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МОДЕРНОТО

ХИТА

Черно-бяло

цветове, десени, материи

Много силен контраст.
Най-силният! Без значение дали чисто черното
е противопоставено на
чисто бялото, дали са в
графични взаимоотношения помежду си, или както
на тази снимка – и двете.
За щастие тези два особени цвята (колористите
не смятат черното и бялото за цветове) са неизменното модно съчетание през всеки сезон.

и кройки… Тази година
модната есен е доста
щедра и плодоносна.

ОТ ЕСЕНТА

Красиви игри на ума
Знаете ли, че 1,5% от хората на планетата страдат от шизофрения? И са някак зад борда на социума, който вместо да ги
приласкае с разбиране и приемане, ги изолира със страх или равнодушие. Околните инстинктивно странят от тях, роднините
им са обзети от паника, отчаяние и объркване, а самите пострадали не разбират какво точно се случва… Шизофренна ситуация, в която ние, уж здравите, се държим параноично.
Нечестно е да делим хората на психично здрави и психично
болни и да им поставяме диагнози, при положение че самите
специалисти се затрудняват в това. Пък и кой от нас въобще
може да установи точните рамки на нормалността? Дори на
своята собствена.
Ние, уж здравите психически, всеки ден се разпъваме на кръст
между мислите, чувствата, настроенията и действията си:
едно имаме наум, друго е в душата ни и съвсем по трети начин
постъпваме. Доброволно разкъсваме частите на своето цяло,
упорито отказвайки да чуем вътрешния си глас и раболепно
подчинявайки се на хиляди други „гласове“, дочути от околната
реалност. Това е чиста проба шизофрения според определението за нея (думата идва от гръцкото schizo – „разцепвам, разделям“ и phren – „разум, ум“).
Шизофренията често се диагностицира при хора с изключителен интелект, чувствителна душа и фино светоусещане. Като прочутия математик Джон Неш от популярния филм
„Красив ум“ ( в ролята – Ръсел Кроу).
Неш не успява напълно да прогони халюцинациите от живота
си, но се научава да не им обръща внимание и да живее с тях…
щастливо. И не го спасяват лекарите, лекарствата и логическите аргументи, а едно чувство от висш порядък, което може
да лекува и да събира парчетата от нас в едно цяло – любовта!
Как да замените равнодушието с любов и разбиране и как да
помогнете на страдащите от това заболяване да заживеят
по-щастливо и пълноценно, можете да прочетете в статията
„Шизофренията – кога да започнем да се тревожим“.
© BRUCE ROLFF / 123RF.COM

Порадвайте се на красиви

Щампи на вратовръзка
Минидесените са толкова модерни
тази есен – особено когато са съчетани помежду си. Стига цветовете да се допълват, всичко е допустимо.

Пастелни
тонове
Мекотата на пудрата и пясъка ще придадат на класическия аутфит една деликатна, като едва
доловимо докосване,
женственост! Освен
това
пастелните
цветове провокират
желание да пипнете
онзи, който ги носи.
Да се сгушите в прегръдката му…

Сиво & чисто
Чисто в смисъл на пуризъм, а не на петна по
ревера. Тази година пуризмът е доста артистичен – свободни изчистени кройки (препоръчително е нарочно да си купите дрехи с един
номер по-голям от вашия!), внушаващи интелигентна елегантност. Перфектно към това –
метални аксесоари или „метализирани“ обувки.

Мариана ЯНЕВА,
главен редактор
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КРАСОТА И ЗДРАВЕ

ама на себе си козметичка

претенции да са мултифункционални
и суперефективни. Първо беше серумът, чиято убийствена за бръчките формула обещаваше по-бързи,
по-дълготрайни и по-добри резултати. След това дойде славата на мароканското етерично масло, по-известно като арганово олио, което
стана гаранция за красотата на косата.

