желанията на партньора.
Кодираното в него послание е „Познавам те и те обичам“. Степента
на отговорност при индивидуалния
подарък е много по-висока. Непознаването на другия може да го рани
или обиди. Къде-къде по-безопасно е
да дариш пари.
Бела, брой 11 (177), 2012
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ОФИС

(Не) говори

с него

ОБИКНОВЕНО ГО ПРАВИМ ТОВА СПОНТАННО
А това е проблем. Защото за прехода от чисто професионални към по-близки отношения е нужно време.
Всеки събеседник, пък бил той и шефът ни, ще се почувства неловко, ако не му оставим такова време за
свикване.
Разговорите с шефа протичат доста по-лесно, ако
той е
САМО СТЪПКА ПО-ВИСОКО В СЛУЖЕБНАТА ЙЕРАРХИЯ
Например за журналиста това е редакторът на отдела, в който той работи. Обикновено признаваме безусловно компетенциите на този вид шеф, защото познаваме добре характера и навиците му. Между нас има
някаква емоционална връзка, но и ясна дистанция в отношенията. Ето защо общуването протича леко дори
когато се обръщаме с лична молба към него или пък му
разказваме за скандала със съпруга си. Да останем верни на себе си в разговора с този човек ни помага усещането, че сме единомишленици. Както и, разбира се,
взаимното уважение.
Обикновено емоционално напрежение възниква при общуването между подчинени и представители на средното или висшето звено в една фирма. В този случай

Добрият ръководител
Ако бихте могли да избирате шефа си, то вероятно бихте
си избрали човек, който е в състояние да вникне в душевността ви, и който може да владее собствените си чувства. Тоест човек с висока емоционална интелигентност,
който може да разбере кога сте изморени, ядосани или пък
въодушевени. Такъв човек отчита правилно и промените в
собственото си настроение и е в състояние да „огради“
себе си от своите сътрудници, когато се налага. Ако вашият ръководител е точно такъв, бихте могли да му имате
доверие за всичко, в това число и за личните работи. Независимо дали някога ще се възползвате от тази възможност
или не, е приятно да знаете, че тя съществува.
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якои хора съзнателно търсят близост с началника,
споделяйки нещо лично с него. Други пък спонтанно споделят нещо лично и после горчиво да съжаляват за това. Впрочем когато доверяваме подробности от частния живот с висшестоящ, ние

Кои граници да
не прекрачваме,
когато решим да сме
откровени с шефа?

„СХОДНИТЕ ЦЕННОСТИ“ НЕ СЕ ОТКРИВАТ ЛЕСНО
просто защото нямаме възможност да научим повече за
другия (изключително рядко се срещаме и разговаряме с
ръководителите от висок ранг и обикновено разговорите са по работа). Ето защо, когато ни предстои разговор с големия шеф, е по-добре

ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ ПОДГОТВИМ
като анализираме ситуацията и темата и подберем
правилните аргументи. В поведението ни спрямо висшестоящите може да ни помогне Фриц Перлс, създателят на гещалтпсихологията. Според него всеки човек
прилича на бял екран, върху който, при общуване, околните проектират своите чувства и мисли. При срещата с шефа ние проектираме върху него

ОБРАЗИ ОТ НАШЕТО МИНАЛО
На лошата учителка от детската градина, на строгия класен ръководител, на взискателната майка или на
бащата, който ни е наказвал. Повишаването на тон от
страна на шефа веднага пробужда емоционалната ни памет за обидите, които сме преглътнали в детството.
Оттук насетне ние не сме в състояние да приемаме
разговора с шефа обективно. „Проекторът“ ни заработва автоматично. За да бъдем по-адекватни в тази ситуация, трябва да си зададем въпросите: „На кого ми
напомня моят началник?“; „Какви асоциации възникват
у мен, когато се срещам с него?“; „Спрямо кого още
реагирам по същия начин в разговор?“. Отговорите на
тези въпроси ще ни помогнат да погледнем по друг начин на личността на началника. Споделянето с шефа не
е забранено, но е добре да не бъде спонтанно – това е
основният извод, който можем да си направим.

ПО-ГЛУПАВ ЛИ Е
HOMO INTERNETICUS

Р

функционални, което не е по силите нито на мозъка, нито на паметта ни.
НО от друга страна, точно
благодарение на интернет не
ни се налага да „помним всичко“ – достатъчно е да знаем къде да намерим информацията.

аздели материала на три
части и ги публикувай
като отделни статии.“
Такова указание е много вероятно да чуете от устата на главен редактор на
сайт в интернет. И съвсем
основателно. Факт е, че вниманието на интернет читателя не може да бъде задържано
задълго върху електронен текст.
Затова мисията на всички редактори в интернет издания е да изведат най-важното, концентрата,
в началото на статията. Повечето от тях се съмняват, че тя ще
бъде прочетена докрай.
Търсенето на информация в Мрежата

на. Тези, които живеят в епохата
на интернет, мислят в буквалния
смисъл по-иначе от предшествениците си.

ПРОМЕНЯ НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ

ПРЕТОВАРЕНА ПАМЕТ

твърди неврологът Гери Смол, който оглавява Центъра за изследване
на паметта и стареенето в Калифорнийския университет и е правил доста тестове с доброволци,
за да стигне до това заключение.
„Колкото и увлекателен да е процесът на търсене на интересна информация в интернет, той задължително води до „компютърна умора“. Мозъкът е подложен на най-силен стрес, когато работим едновременно с няколко сайта, отговаряме на имейли и говорим по телефона. Ежедневното въздействие
на хормоните на стреса видоизменя невронните вериги в тези дялове на мозъка, които отговарят за
познанието и контрола на настроението. Затова от време на време е
добре да откъсваме поглед от монитора и от виртуалния да се връщаме в реалния свят.
НО пък е доказано, че интернет
прави мозъчната дейност по-актив-

„Еволюционно човешкият мозък
не е пригоден да превключва толкова бързо от една тема на друга, както му се налага да прави в
интернет“ – разсъждава неврофизиологът Александър Каплан, ръководител на лаборатория по неврофизиология и неврокомпютърен интерфейс в биологичния факултет
„М. В. Ломоносов“. Човек може да
държи под контрола на вниманието си най-много 6–7 източника на
информация. Но интернет умножава броя на каналите на възприятие, сюжетите и типовете данни. Именно това затруднява мозъка ни и „прегрява“ оперативната
ни памет. Мозъкът не се справя
ефективно с постъпващата в него
информация, тъй като не може да
я съпостави с нашия личен опит
(все пак личният ни опит е несравнимо по-беден от информацията в Мрежата). Интернет често изисква от нас да сме мулти-

„
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НАЧИН НА ЖИВОТ

УВРЕЖДА КРИТИЧНАТА МИСЪЛ
„Човешкият мозък се старае да
разпознае веднага всяка нова информация: кой е този; как е устроено това...“ – пояснява Александър Каплан. – Така ние удовлетворяваме потребността си от
знания. Системата от хиперлинкове, която е част от повечето интернет ресурси, разчита на нашето рефлекторно любопитство. Но,
скачайки от един линк на друг, ние
в някакъв момент забравяме защо
сме влезли в интернет.“ Тези, които са изкушени от сърфирането в
Мрежата, се докосват до знания
от много области, но тези знания
обикновено са повърхностни. Освен
това, съмнявайки се в точността
на интернет съдържанието, ние не
винаги сме в състояние да го анализираме и критикуваме – по много от въпросите не ни достига
компетентност. Това води до риск
да загубим способността си да мислим критично.
НО потокът от информация, който ни залива, има и положителна
страна. Ние можем да упражняваме своя критичен ум, да изграждаме своя гледна точка и да я отстояваме пред другите, предполага
биологът Франсоа Тадей, инженер и
генетик, научен сътрудник в Националната академия на медицинските
науки във Франция.

ОСТАВАМЕ

ЛИ ЗАЕДНО
И ЗАНАПРЕД

© NYUL / WWW.123RF.COM

ТЯ И ТОЙ

СЕМЕЙСТВО, БИТ, РАБОТА,
ДЕЦА, ПАЗАРУВАНЕ… В
ПРОЗАТА НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
НА МНОГО СЕМЕЙНИ ДВОЙКИ

ЗИРАЙ
И
Л
А
Н
А
ЗКА!
Ъ
Р
В
И
ТАЗ

ИМ Е ТРУДНО ДА ЗАПАЗЯТ
ЧУВСТВАТА СИ ЯРКИ И СВЕЖИ
КАТО В НАЧАЛОТО НА ВРЪЗКАТА.

АКО МИСЛИТЕ, ЧЕ И ПРИ ВАС
„КУЦА“, АНАЛИЗИРАЙТЕ
ОТНОШЕНИЯТА СИ, ЗА ДА

НЕЩО

РЕШИТЕ КАК ДА ПРОДЪЛЖИТЕ
ДА ЖИВЕЕТЕ ЗАЕДНО.

ивеем в свят на илюзии – 69% от тези,
които все още не се
решават да сключат
брак, са убедени, че ще го сторят веднъж за цял живот. Най-уверени в това са младите (до 25-годишна възраст) и тези над 55-годишна. Действителността обаче е
друга. На всеки два сключени брака
се пада един развод. 26% от семействата се разпадат след 4–6 години
съвместен живот; 16% – след 7–9
години, а 41% – след 10–25 години
време. Защо става така ли?

Ж

люция. Днес и двамата партньори
имат по-голяма свобода и възможности да правят това, което искат и могат, и да не останат в
брака, ако се чувстват дискомфортно там.
Заради многобройните сайтове за
запознанство вратите на безкрайното любовно търсене са отворени за всекиго, който мисли, че може
да намери сродната си душа с помощта на правилно попълнен анкетен
формуляр. А безпроблемният бърз
развод по взаимно съгласие е потвърждение, че

СЪВРЕМЕННОТО СЕМЕЙСТВО

БРАКЪТ НЕ Е НИЩО ПОВЕЧЕ
ОТ ФОРМАЛНОСТ
И все пак много от нас вярват,
че битовата и дълговечна семейна
сага може да се окаже закалка за
страстта и независимостта ни във
връзката.
На какво се крепят благополучните дългогодишни бракове? Основната причина двама души да останат задълго заедно е пълноценното,
полезно общуване. Ако партньорите
могат спокойно и без язвителност
да водят диалог, годините на хармонично съвместно съществуване се
нанизват неусетно една след друга.
Като общуването може да бъде от
най-различен характер. Напълно възможно е съпрузите да си разбират

е престанало да бъде икономическа
необходимост – често и двамата
партньори работят и са икономически независими. С къщната работа
и с възпитанието на децата изцяло
може да се справи и сам човек (заради многото ефективни домакински
уреди). И на практика смисълът на
брака като форма на оцеляване се
загубва. Освен това живеем във време на активни и бързи комуникации
– възможностите за нови контакти
и запознанства значително притъпяват страха, че след развода или раздялата човек може да остане сам.
Още една причина за развода е, че
самият брак е станал по-свободен
благодарение на сексуалната рево-
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и без думи – само с красноречиви
жестове и погледи. (Странно, но в
градска среда общуването по-често
се крепи само на думите.)
Основното е между партньорите
да се установи общ комуникативен
код, благодарение на който между
тях да се създаде и емоционален, и
физически комфорт. Колкото по-успешна е комуникацията между двама души, толкова по-успешен е и
бракът им.
Подбуждани именно от желанието да живеят в свят на комфорт,
партньорите обсъждат това, което
ги вълнува, радва, впечатлява, удивява, дразни или им причинява болка.
Предлагаме ви да започнете (или
да продължите) този разговор с помощта на

ТЕСТ, ПОДГОТВЕН
ОТ СЕМЕЙНИ ТЕРАПЕВТИ
Първите четири въпроса от теста
всеки от партньорите трябва да зададе на самия себе си, а след това
заедно трябва да отговорят на въпросите за двама. Тук няма правилни и неправилни отговори. Задачата
не е чрез запълване на квадратчета
с вотове „за“ и „против“ да стигнете до универсалните изводи, че повече „да“ означават, че връзката ви
е успешна, а повече „не“ – че е време да се разделите. Авторите на

теста въобще не предлагат готови
отговори. Те целят постигане на задълбочен и сериозен диалог. Експертите не проверят здравината на ва-

ТЕСТ

шата връзка. Те предлагат спокойно
да обсъдите какво се случва с вас
и вашите отношения на този етап
от съвместния ви живот. Изводите

от този разговор могат да се окажат неочаквани и за двама ви. Или
пък да потвърдят онова, което отдавна и двамата подозирате.

УМЕЕТЕ ЛИ ДА РАЗГОВАРЯТЕ С ДРУГИЯ

Д

а слушате и да чувате другия, да споделяте мисли, да изразявате своите желания – това са ключовете към хармоничните отношения в двойката. Как общувате във вашата двойка?

4

ВЪПРОСА, КОИТО ДА
ЗАДАДЕТЕ НА СЕБЕ СИ

4

ВЪПРОСА И КЪМ ДВАМАТА

1. Чувствам ли се толкова свободен, че да си позволя да
моля, давам, приемам и отхвърлям онова, което ми предлага другият?
2. С какви думи бих описал нашите отношения?
3. Ако изведнъж моите чувства към партньора ми се променят, ще имам ли достатъчно смелост да му го кажа?
4. В момента, в който влязох в тази връзка, бях ли
постигнал/а независимост от предишните си връзки – с
майка си, с баща си, с моите предишни интимни партньори?

1. Можем ли да кажем открито какво очакваме от другия?
Можем ли да определим ясно кой с какво участва в общия живот на двойката? Осъзнаваме ли какво точно не приемаме у
другия?
2. Наясно ли сме с потребностите си в тези отношения? Потребност да се изказваме и да бъдем изслушвани; потребност от близост; потребност да създадем свое обкръжение,
върху което да влияем; потребност да мечтаем…
3. Умеем ли да говорим за своята уязвимост? И да назовем
кои точно думи, жестове или постъпки на партньора ни раняват и обиждат?
4. Имаме ли достатъчно смелост, за да не се съгласим с онова, което е неприемливо за нас във връзката?

Какво „казват“ отговорите

Какво „казват“ отговорите

1. Да можете да искате и да давате, да приемате и да отказвате – това са четирите крайъгълни камъка, на които
се крепят хармонични отношения. Отсъствието им създава условия единият от партньорите да се почувства неразбран, нечут, неоценен и неприет. А това може да помрачи бъдещето на двойката.
2. Класически съпружески отношения, любов, приятелство,
любов-приятелство, общ житейски път, съвместно родителство, съжителство по икономически причини… Важно е
как точно ще наречете вашата връзка. Трябва да можете
да определите всяка „съставка“ на отношенията си, за да
видите по-добре своята роля и своето място в двойката.
3. Това е най-болезненият момент в живота на една двойка. Трябва смелост, за да приемете истинските си чувства. Често признанието им може да бъде непоносимо както за онзи, който го изрича, така и за онзи, който го чува.
В такъв момент да говорите за любов (или за липсата є)
означава да помогнете на себе си да си изясните чувствата и да избистрите своето (не)желание да продължите
да живеете заедно. Както и да чуете желанието на другия човек.
4. Тук се сблъскваме с една от най-надеждните опори, върху които се крепи животът на връзката, а именно – потребността от автономия на различни нива. Важно е да
сте независими, за да не развалите сегашните си отношения с невидимото присъствия на „третия излишен“, който
е останал твърде значима фигура за вас.

1. Продължителните връзки съществуват не толкова благодарение на любовта, която всеки поотделно влага в тях, а
благодарение на начините, които всеки от двамата намира,
за да „подхранва“ отношенията. Така всеки се опитва да отговори максимално адекватно на очакванията на другия, без
обаче да влиза прекалено навътре в територията на неприемливото за него.
2. Често не си даваме сметка какви са потребностите ни в
нашите отношения или просто не мислим за тях. Това може
да бъде причина за много разочарования. Именно уважаването
на собствените потребности може да съживи отношенията,
да ги направи по-динамични.
3. Трябва да имате смелост да се разкриете пред другия. Това
ще ви помогне да избегнете взаимното недоволство и раздразнението. Говоренето от първо лице, единствено число
често е по-трудно от това да обвиним другия (тоест да говорим в ти-форма).
4. В любовните отношения има два основни вида послания.
Едните са позитивни и доброжелателни. Те провокират желанието ни да продължим съвместния живот. Другите са негативни. С тях ние подценяваме, упрекваме и критикуваме другия. Те вредят на отношенията, а понякога ги правят невъзможни. Защото раняват.
Ще се радвате на по-здравословно общуване, ако осъзнаете,
че чрез упреците си към вас партньорът ви загатва и за своите лични драми, вълнения и рани от предишни връзки. Така че
не се настройвате веднага против него, само защото ви критикува. И не приемайте тези упреци лично. Поне се опитайте!
Бела, брой 11 (177), 2012

47

ДЕЦА

ДЪЩЕРИ

© ELIZABETH ENGLE / WWW.123RF.COM

СРЕЩУ
МАЙКИ И
ОБРАТНО

З

а едно момиче пробуждането на сексуалността не е
никак гладък и лесен процес. Първият месечен цикъл,
първото влюбване, първите любовни трепети и разочарования… Не
по-малко силни са емоциите и на
майката – радост, че дъщеря є е
се превръща в красива девойка (или
тревога, че не изглежда достатъчно женствена), страх да не сбърка фатално и да изгуби близостта
с детето си… Да не говорим, че
разцъфтяващата женственост на
дъщерята нетактично напомня на
майката, че краят на нейната младост и хубост е близо.
Би било идеално, ако този нелек
период протече като едно щастливо сътрудничество между родител
и дете, което предполага взаимно
доверие по най-интимните въпроси. Но уви, реалността въобще не
е идеална. И между майка и дъщеря по-често възникват отношения
на превъзходство или подчиненост,
ревност и съперничество, непълноценност или просто пълно отсъствие на контакт.

ЗАКОНЪТ ЗА ОТДЕЛЯНЕТО
В
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женската

си

идентичност всяко момиче минава през период, когато се отъждествява с майка си. След него следва
не по-малко важният етап на диференциация, на отделяне. Дъщерята не изпитва вече необходимост
да се развива по образ и подобие
на майка си, а изпитва желание да
изгради свой собствен образ, отделяйки се от нея.
Точно това отделяне всички майки, без изключение, преживяват
много драматично. По-лесно им е
на жените, които са успели да реализират своята сексуалност, знаят
цената си и умеят да се наслаждават на живота. А майките, които
са възприемали дъщерите си като
единствената радост и светлина в
живота, направо се „разболяват“ в
този момент. Още по-трудно понасят периода на отделянето самотните майки и жените, които са успели да се реализират повече като
майки, отколкото като обичани и
секси жени. На тях им е много
трудно да пуснат децата си на свобода, да ги отделят от себе си. Те
сякаш искат да живеят живота на
дъщерите си вместо тях. Такава
една двойка майка–дъщеря изключва присъствието на трети. Ако

дъщерята си намери приятел, майката прави всичко, за да го изгони
от живота ИМ. Всъщност майката забранява на дъщерята да проявява своята чувственост и да развива своята сексуалност.