ВЕРСИЯ

С

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

О

ще съкращението BB създава известно географско и понятийно объркване. Английското BB cream (BB крем) се
разшифрова на Изток като Blemish
balm (в превод на български – „балсам против дефекти/несъвършенства“) и Blemish base (в превод –
„основа, която покрива несъвършенствата по кожата“). Очевидно заради запазената марка в Корея, която включа думата „недостатък“. На
Запад обаче под BB всички разбират
едно – Beauty balm, или балсам за
красота. Определение, което е найблизо до онова, което тези кремове обещават – да заменят десетки
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други разкрасяващи козметични средства, които задръстват козметичната ви чанта. BB кремът претендира, че е заместител на основата
за грим, серума, хидратиращия дневен крем, фон дьо тена и слънцезащитното средство. Тоест събира
всичко, от което има нужда кожата
ви, в един флакон. Неслучайно „Дейли Мейл“ го нарича „швейцарското
ножче на козметичната индустрия“.

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

Т О В А Е В Ъ П Р О С ЪТ

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

първата BB формула
е създадена в Германия от д-р Кристине Шрамек (Christine Schrammeck)
през 60-те години на миналия век
като средство за защита на чувствителната кожа на пациентки, претърпели кожни операции, и като перфектната „маскировка“ на постоперативните белези и зачервявания. Тоест те са естествен резултат от
потребителските търсения и нужди
тогава. По това време естетичната медицина престава да бъде тайното оръжие само на холивудските
звезди. Модерно става да се използват услугите на пластичен хирург,
при това не по медицински показания, а просто с цел доближаване до
параметрите на властния за момента естетически идеал за красота.
Политици, бизнесмени, известни личности, а и представители на средната класа (от офисни служители
до домакини) започват да оценяват
високо възможностите на хирургичните аnti-age корекции. Но след всяка хирургична намеса кожата има
нужда от период за възстановяване, през който зачервяванията, белезите, отоците и лющенето са доста видни за околните. Какво да правят пациентите през това време?
Да се крият вкъщи ли?! По-приемливо било да се намери средство, с
което да се прикрият гореспоменатите несъвършенства.

ИЗГЛАЖДА ЛИ МЕДЪТ
НАПУКАНИТЕ УСТНИ?
ДА. Медът съдържа витамини, минерали, белтъчини и овлажняващи вещества,
които попиват в горните
слоеве на кожата и є помагат да регенерира. Освен
това медът облекчава възпаленията. Но трябва да сте
дисциплинирани и да не го
облизвате от устните си,
ако сте решили да го използвате като природен балсам.

Косата може да изрусите
с лимон… Пастата за зъби
лекува гнойни пъпки... Подобни
съвети може да чуете и
днес, във века на разцвета
на козметологията. БЕЛА
ревизира тяхната актуалност
и анализира тяхната
ефективност, за да не се
чудите дали да ги прилагате,
или не.
ЛЕКУВА ЛИ ПЪПКИ ПАСТАТА
ЗА ЗЪБИ?
НЕ. Просто ментолът в състава
є действа охлаждащо. Но пък флуо-
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рът, който съдържат почти всички
пасти, може допълнително да възпали пъпките.
ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ КАРТОФИТЕ ДЕЙСТВАТ КАТО
СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ ОТВЪТРЕ?
НЕ. Дори и да ядете картофи с
килограми, съдържащият се в тях
бетакаротин нито ще ви защити
от слънчево изгаряне, нито ще ви
помогне да се сдобиете с по-кафяв
тен. Но пък това вещество има
талант да блокира разрушителното действие на свободните радикали върху кожата. Да припомним, че
свободните радикали се образуват
най-вече, ако прекалявате със слънчевите бани, и разрушават най-вече

съединителната тъкан. Бетакаротинът е признат и от дерматолозите
за „прихващач“ на свободни радикали. Специалистите препоръчват да
пиете 2 дражета (по 25 мг едното)
на ден в продължение на 6 седмици
преди морската ви почивка.
ДАЛИ ПИЕНЕТО НА МНОГО
ВОДА ИЗГЛАЖДА КОЖАТА?
НЕ. Не съществува директен
„тръбопровод“ между стомаха и
кожата. Кожата изглежда по-свежа, когато е добре кръвоснабдена
и когато съединителната є тъкан
е здрава. Въпреки това изпиването
на 2 л вода на ден е благотворно
за красотата с това, че предотвратява отлагането и задържането на
течности в съединителната тъкан.
Но за да не страдате от отоци, не
яжте и прекалено солено!
ХИДРАТИРА ЛИ ЯЙЧЕНАТА
МАСКА КОСАТА?
ДА, НО НЕ СЪВСЕМ. Лецитинът
(от жълтъка) предпазва косъма от
изсушаване, но коагулира от температурата на тялото. Ако го отмиете с топла вода, яйцето може
направо да се „свари“ в косата ви.
ЗАЗДРАВЯВАТ ЛИ РАНИТЕ ОТ
ПРОПОЛИСА?
ИМА НЕЩО ТАКОВА НО…. Секретът, който пчелите използват за
полиране на пчелните си килийки,
още от Античността се използва

© ANTON ZABIELSKYI / WWW.123RF.COM

В

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

© SEPRIMORIS / WWW.123RF.COM
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дравна култура

Мамографията
най-чувствителният метод
за ранно диагностициране
на рака на гърдата

ВИЗИТКА

ШИЗОФРЕНИЯТА

ЧЕСТО ТЯ СЕ ПРОЯВЯВА ВЪВ ВЪЗРАСТТА ОТ 15 ДО 25 ГОДИНИ.
ПЪРВИТЕ Є СИМПТОМИ НАПОМНЯТ ПРИЗНАЦИТЕ НА ПУБЕРТЕТА.
ЗАРАДИ НОВОПОЯВИЛИТЕ СЕ СТРАННОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕТО

П

оловин година след навършване
на
17-годишна възраст Юлия отказва
да излиза от стаята си:
започнало да є се струва, че другите четат мислите є и плетат интриги срещу нея. На всички въпроси на околните тя отговаряла през
зъби, че всичко е наред. Родителите
є тълкували необичайното поведение
на дъщеря си като влюбеност. Дори
подозирали, че се е разделила с някое
момче. Едва когато Юлия започва да
чува гласове в тихата стая (тя пък
подозирала, че някъде в нея има ин-
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сталиран таен предавател, който є
ги изпраща), в момент на просветление тя сама признала пред себе си,
че това е доста ненормално. Образът на човека, страдащ от шизофренно разстройство, най-често възниква във въображението ни, когато си мислим за лудостта – обяснява американският социален психолог Филип Зимбардо (Philip Zimbardo)
в книгата си „Психология и живот“,
написана в сътрудничество с Р. Геринг. – Шизофренията е разстройство на психиката, при което съзнанието се разпада на фрагменти,

„Шизофренията е телесна болест –
твърди клиничният психиатър д-р
Рали ДИМИТРОВ. – Разкъсват се
връзки между мрежи от неврони, локализирани във фронталната и темпоралната кора и лимбичната система (fronto-temporo-limbyc misconnection
sindrom). В резултат настъпва цялостно нарушение на начина на отразяване на обективната и субективната реалност от мозъка на пациента,
което води до изцяло погрешно информиране на съзнанието (Аз-а). Многобройните мрежи от неврони и структури, откъснали се от интегритета на Аз-а, създават нов феномен –
Аз-ът започва да изживява друг/дру-

© XAVIER GALLEGO MORELL / WWW.123RF.COM

ТИЙНЕЙДЖЪР, ИЛИ Е ВЪВ ВЛАСТТА НА ТОВА КОВАРНО ЗАБОЛЯВАНЕ...

От 2005 г., след отлично издържан конкурсен изпит е
асистент към катедрата по образна диагностика на
Медицински университет – София. Има завършени курсове по магнитно-резонансна диагностика на мускулоскелетна система (в Барселона, Испания); КТ диагностика на сърдечносъдова система (в Будапеща, Унгария) и диагностика на урогениталната система. Притежава европейски сертификати за следдипломна
квалификация в областта на мускулно-скелетната, урогениталната и сърдечносъдовата система. Участва в редица национални и международни конференции и обучителни курсове в различни области на образната диагностика. Има
над 10 научни публикации в наши и чужди научни списания. Членува в Българската
асоциация по радиология (БАР) и Европейската асоциация по радиология (ESR).

Ехографията на млечната жлеза е
ултразвуково изследване.