ДВА ВЪЗМОЖНИ СЮЖЕТА
Има два много вероятни варианта за развитие на събитията между такава майка и дъщеря є. Първият е дъщерята да си потърси
мъж, който да изпълнява ролята
на… майка в живота є. Или обратното, да се свързва все с недостъпни мъже – женени, пътешественици, живеещи на другия край на
света, случайни или ревностно отстояващи своята независимост любовници.
Немалко майки започват активно да се занимават със сватосване, за да изберат „правилния“ жених за най-скъпото си дете. Други
пък не само че не забраняват сексуални отношения, но даже ги… организират, обсъждайки всички подробности и давайки активно съвети. За да могат да държат всичко
под контрол.
На суперактивното майчино вмешателство в живота є дъщерята

РАЗГОВОР ЗА СЕКС
На дъщерята майката е важно да
предадете представата, че сексът служи не само за продължение на рода, а носи радост и удовлетворение, които правят живота ни по-зрял и хубав. А що се отнася до секса на родителите, детето е важно да разбере, че и те,
както всички останали възрастни,
имат интимни отношения. И никакви други подробности! Ако, размишлявайки за секса, детето има
в главата си образите на майка
си и баща си, се включва забраната за инцеста, която спира развитието на неговата сексуалност.
Затова никакви примери от личния
опит, никакви интимни признания!

може да реагира по два начина –
или да се подчини покорно, или да
се разбунтува. Но даже и ако в
знак на протест започне да сменя сексуалните си партньори като
носни кърпи, това не означава, че е
пробудила своята сексуалност. Защото прави това напук на майката, а не защото гори от желание
да го прави. Тоест зависимостта
от родителя е запазена, само че в
парадоксална форма.
Това, което обсъждаме, грозно опровергава идеята за великата майчина любов и опетнява образа на
майката, самоотвержено и всеотдайно посветилата се на живота
на децата! Но кому са нужни подобни жертвени посвещения? И
откъде дъщерята може да разбере какво е любов, ако майката не
є е показала това чрез примера на
своите отношения с бащата или с
друг партньор. Прекрасно е, когато
една жена стане майка, но е проблем, когато майката в нея потисне жената.

неин истински баща. Днес тя вече
е девойка, но всяка сутрин, както и по-рано, се разхожда из къщата по прозрачна нощница, без да се
смущава от присъствието на мъжа
ми. А той очевидно є се любува.
Не допускам в главата му да минават непозволени мисли, той не е
такъв човек! Но все пак не приемам това нейно поведение…“
И подобни отношения обикновено
завършват зле. Дъщерята се отчуждава и минава открито в лагера
на съперниците, започвайки без притеснение да демонстрира своите
предимства, с които може да победи майка! Има голяма вероятност
тази дъщеря да избере за партньор
в живота си по-стар мъж, който
изглежда до нея като неин баща,
а не като неин съпруг. Каквото и
да се случи обаче, тя няма да има
майка, която да я разбира и да є
е опора.
Впрочем отсъствието на партньор в живота на майката не е гаранция че между майка и дъщеря
няма да пламне съперничество. Например внушавайки на дъщеря си, че
не е привлекателна („В какво си се
превърнала?!“, „Кой въобще ще те
погледне?“) и обезценявайки пробуждащата се у нея женственост, майката вече се изживява като съперница, тоест иска да стане победителка в едно необявено още състезание за евентуален мъж. Нали си

спомняте приказката за Снежанка и
за злата мащеха, която смята, че
никой, дори дъщеря є, не може да
бъде по-красива и по-добра от нея.
Всъщност майката в случая завижда не толкова на дъщерята, а поскоро на нейната младост. Пластични операции, часове във фитнес
залата и отчаяно къси поли – всичко това тя прави, за да докаже, че
все още е привлекателна за мъжете.
Зад желанието да се спре времето често се крие личностна незрялост – такива жени не знаят що е
то сексуална наслада и не умеят да
я управляват. Поради това приемат ролята на вечното момиченце и
преживяват остаряването си много
тежко. Горко на дъщерите им!

ПОМИРЕНИЕТО
Невинаги съперничеството между майка и дъщеря е ярко изразено. Понякога то е като начертано
с пунктир. Но във всички случаи е
болезнено. Изходът е един – да си
зададете верните въпроси и да намерите техните верни отговори.
Никога не е късно майка и дъщеря да оправят отношенията си и
всяка от тях да започне да живее
своя живот. В този идеален случай
и майката, и дъщерята получават
шанс да открият или преоткрият
своята женственост и страст –
неща, за които не са подозирали, че
притежават по-рано.

ДВЕ СЪПЕРНИЦИ
Понякога майка и дъщеря могат
и да не осъзнават, че са станали
съперници. „Михаил е третият ми
мъж – разказва 43-годишната Ана.
– Когато се оженихме, Ася беше на
две годинки, и той се превърна в
Бела, брой 11 (177), 2012
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БЕЛА КЪЩА

Аромадизайн
В

сички мечтаем за къща с двор
и изглед към планина или пък
за модерен апартамент в някои
от новите квартали на града.
И сякаш изобщо не помисляме за
това, на какво ще мирише домът
ни отвътре. А ароматите, с които сме свикнали вкъщи, извикват
у нас едни от най-приятните емоции и спомени. Сгряващият мирис
на кафе, сладкото ухание на печен
сладкиш, което се носи от кухнята, свежестта на току-що колосаните чаршафи, тънкото благоухание
на цветята в гостната…
Комфортът у дома идва не само
от разположението на мебелите,
нито само от добре подбраните
според вкусовете на обитателите
акценти в интериора, но и от характерните аромати.

НАЙ-ДОМАШНИЯТ МИРИС Е ТОЗИ,
НА ОГНИЩЕТО
Той е създавал уют още в пещерните жилища преди 200 хиляди години. „Ароматният“ огън не спира
да гори в много домове и през XIX
и XX век.
Самата парфюмерия също е започнала с... дим. Латинският израз
per fumum означава „чрез дим“. Опушените жилища и дрехи са древни
средства за ароматизиране.
В XXI век ароматите вече не са
толкова свързани с дима, макар че
последният е желан гост в много къщи. В заможните арабски семейства и досега при посрещане на
скъпи гости се изгарят килограми
стърготини от дървото аквилария
(агарово дърво – бел. ред.). Приятният дървесно-сладникав аромат се
запазва много дълго време. Източните народи смятат миризмата му
за целебна. Индусите пък горят ароматни пръчици (агарбати) и с това
изпращат „ароматно“ послание към
боговете.
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ДОМЪТ – МЯСТОТО НА НАШИТЕ АРОМАТИ
Не е ли чудесно, че бихме могли да разработим собствен аромадизайн,
като разделим зоните на спалнята, гостната, банята и дрешника с помощта на специални парфюмерийни средства. В това би могла да ни помогне
ароматерапията – науката, която разкрива въздействието на ароматите
върху здравето и настроението на човека. Така например страстното уха-

сапун
Ароматниявот
за аро-

е най-простото средст
а баня. Доматизиране на цялат
ат и солипълнителен уют създав
с подходяя
те за вана в комбинаци
сла. Въма
чни
ери
що подбрани ет
ще осо
сам
не
ти
дук
просните про
ен
ят аротавят след себе си при
ашните
дом
мат, но и ще направят
аксирел
пое
ощ
ви спа процедури
пяна
ние
уха
о
вот
ика
ращи. Сладн
не
пък
®
pea
ната за вана на Casyo
иакс
рел
с
а
само ще изпълни водат
гуоси
ще
и
но
,
вки
ращите си съста
и деликатно
ри на кожата ви нежно
я мека, успокопочистване, правейки
мирана. Комена и делиактно парфю
т и полезно
ма
аро
н
бинацията от фи
в минерали
е
ет
кри
от
действие ще
„бомбичките“
ната пудра, маслото и
за вана на Casyopea®.

ние на тропическите цветове илангиланг и жасмин или пък на сандал
са уместни в спалнята. Ако искате
да създадете релаксираща атмосфера, по-добре използвайте аромата на
лавандула. Впрочем повишената концентрация (количество) на лавандула
има точно обратния ефект – активизира работата на мозъка и ободрява. Ето защо в по-големи количества лавандулата помага за създаването на работна обстановка в кабинета. „Радостните“ цитруси (бергамот и мандарина) са предназначени
за активните зони на жилището –
детската и гостната.

БЛАГОУХАННИ ТОРБИЧКИ
Дрешниците и гардеробите са пълни с благоуханни торбички (сашета).
Прародителите на сашетата са пълните с билки и подправки (най-вече
с листа на пачули и сушени стъбла
от лавандула) торбички, които някога са предпазвали от молци скъпите дрехи от вълна и кожа.
За това, че лавандулата не жали
насекомите, знаят дори птиците.
Неслучайно в Корсика синият синигер облицова гнездото си с лавандула, мента, бял равнец и маточина.
Ролите на ароматните сашета не
се изчерпват само с тази да защитават от молци. Първото споменаване на ароматните торбички се
отнася към II в. пр.н.е. – древните
китайци са ги използвали като украшение, което гонело злите духове, а
след това и като знак за любов. В
средните векове пълни със смола от
тамян, пъпки карамфил, джинджифил и тръстика торбички са се носели на врата против чумна зараза.
Нямате желание да шиете малки торбички? В красива ваза бихте
могли да сложите подправки, сушени цитрусови плодове, стърготини
от хвойна, сухи цветя – получава
се чудесен ароматен миш-маш. Подобни украшения са много по-симпатични, отколкото разпръснатите
по пода клончета розмарин, градински чай и лавандалула, характерни за
домовете на средновековна Франция.
Или пък ябълките, които европейците през XVIII в. съхранявали заедно
с дрехите си.
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АРОМААНАТОМИЯ
Около 100 милиона обонятелни рецептора ни помагат да различаваме повече от 5 хиляди ароматни оттенъка. Ароматите ни заобикалят навсякъде, създават фон, който по невидим начин влияе върху настроението ни.
По-голямата част от информацията за заобикалящия ни свят идва при нас
чрез слуха и зрението. Ето защо много често ние недооценяваме ролята
на ароматите в живота ни. А тя може да бъде съдбоносна. Например когато съдим за привлекателността на човека, ние в значителна степен се
ориентираме по миризмата, която той излъчва.
За разпознаването на ароматите и вкусовете отговаря лимбичната система на мозъка, която участва и в пораждането на емоциите. Ето защо
ни е по-лесно да оценим като приятен или неприятен даден аромат, отколкото звук или цвят. Благодарение на емоциите в нашата дълговременна
памет се запечатват следите от случили се с нас събития. Затова ароматът често се оказва ключ към спомнянето на значими за живота ни събития. Когато доловим определен аромат в настоящето, ние мислено се
връщаме в миналото, за да го свържем с чувството, приятно или неприятно, което в тогавашния момент той е породил у нас. За секунди ароматът може и да ни пренесе там, където ни е било хубаво преди. Именно затова най-много обичаме ароматите, които свързваме с родния дом.
Бела, брой 11 (177), 2012
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ръчно

Книгата

е хубав подарък

И особено ако е поднесена в такъв необичаен вид. Любимо
стихотворение, афоризъм или даже смешен анекдот могат
да се превърнат в предмети на изкуството.

Особено българската

З

а целта ще ви трябват: книга с твърди корици, рамка с паспарту (с подходящ размер), тънка корда и остър макетен нож.
Отбележете 4 точки (по една близо до всеки ъгъл на рамката) и направете с ножа
малки прорези в плътната основа на рамката.
Прокарайте по едно парче корда от двете страни на рамката (по ширина). Имайте
предвид, че отзад трябва да има достатъчно количество корда, за да успеете да я завържете на възел.
За да сте сигурни, че книгата ще се задържи здраво, първо, я разтворете на съответната страница (на тази, която първо искате да види онзи, на когото ще я подарите), промушете я разтворена под кордата отпред и чак тогава стегнете двете парчета корда, така че да опрат плътно о книгата от двете страни (да я притиснат силно към рамката). Накрая завържете парчетата корда отзад на стегнати възли.
Насладете се на шедьовъра си! Книгите, които ви предлагаме са много подходящи за
подарък в такъв стил. Особено за татковци и майки.

„ПОД СЛОН“ ОТ ЦАНКО ЛАЛЕВ
„Най-добрият ни подслон е, разбира се, под слон“ – казват група весели шимпанзета, които се
крият от лятна буря в Африка. Те „живеят“ в едно стихотворение от новата стихосбирка за
деца на поета Цанко Лалев. Тази игра на думи е дала и заглавието на книжката, която излиза
в престижната поредица „Покривче – български майстори на словото“ на издателска къща
„Пан“. В нея са подбрани най-добрите съвременни автори на литература за деца в България.
Всъщност думата „игра“ е ключова за цялата книга – всички стихотворения в нея са остроумни и забавни игри. Чрез тях детето, седнало удобно в стаята си, може да пътува по целия
свят. А най-хубавото е, че повечето деца харесват и искат да чуват отново такива ясни и
весели стихотворения. Те неусетно ги научават наизуст и така, заедно със забавлението,
обогатяват и речника си.
ДА ПОДАРИТЕ НЕЩО НА МЪЖ, КОЙТО Е ТАТКО
изберете това да е просто книгата „Невероятните приключения на Унки Мърлюнки“. Приключенията на едно дете и баща му в един красив, романтичен и не чак толкова измислен
свят ни припомнят изконните ценности, заради които си струва да живеем. Мистериозно
изчезнали ученици, дошло от бъдещето момченце, зараждаща се любов, отдавна забравени легенди, които оживяват, джуджета, тайни пещери, скални манастири, пътуване с балони пълни с хелии, загадъчни плазмени телевизори и какво ли още не се завъртат в приказната вихрушка на шарения роман за деца и техните татковци. Не липсват и страшни сцени,
като разрушаване на лунапарк и удавяне на бизнес център в захарен памук, но за сметка на
това песничките и доброто настроение са преобладаващи. „Невероятните приключения на
Унки Марлюнки“ е дебютен за Иван Раденков роман. Заедно с книгата за татковци читателите ще имат възможност да се запознаят с неговите „мистификациозни“ хрумки, оригинално поднесените за деца определения на думи като „словосъчетания“ и „абсурди“ и свежия
подход към развитието на сюжета.
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домакиня

КАК ДА ПОЧИСТИМ
ПЕРАЛНАТА МАШИНА
Тъмните налепи и неприятната миризма
са ясни признаци, че в барабана є
са се заселили бактерии и плесен.
Как да решите проблема?! Лесно.

Ако пералната ви машина е снабдена с функция за самопочистване, идеално! Ако ли не, добавете в отделението за праха за пране чаша белина. Пуснете пълния и най-дълъг цикъл на пране. След като пералнята
се изключи, изтъркайте барабана със суха кърпа, отделяйки специално внимание на уплътнителните гуми.
Извадете чекмеджето с дозаторните улеи (за прах
и други препарати). Изплакнете го на обилно течаща
топла вода. С мека четка отстранете остатъците
от втвърдена прах за пране по ъглите, защото плесента много ги „обича“.

Барабан с горно отваряне
Изберете обичайния цикъл за пране, настройте пералната на най-горещата температура и включете опцията „Допълнително изплакване“.
Изсипете чаша белина в отделението за подаване на
прах за пране или направо в барабана. Не е нужно да
слагате прах за пране. Пуснете пълния и най-дълъг цикъл
на пране и включете сушилнята, за да убие бактериите.

© TIERO / WWW.123RF.COM

Барабан с фронтално отваряне

Измийте и почистете изваждащите се части на пералната машина, както описахме по-горе.

За да ви е по-лесно следващия път
След пране оставяйте люка на барабана отворен
поне за час, за да се изсуши машината отвътре. Така
ще предотвратите образуването на мухъл.
Преди да сложите мръсните хавлиени кърпи в пералната машина, изтъркайте с тях уплътнителните
гуми и отстранете остатъците от прах по вътрешността на барабана.
Поне веднъж месечно използвайте средство за премахване на котлен камък.

РЕВИЗИЯ НА ПОДПРАВКИТЕ
От време на време проверявайте в какво състояние са бурканчетата,
пълни с подправки, в кухненския ви шкаф.

С

лед като отворите всяко пликче и бурканче, вземете справедливо
решение дали съответната подправка ви е нужна, колко често я използвате и дали въобще е годна за използване.
Проверката ще ви отнеме не повече от 20 мин. При отварянето на всяко бурканче вдишвайте аромата на подправката в него. Ако той е съвсем
слаб или въобще липсва, а цветът на подправката е поизбледнял, най-добре
изхвърлете съдържанието му. Впрочем някои подправки, като сушения розмарин и карамфила, можете да завържете като вързопче в парче тензух и
да ги използвате като саше за ароматизиране на спалното бельо.
За да ви е по-лесно следващия път с преглеждането, на всяко бурканче отдолу залепете етикетче с датата на покупка на подправката. По принцип
подправките се съхраняват година, най-много – две.
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ЦЕННАТА СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ В БРОЯ:
Успехът ще е ваш верен приятел, ако редовно правите справка
с „ЛУНЕН КАЛЕНДАР НА УСПЕХА 2013” и се съобразявате с предупредителните символи,
отбелязани за всеки отделен ден през годината.
В „АСТРОЛОГИЧЕН ЗДРАВЕН КАЛЕНДАР 2013” можете да откриете подходящите дни за:
посещение на лекар вярна диагностика планова хирургична операция
провеждане на профилактика.
КИТАЙСКИ ЗОДИАК, или какво очаква всички зодии през ГОДИНАТА НА ВОДНАТА ЗМИЯ.
ПОДРОБНИ АСТРОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ за всеки зодиакален знак ПРЕЗ ЯНУАРИ.
Доверете се на препоръките и съветите на професионалния астролог
Михайлина Никлева–МИШЕЛ, която ще преведе на достъпен за вас език предупрежденията и
предсказанията на звездите и ще ви помогне да живеете в хармония с естествения
ритъм на Вселената. През цялата 2013 година!

в

кухнята

Гурме пости
Постите са чудесен повод да разтоварим организма от вредните за здравето животински
мазнини. Ако се провеждат по правилата на разнообразното и балансирано хранене, могат да се
превърнат в идеална диета за отслабване с траен ефект. А и да засилят защитните ви сили.

О

т растителните продукти, като бобовите, ядките и семената, можем да си набавяме достатъчно белтъчини. Растителните белтъчини обаче, за
разлика от животинските, са бедни на някои незаменими аминокиселини, които не се синтезират в човешкия организъм. Комбинирането на бобови и зърнени хранителни продукти компенсира недостатъчното количество
на различните аминокиселини в тях.

Голяма грешка по време на постене
е да замествате месото с голямо количество хляб и тестени изделия. Бавните въглехидрати са далеч по-голям враг
на фигурата от протеините. Соята и бобовите култури са
много по-добрите алтернативи на месото.
Според църковния календар коледните пости тази година започват на 14 ноември. На Коледни заговезни (13 но-

ември) – деня преди започване на постите – за последно се яде блажно. Тогава се коли кокошка, която се приготвя с кисело зеле.
След вечеря стопанката на дома измива и скрива лъжицата, с която е сипвала блажни храни, и не я използва през
следващите 40 дни – до Коледа. Към блажните храни освен
месото спадат рибата, яйцата, млякото, сиренето и кашкавалът. На Никулден (6 декември) и на Въведение Богородично (21 ноември) се разрешава риба.
И не забравяйте, постите не са само акт на въздържание
от определени храни. Те трябва да бъдат изпълнени с добри
мисли, чувства и постъпки.
Предлагаме ви няколко вкусни рецепти, с които можете да
си направите пир по време на коледни пости. Когато се използва за готвене, бялото вино не е такъв грях, но ако все
пак държите да спазвате стриктно правилата на постите, пропуснете го!

Зелен боб с чесън и чери домати
ЗА 1 ПОРЦИЯ: 350 г зелен боб 2 ч. л. зехтин 1 скилидка
чесън 150 г чери домати (разполовени) 2 с. л. ситно нарязан
магданоз сол и черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Бобът се вари в кипнала, подсолена вода 4–5 мин. 2. Зехтинът се загрява в тиган с дълбоко дъно.
Свареният боб се отцежда от водата и заедно с чери доматите и пасирания чесън се запържва за 2–3 мин на силен огън. Бобът трябва да омекне, а доматчетата леко да се задушат, без
да развалят формата си. 3. Салатата се овкусява със сол и черен пипер и се поръсва с магданоз.
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Пирог с червен лук
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 2–4 с. л. зехтин 1 кг червен лук (нарязан на кръгчета) 1 с. л. кафява захар 175 мл бяло вино 4 ч. л. винен оцет 1 с. л. мащерка (нарязана на ситно) 450 г готово тесто
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Фурната се загрява до 220 градуса. 2.
Кръгла форма (с диаметър 23 см) се намазва със зехтин. Останалият зехтин се загрява на тиган и в него за 10–15 мин до златисто се
запържва лукът, поръсен с кафявата захар. 3. Добавят се мащерката, оцета и виното (може и без виното!). Ястието се оставя да кипне и се изчаква течността да се изпари. Посолява се. Лукът се разстила във формата за печене. 4. Тестото се разстила върху поръсена с брашно дъска и от него се изрязва кръг с диаметър, по-голям от
този на формата за печене. Тестото се слага във формата, надупчва
се с вилица и се покрива с лука. 5. Пече се 15–20 мин в предварително загрята фурна. Пирогът се оставя да изстине, обръща се в чиния
за сервиране, преди сервиране се поръсва с чубрица и се нарязва се на
парчета. Поднася се със зелена салата.

Печена тиква с чесън, лимон и чили

Пилаф с царевица и шафран
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 670 мл горещ зеленчуков бульон 15 г олио 1 глава червен лук
(нарязан на ситно) 300 г ориз кората и изцеденият сок от 1 портокал 1 консерва царевица 1
ч. л. едро смлян черен пипер щипка сушен шафран
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Бульонът се подправя с шафрана, разбърква се и се оставя да престои. 2. Олиото се загрява и в него се запържва лукът до златисто. Прибавя се оризът и се запържва за кратко, като се бърка непрекъснато. 3. Бульонът се смесва със сока и настърганата портокалова кора, и с него се залива ориза. Задушава се
под капак, на бавен огън, в продължение на 20–25
мин. Готовият пилаф се смесва с царевицата и се
поръсва се със зелените подправки и с едро смления черен пипер.

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 3 малки тикви 2
сладки червени чушки (почистени и нарязани на ленти) 6–8 скилидки чесън (разполовени) 2–3 стръка магданоз (нарязан на ситно) 1 стръкче прясна
мащерка За маринатата: 25 мл винен оцет 50
мл зехтин 1/4 ч. л. чили сос сол, черен пипер, настъргана лимонова кора
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Фурната се загрява
до 200 градуса. Тиквите се нарязват на полумесеци и се почистват от семките. Парчетата се слагат в дълбока купа и се поръсват с чесъна и зелените подправки (като част от подправките предварително се отделят за декорация). 2. Всички съставки за маринатата се смесват и разбъркват добре. Парчетата тиква се заливат с получената
течност, разбъркват се хубаво и се оставят да се
мариноват 30 мин. 3. Подреждат се в тава и се пекат 30–35 мин, докато омекнат и станат златисти на цвят. 4. Сервират се в компанията на пилаф
със зеленчуци (вж. съседната рецепта).
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Мулти-култи по афганистански
„М
непознати вкусове, да срещне нови приятели от цял свят.
На поредното събитие на „Мулти-култи кичън“ ястията
бяха приготвени от афганистанската общност в София.
Освен за особеностите на осемте кулинарни региона в Афганистан гостите обогатиха знанията си и за традициите и културата на страната.

СНИМКИ КЕЙСИ АНГЕЛОВА / WWW.CASEYANGELOVA.COM

улти-култи кичън“ е културна платформа, която
подпомага адаптацията на чужденцитe, живеещи
в България. Инициатори и вдъхновители на проекта
са група ентусиазирани доброволци. Ежемесечните събития,
които те организират, дават възможност на всеки участник да се докосне до различни чуждестранни кухни, да опита

Афганистан – кухня и начин на споделяне

Представители на афганистанската общност
в България, някои от тях са в страната ни
повече от 30 години

Пъстра и вкусна палитра

Манту (Mantu) – нещо като кнедли с агнешко
кайма, лук и подправки

Мариам Хермет
позира пред обек
тива
с пищна афганис
танска носия

Лола кебап (Lola Kebap) – едро смляно агнешко
или говеждо месо, оваляно в подправки и панирано в галета

ЛОЛА КЕБАП (LOLA KEBAP)
Продукти: 2,5 кг мляно месо (говеждо или агнешко) 1 връзка зелен лук 1 връзка кориандър 1 зелена чушка 2–3 люти
чушлета 2 скилидки чесън (пасирани) 3 с. л. кимион 1 кубче пилешки бульон 3 с. л. семена от кориандър 1 ч. ч. олио
сол брашно
Как се приготвя: 1. Зеленият лук, кориандърът и чушките се
пасират. Добавят се пасираният чесън и месото и всичко се
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Болани (Bolani) – домашни тригуни, пълнени с тиква, спанак, леща, картофи или праз лук

омесва добре. Слагат се кимионът, семената от кориандър и
стритото кубче бульон. Ако след смесване на подправките каймата се получи мека, се добавя 1 с. л. брашно. 2. Кебапите се
оформят, като се взема кайма с големината на топка за голф
и се „валцова“ между дланите като пирожка. Кебапите не бива
да са много дебели, за да не останат сурови отвътре. Овалват
се в брашно или в галета и се пържат в предварително нагорещено олио (то трябва да е достатъчно, за да покрива кебапа).

Текст Теодора СТАНКОВА
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Апетитно предложение
от Dr.Oetker!
Tуршия с камби и карфиол
Продукти: 3 kg средно големи камби, 1 глава карфиол,
1 пакетче Пикант фикс сладко-киселa Dr. Oetker, 1,75 l вода,
300 ml оцет (6% или 9%), 150 g захар

Приготовление: Почистете и измийте камбите. По-големите от тях
оставете цели, а по-малките нарежете на парчета. Измийте и нарежете на малки главички карфиола и напълнете с тях по-големите
камби. Подредете зеленчуците в предварително измитите и подготвени буркани.
Смесете съдържаниетo на пакетчето Пикант фикс с водата, оцета и
захарта. Така получената марината сложете на огъня и я оставете
да ври за 3 – 5 мин., като бъркате непрекъснато. След като сместа
заври, могат да се добaвят допълнително оцет и захар според вкуса,
който желаете да получите. Залейте подготвените зеленчуци с горещата марината, разклатете бурканите добре и долейте марината,
ако е необходимо. По желание може да добавите стръкчета копър.
Затворете бурканите веднага.

С Pikantfix на Dr. Oetker ще опознаете модерния начин за приготвяне
на зимнина.
Сега това e за рекордно кратко време
без необходимост от стерилизация, а
зеленчуците ще запазят формата, консистенцията и витамините си.
Още предложения на www.oetker.bg.

з

а десерт

ЧИЙЗКЕЙК
с фъстъци
и карамел

СТЪПКА ПО СТЪПКА:
1. Дъното на кръгла форма за торта с подвижно дъно (с диаметър 20 см) се
застила с хартия за печене. Изрязва се лента, с която се облицоват и стените на формата. (Можете да залепите лентата с мед към съда.) Шоколадовите
бисквити се счукват на ситно в дълбока купа и се разбъркват с меда до получаване на еднородна маса. Бисквитената смес се разстила равномерно по дъното на формата, за да се получи тънък блат.
2. Белтъците се разбиват на сняг в дълбока купа. Постепенно се прибавя захарта и разбиването продължава до получаване на гъста, гладка пяна. В отделна купа се разбъркват сиренето „Филаделфия“ и ванилията.
3. Внимателно – лъжица по лъжица, в сместа се добавят белтъците и сиренето. Накрая в нея се разбърква и настърганият шоколад.
4. В купа се смесват 75 г едро натрошени, солени фъстъци с 50 г карамелен
сос. Тази смес се прибавя към белтъчната маса. Всичко се разбърква и се изсипва се във формата за торта, върху блата. Чийзкейкът се оставя да престои в хладилник една нощ.
5. Изважда се внимателно от формата и се украсява с настърган шоколад и
нарязани на дребни парчета бонбони „Лакта“.

НЕОБХОДИМИ
ПРОДУКТИ:
150 г шоколадови бисквити
3 с. л. светъл мед
3 белтъка
175 г захар
500 г сирене „Филаделфия“
50 г настърган шоколад
75 г печени със
сол фъстъци
50 г карамелен дресинг
1 пакетче ванилия

Как да
д приготвите
р
карамелен
р
сироп
р
Продукти: 2 ч. ч. захар 1/2 ч. ч. вода 1/2 ч. ч. + 1/4 ч. ч. пълномаслена течна
сметана (загрята в микровълновата фурна) 2 с. л. краве масло
Начин на приготвяне: В метален съд смесете захарта с водата и загрейте
течността на средно силен котлон, като следите внимателно как променя цвета
си. Когато сиропът започне да потъмнява, разбъркайте го с дървена лъжица, за
да не загори захарта. Сиропът ви трябва да стане с бадемовозлатист цвят. Отстранете съда от котлона и, продължавайки да бъркате, налейте 1/2 ч. ч. топла
сметана и добавете парче масло. Сместа ще започне да се пени. Продължавайте
да бъркате, докато маслото не се разтвори. След това влейте още 1/4 ч. ч. сметана, а ако искате сиропът ви да стане съвършен – и няколко чаени лъжички ром.
Прелейте го в буркан и изчакайте да изстине. Можете да го използвате веднага
или да го запазите в хладилника, като го затворите плътно с капак. Ако бурканчето е по-красиво, можете да го подарите на близък приятел със закачено на него
етикетче, на което да пише нещо мило.
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радиции

ДА ОЩИПЕШ НЕВЯСТА
ИЛИ ХЕЛОУИН ПО НАШЕНСКИ
ЕВРОПЕЙЦИТЕ ИМАТ СВОИТЕ БАЛОВЕ С МАСКИ. ГЛЕДАЛИ СМЕ ГИ ПО ФИЛМИТЕ. НИЕ СИ ИМАМЕ НАШИТЕ КУКЕРСКИ
НЕ СМЕ ГИ ГЛЕДАЛИ ПО ФИЛМИТЕ, А НА ЖИВО. КОЕ ОБАЧЕ Е ОБЩОТО? МАСКАТА, РАЗБИРА СЕ.
КОЙТО НЕ Е ОСЪЗНАЛ ОГРОМНАТА Є РОЛЯ И МЯСТО В СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ – ЛОШО!

И СУРВАКАРСКИ ИГРИ.

П

рез Средновековието в
латинския език думата
„маска“ започва да означава магьосница, вълшебница, хитруша. Устройвали са се
пищни улични представления с нейна
помощ. Но и днес да сложиш маска е особена тръпка – без значение
дали маската е обикновено домино,
костюм за Хелоуин или варварски
лик с пера по българския езически
обичай за Сурва през зимата или за
Кукеровден (Песи понеделник) – понеделника след Сирни заговезни. Огромна е тръпката не само и просто да се скриеш зад маска, но и да
се окажеш някой друг. С маска сякаш всичко ти е позволено.
Маска се слага по време на праз-

ник, карнавал, обред, когато всички
други също са маскирани. С нейна
помощ попадаме

ВЪВ ВЪРТЕЛЕЖКАТА
НА СОЦИАЛНАТА ИГРА
А тя си има правила. Независимо дали е из улиците на знойния
и пищен Рио или на Международния фестивал на маскарадните игри
„Сурва“ в Перник, всеки карнавал
си има своя сюжетност и всяко
действие е натоварено със свръх- и
надсмисъл. А действията обикновено са много простички и са свързани най-често със стимулиране на
плодородието, запазването на рода,
лечението на болните и прогонването на злите духове от къщата,
селото, града.
В българската обредна традиция,
завещана ни от вековете,

купени от една и съща жена: риза,
литак и везани чорапи.
В кукерската група често има семейство, което очаква дете. Детето се ражда по време на ритуала.
Може да има баба и дядо, които
разсмиват публиката, имитирайки
сексуален акт. Но по площада се
гонят не само те, двамата. Част
от играта е страшните мъжаги да
гонят булката или момите, за да
ги крадат.

И НАСТАВА ПАТЪРДИЯ
Сурвакарските игри са зимни игри
– организират се на Васильовден, 1
януари (по старата традиция – на
14 януари). А кукерските са пролетни – организират се в началото

МАСКА, ИЛИ КАКТО
НИЕ Є КАЗВАМЕ – ЛИК
могат да слагат само мъжете.
Само на тях им е дадено да носят
огромния товар на обредното преобразяване, отхвърляйки не по-малкия товар на собственото си его и
задръжките на собственото си аз.
Жените не участват в игрите. Но
във всяка група, била тя сурвакарска от Западна България или кукерска от Източна България,

ИМА МЪЖ, ПРЕОБЛЕЧЕН
КАТО ЖЕНА

Кукери

При сурвакарите това е невестата, която е строго пазена от специален охранител, а дрехите є са

Сурвакари
Бела, брой 11 (177), 2012
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През 2011 г. президентът на Република
България Георги Първанов награди това
дете за най-атрактивен сурвакар на
фестивала „Сурва“ в град Перник

на Великденския пост. Ликовете,
или маските, се изработват много
преди празника – винаги и задължително лично от участниците. Използват се кожуси, парцали, пера,
рога, женски дрехи; на дупките за
очите се слагат мъниста, а на дупката за устата – нанизи от бобени зърна, имитиращи зъби.
В различните села маските са различни на външен вид. Заедно със
звонците (така наричат в Пернишко звънците) един костюм може да
се окаже по-тежък от 60–70 кг.
Понякога маските са с две лица –
отпред и отзад – и изобразяват

НЕЩО КАТО ГЯВОЛЕТИНА,
ИЛИ ЗЛО ЧУДОВИЩЕ
Те трябва да бъдат страшни,
за да прогонят неканените духове. Една група сурвакари от Западна България се състои от бюлюкбашия, невяста, девер, който е и
младоженец, старци, мечкари, мечка, цигани, поп и лекар. Те обикалят по къщите и това е добър
знак за стопанина, който трябва
задължително да е сложил на масата кисело зеле със свинско, баница
и ракия. Хапват, пийват набързо и
после по команда на бюлюкбашията стават, защото и други къщи
ги чакат. Във всеки двор се играе
хоро. Има и традиция
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Китайска фолклорна група, взела
участие на Международния
фестивал на маскарадните игри
„Сурва“ в Перник

МОМИТЕ ДА СКУБЯТ
МЕЧКАТА – ЗА ЗДРАВЕ
Често мечкарите я пускат да избяга, а момите хукват да я гонят.
Но, както ми сподели един дядо от
пернишко село, най-големият кеф
бил да се задява невястата.
Обредните маскарадни игри са
били реалност по българските села
до втората половина на XX век.
Всъщност те са били и най-веселите празници в миналото – замествали са съвременните забавления кино, театър и телевизия. И
как иначе, щом по време на тези
игри всеки можел да пипне и ощипе невяста?!
Не разбирам защо ние, българите,
привнесохме в живота си една напълно чужда ни, американска традиция, като Хелоуин, който се празнува на 31 октомври. Прилепихме се
за нея, без да имаме никаква идея
за същността є, имитирайки само
външното, лъскавото. Може би защото „играта“ всъщност не е за
гонене на духове, а за пари. Но ако
на Запад това е празник предимно за децата, които навсякъде крещят Trick or Treat (тоест заплашват, че ако не ги почерпиш със слакиш, ще ти скроят номер), в България, и по-специално в столицата,
Хелоуин се почита от подпийнали

младежи, облечени в страшни костюми, без да знаят защо. Сигурно
водени от единственото желание
да надянат маска.
Хелоуинските костюми при всички случаи са доста по-скъпи от изработените с подръчни материали
сурвакарски ликове. Е, да, на Запад
децата са далеч по-елегантно и скъпо облечени на Хелоуин, и даже си
похапват,