П

мисленето и възприятията се изкривяват, а емоциите се притъпяват.“

РОДИТЕЛИТЕ СА ОБЪРКАНИ ДАЛИ ТО ПРОСТО Е НЕДОВОЛЕН И СЪРДИТ

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

о данни на Националния раков регистър ракът на гърдата заема дял от 25,8%
от всички онкологични заболявания при жените и се нарежда
на първо място по честота (годишно в България се диагностицират
около 3 655 нови случая). Ранното
му откриване е определящо за изхода от заболяването.
Около 85% от жените, които
страдат от рак на гърдата, са над
40-годишна възраст, но през последните години

болестта „подмладява“
т.е. зачестяват случаите на заболяването при жени до 30-годишна
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възраст.
Горещо препоръчвам всяка
жена, навършила 35 години, да
посещава мамолог веднъж годишно. А жените с данни за риск
от рак на гърдата е необходимо
да започнат да се наблюдават и
в по-ранна възраст.
От съществено значение за ранното откриване на заболяването е самоизследването на млечните жлези,
което всяка една жена на възраст
около 30 години трябва да започне
да прави вкъщи.

Методи за изследване
на млечната жлеза
От

тях

най-често

се

прилага

Висококачествената
мамография,
съчетана с преглед на гърдите от
лекар, е най-ефективният начин за
ранно откриване на рак на млечната жлеза.
Ехомамографията също е скринингов метод за изследване на гърдите
при жени под 40-годишна възраст,
които са без субективни оплаквания.
Основната задача на скрининговата (профилактична)
мамография е ранната диагностика на рака на млечната жлеза при асимптоматични жени.
Ефикасността на мамографския
скрининг е доказана чрез множество
рандомизирани проучвания (проучвания, които разделят доброволците участници в тях на случаен принцип – бел. ред.), които показват,
че намаляването на смъртността
е постигнато благодарение на възможността на мамографията да
диагностицира карцинома в най-ранен стадий (още докато е с размер
под 1 см.) при жени, подложени на
скрининг, в сравнение с контролна
група, неподложени на такъв.

© KHO / WWW.123RF.COM

КОГА ДА ЗАПОЧНЕМ ДА СЕ ТРЕВОЖИМ?

Д-р Галина Георгиева завършва медицина през 2002 г.
след което специализира образна диагностика и работи по тази специалност в различни болнични заведения. Част е от екипа на „Сити клиник“ от самото є откриване в края на 2012 г.

БЕЛА /октомври/187/2013

Това е откъс от списанието. Цялото списание може да намерите в www.biblio.bg

УМИРАТ
„ЖЕНИТЕ
ПО-ЧЕСТО ОТ ИНФАРКТ
ОТ МЪЖЕТЕ“
Д-р Ивета Ташева:

ИНВИТР
БЪДЕЩЕ

ВИЗИТКА
Д-р Ивета Ташева е завършила Медицинския университет – София със специалности: вътрешни болести, кардиология и
инвазивна кардиология. Работила е дълго
време в университетска болница „Света Екатерина“, Правителствена болница
и МБАЛ „Токуда“. В „Сити клиник“ работи
от 2012 г. като специалист по сърдечносъдови заболявания.

Различно ли работят сърцата
на мъжете и на жените – в прекия и в преносния смисъл?
– Разлика в структурата и функционирането на мъжкото и женското
сърце няма. Големият мит, на който
сме свикнали да робуваме, е, че мъжете са по-засегнати от сърдечносъдови заболявания. Според една скорошна статистика на American Heart
Association жените най-малко очакват да се разболеят от сърдечносъдово заболяване. Но една на всеки три жени в Америка умира точно от сърдечносъдово заболяване. За
сравнение – една от всеки тридесет и една жени се разболява от
карцином на млечната жлеза. Впрочем рискът човек да се разболее от
всякакво онкологично заболяване е помалък, отколкото да бъде покосен
от сърдечносъдово.
За България, за съжаление, не ус-
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пях да открия точна статистика
за разликите между мъжете и жените по отношение на сърдечносъдовите проблеми. Но от практиката си
знам, че жените преживяват много по-тежко инфарктите и инсултите от мъжете. Дори много по-трудно понасят интервенционалното лечение, което се изразява в отпушване на запушения съд в условия на остър инфаркт.
От 1984 г. насам се говори, че смъртността при жените от сърдечносъдово заболяване е по-голяма, отколкото
при мъжете.
Подчертавам, че не говорим за процент на заболеваемост, а за смъртност, което също показва, че женският организъм по-трудно се справя
с тези болести. Жената много побавно се възстановява след сърдечна
операция от един мъж...
Впрочем кои са сърдечносъдовите болести?
– Миокарден инфаркт (инфаркт на
сърцето), мозъчен инсулт (апоплектичен удар), както и запушване на