А ПЪК НИЕ ТУК
ТРЕСЕМ ЗВОНЦИ
Но ако трябва да сравним маските и костюмите, в изработването на нашенските е вложено много повече въображение. С тях не
се имитират популярни типажи, а
се създават уникални ликове, които
имат нещо общо само и единствено с творческото въображение на
маскирания и създават нова страховита реалност.
Ние си нямаме известните на целия свят „лакомства“ и „номера“.
Те пък си нямат двойния лик на
типично нашенската гяволетина. А
светът все пак уважава самобитността.
В статията са използвани
материали от Регионалния
исторически музей и Културноинформационния център
на град Перник
Албена УВАКОВА

от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ
Автор Михайлина НИКЛЕВА –МИШЕЛ

ОВЕН
Смяна на финансовата стратегия
ТЕЛЕЦ
Здравето ви зависи от парите

Професионални
астрологични анализи
за всеки зодиакален знак

БЛИЗНАЦИ
Разчиствате сметки с миналото
РАК
Творчество, любов, приятелства
ЛЪВ
Пазете се от заблуди и изневери
ДЕВА
Силата ви е в общуването
ВЕЗНИ
Потушавате конфликти всякакви
СКОРПИОН
Пробив в работата и нова любов
СТРЕЛЕЦ
Щастливи случайности и обрати
КОЗИРОГ
Вгледайте се в себе си
ВОДОЛЕЙ
Преразглеждате ценностите си
РИБИ
Изяви и напредък в кариерата

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение,
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар
ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ
ЛУННИЯТ ПЕРИОД ПО ДАТИ И ЧАСОВЕ
© JAROSLAW GRUDZINSKI / WWW.123RF.COM
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Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

вен (21.03 – 20.04)

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 22 до 25 ноември забавете темпото. Занимавайте се с
най-належащото.
23 ноември е конфликтен ден по
отношение на професионалната и социалната ви реализация.
На 27 и 28 ноември ще трябва да
устоите на конкуренцията и да рискувате обмислено.
След 28 ноември приключвате с
проект, обучение или пътуване.
ВЪЗМОЖНИ СА СТРАХОВЕ И
СЪМНЕНИЯ в периода от 15 до 21
ноември. Хубавото е, че повечето от тях,
особено онези, които ви споходят на 17
ноември, няма да бъдат основателни.
ПАРИ, НАСЛЕДСТВА, ЗАС ТРАХОВКИ са актуалните теми през времето от 15 до 21 ноември. Към тях прибавете и въпросите около средства, свързани със съвместен бизнес. В този период е възможно с лекота да се освободите
от заеми или от договори, които сте изпълнявали трудно. Отложете рискованите финансови операции за времето след
28 ноември. След тази дата може да се захванете с нови съдружия, да теглите заеми,
да сключвате договори. Ретроградният
Меркурий (7–27 ноември) затруднява новите начинания на всички знаци от зодиака. Дори да започнете нещо ново, то
няма да се развива според вашите очаквания. Можете обаче успешно да използвате интервала от 15 до 27 ноември, за да се
върнете символично назад и да наваксате
нещо пропуснато.
ОБРЪЩАТЕ СЕ КЪМ „ТАЙНАТА“
СТРАНА НА ЖИВОТА, възобновявате стари сексуални връзки, преосмисляте финансовата си стратегия. Такъв е
потенциалът на периода от 15 до 21 ноември. Най-важното обаче е да се отърве-

info

те от старите си заеми, както и да приключите връзките си с хора, които ви пречат
да вървите напред.
ОТХВЪРЛЯТЕ ЗАСТОЯЛА РАБОТА
с помощта на ретроградния Меркурий
от 22 до 27 ноември. Възможно е да възобновите отношенията си с чужденци
(най-вече делови партньори), да вземете
невзети изпити или да решите да завършите отложеното си образование.
ОСТАВЕТЕ СЕ НА ТЕЧЕНИЕТО на
22 ноември. Възможно е да се почувствате объркани и дори изгубени в събитията от живота. Това е един от малкото
дни, когато трябва да се въздържате от активност. Оставете нещата да се развиват
от само себе си.
НАПРЕГНАТ ДЕН е 23 ноември.
Всяка тема ще ви вади от равновесие. Особено чувствителни сте към професионалната си реализация. Може да
срещнете спънки и предизвикателства от
страна на началници или администрации.
Към всичко това могат да се прибавят и
конфликти с родителите, особено с повластния от тях. Не спорете, събитията не
са на ваша страна и само ще си навредите.
Неефективни ще бъдат и следващите два
дена – 24 и 25 ноември.
ПРОВЕРКА НА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА СИ ще претърпите на 27 и 28 ноември. Случващото се, особено през първия ден, ще ви доведе до конкурентна ситуация, в която трябва да отстоявате позициите си. Събитията ще рефлектират
най-силно при родените от 29 март до
1 април включително. Възможни са промени по върховете на властта, които да ви
подтикнат към действия. Бъдете смели и
решителни, но и преценявайте рисковете. Помнете, че денят е емоционален заради предстоящите лунно затъмнение и
пълнолуние.

ПЪЛНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ

METAMORPHOSIS – НАЙ-НОВАТА КОЛЕКЦИЯ НА RIMMEL
ЗА СЕЗОНА ЗИМА 2012 Г. Е ВЕЧЕ НА ПАЗАРА
Червилото LASTING FINISH MATTE допълва класическата колекция червила, създадени от Кейт Мос. Матът върху устните е тенденция тази зима. Матовото червило гарантира кадифен допир с
вдъхновяващо наситени цветове, без компромис с комфорта!
Лакът за нокти METAL RUSH променя цветовете си в зависимост
от светлината благодарение на технологията state-of-the-art.
Гелообразната очни линия Traffic Gel Eyeliner се нанася много лесно с прецизната четчица, с която можете да изтеглите съвършено
тънка или плътна линия. В зависимост от желанието си. Наситеният цвят на формулата съдържа висока концентрация на чисти
пигменти – за максимално интензивен цвят.
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ЛЮБОВ И ПАРИ
След 22 ноември Венера навлиза в
страстния знак Скорпион и ви обръща към приятелските и любовни отношения. Ревниви и обсебващи ставате на 26 и 27 ноември. Тава са и
дните ви за страстни увлечения и сексуални подвизи. Ако искате да имате
дете – помнете тези дати, тогава може
да забременеете лесно. Избягвайте
случайните сексуални контакти. В
тези дни любовта ще се преплита и
с темата за парите. Комбинативни и
манипулативни сте. Ще ви върви, но
помислете, преди да смесите любовта
с бизнеса.
ПРИКЛЮЧВАТЕ СЪС СТАРИ ПРОЕКТИ след пълнолунието и лунното
затъмнение на 28 ноември. Логичен завършек ще намерят и стари проблеми,
които обсъждате отдавна със своите роднини. Освобождавате се и от паразитни
връзки и контакти, които вече не са актуални за вас. Приключвате и един цикъл от
пътувания на кратки разстояния или премествания. Задава се и логичен финал на
цикъл от обучение.
ЕФЕКТИВНИ СТЕ от 1 до 12 декември. Бъдете предпазливи на 1 декември. Тогава е възможно да се объркат договори, пътувания, връзки с чужбина.
Повишено внимание се изисква от вас
и на 11 декември, особено при далечни
пътувания.
НОВИ ХОРИЗОНТИ ЩЕ БЛЕСНАТ
ПРЕД ВАС след 13 декември. Нови
възможности, контакти, пътувания и
обучения у нас или в чужбина. Започвате
нов силен период. Щастлив ден за вас е 14
декември. Тогава получавате добри вести
и изгодни предложения, хрумват ви оригинални идеи.

т

елец (21.04 – 20.05)

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
На 16 и 17 ноември ще трябва да
приемете нови правила в общуването с личните си и делови партньори.
Не бъдете крайни и тиранично настоятелни с тях.
От 15 до 27 ноември е времето
за приключване на залежала работа, за преразглеждане на договори
и за активно общуване. Събирайте
информация!
От 25 до 29 ноември обърнете внимание на здравето си.
На 28 ноември вземате важни финансови решения, стабилизирате
здравето и самочувствието си.
От 22 ноември до 15 декември ще
трябва да решавате финансови въпроси и внимателно да избягвате
провокации от всякакъв характер.
Проявете смелост! Търсете нови решения на стари проблеми!
МОБИЛИЗИРАНИ И СЕРИОЗНИ
СТЕ във всичко, което вършите, особено през първата седмица от периода.
От 15 до 21 ноември фокусирайте вниманието си върху партньорските отношения, в това число и с деловите партньори.
Слънцето е в Скорпион и ви прави взискателни към вас самите. През този период ще се уморявате бързо и ще се чувствате зависими от хора и обстоятелства.
Отнасяйте се грижовно към себе си, почивайте повече. Вършете само най-спешното и важното. Ще имате много ангажименти, но ги отхвърляйте приоритетно, а не накуп. Вашите партньори също
ще имат своите трудности и затова ще
са принудени да изискват повече от вас.
Сатурн, планетата на дълга и отговорността, се намира вече месец и половина
в знака Скорпион и ви кара да премисляте
вашите лични и делови връзки.

Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

ВНИМАНИЕ!
РЕТРОГРАДЕН МЕРКУРИЙ!
На 16 и 17 ноември са възможни временни спънки или охлаждане на отношенията с партньорите. През тези
два дни не упорствайте и не налагайте мнението си в разговори. Не подписвайте договори и не давайте обещания. Меркурий, планетата на общуването, преговорите и търговията, също е в Скорпион от 15 до 27
ноември и този период съвпада с неговата ретроградност. Тогава от вас
ще се иска да довършите недовършена в миналото работа и да изпълните всичко, което сте обещали. При
ретрограден Меркурий е препоръчително да сте добре информирани.
Подновете прекъснатите си връзки с
хора и организации, които са полезни
за вас. Обръщайте внимание на всеки ангажимент със задна дата. В живота ви могат да се върнат и стари интимни партньори. От вас зависи как
ще се справите с онова, което имате
да довършвате заедно с тях!
ЕМОЦИОНАЛЕН ДЕН ЗА ВСИЧКИ
ТЕЛЦИ е 28 ноември, когато има пълнолуние и лунно затъмнение в Близнаци.
Лунното затъмнение ни прави емоционално неустойчиви и лишава преценките
ни от обективност.
ЗДРАВЕТО ВИ ЗАВИСИ ОТ ПАРИ
На 27, 28 и 29 ноември ще откриете,
че здравето, тонусът и самочувствието ви
зависят от парите, които в момента получавате. Добрата новина е, че ще успеете да
се справите с някои здравословни и финансови (макар и временни!) проблеми.
МНОГО ВАЖЕН ЗА ВАС ЩЕ Е ПЕРИОДЪТ от 25 до 29 ноември включително. Старайте се да живеете максимално здравословно: почивайте пове-

ГОДИШНИНА

че, приемайте витамини и спортувайте.
Всичко това ще подобри самочувствието ви. Сега инвестирате в здравето си, после тази инвестиция ще ви се върне като
пари.
НАВЛИЗАТЕ В СИЛЕН ПЕРИОД
от 1 декември. Справяте се с поставените от партньорите ви задачи и успявате да спазите всички техни условия. От
1 до 15 декември бъдете концентрирани във всичко, което вършите. Особено
ако трябва да се справяте с финансови затруднения, които на 3 декември ще ви поставят пред сериозно изпитание. За да успеете, трябва да вярвате в силите и в правотата си.
Точно днес не се обръщайте за помощ
към финансови институции, защото няма
да откликнат. Следващото напрежение на
тема бизнес, пари, сделки и партньорства
е на 11 декември. Тогава внимавайте при
подписване на договори и други документи. Не вярвайте на розови обещания, а на
черно на бяло. Дори и приятели могат да
ви подведат. От 22 ноември до 15 декември бъдете двойно по-бдителни, ако вие
сами сте си работодатели. Тогава не ви
съветвам да вземате заеми. Постарайте се
да върнете старите, ако имате такива. Ще
имате успех само ако потърсите нови решения на старите проблеми! Бъдете смели в това търсене.
ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ВСТРАНИ ОТ
БИЗНЕСА и финансовите теми, периодът от 15 до 21 ноември ще е благоприятен за укрепване на връзките с
интимните партньори. От 22 ноември
до 15 декември, когато Венера е в знака
Скорпион, е възможно в живота ви да се
появи нова любов. Ще се радвате на популярност и симпатии, особено ако упражнявате творческа или публична професия. Само на 27 ноември не се отчайвайте
от временните трудности в любовта.

info

МАГИЯТА TUPPERWARE
На 6 октомври Tupperware – България отпразнува годишнината си под надслов „Магията на Tupperware“. Стилното събитие, състояло се в бизнес център Rainbow Plaza, потопи всичките 200 гости във вълшебния свят на компанията. Управляващият директор на Tupperware за България Юлия Григорова приветства гостите и представи успехите на компанията през изминалата година.
Лука Поцоли, вицепрезидент на Tupperware за Централна и Южна Европа, разказа поподробно за бизнес възможностите и за мисията на Tupperware да променя живота на
съвременната жена.
Гостите научиха за новите продуктови предложения и получиха някои от тях като
подарък. Имаше и лотария с награди, осигурени от компанията домакин. Една от изненадите за вечерта беше участието на усмихнатите водещи на тв предаването
„Бон Апети“ – Лора и Стоян, които приготвиха лесни и вкусни десерти в съдовете
на Tupperware. Събитието се превърна в истински празник и зареди всички присъстващи с много усмивки, добро настроение и желание за още от магията на Tupperware.
Бела, брой 11 (177), 2012
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б лизнаци (21.05 – 21.06)
АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 30 ноември периодът е
натоварен и динамичен. Очаквайте
положителни резултати и промени.
Разчиствате стари сметки с миналото.
От 15 до 21 ноември получавате
шанс да довършите и донаучите пропуснатото в близкото минало.
От 22 до 27 ноември фокусът се
измества върху партньорските отношения. Поправяте стари грешки
там. В живота ви се завръщат хора от
миналото.
Лунното затъмнение на 28 ноември ви помага да се отървете от стари
модели на поведение.
След 13 декември привличате нови
хора и щастливи събития към себе си.
МНОГО РАБОТА И ИНТЕРЕСНИ
ПРОМЕНИ ви очакват от 15 до 29
ноември. Успявате да свършите огромно
количество работа, да подобрите отношенията си с партньори и приятели, да
си възвърнете предишни печеливши позиции. И всичко това – благодарение на
ретроградното движение на вашата планета управител Меркурий. Заради ретроградността на Меркурий не ви препоръчвам да започвате нови инициативи от 15
до 28 ноември включително. Пък и ще
бъдете прекалено заети с теми от близкото минало през този период.
Периодът от 15 до 21 ноември ще е много важен за всички работещи и учещи
Близнаци. Сега можете да наваксате пропуснатото със задна дата и да се възползвате от предишни добри ситуации и възможности, които не сте реализирали.
ПОЗИТИВНИ ПРОМЕНИ можете
да направите на 29 и на 30 ноември.
Но само ако вложите всичките си усилия
и впрегнете всичките си вродени умения.
НОВИ ИНИЦИАТИВИ можете да
стартирате от 1 до 15 декември, кога-

info

Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

ДВАТА ВАЖНИ ДНИ
ПРЕЗ ПЕРИОДА
На 17 ноември се справяте с много голям проблем, който ви тежи отдавна.
Дайте всичко от себе си, за да се случи
това. Има обаче опасност от охлаждане на отношенията с колегите. Бъдете
нащрек и за здравето си на 17 ноември. Възможно е да се „обадят“ стари
болежки и минали травми на опорнодвигателния апарат и костната система. Друг важен ден е 28 ноември, когато имаме пълнолуние и лунно затъмнение в Близнаци. Затъмнението
ще окаже най-силно влияние върху
вашия знак, особено върху родените
от 26 до 28 май. То винаги отбелязва края на някакъв етап на развитие
или е знак за завършване на важна
тема в живота ви. И ви дава шанс да
се разделите със стари и неефективни
вече модели на поведение. Завинаги.
Определяте си нови приоритети. Ако
преди две седмици, когато беше новолунието в Скорпион, сте получили
предложение или сте започнали нова
инициатива или лечение, по време на
лунното затъмнение в Близнаци ще
ви се изясни как точно да продължите напред.
то отново основна тема в живота ви става темата за партньорите. Ще трябва обаче да се съобразявате повече с другите.
Внимавайте как се държите с приятелите и партньорите, за да не се върне при
вас като бумеранг онова, което сте изпратили към тях. От 1 до 3 декември дните
са критични за съдружията и съвместните начинания. За да имате успех, потиснете егоизма си. И още нещо важно!
Формулирайте правилно целите си и през
тези три дни правете само онова, което
умеете най-добре.

ЕСТЕСТВЕНА КРАСОТА

YVES ROCHER – МАРКАТА, КОЯТО ВСИЧКИ ОБИЧАТ
Гости, журналисти и почитатели на френския бранд Yves Rocher се събраха в магазина на
марката в „Сердика център“ за специално представяне на декоративна козметика и найновите продукти на Yves Rocher. Специално за събитието в София пристигна и г-н АнриБернар Бедоан, регионален директор за Източна Европа на Yves Rocher.
Вечерта бе открита от Антоанета Карамунчева, бранд мениджър на Yves Rocher за България, която с радост съобщи, че броят на магазините Yves Rocher в България се увеличава. В
края на ноември предстои откриване на нов център с козметична кабина Yves Rocher в първия универсален магазин у нас Debenhams, разположен в Bulgaria Mall.
Топгримьорът на България Кирил Чалъков вдъхнови всички гости с разказа си за детайлите
около създаването на растителната козметика във Франция. Той изтъкна предимствата
на най-новия продукт на марката – фон дьо тена Pure Light, който създава впечатление за
естествен тен и повече блясък върху кожата. За ароматен завършек на вечерта усмихнатите момичета от Yves Rocher представиха на гостите новия парфюм на марката за тази
есен – So Elixir Purple – за дамите, които искат да бъдат различни, дръзки и страстни.

66

Бела, брой 11 (177), 2012

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЛИЧНИЯ
И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ
очаквайте на 13 декември, когато е новолунието в Стрелец. То ще ви помогне да
подберете по-прецизно хората, с които да
работите в бъдеще. 14 декември е много
важен ден – приятели, партньори или съмишленици ви дават чудесна идея за съвместен проект. Бъдете отворени към новите предложения, дори в първия момент те да ви се сторят много екстравагантни. След време ще бъдат напълно реални и осъществими. В този ден привличате нови партньори и в личния си живот. Може да са много по-млади от вас и с
прогресивни и дори леко скандални виждания. На 14 и 15 декември успех ще имат
всички Близнаци с публични професии
и особено онези, които работят в областта на правото и консултантските услуги. Внезапни щастливи събития и предложения ще внесат положителни промени в живота ви.
НАЙ-ДИНАМИЧНИЯТ ВИ И НАТОВАРЕН ПЕРИОД е от 15 до 30 ноември. Очаквайте положителни промени.
Разчиствате стари сметки с миналото. От
15 до 21 ноември можете да довършите
започнатото и да наваксате пропуски от
близкото минало.
В ЖИВОТА ВИ МОГАТ ДА СЕ
ЗАВЪРНАТ ХОРА ОТ МИНАЛОТО
през периода от 22 до 27 ноември, когато
фокусът се измества върху темата за партньорствата. Дава ви се шанс да поправите
стари грешки в общуването с някого.
ЛУННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ на 28 ноември ви помага да израснете и да се
отървете от остарели разбирания и неефективни модели на поведение.
ПРИВЛИЧАТЕ ЩАСТЛИВИ СЪБИТИЯ след 13 декември. Както и нови
хора и делови партньори.

рак (22.06 – 21.07)
АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 21 ноември сте в хармоничен период. Привличате нови приятели и любов. Обмислете бъдещите си
творчески проекти.
На 22, 23, 28 и 29 ноември очаквайте добри финансови постъпления
или потърсите допълнителни възможности за доходи, о.
На 23 и 27 ноември се пазете от
конфликти.
На 28 ноември осъзнавате своите
страхове и задръжки и се освобождавате от тях.
След 22 ноември наблегнете на работата. Най-работоспособни и ефективни ще бъдете от 1 до 15 декември.
От 13 до 15 декември можете да
намерите нова или допълнителна
работа.
В ТВОРЧЕСКИ ПЕРИОД СТЕ Новолунието и слънчевото затъмнение
в Скорпион на 14 ноември едва са отминали. Вероятно още не можете да свикнете с промените, които те наложиха в живота ви. Но успокоението е, че ще се радвате на хубави емоции, нови приятели и любовта на околните през следващия период.
Ретроградно движение на Меркурий от 15
до 27 ноември връща стари емоции и приятели при вас. Съветвам ви да се сетите за
приятелства, които не са ви се получили в
миналото, за да опитате отново да ги съживите или пък да се пробвате да възродите стари творчески проекти. Най-доброто,
което можете да направите за себе си от
15 до 21 ноември, е да не потискате творческите си пориви, а дори умишлено да ги
стимулирате. Времето е подходящо за обмисляне на нови творчески проекти, които да стартирате след 28 ноември, когато Меркурий ще се движ
движи вече в директ-

Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

МОЖЕ ДА ЗАГУБИТЕ ПРИЯТЕЛ
На 17 ноември има голяма опасност
да скъсате или охладите приятелски
и/или любовни отношения особено
ако сте ги сложили в графата „ненадеждни“. Възможно е изведнъж да се
почувствате обидени и самотни. Но
това чувство бързо ще изчезне. Не е
изключено и обратното – да успеете
да подобрите приятелските си отношения, особено с представители на
зодиите Скорпион и Риби. И от приятелски и неангажиращи те да се превърнат в сериозни и надеждни след 17
ноември.
на посока и ще подпомага новите ви начинания. Дори вашата професия и интереси да не са свързани пряко с творчество,
подхождайте към всичко, което правите, с
фантазия, радост и чувството на свобода.
Общувайте повече с приятелите си.
ВЪРВИ ВИ В ЛЮБОВТА, приятелските отношения и творческите дейности през по-голямата част периода.
Защото планетата на любовта, финансите, хармонията и изкуството Венера се намира в хармоничния ви знак Скорпион
от 22 ноември до 15 декември. Очаквайте
добри финансови постъпления. Ако не
дойдат, потърсете възможности за допълнителни доходи на 22, 23, 28 и 29 ноември. Като най-любовни дни за вас се очертават 22, 28 и 29 ноември, когато не е
изключено да получите и някакви придобивки. Все пак трябва да сте с повишено внимание, защото друга планета, която е пряко свързана с връзките и емоционалните отношения, Марс, навлиза в напрегнатия за вас знак Козирог от 17 ноември и ще бъде там чак до 26 декември.
В това няма нищо лошо, разбира се, защото Марс ще ви накара да се активизира-

HI-TECH ЗА ЗДРАВЕ
HI

те в общуването. Ще привличате активни,
волеви и инициативни партньори. Само
трябва да внимавате с прекалената амбиция и енергичност на тази планета, защото само малко да се разсеете, ще си навлечете нечий гняв, упрек или недоволство.
В това отношения трябва да внимавате
най-вече на 23 и 27 ноември. Тогава бъдете готови за всякакви изпитания, конкуренция и взискателност от страна на интимните и деловите ви партньори, както
и от страна на началници и работодатели.
ТЕМИТЕ ЗА РАБОТАТА И ЗДРАВЕТО ще стават все по-важни за вас през
периода от 22 ноември до 15 декември.
Най-работоспособни и ефективни ще бъдете след 1 декември, след като се стабилизирате от въздействието на лунното затъмнение, което е на 28 ноември.
СПРАВЯТЕ СЕ СЪС СТРАХОВЕТЕ
И СЪМНЕНИЯТА СИ на 28 ноември, когато са пълнолунието и лунното
затъмнение в Близнаци. Пълнолунието
ще „освети“ най-дълбоко скриваните ви
страхове и тревоги. А лунното затъмнение ще ви помогне завинаги да се избавите от тях, да ги оставите в миналото. На
28 и 29 ноември е добре да се погрижите
за някого, да направите символично дарение или дребен жест.
МОЖЕ ДА СИ НАМЕРИТЕ НОВА
РАБОТА Новолунието в Стрелец на
13 декември „отваря“ темите за здравето, за смяна на работата и за отношенията с колегите ви. На 14 и 15 декември не
се колебайте да направите промени в живота си. Някои от вас ще успеят да намерят нова или допълнителна работа или
да подобрят микроклимата на настоящата си работа. Получавате шанс да стартирате успешно лечение и да се отървете от
лош навик.
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ЗА ЛАЗЕРА И ПРОСТАТАТА
Първата в София частна болница МБАЛ „Вита“ предлага на своите пациенти най-съвременната технолоПъ
гия за лечение на доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) и на камъни в пикочните пътища – Cyber
TM Thulium 150 Watt лазер. Той е най-прецизният сред съвременните лазери за лечение на простатни заболяв
лявания.
Дължината на вълната му се абсорбира по-ефективно от водата и хемоглобина, на които е богата простатата. Двете качества на Cyber TM Thulium 150 Watt лазера, с които той превъзхожда всички други лазери, са високата му мощност и контролираното му проникване в тъканите. Те дават възможност
на хирурга бързо и ефективно да отстранява простатна тъкан, като запазва контрола си върху насочван
ването на лазерната енергия. Лазерите се използват или за изпаряване, или за резекция на тъкани. Новият Cyber TM Thulium 150 Watt лазер в болница „Вита“ може да извършва и двете функции при незначителен
ри
риск от кървене и други усложнения.
Въ
Възможността за промяна на настройките за мощност на лазера обуславя неговото приложение и в други
ме
медицински сфери освен урологията – гинекология, неврохирургия, лапароскопска хирургия и обща хирургия.
Бела, брой 11 (177), 2012
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Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

ъв (22.07 – 22.08)

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
На 28 ноември приключвате стари
проекти и отношения. Променяте настройката си спрямо някои групи и
организации.
От 22 ноември до 15 декември ще
ви върви в любовта, връзките и печеленето на пари. Внимавайте обаче в
любовта на 22, 27, 28 и 29 декември.
От 1 до 15 декември сте в хармоничен, творчески период. Общувате
идеално с децата и приятелите си.
НЯМА ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ КОМФОРТНО от 15 до 21 ноември, докато Слънцето е в конфликтно разположения спрямо вас знак Скорпион. Ще ви
провокира и ретроградният Меркурий,
който също е в Скорпион до 28 ноември.
Очакват ви много домашни, семейни и
имотни проблеми за решаване, повечето
от които ви тормозят отдавна. Сега е назрял моментът да се справите с тях. Ще ви
се наложи да се занимавате с много роднини, неканени гости, текущи спешни ремонти, подреждане, почистване и изхвърляне на стари вещи от дома. Препоръчвам
ви да свършите всичко това от 15 до 27
ноември. Изхвърлянето на стари вещи,
обременени с лоша енергия и неприятни
спомени, е направо задължително! Щом
го направите, веднага ще усетите промяна
в тонуса си. Не бива да изпускате преките
си задължения от контрол, както и ангажиментите, които сте поели в личния живот. Трудни дни в това отношение са 23 и
24 ноември. На 26 ноември ще имате много добри постижения и успех.
НЕПРИЯТНИ ЕМОЦИИ ВКЪЩИ
се задават на 27 ноември. А на 28 и
29 ноември се дръжте стабилно във всяка
една ситуация, свързана с лични отношения, пари и пряка работа. Провокации ще

info

ИМПУЛС ЗА ДЕЙСТВИЕ
очаквайте от Марс, който от 17 ноември до 26 декември е в Козирог. Ако
пренебрегнете импулсите и знаците
на съдбата, може да се появят сприхавост, нервност, дребни наранявания и здравословни неразположения. Това ще се дължи на неоползотворената Марсова енергия, която не
сте могли да използвате по предназначение. Тя се трансформира в автоагресия, изявяваща се с гореописаните симптоми, както и в конфликти с
околните (при вас – с колегите). През
целия период е добре да се грижите за
здравето си, като се придържате към
здравословен начин на живот. В любовта, приятелските и интимни отношения, както и по темата за парите очаквайте предизвикателни ситуации и „уроци“, които ще се наложи
да научите буквално в движение. Те
пък ще се дължат на разположената
в напрегнатия за вас знак Скорпион
Венера от 22 ноември до 15 декември. Пазете се от заблуди, изневери (и
ваши, и на партньора ви), от машинации с пари, неправилни инвестиции
и прекалено много харчове.
има. От вас зависи дали ще позволите да
ви извадят от равновесие.
ЕМОЦИОНАЛНО НЕСТАБИЛНИ
СТЕ На 28 ноември има пълнолуние и лунно затъмнение в Близнаци.
Въздържайте се от важни действия, само
наблюдавайте събитията. Лунното затъмнение много ще ви помогне да приключите със стари теми в живота си. Успешно
започвате нов житейски период. До две
седмици след затъмнението ще успеете
да прекъснете стари и неефективни приятелства или любови или да ги продължи-

те на друго ниво. Осмисляте участието си
в общности, асоциации, партии, клубове и групи по интереси. От някои от тях
е възможно да се откажете. Най-хубавото
е, че стигате до реализация на поне една
своя мечта. Най-активни в това отношение са дните от 26 до 30 ноември.
СЛЪНЦЕТО ВИ „СЪЖИВЯВА“ От
1 декември ще усетите позитивната
енергия на огненото Слънце в Стрелец.
От 1 до 15 декември се фокусирате върху личния си живот и темата за децата.
Времето е подходящо да се захванете с
всичко, което изисква творческо вдъхновение и свобода на мисълта. Само на 1 декември очаквайте криза, свързана с определяне на целите. Възможни са и любовни
терзания. Не обсебвайте децата си и не ги
контролирайте прекалено на 1 декември,
но и през следващите 15 дни.
В ГОЛЯМА ЗАБЛУДА МОЖЕТЕ ДА
ИЗПАДНЕТЕ на 11 декември, особено на любовно-сексуалния фронт, но и по
темата за финансите.
НОВА ЛЮБОВ И НОВИ ПРИЯТЕЛС ТВА ви носи новолунието в хармоничния за вас знак Стрелец на 13 декември. В творчески подем сте. Дава ви
се шанс да реализирате нови проекти.
Задава се нова любов на хоризонта, но реално нещата ще се развият след 16 декември, когато Венера е по-хармонично разположена спрямо знака Лъв. На 13 декември непременно отделете време за кратка
медитация, концентрация или поне усамотение, за да набележите целите си и да
се настроите на положителна вълна.
ПОЛУЧАВАТЕ ТОЧНО ТОВА, ОТ
КОЕТО СЕ НУЖДАЕТЕ на 14 декември. Уж случайна среща ще ви даде
идея за нещо, което дълго време чакате
да се случи. Ще имате важни прозрения и
творческо вдъхновение.

ЕДНА ДОБРА ИНИЦИАТИВА

ПРОГРАМАТА „ВИТАМИНА“
ще осигурява ежедневно пресни плодове и зеленчуци на деца и младежи в нужда. Тя е инициирана от Българската хранителна банка (БХБ), която организира пункт за събиране на дарена храна на тържището за плодове и зеленчуци в квартал „Слатина“ в София. Два пъти седмично с
помощта на доброволци БХБ ще събира, сортира и инспектира за качество пресните плодове
и зеленчуци, които ще бъдат дарявани от търговците. „Децата, които живеят в крайна бедност, не могат да се хранят балансирано и здравословно. А всеки ден огромно количество пресни плодове и зеленчуци остават непродадени на тържищата и търговците на едро не могат
да ги реализират по друг начин. Ние ще събираме свежата продукция, която не може да остане за следващия ден и в рамките на няколко часа ще я раздаваме на организации, които още същия ден ще хранят нуждаещи се деца и младежи“ – обясни Мая Калчева, изпълнителен директор на БХБ.
Логистичните и административни разходи по програмата се финансират от Societe Generale „Експресбанк“. Финансовата институция ще помага и за
популяризирането на програма „Витамина“, ангажирайки клиенти и партньори, които да дарят допълнителни средства за разширяването є. Амбицията на програмата е да стартира най-напред в София, а впоследствие да обхване и други градове в страната, като събере и раздаде 250 тона свежа продукция в рамките на една година.
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дев а (23.08 – 22.09)
АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 27 ноември не предприемайте нищо ново и важно.
Довършете започнатата работа и събирайте знания.
28 ноември е важен ден за професионалното ви израстване.
След 13 декември очаквайте новости в дома и семейството ви.
1 и 11 декември са трудните ви дни
през периода.
На 14 декември ви предстоят внезапни щастливи събития.
СИЛАТА ВИ Е В ОБЩУВАНЕТО и в
събирането на информация, но само
в сферите, в които се чувствате в свои
води. Все още сте под влиянието на новолунието от 14 ноември. В момента сте в
плен на стари желания и амбиции – няма
да ви е лесно да се откъснете от близкото си минало, докато не се върнете символично назад и не предприемете необходимите действия. За този характерен
процес „виновник“ ще бъде ретроградният Меркурий, който от 15 до 27 ноември е в знака Скорпион и ви кара да се задълбочавате във всичко, с което се занимавате. Добре е да въведете ред в документацията и кореспонденцията си сега.
Отговорете на отложени за отговор писма. Не го ли направите, ще си създадете
проблеми. Особено след 22 ноември, когато Слънцето навлиза в конфликтния за
вас знак Стрелец. От 15 до 27 ноември
периодът е отличен за наваксване на пропуснати знания и вземане на изпити.
РАЗДВИЖВАНЕ В ЕМОЦИОНАЛНИЯ ЖИВОТ очаквайте от 22 ноември до 15 декември. Ще привличате подходящите хора, но се налага да общувате по-активно. Можете да срещнете нов
интимен партньор, посещавайки курсо-

Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

РЕТРОГРАДНИЯТ МЕРКУРИЙ
ВИ ВЛИЯЕ НАЙ-СИЛНО
Вие и Близнаците ще усетите най-добре въздействието на ретроградната
планета, управител на вашите знаци.
Най-важното, което трябва да запомните, е, че не бива да стартирате нови
проекти и начинания от 15 до 27 ноември, докато Меркурий се движи
назад. Най-добре изчакайте да мине
и лунното затъмнение на 28 ноември и тогава действайте. Напрегнати
дни ще са 15 ноември, когато трябва
да се справите с избора на цел, и то
много бързо, както и 20, 21 и особено 22 ноември. През тези дни мобилизирайте цялото си внимание, защото от разсеяност можете да направите някоя глупост. Най-уязвими
през тези дни ще са партньорските
ви отношения. Няма да сте силни и в
публичните изяви. Ограничете и контактите си, за да не стигнете до неприятен конфликт. Не вършете нищо
важно, което изисква отговорност и
концентрация.
ве, лекции, библиотеки или пътувайки.
Отношенията ви с братя, сестри, съседи и
братовчеди ще се хармонизират.
ИНИЦИАТИВНИ В ЛЮБОВТА
и приятелските отношения ставате след 25 ноември, когато Марс навлиза
в Козирог. Планетата ще пребивава там
чак до 26 декември. Периодът е чудесен
за реализация на творчески идеи и за занимания с нещата, които ви носят радост
и чувство на свобода.
НЕИЗБЕЖНИ СЪБИТИЯ На 28 ноември са пълнолунието и лунното
затъмнение в нехармоничния ви знак
Близнаци. Ще ви се случват неща, за които няма да сте подготвени. Или няма да
ви харесват. Лунното затъмнение ви дава

шанс да се простите с остарели схващания за света и да се справите със застоя
по отношение на кариерното ви развитие.
Напрегнато ще ви бъде от 28 до 29 ноември включително. Ще усетите особено
вълнение от приключването на проекти,
за които смятате, че са мисията на живота
ви. Затъмнението ви дава и шанс за ново
начало: нова работа, нов началник, нова
цел или проект…
ПРЕЖИВЯВАТЕ МИНИКРИЗА на 1
декември. Денят не е подходящ за вземане на решения и за контакти с авторитетни и властни личности. Следващият
труден ден е 11 декември, пълен с конфликти и недоразумения в общуването с
партньори и роднини. Бъдете по-въздържани и спазвайте дистанция. Не бива да
боравите с документи за недвижима собственост. Точно днес не правете покупки и не завеждайте дела за собственост и
наследства.
ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ДОМА И
СЕМЕЙСТВОТО ви носи новолунието в Стрелец на 13 декември. Вие няма
да бъдете съгласни с промените, а ще ги
направите под натиска на Стрелеца, който е знак, конфликтно разположен спрямо вашия. Възможно е да предприемете
неочаквани ремонти, смяна жилище или
офис или продажба на имот.
ЗА ПРИЯТНИ НОВОСТИ, ПРИДОБИВКИ И РЕШАВАНЕ НА ЗАПЛЕТЕНИ ОТНОШЕНИЯ С РОДНИНИ
(за имоти и наследства) се гответе на 14
декември.
ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА ЗАТВЪРДИТЕ
УСПЕХА СИ на 15 декември. Имайте
повече самочувствие и действайте поуверено. Сега вие сте на ход и е време да
повярвате в доброто. След 14 декември
периодът е много подходящ за нови начинания. Стъпвате на стабилна основа.
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И В ДРУГИ ГРАДОВЕ, НЕ САМО В СОФИЯ
СУГЕСТОПЕДИЯТА Е ОТНОВО В СВОЯТА РОДИНА
От 2007 г. сугестопедията е отново в своята родина. Колко перипетии и трудности е трябвало да преодолее, е друга тема. На 30 септември методът бе представен в
тесен кръг от интересуващи се будни личности в град Плевен, в образователен център „Грама”. И то не от кой да е, а от Ирена Младенова, сертифициран сугестопедагог към фондация „Професор д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева” – Сливен,
България.
Най-добрият според ЮНЕСКО образователен метод е създаден от проф. д-р Георги
Лозанов и дълго време е бил известен повече в чужбина, отколкото в България. Това е
метод за бързо, лесно и забавно усвояване на всякакъв образователен материал, но популярността си печели най-вече с приложение в чуждоезиковото обучение. С негова
помощ само за 25 дни се усвояват основите на езика и се започва свободно разговаряне
– нещо, което с традиционните методи се постига няколкократно по-късно. Според
Ирена Младенова „сугестопедията е още едно от уникалните български постижения,
което може да ни накара да вдигаме гордо главите си и да се гордеем, че сме българи”.