други артериални съдове по тялото.
Тромбозите и емболиите също се водят сърдечносъдови заболявания.
А кои са рисковите фактори и
при двата пола. Но моля да ги
подредите по важност?
1. Фамилна обремененост.
2. Артериална хипертония, или високо кръвно налягане.
3. Захарен диабет от втори тип,
който се появява при по-възрастните хора.
4. Дислипидемия – нарушение на липидния метаболизъм, характеризиращо се с високи нива на лошия холестерол.
5. Възраст. При мъжете рискът се
покачва след 45-годишна възраст, а
при жените – след 55-годишна възраст.
6. Тютюнопушене. Отново в статистиката на American Heart Association
се цитира, че жените пушачки се
разболяват от миокарден инфаркт
или друго сърдечносъдово заболяване
19 години по-рано от непушачките.
Което идва да каже, че тютюнопу-

Доц. д-р Румен
ДИМИТРОВ
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вие сигурно сте чували някоя
своя приятелка да изрича:
„Болят ме гърдите, но всичко е под контрол. На нервна почва е!“ Понякога неглижирането
на симптомите на основните сърдечносъдови заболявания (миокарден инфаркт и мозъчен инсулт) може да ви
струва живота. За спецификата на
сърдечносъдовите болести при жените разговарям с д-р Иветa ТАШЕВА,
специалист по сърдечносъдови заболявания в „Сити клиник“ – София.

– Доцент Димитров, кои са най-новите подходи за повишаване успеваемостта на метода
инвитро?
– След първата успешна инвитро процедура през
1978 г. развитието на инвитро методиката е свързано с въвеждане на микроманипулационни техники и усъвършенстване на инкубаторите, в които се извършва инвитро развитието на ембрионите. През последните години има тенденция за максимално доближаване на
инвитро репродукцията до естествената репродукция.
В нашата клиника се използват нови методи за диагностика, на чиято база се предлагат и нови методи за третиране. За първи път прилагаме нов подход за култивиране на ембриона.
Заедно с колегите от университета в Улм, Германия,
сме разработили устройство, част от нов тип инкубатор, благодарение на което условията на инвитро култивирането се доближават максимално до естественото инвиво развитие на човешкия ембрион.
– Какво представлява това устройство?
Това устройство, в което култивираме човешките ембриони, реално имитира движенията на маточната тръба.
През последните 20 години бе наложено статичното
култивиране на ембрионите. Но в човешкия организъм
условията, в които ембрионът се развива, не се статични. Когато оплоденият ембрион попадне в маточ-
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ната тръба, той е подложен на движения – от една
страна, това са контракциите на самата маточна тръба, а от друга, специфичните трептения на ресничките
на епителните клетки, с които тя е покрита. Интересно е, че тези движения са със специфична честота
и последователност.
Пресъздаването на тези условия при инвитро култивирането води до една динамична система на култивиране, която наподобява натуралните условия, при които се
развива човешкият ембрион.
А това има огромно значение за метаболизма на ембриона – по този начин той се предпазва от вредните
вещества, които сам отделя.
Използваме и много качествени среди за култивиране,
които са под много висок контрол и които максимално
предпазват ембриона от околната среда – сякаш се намират в матката на жената. Съчетаването на изключително качествени среди с такава динамична система за култивиране ни позволява значително да увеличим
шанса за бременност.
Така се повишава процента на оплодените яйцеклетки,
които достигат до стадий бластоцист, което от своя
страна значително увеличава процента на имплантации
и процента на успешни бременности.
– Проблемът на метода инвитро от самото му
начало е многоплодността. Дали сега той може
да се смята за решен?
– В съвременното инвитро този проблем е решен, защото ние имаме много точни и ясни критерии за селекция на ембрионите и можем да преценим кой от тях
има максимален шанс да се имплантира. Съответно „излишните“ ембриони можем да ги замразим. И ако пациентката не забременее в този цикъл, можем да ги върнем в следващ, като избегнем повторната стимулация
и пункцията на яйчниците. Достатъчно е да подготвим
лигавицата и да върнем размразения ембрион.
Връщане на много ембриони с цел по-висока успеваемост
вече е минало. Например в Дания трансферът на един
ембрион при жени под 36-годишна възраст и при първи
инвитро опит е утвърден със закон. Такава е и тенденцията в доста европейски страни.
Ние също имаме законодателство, което при определени условия (при определени пациенти или по отношение
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спехът на инвитро репродукцията днес е въпрос на иновативни технологии. За най-новата апаратура и експерименталните методи
в репродуктивната медицина разказва доц. д-р Румен
ДИМИТРОВ, ембриолог в „Инвитро АГ медицински център Димитров“.

х

ИНТИМНО

КАК ДА „УГОЛЕМИМ“

ПО-ПРЕКРАСНА НЯМА
Тази снимка на 46-годишната Моника Белучи от чувствената фотосесия в стил ретро се появи на обложката на италианското списание GQ през март 2011 г. Известното мъжко списание не намери нищо по-прекрасно от образа на актрисата, която десет
месеца по-рано стана майка за втори път. Моника винаги е харесвала тялото си. Сега
е на 48 години, но е доволна, че никога не е използвала услугите на пластичен хирург.

ЖИЛИЩЕТО СИ

САМИ ЩЕ СЕ УБЕДИТЕ КОЛКО МНОГО МЯСТО ЩЕ СЕ ОСВОБОДИ, КОГАТО ПОДРЕДИТЕ ВСИЧКО

MILF,

Р

емонтът е трудна дейност, с която неизбежно се сблъскваме. За да ни облекчат живота, експертите на „Хаусмайстер“
„откриха“ рубриката „Хайсмайстер съветва“, където специалисти от фирмата дават съвети на читателите как домът им
да стане по-красив и по-удобен.

ЛИ Е ЗРЕЛОСТТА

ВЪПРОС

Защо през последното десетилетие в статуса на
секссимволи все по-често се оказват зрели жени?

„ЖИВЕЯ В МАЛЪК АПАРТАМЕНТ.
ПОСТОЯННО МИ СЕ НАЛАГА
ДА СЕ БОРЯ С УСЕЩАНЕТО ЗА
ОГРАНИЧЕНО ПРОСТРАНСТВО И
ТЕСНОТА. КАК ДА НАПРАВЯ ТАКА, ЧЕ
СТАЯТА ДА ИЗГЛЕЖДА ПО-ГОЛЯМА?“
И. П. ОТ СОФИЯ

„Ж

ената след 40 години в секса – тя
е изумителна, деликатна и чувствителна любовница, опитна в сексуалната игра, хазартна, дръзка,
привлекателна и много страстна. Тя управлява и с готовност
подчинява, тя изкушава и се оставя да бъде изкушена“ – пише
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„ХАУСМАЙСТЕР“ ОТГОВАРЯ
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ната на
вана ще се добави и ширината
рамката.
ПРОЗРАЧНИ МЕБЕЛИ. Масивасивните мебели намаляват просостранствата. За да направитее
така, че мебелите в дома
ви да изглеждат малки и не-забележими, избирайте по-компактомпактни, с прозрачни елементи. Например шкаф (секция) със стъклени и
огледални витрини и фасадни елементи или маса с плот от закалено стъкло.

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

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ МЕБЕЛИ. Това се мебелите с двойно
предназначение. Те са идеалното решение за малкия апартамент. Представете си колко място ще освободите, ако сгънете и приберете кухненската маса или пък ако скриете някои вещи в специално отделение (ракла) на леглото. Или пък ако
бюро ви през нощта се превърне в…
удобна спалня.