Ирена Младенова запознава будни
плевенчанки с метода сугестопедия
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Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

езни (23.09–22.10)

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 27 ноември се хранете
здравословно.
На 17, 22 и 27 ноември е възможно
да бъдете подтикнати от събитията да
промените начина, по който харчите
парите си и да откриете нови житейски ценности.
На 28 ноември завършвате важни
теми в живота си, свързани с пътуване, учене, отношения с чужденци.
Нови възможности за реализация и
духовно развитие.
След 13 декември периодът е добър
за обучение, пътувания и обработване на важна информация.

зма. Консумирайте пълноценна и „жива“
храна, пълна с много витамини, защото
през този период енергията ви се обновява и е много важно с какво ще заредите
организма си, за да е здрав занапред.
ЧЕСТО ЩЕ ПРИПЛАМВАТ КОНФЛИКТИ От 17 ноември до 26 декември планетата на агресията и действието Марс навлиза в конфликтния за
вас знак Козирог. Очаквайте напрежение
и недоразумения, ако не включите найсилното си качество – да балансирате във
всеки един момент. Бъдете по-мили с роднините си сега.
СИЛНИТЕ ВИ ДНИ, когато можете
да направите нещо важно за себе си и

ТЕМАТА ЗА ФИНАНСИТЕ става
най-важна през периода от 15 до 27
ноември. Време е да подложите на анализ начина, по който харчите парите си.
Бъдете предпазливи във финансовите
дела. Може да откриете, че на 11, 22 и 27
ноември спонтанно сте променили възгледа си за това кое е ценно за вас и кое
не. На 17 ноември получавате шанс да
увеличите трайно доходите си. Вероятно
е да се възползвате от стари възможности
и познати, които ще ви помогнат за това.
Проверявайте внимателно документите,
кредитните и дебитни си карти. Не вземайте заеми точно сега и не правете инвестиции, защото Меркурий е ретрограден и после ще ви създаде много главоболия при връщането на тези средства.
Отложете преместванията, пътуванията
и големите покупки за след 28 ноември.
ЗДРАВЕТО ВИ И НАЧИНЪТ ВИ НА
ХРАНЕНЕ излизат на дневен ред от
15 до 27 ноември. Добри дни за започване на здравословен начин на живот са: 17,
22 и 27 ноември. Избягвайте консервираните храни и тези, с много подобрители и
овкусители. Те силно замърсяват органи-

ПЪРВОТО ВИ ИЗПИТАНИЕ
в това отношение ще е на 23 ноември. Назряват конфликти с роднини и партньори. Не се опитвайте никого да сдобрявате и да сближавате. Спазвайте безопасна дистанция в
отношенията, особено със сприхави
хора, защото накрая вие ще си изпатите. На 27 ноември ситуацията ще
е аналогично трудна. Дано вече имате повече опит и късмет. На 27 ноември обезопасете добре дома си.
Възможни са кражби с взлом. Трябва
да боравите внимателно с електрически уреди. Не оставяйте запалени свещи без надзор. Дните, в които
няма да ви върви в оформяне на документи, пътувания, контакти и събиране на важна информация са: 22
ноември, както и 1 и 11 декември.
На 22 ноември и 11 декември внимавайте много в работата – не е изключено да допуснете фатални грешки.
Отнасяйте се деликатно с колегите.
Не приемайте нищо на доверие. Днес
лесно могат да ви излъжат или заблудят (дори неволно).
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бъдещето си са: 28, 29 и 30 ноември, както и 8 декември. На 7 и 9 декември също
ще се чувствате добре, но дните няма да
бъдат достатъчно ефективни за нови
действия.
РАЗДВИЖВАНЕ НА ВСИЧКИ
НИВА: пътувания, пътешествия, висше образование, духовен живот, правни
и юридически казуси и дела. Това ще ви
се случва след 28 ноември, когато са пълнолунието и лунното затъмнение в знака Близнаци. Приключвате важен етап от
живота си и същевременно ви се откриват нови хоризонти. Идеите ви се реализират лесно. Завършвате етапа на подготовка и навлизате в етапа на действието,
но само ако сте положили нужните усилия през последния месец.
ОБЩУВАТЕ ПО КОРЕННО РАЗЛИЧЕН НАЧИН след новолунието
в Стрелец на 13 декември. Привличате
нови приятели и създавате нови любовни
връзки. Попадате на важна информация.
Започвате образователни курсове и организирате пътувания. И всичко това – през
двете седмици след 13 декември.
БЪДЕТЕ ГОТОВИ ЗА МНОГО РАБОТА, която ще ви затрупа след 13
декември. Силните ви страни сега ще
са общуването, събирането на информация и усвояването на нови знания.
Новолунието ще ви подейства като пусков механизъм за това.
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПУБЛИКАТА На 14 декември ще получите голяма помощ и силен импулс от
вашите интимни или делови партньори.
Ако професията ви е публична, ако работите като консултант, актьор, адвокат,
или упражнявате друга професия, която
ви дава възможност да общувате с повече
хора, точно публиката ще ви бъде най-добрият стимул за развитие.

НА БАЛ КАТО НА БАЛ

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ОТ ФОНДАЦИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
През октомври в ресторант „Ростов”, град Плевен, фондация „Св. Иван Рилски” проведе втория поред благотворителен бал. Целта бе да се наберат средства за безплатни зъбни протези за възрастни
хора и за осигуряване на силиконови импланти за жени с карцином на гърдата, претърпели операция.
Общата дарена сума възлиза на 28 412 лв. – близо двойно повече в сравнение с първия бал през пролетта. Събраните пари са от дарения, куверти, благотворителен търг и томбола. Най-скъпо продаденият предмет на търга е икона на Красимир Савов, рисувана върху 400-годишно парче дърво от Рилския манастир. Тя предизвика голям интерес и за нея оспорвано наддаваха Пепа Цакова, Капка Амзина и Дарин Ангелов. Иконата на Богородица стана притежание на Пепа Цакова за 2 400 лв. По време
на търга бяха закупени още картини, дарени от художниците Мая Ананиева, Огнян Кузманов и Георги
Петров. А освен това – скулптура на Венцислав Василев, диск на Любомир Дяковски, почетен гражданин на Плевен и специален гост на бала, както и пъзел от колекцията на Гери Дончева.
Благотворителния бал уважиха с присъствието си над 300 гости: магистрати, лекари, бизнесмени,
банкери, общински съветници и представители на общински фирми, както и представители на тамплиерите и ротарианците.
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ФОТОГРАФ ГЕРГАНА СТОЯНОВА

в

Пепа Цакова, която купи иконата
на Красимир Савов

с

Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

корпион (23.10 – 22.11)

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
На 17 и 22 ноември се справяте
отлично с отлагани задачи, печелите от творчество, помагат ви приятели, но 22 ноември е двойнствен ден
– внимавайте!
23 ноември, 1 и 11 декември са
трудните ви и конфликтни дни.
На 28 ноември се освобождавате от
различни зависимости, решавате финансови и лични проблеми.
От 13 декември ще имате възможност за повишаване на доходите и укрепване на здравето.
НАЙ-ОБЛАГОДАТЕЛСТВАНИ ОТ
РЕТРОГРАДНАТА ФАЗА НА МЕРКУРИЙ от 15 до 27 ноември ще бъдете
вие. Отлично ще ви се отрази мисълта, че
ви се дава шанс да поправите, в пряк и в
преносен смисъл, близкото минало. Ще
се справите със задна дата с нещо, с което
сте пропуснали да се справите, но е било
суперважно за вас.
ПОЛУЧАВАТЕ МНОГО ЦЕННА
ИНФОРМАЦИЯ и осъществявате връзки, които генерално ще променят
живота ви към края на периода – след 13
декември.
НАЙ-СКОРПИОНСКИЯТ ДЕН ПРЕЗ
ПЕРИОДА е 17 ноември, в добрия смисъл на думата „скорпионски“. Водите отлично преговори, които дълго сте отлагали. Усещате цялата си мощ, включвате и
прозорливостта си – най-мощното ви оръжие. Е, и малко манипулация ще включите,
но ще е не само за ваше добро, но и за доброто на околните. Действайте смело днес!
СПРАВЯТЕ СЕ С ФИНАНСОВ ИЛИ
ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ на 22
ноември, и то благодарение на помощта
на приятели. Можете да спечелите пари от
творчески проект. Но от друга страна, можете и да се заблудите и да загубите пари,

помагайки на приятели. Внимателно преценявайте ситуациите!
СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВАТА И СЕКСУАЛНАТА ТЕМА,
очаквайте и на 1 и 11 декември. Тогава
бъдете предпазливи. Не се доверявайте на
никого! Има опасност да объркате симпатията с любов, а в лукавите намерения на
някого да видите искрена помощ.
СЕРИОЗНИ СТЪЛКНОВЕНИЯ В
ОБЩУВАНЕТО ще ви изненадат неприятно на 23 и на 27 ноември. Денят не
е подходящ за общуване и пътувания.
Възможни са наранявания и леки катастрофи. През тези два дни обаче най-силно
можете да нараните вие – в словесен двубой с някого. Мерете си думите!
ЛЮБОВНИ ОБЕЩАНИЯ да очакват Скорпионите от 22 ноември до
16 декември, когато Венера вече е в знака
Скорпион. Точно от любов се нуждаете в
момента. И от пари, разбира се, но Венера
отговаря и за финансите. Един Скорпион
се чувства пълноценен, само когато има и
двете – и любов, и пари.
НАУЧЕТЕ СЕ ПО-ДОБРЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ ПАРИТЕ СИ Венера, колкото и да ви обича в момента, няма да
оправи финансовите ви проблеми с вълшебна пръчка. Защото планетата на дисциплината и житейските уроци Сатурн
също е в Скорпион. Той ще забави вашите финансови успехи, но пък ще ви научи
да търсите и намирате нови източници и
доходи и да управлявате по-добре наличните си средства. Тези уроци той ще ви ги
„преподаде“ на 27, 28 и 29 ноември.
ТЕМИТЕ ЗА ПАРИТЕ, СЕКСА И
ЗАВИСИМОСТИТЕ
(емоционални, финансови, морални и сексуални)
ще се активизират на 28 ноември, когато са пълнолунието и лунното затъмнение в Близнаци. Бъдете готови тогава да
приключите с важен етап от живота си. В
рамките на две седмици след затъмнение-

ЛЮБОВНИ ТРЕПТЕНИЯ
От 15 до 27 ноември ще бъдете в
плен на досегашните си партньори и
чувства. Ще се наложи да си изясните
окончателно и завинаги отношенията
с тях. Подходящ ден за хармонизиране на вече съществуващи връзки е 22
ноември. Докато на 27 ноември има
вероятност да прекъснете връзка поради това, че я смятате за изчерпана.
27 и 29 ноември са дните за намиране на нова любов или стабилизиране
на настоящите отношения, тоест за
изместването им на друга плоскост,
която удовлетворява и двете страни.
Необвързаните Скорпиони, които
искат да си намерят партньор, ще получат шанс за стартиране на надеждна и щастлива връзка от 27 ноември до 15 декември. През този период е добре всеки ден да правите нещо
за укрепване на самочувствието си.
Купете си нови дрехи, подложете се
на козметична процедура...
то ще трябва да реорганизирате заеми,
инвестиции, делови и интимни отношения. Намирате най-добрите решения. Е,
не толкова лесно, колкото ви се иска, а типично по скорпионски – с кризи и горещи
емоции, които обаче ще се окажат катарзисни за вас.
НАВЛИЗАТЕ В ДОБЪР ПЕРИОД
след 13 декември, когато е новолунието в Стрелец. Намирате си добри делови
и интимни партньори, както и източници на нови доходи. Укрепвате здравето си.
ПРОБИВ В РАБОТАТА очаквайте на
14 декември. Нова оригинална творческа идея или нов подход към онова, с
което се занимавате, ви извеждат на предни позиции. Денят е идеален да стартирате ново лечение на стар здравословен
проблем. Ще е успешно.

ЗА ОЩЕ ПО-ГЛАДКО БРЪСНЕНЕ

info

ОТБОРЪТ НА GILLETTE
е съставен от трима от най-големите любимци на жените – певеца Орлин Павлов, актьора и режисьора
Ники Илиев и готвача Иван Звездев. Тъй както бръсненето има две посоки – по и срещу посоката на растежа на косъма – така и всеки от отбора си има две страни. За Иван Звездев музиката и готвенето вървят
ръка за ръка (оказа се, че той свири на саксофон и дори има свой оркестър). Ники Илиев пък е майстор на бойните изкуства (явно тайната на перфектната му фигура са усилените тренировки по кикбокс). А Орлин
Павлов разкри, че страстта му не е само в музиката, но и далеч сред звездите, в магията на астрономията.
От 22 октомври във фейсбук стартира страницата на Gillette Bulgaria. В продължение на 4 седмици звездният отбор на Gillette ще насърчава потребителите също да демонстрират своите скрити страсти, споделяйки в специалното приложение свои снимки от ежедневната си работа и от своето хоби. Всяка седмица
участниците ще се състезават за 10 позлатени с 24 карата злато самобръсначки Gillette Fusion ProGlide, а големите победители от играта ще изкарат един ден с отбора на Gillette.
Технологията на Gillette Fusion ProGlide™ е проектирана така, че да предоставя невероятен комфорт при
бръснене на контра, благодарение на по-тънки ножчета и микрогребена, който оптимално насочва брадата
към ножчетата и по този начин намалява режещата им сила.
Бела, брой 11 (177), 2012
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трелец (23.11 – 21.12)

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 28 ноември е времето на
голямото приключване и сериозните
трансформации.
След 13 декември бихте могли да
започнете новите си инициативи.
Ако ги стартирате преди посочената
дата, проектите ви няма да бъдат успешни в дългосрочен план.
17, 23, 28 ноември, както и 1 и 11
декември са най-трудните ви дни от
периода.
На 26 ноември и 14 декември ще
получите помощ или пък ще ви споходи прозрение, което ще ви помогне
за бъдещето.
ПРИКЛЮЧЕТЕ С МИНАЛОТО
Най-важната ви задача за периода 15–
27 ноември е да се отървете от миналото. Не се задържайте повече в стари житейски сценарии. Помнете датите 17, 22
и 23 ноември. Тогава ще имате поводи
за размисъл и ще осъзнаете важни неща.
Вероятно ще имате трудности и/или конфликти, но не забравяйте, че посоката е
напред, а не назад.
НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО ВАЖНО
от 15 до 28 ноември. Не хабете усилия за нови мащабни проекти и не правете големи покупки. Събирайте сили за големите новости след 13 декември. Тогава
вече ще бъдете свободни – морално и
емоционално. Всичко започнато ще ви
спори и ще се развива трайно в бъдещето.
ЩАСТЛИВИ СЛУЧАЙНОСТИ ще
ви помогнат да възвърнете бойния си
дух на 26 ноември. Любовните и личните
отношения ще бъдат напрегнати и неясни почти през целия период. Бъдете много внимателни на 27 ноември особено ако
„въртите“ тайна любов или пък половинката ви е зад граница. Възможни са ус-

info

Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

НЕ СТЕ В ДОБРА ФОРМА
от 15 до 22 ноември. Докато
Слънцето и Меркурий са в Скорпион,
ще ви провокират да приключите с
миналото и символично да си разплатите сметките. Изправяте се не само
пред изостаналата, несвършена работа, но и пред вътрешните си страхове и подсъзнателните си стремежи. Предстои ви важен процес на ревизия, защото се намирате пред прага на нов период, който се отбелязва
с навлизането на Слънцето в Стрелец
на 22 ноември. Дава ви се възможност да изберете пътя, по който ще
продължите. „Приключващият“ цикъл при вас ще бъде леко удължен от
фазата на ретроградния Меркурий
(до 27 ноември).
ложнения. По-успешно ще се справяте с
приятелски и любовни връзки на 28 и 29
ноември. Ще имате успех и при финансови операции.
ПОВРАТЕН МОМЕНТ ще бъде лунното затъмнение в Близнаци на 28
ноември. Събитието ще засегне личните и семейните ви връзки, както и деловите ви отношения. Всичко, което няма
достатъчен капацитет да продължи в
бъдещето, ще приключи в този момент.
Преосмисляте досегашните си представи
и осъзнавате от какво точно се нуждаете в
сферата на партньорствата. Възползвайте
се от възможността да създадете бързо
нови партньорства.
ИЗЛИЗАТЕ НА ЧИСТО след 1 декември. Отървали сте се от старите
си грешки и сте прекъснали рисковани
връзки (в това число и извънбрачни). На
1 декември обаче отново няма да ви бъдат спестени неприятни моменти, свързани с партньорските отношения. Но бъде-

те спокойни – това е естествен отглас от
лунното затъмнение.
ДЕН НА ИЗПИТАНИЯ е 11 декември. Възможно е да ви ядосат роднини. Не се захващайте точно сега да обсъждате имотни или други проблеми.
ДОВЪРШЕТЕ ЗАПОЧНАТОТО от
1 до 12 декември. На новите проекти
се посветете след новолунието в Стрелец
на 13 декември. Това е най-важният ден
за вас за цяла година напред. Посрещнете
го подобаващо. Новолунието настъпва
в обедните часове. В рамките на 24 часа
(считано от 10.43 ч. на 13 декември) намерете малко време, усамотете се и набележете целите и желанията си за бъдещето.
Концентрирайте се и се опитайте да „видите“ с вътрешното си око онова, което
желаете. Не се усмихвайте невярващо –
съставянето на списък с желания е силна
енергийна техника. След време ще се радвате на реализацията им. Новолунието
ще ви даде силите и ентусиазма, които ви
липсваха до този момент. Съсредоточете
се върху себе си, не се „разпилявайте“,
като тръгнете да решавате проблемите
на приятели или роднини. Сега е вашето
време. Започнете промените от себе си, за
да се промени света наоколо – такъв е вселенският закон.
ЕУФОРИЯ И МАЩАБНИ ПРОМЕНИ ще характеризират дните 14 и 15
декември. Особено щастлив ден е 14 декември. Отварят ви се нови пътища, получавате изненадващо добри предложения, идват ви ценни идеи и прозрения.
Това е ден за демонстриране на всичките
ви заложени способности и умения. След
13 декември успешно бихте могли да обновите визията си. „Преродете се“ чрез
всички възможни средства. Вече вие сте
на ход!

ШОКОЛАД, НО БЕЛГИЙСКИ

ШОКОЛАДЪТ Е В КРЪВТА НА БЕЛГИЯ
Паралелно с организирането на „Седмата белгийска седмица” в София през октомври (копродукция на бизнес
клуб „Белгия–България–Люксембург” и посолството на Белгия в София) се състоя и друго изключително събитие. Майсторът на шоколада Стефан Льору проведе майсторски клас по правенето на шоколадови скулптури и представи книгата си „Материя шоколад” в хотел „Хилтън”.
Премиерата бе съпроводена от смайващи демонстрации, в които авторът превърна сладката материя
в произведения на изкуството. Понастоящем изтъкнатият майстор е почетен технически съветник на
Puratos за марката Belcolade (водещ бранд индустриален шоколад).
„Всичко около мен е в състояние да ме вдъхнови” – твърди световноизвестният шоколатиер Стефан Льору.
В своите работи той заимства различни образи от архитектурата, живописта и скулптурата. „На първо
място обаче поставям природата – морето, птиците, растенията и цветята са най-силният източник на
вдъхновение за мен“ – добави той.
„Изкуството шоколад” на Стефан Леру предлага богат илюстративен материал. Показаното в нея изглежда
невероятно – морска вълна, роза, парче гранит или бамбуков бастун, изработени от шоколад. Върху 416 страници авторът представя в детайли 50 упражнения по стил. Текстът е съпроводен от над 1200 фотографии.
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АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 17 ноември Марс навлиза в
Козирог и ви прави много дейни и
енергични.
До 27 ноември се въздържайте от
нови начинания.
28 ноември е важен ден за вашата
работа, здраве и за отношенията с колегите. Приключвате важни теми в
живота си.
24 и 27 ноември са силни дни за
съвместни действия с приятели.
Довършвате важни стари проекти.
На 13 декември може да разкриете
неприятна тайна.
От 22 ноември до 15 декември ще
преобладават хармонията и разбирането в любовта и приятелските
отношения.
БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД настъпва за всички Козирози от 15 до 22 ноември. Дейни и енергични сте. Задвижвате
групови проекти и се занимавате с нови
технологии. Използвайте момента, защото след 22 ноември ще бъдете в „по-скрити“ позиции. Общуването с приятели и
единомишленици в посочения период е
задължително, не само препоръчително.
Не трябва да се самоизолирате. На 17 ноември планетата на действието и личната
инициатива, на борбата и дързостта, навлиза във вашия знак Козирог. До 26 декември тя ще ви дава много силен импулс
за действие, ще бъдете инициативни и издръжливи на натоварване. Ще свършите
много залежала работа.
СДЪРЖАЙТЕ НЕРВИТЕ СИ на 23
ноември. Конфликтите най-вероятно
ще дойдат от семейството, от страна на
роднини.
СИЛНИ СТЕ В ЕКИПНАТА РАБОТА
на 24 ноември. Заедно с приятели и
съмишленици можете да свършите мно-

Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

В ПЛЕН НА МИНАЛОТО
От 15 до 27 ноември е ретроградната фаза на Меркурий в Скорпион. Ще
се чувствате като в плен на миналото,
но след като премине, ще установите, че точно от това сте имали нужда.
Няма да можете да продължите напред, ако не се отърсите от предишни свои ангажименти. От 15 до 22
ноември трябва да се „издължите“ на
всички, към които сте поели служебни ангажименти (съвместни сдружения, начинания с приятели или социални организации). Възможно е в
хода на тези събития да ви хрумнат
нови идеи и да се изкушите да приемете нови предложения за съдружие.
Но не го правете до 28 ноември, защото няма да имат добро развитие в
бъдещето.
го важни неща. Аналогична положителна
ситуация ще има и на 27 ноември, когато вашите добронамереност и професионализъм, съчетани с добрите качества на
приятели и партньори, ще ви помогнат да
завършите важен проект. На 27 ноември
имате много енергия и благоприятни условия да се справите с важни за вас житейски въпроси.
ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА С енергията,
която получавате от Марс в Козирог,
ще се изкушавате да започнете нещо ново,
да промените средата, да постъпите поразлично и екстравагантно. От 15 до 27
ноември това няма нито да е възможно,
нито ще е препоръчително.
ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ В РАБОТАТА На 28 ноември има лунно затъмнение, което ще усетите доста силно
през следващите 2 седмици. Възможни са
промени в работата – може да завършите
важни за вас проекти, насочвате се в нова
посока.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРАВЕТО Моментът е подходящ да откажете цигарите и да започнете да спортувате. Ако досега сте провеждали някакво
лечение, сега ще го приключите с успех.
ЩЕ ВИ ВЪРВИ В ЛЮБОВТА от
22 ноември до 15 декември, когато
Венера е в Скорпион и ви носи емоцията,
от която се нуждаете.
ВГЛЕДАЙТЕ СЕ В СЕБЕ СИ След 1
декември забавите темпото и се обърнете към своя вътрешен свят. Процесът
на самоанализ, осмисляне и приключване
на голям етап от живота ви ще продължи
до 21 декември. Оттеглете се от голямата
суета и излишното общуване. Важно е да
се концентрирате и да се вгледате само в
онова, което лично на вас ви е интересно
и нужно. Само така ще бъдете полезни и
на останалите. Вглеждането във вътрешния свят невинаги е приятен и спокоен
процес. Това ще усетите най-силно на 1 и
на 11 декември.
НОВОЛУНИЕТО В СТРЕЛЕЦ е на
13 декември. Не се плашете, този астрономически феномен може да извади на повърхността всичките ви лични „демони“. Добрата новина е, че след
като са „осветени“, те губят силата си.
Използвайте момента да се справите със
своите вътрешни конфликти.
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ
Можете да преодолеете по-лесно
трудностите, ако се отдадете на изкуство,
четене на хубави книги и на слушане на
музика. Или пък да се присъедините и
да следвате някоя добра кауза. За някои
от вас се отварят възможности за далечно и дълго пътуване в чужбина. Всичко,
което е далечно, мистично и загадъчно,
след 13 декември много ще ви вълнува.
Помогнете и на приятел в трудно положение след тази дата. Всеки акт на дарение
и символично жертване ще ви се отрази
съзидателно.

info

ВИП мебели
KARE – НОВИЯТ ДИКТАТОР В ИНТЕРИОРА
Знаете ли кое е общото между художниците Анди Уорхол, Рой Лихтенщайн, актуалния в момента „ВИП
Брадър” и 60-те години на миналия век в Лондон? Това е артколекцията Pop Art&Fun на световната верига за дизайнерски мебели KARE, вдъхновена от революционния дух на 60-те години, когато се създава течението попарт във Великобритания и САЩ. Функционалните, изчистени мебели и аксесоари, обагрени в
драматични цветове, приличат на произведения на изкуството. Заимствани са цветните мотиви от историческите и легендарни картини на Анди Уорхол и Рой Лихтенщайн, които няма как да бъдат сбъркани.
Главният дизайнер на KARE Юрген Райтер споделя за колекцията: „В моята роля на творчески лидер винаги
се впечатлявам от идеята за разрушаване на рамките на предсказуемото, обикновеното и повтарящото
се, когато става въпрос за обзавеждане. Колекцията Pop Art&Fun e източник на вдъхновение за всеки вкус”.
Мебели от тази вдъхновяващата колекция на KARЕ бяха избрани да създадат настроение и в къщата на
„ВИП Брадър”. Като емблематичния цветен фотьойл Cafehaus, които се превърна в любимо кресло на всички
с високата си облегалка и удобните си подлакътници.
В къщата на „ВИП Брадър” могат да се видят и други мебели от колекциите на каре: Rock Star, White Diva,
Modern Vintage и Design&The City.

Емблематичният
фотьойл Cafehaus
Бела, брой 11 (177), 2012
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АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
На 17 ноември бъдете решителни. Нужно е да направите и един
компромис.
От 15 до 27 ноември ще имате много работа. В професионалния
ви живот се връщат стари идеи и
предложения.
След 28 ноември настъпва оживление в социалния ви живот.
Уточнявате кои са ви приятели и кои
не.
22, 23, 27, 28 и 29 ноември, както
и 1 и 11 декември са напрегнатите ви
дни през периода.
ИНТЕРЕСНИ И ПОЛЕЗНИ ПРОМЕНИ В РАБОТАТА и позитивен
рестарт в любовта, творчеството и по темата за децата очакват Водолея през този
период. От 15 до 27 ноември променяте
настройките на професионалните си интереси, така да се каже. Ще бъдете затрупани с работа – нещо все ще трябва да се
довършва или поправя. Много от вас ще
ги обземе желание за промяна, но моментът до 27 ноември не е подходящ да търсите нито нова работа, нито да подписвате нови договори, нито да се изявявате пред публика. Безработните и учащите Водолеи също да очакват приятни събития, които ще укрепят позициите им в
социалните кръгове, в които се движат.
Повод да се завърнат стари идеи и предложения във вашия професионален и социален живот е ретроградният Меркурий
в Скорпион, който ви дава шанс да възкресите и стари свои желания. В живота
на някои жени Водолеи могат да се завърнат стари брачни партньори или мъже, с
които са живели на семейни начала.
ПРЕРАЗГЛЕЖДАТЕ ЦЕННОСТИТЕ
СИ от 15 до 27 ноември. Това, което
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Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

ДЕН НА ИЗПИТАНИЯ
В добра форма сте на 17 ноември.
Това е ден на изпитания. Ще трябва
да вземате важни решения, някои от
които дълго време сте отлагали. Ще
трябва да спазвате дисциплина днес и
дори да се лишите временно от нещо.
Най-вероятно от амбициите си. Пак
на 17 ноември Марс навлиза в знака Козирог и остава там до 26 декември. Запомнете, че през този период
трябва много да се пазите от скрити
врагове, задкулисни истории, сплетни и лъжи по ваш адрес. Дори няма
да предположите кой в този момент е
настроен зле срещу вас. Най-уязвими
в това отношение сте на 24 ноември.
до този момент сте смятали за приоритет
в работата, сега вече губи значението си.
ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ На 22
ноември е твърде възможно да не ви
платят за труд, който вече сте положили.
И още едно важно предупреждение, този
път в сферата на любовта, приятелствата
и парите. Планетата Венера, която отговаря за тези сфери, от 22 ноември до 16
декември е в конфликтно разположения
спрямо вас знак Скорпион. Това ще подложи на изпитание както личните, така и
приятелските ви връзки. И най-вече отношенията ви с жени на работното място.
Навлизате в зоната на конкуренцията и
напреженията. Особено бдителни бъдете
на 27 ноември, за да не влошите или дори
прекъснете отношенията си с някого.
НАПРЕГНАТИ И ВАЖНИ ДНИ
за любовта, приятелствата и парите
ви ще са също 28 и 29 ноември. Не рискувайте заради лунното затъмнение в
Близнаци на 28 ноември. Принципно
лунното затъмнение довежда нещата до
финал, което не означава, че ще скъса-

те любовна или приятелска връзка, а поскоро, че ще изместите отношенията си
на друга плоскост. Логични и естествени раздели ще има само, ако отношенията вече са се изчерпали. Дните ще бъдат
успешни за всички Водолеи с творчески
професии. Успявате да приключите проект и да се качите едно стъпало по-нагоре в развитието си. Променяте и отношението си към собствените си деца – намирате верния подход за възпитанието им.
А тези, които нямат деца, може да вземат
решение да станат родители. В продължение на две седмици след 28 ноември социалният ви живот много се оживява. Време
е за активни контакти и развлечения, както и за творчество.
НЕУСПЕШНИ ДНИ са 1 и 11 декември. На 1-ви ще имате разногласия с
близки хора и приятели. Не успявате да
направите веднага верния избор. А на
11-и не инвестирайте и не се включвайте във финансови проекти, за които не
сте достатъчно убедени, че са печеливши. Едва след 13 декември моментът ще е
подходящ да го направите.
СИЛЕН ИМПУЛС ЗА ДЕЙСТВИЕ
получавате след новолунието в
Стрелец след 13 декември. Дотогава успявате да хармонизирате проблемните си
отношения с приятели, познати и съмишленици. След 13 декември можете смело
да предприемете нови стъпки и съвместни дейности с тях.
ВОДОЛЕЙСКИ ДЕН е 14 декември.
Вдъхновени сте. Хрумват ви блестящи идеи. Особено силни ще сте, ако работите в екип, за обща кауза, по големи
проекти. Дойде моментът да се изпълни поне едно ваше силно желание. Освен
на 14-и това може да се случи и на 15 декември. Задължително си го намислете
предварително!

MUST HAVE ЗА ЗИМАТА

СТЯГАЩ ЛОСИОН ЗА ТЯЛО С БИОАРГАНОВО МАСЛО И ШИЙ
Това е решението, което от ASAM & Iris cosmetic, Германия, ви предлагат за студения сезон. Богатата формула на лосиона комбинира две ценни африкански масла и кофеин. Тя глези кожата с витамини, ненаситени мастни киселини, липиди и минерали. Съставките предпазват от дехидратация, отпускане и загрубяване. Освен това успокояват, овлажняват и подхранват в дълбочина
дори най-сухите кожни участъци. При редовна употреба на „Стягащ лосино за тяло с биоарганово масло и ший” кожата видимо става по-стегната, гладка, еластична и много, много нежна.
Продуктът се нанася един-два пъти дневно върху чиста и суха кожа.
Не съдържа парабени, минерални масла и изкуствени оцветители!
Търсете го в аптеките!
Опаковка: 400 мл.
Цена: 12 лв.
74

Бела, брой 11 (177), 2012

риби (20.02 – 20.03)

Прогноза за периода от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
От 15 до 27 ноември преосмисляте своите цели и посоката си на
развитие.
От 28 до 30 ноември ще се чувствате напрегнати. Очаквайте новости на полето на дома и семейството. Приключвате със стари модели на
поведение.
От 22 ноември до 15 декември ще
ви върви в любовта. На 22 ноември
привличате нова любов. Много романтични са дните 28 и 29 ноември.
1 и 11 декември са важни дати за
кариерното ви развитие. Трябва да
сте добре подготвени и компетентни.
На 13 и на 14 декември можете да
направите пробив в работата си.
ПРЕОЦЕНКА И АНАЛИЗ Това
ще е нещо като мото за вас от 15 до
27 ноември, периода на ретроградния
Меркурий. За вас той ще е хармоничен,
защото Меркурий е в Скорпион, знак
с който вие добре се синхронизирате.
Почти ще се вманиачите обаче да търсите истината, като се започне от ежедневните ви занимания и се стигне до дълбоки
теми, като философия и религия. Можете
да използвате много рационално този момент, като се задълбочите в малко по-духовни занимания: четене на книги, обсъждане на теми, които ви вълнуват, с
компетентни личности. Използвайте момента и да се заредите с позитивна енергия. Вие се чувствате най-добре, когато
сте „нахранени“ духовно. Затова научете
онова, което дълго време искате да натрупате като знания, и се дообразовайте. Ако
временно сте прекратили връзки в чужбина, сега е времето да ги възобновите.
Пътуванията си насрочете обаче за след
27 ноември.