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

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

и ще са ви подръка, когато се наложи да ги използвате.
ЧИСТОТА И ПОРЯДЪК. Не е необходимо всички сувенири и предмети със сантиментална стойност да
са на показ. Приберете ги в шкаф
или в чекмедже. Повърхностите на
секциите и рафтовете трябва да
бъдат свободни. Това също създава
илюзия за простор.
ЛИШЕТЕ СЕ ОТ НЯКОИ МЕБЕЛИ.
Заради усещането за свобода и простор си заслужава да се лишите от
някои мебели. Внимателно преценете от кои. Двете маси наистина
ли са ви напълно необходими, или
едната може да поеме функциите
на другата?
Може да задавате всякакви въпроси,
свързани с ремонт, вътрешен
дизайн и организация на дейностите
по поддръжка на сградата, на имейл
office@hausmeister.bg.
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Професионални
астрологични анализи
за всеки зодиакален знак
за ОКТОМВРИ

ТЯ И ТОЙ

ОВЕН
Месец, който ще помните дълго!
ТЕЛЕЦ
Намирате си нова работа
БЛИЗНАЦИ
Късате делови или
интимни отношения
РАК
Емоционални и сантиментални сте
ЛЪВ
Бързи промени по трудния начин

ПОРЕДИЦА ОТ ЛЮБОВНИ
РАЗОЧАРОВАНИЯ

Някои от тези роли лесно се разпознават: Чичко Паричко – работохолик, зает от сутрин до вечер да
обезпечава материално вечно недоволното семейство. Татенцето го
обичат най-вече заради щедростта
му. Добрата самарянка спасява страдащите от депресия, а Самотната
душа неуспешно се опитва да запъл-
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АКО ЛЮБОВНИТЕ ВИ ВРЪЗКИ ВИНАГИ
СТИГАТ ДО ЗАДЪНЕНА УЛИЦА, ЗНАЧИ
СЛЕДВАТЕ НЕСЪЗНАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ,
С КОЙТО СТЕ „ОРИСАНИ“ ОЩЕ ОТ
ДЕТСТВОТО. УСПЕЕТЕ ЛИ ДА ГО
РАЗШИФРОВАТЕ, ЩЕ МОЖЕТЕ ДА
ПРОМЕНИТЕ СВОЯТА РОЛЯ И ТОГАВА
НОВАТА ВИ ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ ЩЕ
БЪДЕ С ЩАСТЛИВО ПРОДЪЛЖЕНИЕ.

ни липсата на любов в живота си.
В последната категория попада и
Албена (30 г.): „Връщам се към себе
си след поредица от страстни любови, които изживях една след друга. Още при запознанството си с
някой мъж аз сякаш предвкусвам неговия „талант“ да ми носи неприят-

ности. И всеки път се отдавам изцяло на любимия човек, но всяка от
моите любови сякаш е била обречена. Явно така ми е писано…“
Психолозите използват термина
„сценарий“, когато обясняват подобни ситуации. „Написваме“ го под
диктовката на нашите несъзнателни решения, които вземаме в детството (до 13-годишната си възраст). В основата на сценария са
и нашите отношения с родителите ни, както и отношенията на
родителите помежду им. Ако например бащата и майката се карат ежедневно, детето, без да има
пред очите си други примери, може
да реши, че е по-добре да не създава собствено семейство.

СКОРПИОН
Важен период за работата ви!
СТРЕЛЕЦ
В зоната на сбъднатите желания сте
КОЗИРОГ
Катаклизми и конфликти
ВОДОЛЕЙ
В духовен подем сте
РИБИ
Връщате си дълговете!
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Т

я все се среща с мъже, неспособни на сериозни връзки. Той постоянно попада
на жени егоистки, които го
използват. Повторението на подобни разочарования от неуспешни връзки създава впечатление, че отново
и отново се разиграва една и съща
пиеса, в която се сменят само актьорите, а ролите са едни и същи.

ВЕЗНИ
Голямото обновление!

ЛИ ДА Я ПРЕКРАТИМ?
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МОЖЕМ

ДЕВА
Трупате самочувствие, енергия и пари

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

Ако имате въпроси
или искате да
споделите мнението
си за астропрогнозите,
можете да се свържете
с Михайлина НиклеваМИШЕЛ на имейл адрес
mishell.nikleva@gmail.com
или на тел. 0887/204–234.

Библио.бг - платформа за електронни книги и
списания
Чети каквото обичаш!

www.biblio.bg