СЕТЕТЕ СЕ ЗА СВОИ СТАРИ
ЦЕЛИ И ЖЕЛАНИЯ
на 17, 22, 23 и 27 ноември. Тогава
ще се случат повратни събития.
Сериозно анализирайте дали това,
което сте учили или работили до момента, наистина ви е по сърце. Дори
и колеблив отговор „не“ или съмнение и притеснение в душата ще са важни знаци, че трябва да се откажете
и че това не е вашият път. На 17 ноември ваши приятели, колеги или съмишленици могат да ви помогнат да
се заемете с нова работа или обучение, които са най-подходящите за вас
в момента. Днес можете да изпитате известно чувство на непълноценност – нещо няма да знаете или за
нещо няма да се сетите навреме. Но
пък това ще ви даде импулс да се образовате и информирате още по-добре. Пазете се от заблуди на 22 ноември и от кризи в сферата на приятелските отношения на 23 ноември.
ДОБЪР ПЕРИОД за вашето самочувствие и за емоционалния ви живот настъпва, когато Венера е в хармоничния ви знак Скорпион от 22 ноември
до 15 декември, и създава благоприятни
възможности да заздравите отношенията
си. На 22 ноември дори може да откриете и идеалната любов. На 27 ноември затвърждавате свои емоционални и приятелски връзки и мислите за по-сериозно
обвързване. Романтични дни са 28 и 29
ноември. През целият период на Венера
в Скорпион ще се чувствате по-комфортно и самочувствието ви ще е високо. Това
ще е силен творчески период за повечето от вас.
НАПРЕГНАТИ ЩЕ БЪДЕТЕ от 28
до 30 ноември, особено вкъщи, сред

ПОЛЕЗНО ЧЕТИВО

семейството си, където обаче се развиват
интересни и никак нелоши процеси. От
една страна, очаквайте придобивки, гости и обновяване. Нещо, което дълго сте
искали за дома и семейството си (може да
е имотна сделка или качествен и продължителен ремонт), сега вече ще го реализирате. От друга страна, и в емоционален
план нещата се развиват добре. Ще стигнете до прозрение как да балансирате семейния си живот, ще се откажете от свои
закостенели разбирания и претенции,
което много ще ви помогне.
КОНЦЕНТРИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ
ИЗЯВИТЕ И НАПРЕДЪКА В КАРИЕРАТА от 1 декември. Дори и онези от вас, които нямат особени амбиции
да блестят и да показват добър обществен статус, ще бъдат провокирани на 1
и на 11 декември да се замислят за тези
неща. Много внимавайте във всичко, което вършите през тези два дни, особено на
11 декември, когато е възможно да сгрешите фатално или някой да ви заблуди.
Напреженията и евентуалните неуспехи,
както и чувството на неудовлетвореност,
което ще изпитате на 1 и 11 ноември, ще
ви стимулират да промените нещо и да
намерите нови цели. С други думи, ще
събудят амбицията ви. Точният момент
това да се случи – да стартирате нови инициативи, да разширите бизнеса си или да
си намерите по-престижна и удовлетворяваща ви работа – е след новолунието в
Стрелец на 13 декември.
ПОЛУЧАВАТЕ ПРИЯТЕЛСКА ПОМОЩ И ДОБЪР ШАНС на 14 декември. Реализирате се успешно в работата. Повишават ви заплатата. Създават се
благоприятни условия да се реализирате
още по-добре професионално в близкото
бъдеще.

info

„ЗДРАВЕ ОТ ПРИРОДАТА ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ“
Смятан за водещ специалист по храненето във Великобритания, авторът на тази книга д-р Джон
Брифа е завършил Лондонския медицински университет с награда за високи академични постижения. След дипломирането си се насочва към специализация в сферата на нутрологията и холистичната медицина. В този наръчник той предлага изпитани методи и от холистичната, и традиционна медицина за най-безвредното и ефективно лечение не само на малчуганите, но и на цялото семейство. Книгата е за всички родители, които се тревожат от потенциалния токсичен ефект на конвеционалните медикаменти и които се интересуват от алтернативите. В нея ще откриете: Кои
са най-важните хранителни вещества, необходими за правилния растеж и развитие на детето ви?
Подробен справочник за 150-те най-често срещани детски болести и природните методи за лечението им. Информация и съвети за изграждане на силна имунна система чрез хранителни добавки, билколечение и цветни есенции (капките на д-р Бах). Напътствия за храненето по време на бременността, както и съвети за кърменето, храненето от шише и захранването. Идеи как да насърчите детето си да се храни здравословно.
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уната съветва

КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА

15–27 ноември,
както и
14 и 15 декември
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

28 ноември,
16.47 ч., Луната
е в БЛИЗНАЦИ
ПЪЛНОЛУНИЕ;
16.34 ч.
ЛУННО
ЗАТЪМНЕНИЕ

29 ноември–
12 декември
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

13 декември,
10.43 ч.,
Луната е
в СТРЕЛЕЦ
НОВОЛУНИЕ

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
Сега организмът се запасява с необходимите му 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 – тогава организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете. Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на:
18, 19, 27 и 28 октомври, както и на 15 ноември. Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа),
както и солените храни ще се преработват най-добре на: 20, 21 и 29 октомври. Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на: 22 и 23 октомври.
Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на: 16, 17, 24, 25 и 26
октомври.
Пълнолунието винаги е било особено емоционален и напрегнат ден, дори и за най-спокойните и
уравновесени натури. Но този път емоционалните усещания и напрежения ще бъдат засилени от
лунното затъмнение, което прави психиката твърде неустойчива и ранима. Особено чувствителни са нервната и дихателната система, защото пълнолунието е в Близнаци – знака, който ги управлява. Не натоварвайте също така ръцете и раменете. Избягвайте трудно смилаемите храни. Месо въобще не ви препоръчвам днес! То ще е по-токсично за организма от друг път. Нека
днешният ден бъде без цигари. Движете се повече. Направете дихателни упражнения на открито.
Не преяждайте, защото веднага ще си проличи на кантара! Направете си чай от жасмин, лайка или бъз – това са полезните билки за днес. Лечебното гладуване също е целесъобразно по пълнолуние в Близнаци. Ако не можете да гладувате, поне яжте лека вегетарианска храна. Избягвайте консервираните продукти.
Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира. Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 3, 4, 5 и 12 декември са препоръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 6 и 7 декември са датите за скулптиране и оформяне
на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 1, 2, 10 и 11 декември се препоръчват: сауна, плуване, танци, водна аеробика, 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. 29 и 30 ноември,
както и 8 и 9 декември са дните на дихателни упражнения, разходките на чист въздух (поне по
30 мин дневно) и аеробиката.
Това е най-важният ден за здравето, когато можем да подпомогнем естествените възстановителни процеси в организма чрез хранене и други процедури. Храната е добре да е в минимални количества, а който може, нека се подложи и на лечебен глад, като пие повече течности. Днес бъдете на диета дори и да нямате проблеми с килограмите, защото по новолуние токсините от тялото се
елиминират спонтанно. Луната в Стрелец подпомага прочистването на черния дроб, жлъчката и кръвта. Мастните тъкани, които също са под управлението на Стрелеца, днес се редуцират
значително по-бързо. Отслабва се по-лесно! Полезните храни за деня са: ябълки, цвекло, моркови, магданоз и орехи. Те ще подпомогнат прочистването на черния дроб и кръвта и ще засилят
енергийното ви биополе. За вашата Лунна магия по новолуние в СТРЕЛЕЦ. Моментът е подходящ за набелязване на нови цели. Планирайте пътувания. Потърсете възможности за разширяване на образованието. Започнете изучаването на чужд език. Информацията от сферата на философията и религията ще се усвоява много бързо днес. Новолунието в Стрелец „лекува“ прекаляването във всяко едно отношение.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

В

таляването ви е гарантирано, когато дните на намаляваща
Луна (проверете кои са те в горната таблица!) съвпаднат с
периодите от 1-ви до 7-и или от 18-и до 21-ви ден, отбелязани във вашия менструален календар.

Ето и някои уточнения:
1–7 ден от менструалния цикъл – най-благоприятният за отслабване период. Задържаната в организма вода се елиминира лесно, обмяната на веществата се забързва.
18–21 ден от менструалния цикъл – отново настъпва период,
подходящ за спазване на диети. Много бързо и лесно ще свалите
килограми.

76

Бела, брой 11 (177), 2012

ВНИМАНИЕ! ТРУДНО ОТСЛАБВАНЕ! Най-трудно ще успеете
да се справите със стопяването на излишните килограми в случаите, когато отбелязаните в календара ви периоди 15–17 ден (усещате вълчи глад, апетитът ви е неутолим) и 24–28 ден (организмът задържа вода, коремът и краката са подути) съвпадат с фазата на нарастваща Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира задържането на течности в организма, както и увеличаването на апетита
и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази конфигурация, ви съветвам да не се мъчите и насилвате с диети и ограничения, защото много ще се изнервите. Стремете се през тези периоди да приемате повече диуретични чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не
яжте солени храни!

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ
–

21, 22 ноември; 1, 2 декември

15–20, както и 23–28 ноември;
14–15 декември

–

Ако искате косата ви да расте бързо.

3–9 декември

–

Ако боядисвате косата си и не искате корените ù да израстват бързо.

23, 24, 25, 26 ноември

–

Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот.
Направете си маска в корените.

17, 20, 23, 25, 26 ноември;
3, 4, 5, 6 декември

–

Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще
привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще са добри с вас.
–

–

Къдренето ще е най-безвредно при фини и деликатни коси.

16, 17, 18, 19 ноември;
3, 4, 14, 15 декември

–

Най-трайно ще е при силни, здрави и „опърничави“ коси.
Прическата ще ви стои добре.

Къдрене

21, 22 ноември; 1, 2, 10, 11 декември

21, 22 ноември; 1, 2, 10, 11 декември

–

Боядисване

–

–

–

Деликатните и изтощени коси днес няма да изгубят
блясъка си при боядисване.

16, 17, 18, 19 ноември;
3, 4, 14, 15 декември

–

За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

–

15–28 ноември; 1, 2, 14, 15 декември

Датите са неподходящи за скубане на вежди и епилация.
Новопоникналите косми ще растат рошави.

3–13 декември

–

Датите са подходящи за оформяне на вежди, механична, химична и
фотоепилация. Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

29 ноември–13 декември

–

–

–

15–28 ноември; 14, 15 декември

Има опасност да ви останат белези.

29 ноември–13 декември

–

–

Пилинг
маски
с плодови
киселини

15, 16, 23, 24, 25 ноември;
3, 4, 5, 12, 13 декември

–

–

Дълбоко
почистващи
маски
с глина

17, 18, 26, 27 ноември;
6, 7, 14, 15 декември

–

–

Подхранващи и
овлажняващи
маски

Манипулации за
проблемна кожа
(премахване на пъпки,
петна, брадавици и
лекуване на акне)

29 ноември–13 декември

–

Най-ефективни ще са процедурите на 3, 4, 5, 12 и 13 декември,
когато кожата ще има нужда от много влага.

29 ноември–13 декември

–

–

Подрязване
и изпиляване

15–28 ноември; 14, 15 декември

–

–

Оформяне
и лакиране

16, 23, 30 ноември; 1–14 декември

–

–

–

15–28 ноември; 14, 15 декември

–

29 ноември–13 декември

–

–

Лечебни,
лимфодренажни и антицелулитни

КОЖА

ЗАБЕЛЕЖКА
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно
и ще се омазнява по-бързо.

Специални
манипулации
с колаген,
еластин
и ботокс

НОКТИ
МАСАЖИ

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ

26, 27 ноември; 5, 6, 7, 8, 9 декември

Парна баня

Релаксиращи,
регенериращи

САУНА

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ

26, 27 ноември; 5, 6, 7, 8, 9 декември

Епилация
и оформяне
на вежди

КОСА

Подстригване

ПРОЦЕДУРА

–

29 ноември–13 декември

–

15–28 ноември; 14, 15 декември

–

–

29 ноември–13 декември

–

Ефектът ще е максимален на 10 и 11 декември.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ
за периода от 15 НОЕМВРИ
до 15 ДЕКЕМВРИ
Луната ще е пръв ваш помощник, стига да
искате се „допитвате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето 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 домакинската работа ви съветвам
да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: 29 ноември–13 декември
Пране, химическо чистене и миене на
прозорци: не пропускайте датите: 21, 22
ноември; 1, 2, 10, 11 декември.
Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с

лекота.
Неподходящи дати за миене на прозорци: 18, 19, 20, 28, 29, 30 ноември; 8, 9 декември.
Тогава по стъклата след избърсване ще
остават упорити бели „облачета“.
СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
За да е празник шопингът, възползвайте
се от датите, които ви препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с „настроението“ на Луната за периода от 15 ноември до 15 декември.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ
НА:
Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, музикални инструменти и аудиозаписи: 21,
22, 25, 26, 27 ноември; 4, 5, 8, 9 декември.
Недвижими имоти, мебели: 16, 17, 25,
26, 27 ноември; 1, 2, 14, 15 декември.

Автомобил, мотор или колело: 15, 16, 23,
24, 28, 29, 30 ноември; 12, 13 декември.
Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 23, 24 ноември; 1, 2 декември.
Канцеларски материали и книги: 15, 16,
28, 29, 30 ноември; 5, 6, 7, 12, 13 декември.
Спортни стоки: 15, 16, 23, 24 ноември; 5,
6, 7, 12, 13 декември.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 18, 19, 20 ноември.
Обувки и дрехи: 17, 18, 26, 27 ноември; 8,
9, 14, 15 декември.
Бижута, злато, луксозни вещи: 3 ,4 декември.
АДЕКВАТНИ ГРИЖИ
ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. Те успяват

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ от 15 НОЕМВРИ до 15 ДЕКЕМВРИ
ВАЖНО! Всички съвети, които ви давам, имат препоръчителен характер. Прилагайте ги само когато имате възможност за избор на ден за лечение и заболяването ви не изисква моментална намеса. Те не се отнасят за спешните и животоспасяващите случаи.
ДАТИ

По възможност не насрочвайте планови оперативни интервенции на
13 декември (новолуние), когато няма достатъчно лунна eнергия и
жизнените ви функции са по-забавени, както и на 28 ноември (пълнолуние), защото тогава е възможна по-голяма кръвозагуба.

НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА НА

23, 24, 25
ноември

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст,
брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

26, 27 ноември

Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил,
гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

28, 29, 30
ноември

Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

1, 2 декември

Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб,
жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

3, 4, 5 декември

Сърце, слезка (далак)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

6, 7 декември

Коремна кухина: пилор, слезка (далак),
задстомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур,
вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

8, 9 декември

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и
на целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка,
устна кухина, зъби

10, 11 декември

Яйчници, външни полови органи, матка,
пикочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

15, 16 ноември;
12, 13 декември

Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

17, 18 ноември;
14, 15 декември

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур

19, 20 ноември

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна
система, органи, свързани с нарушения на
кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

21, 22 ноември

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 29 ноември до 13 декември.

78

Бела, брой 11 (177), 2012

да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, когато Луната минава
през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите.
А и хранителните вещества няма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ:
21, 22 ноември; 1, 2, 10, 11 декември.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 18, 19, 20, 28, 29, 30 ноември; 8, 9 декември.
На тези дни с поливането има опасност
да провокирате появата на листни въшки

или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 10, 11 декември.
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 зъболекаря
в периода от 29 ноември до 12 декември.
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 15 до 28 ноември, както и
на 14 и 15 декември. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 13 декември (новолуние), защото съпротивителните ви сили са слаби
и организмът е по-уязвим, както и на 28
ноември (пълнолуние), защото кръвозагубата и болките ще са по-силни от обикновено.

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ ПЕРИОД
Лунните дни (ЛД) са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа).
ЛД започва с изгрева на Луната. Само първият ЛД 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 в рамките на календарния месец варира от по няколко минути до цяло денонощие.
15.11 (от 8.57 ч.), както и 15.12 (от 9.27 ч.) – 3-ти ЛД Енергетиката
на този ден изисква да сте активни. Пасивността е противопоказна
и опасна. Желателно е да се натоварите физически.
16.11 (от 9.59 ч.) – 4-ти ЛД Не вземайте прибързани решения. Усамотете се вкъщи или се разходете сред природата. Занимавайте с
дома и семейството си. Екипната работа няма да ви спори.
17.11 (от 10.51 ч.) – 5-и ЛД Делови ден. Подходящ е за пътувания и
за планиране на генерални промени. Работете концентрирано. Не
преяждайте.
18.11 (от 11.35 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.
19.11 (от 12.12 ч.) – 7-и ЛД Сбъдват се желания. Ако не умеете да говорите, по-добре мълчете. Вселената откликва на всяка ваша произнесена на глас дума.
20.11 (от 12.44 ч.) – 8-и ЛД Добре е да се гладува, за да се прочисти
тялото. Не оставайте вкъщи, пътувайте.
21.11 (от 13.13 ч.) – 9-и ЛД Опасен ден. Склонни сте към самозаблуди и илюзии. Изправяте се пред страховете си. Добре е да простите на някого.
22.11 (от 13.41 ч.) – 10-и ЛД Денят е подходящ за започване на строеж на нов дом, както и за помирителни срещи с роднини.
23.11 (от 14.08 ч.) – 11-и ЛД Много мощен ден. Активира се вселенската жизнена енергия кундалини. Не бъдете пасивни. Действайте!
Внимателно с режещите инструменти!
24.11 (от 14.35 ч.) – 12-и ЛД Направете добро. Не се карайте с никого, защото помирението после ще е трудно. Молитвите се чуват, но
не предприемайте нищо ново днес.
25.11 (от 15.05 ч.) – 13-и ЛД Ден за активни контакти, работа с информация и учене. Не преяждайте. Освободете се от товара на миналото.
26.11 (от 15.38 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.
27.11 (от 16.14 ч.) – 15-и ЛД Сънищата са верни. Лош ден за секс.
Сатанински ден, у нас се пробуждат зли изкушения (затова не яжте
ябълки!). Бъдете сдържани.
28.11 (от 16.56 ч.) – 16-и ЛД Ден за постигане на вътрешна хармония. Не се гневете. Правете само добро.

29.11 (от 17.42 ч.) – 17-и ЛД Подходящ е за удоволствия, общуване
и физически натоварвания. И за брак по любов.
30.11 (от 18.33 ч.) – 18-и ЛД Изгонете лошите мисли. Внимавайте да
не бъдете въвлечени в интриги.
1.12 (от 19.28 ч.) – 19-и ЛД Запалете повече свещи у дома, направете
анализ на постъпките си. Успявате да се отървете от чуждо влияние.
2.12 (от 20.25 ч.) – 20-и ЛД Всичко, започнато днес, ще има успех. Не
проявявайте гордост!
3.12 (от 21.25 ч.) – 21-ви ЛД Много активни творчески дни. Отличен е за започване на нова работа, спортуване и пътешествия.
4.12 (от 22.27 ч.) – 22-ри ЛД Ден на мъдростта. Предайте на другиго
своите знания. Посетете астролог.
5.12 (от 23.30 ч.), както и 6.12 (през целия ден) – 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.
7.12 (от 0.34 ч.) – 24-ти ЛД Активен, творчески ден. Използвайте го
за укрепване на духа и тялото. Ден за нов строеж.
8.12 (от 1.41 ч.) – 25-и ЛД Всичко на този ден става с лекота, с вътрешен порив. Но не бързайте! Следете какви знаци ви дава съдбата!
9.12 (от 2.51 ч.) – 26-и ЛД Критичен ден – има опасност да изхабите енергията си напразно. Въздържайте се от активни действия, покупки и общуване. Постете.
10.12 (от 4.04 ч.) – 27-и ЛД Дeн за прекратяване на контакти с лоши
хора. Почивайте и медитирайте. Ще имате прозрения.
11.12 (от 5.18 ч.) – 28-и ЛД Един от най-благоприятните дни през
лунния месец. Подходящ за ремонти и купуване на жилище.
12.12 (от 6.30 ч.) – 29-и ЛД Опасен, сатанински ден. Не планирайте
и не започвайте нищо ново. Не пийте и капка алкохол!
13.12 (от 7.37 ч.) – 30-и ЛД Ден на хармония, любов, покаяние и
прошка. Завършете всичко започнато през този месец и направете
равносметка. Не започвайте нищо ново! Не правете и планове. Изчакайте до първия лунен ден. Избягвайте суетата, освободете се от
всичко ненужно!
13.12 (от 10.43 ч.) – 1-ви ЛД Чист и светъл ден. Ще ви осенят творчески идеи. Не е подходящ за колективна работа. Внимавайте какво
си мислите, планираното днес ще се реализира.
14.12 (от 8.37 ч.) – 2-ри ЛД Не се гневете, сдържайте емоциите си.
Упражнявайте се в щедрост. Денят е подходящ за нови начинания.
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