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МОДЕРНОТО

Новите палта
са вече тук

Достойно
съществуване?!

СПОРТНО

© BDARYA PETRENKO / 123RF.COM

Идеята за безусловен базов доход (ББД), която
през последните месеци активно се коментира и у
нас (в Европа дискусията тече доста по-отдавна –
вж. стр. 42–43), автоматично и спонтанно се определя като марксистка. Но това е доста едностранчиво схващане, спънато от предразсъдъци и отровено от вредни социално-исторически „замърсители“,
които разводняват есенцията и изкривяват замисъла на Европейската гражданска инициатива за ББД.
Дискусията за ББД е полезна и важна дори само с
това, че ни кара да си задаваме въпроси, а понякога да спорим и със самите себе си. Дали тези безвъзмездни пари действително ще ни дадат шанс
да се самоусъвършенстваме и ще стимулират
креативността и предприемчивостта ни да си намерим работа-мечта, или просто ще помогнат на
крайно бедните, изтощени от сизифовски труд хорица, просто да държат главите си над блатото на
личната си мизерия?! Дали вместо да ни даде право на достоен и пълноценен живот, ББД няма да ни
превърне в готованковци, очакващи подаяния за безделието си?! Безусловни при това.
Идеята за ББД е огледало. Тя тотално ревизира досегашните ни представи за работа и свободно време, но в никакъв случай не измества работата от нейния естествен център в живота ни. Поскоро ни дава шанс да полагаме повече плодотворен труд, отколкото безсмислена, мизерна и отчуждаваща ни от нас самите и от другите работа (вж.
повече на стр. 44–45). И не на последно място –
създава условия мнозина безработни и икономически
несигурни хора (повече за тях – на стр. 40–41) да си
върнат чувството за достойнство. Забравили сте
какво е това „достойнство“? Това е проблемът.
Мариана ЯНЕВА,
главен редактор
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Спортни или елегантни,
карирани или едноцветни…
Не сме очаквали, че есенният
вятър ще довее толкова много
красиви и топли предложения
за студения моден сезон!

ПОСИПАНО С
РОЗОВА ПУДРА

ДРЕБНО КАРЕ

OVERSIZE

Широкото палто с форма
на яйце е възможно най-небрежно-елегантният избор за връхна дреха тази
зима.
Ненатрапчивото
каре е препоръчителният
рисунък за тази кройка.

Шушляк в разкошен тъмносин цвят, интерпретиран по-модерно – в кройка
на удължено яке. Минималистично, класическо и едновременно с това – елегантно.

Вълнено палто с оригинален колан и сваляща се яка
от изкуствена косместа
кожа. Розовият пудрен оттенък е почти недоловим,
но внушава благородство
и лукс.

Десенът „петльова стъпка“ празнува своето голямо завръщане. Този очарователен стил от 60-те години на миналия век не е
загубил и копче от своята
елегантност.

ИЗИСКАНО

ВТАЛЕНО

ДВУЦВЕТНО

Класическото
вталено светлобежово палто е
идеалната връхна дреха за
поява на бляскави събития
и коктейли. И инвестиция
за цял живот!

Супервталено палто с
много куул детайли: кожени пагони и кожена яка
с ревери, както и асиметрично изместен цип.

Два цвята – това е хитова
тенденция при палтата
тази зима. Даваме за пример това палто в милитъри стил – в цвят каки, но с
черни ръкави.

ЗА СГУШВАНЕ

Удобство вместо елегантност и уют вместо студена рафинираност. Това са
предимствата на късото
мъхесто палто в свободна кройка.
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КРАСОТА И ЗДРАВЕ
ОПТИМАЛНИЯТ
ТАЙМИНГ ЗА
НАНАСЯНЕ НА
КРЕМ И ГРИМ

КОЖАТА КАТО
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СУТРИН
крем, докато сме били студeнти,
се питаме, когато погледнем козметичното рафтче в банята си днес.
И проблемът не е в напредналата
ни възраст, защото козметичните
рафтчета и на 22-годишните „гъмжи“ от бурканчета и тубички.
НО ДАЛИ НАИСТИНА НИ ТРЯБВАТ
ТОЛКОВА МНОГО СРЕДСТВА ЗА
ОБГРИЖВАНЕ НА КОЖАТА?
Сигурно, след като, съдейки по
снимки, изглеждаме доста по-добре
от своите майки, когато са били
на същите години като нас. А пък
и всекидневното мазане на лицето с
крем ни носи всекидневно допълнителна порция удоволствие.

ДВОЙНА ИГРА
„Напоследък в козметологията наистина се забелязва разделение – признава бютиекспертът на Givenchy
Лоран Ногейра (Laurent Nogueira). –
Появиха се много средства „две,
три и дори пет в едно“, които

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

съкращават времето за обгрижване
до минимум. Такова едно разнообразие създава условия за съставянето
на оптимална обгрижваща програма,
„по мярка“ точно на вашата кожа.“
Главната роля в тази индивидуална
програма за грижа за кожата се пада
на серумите. Ако в началото те бяха
само средства, които усилваха действието на кремовете, днес тези продукти са базов етап в ежедневната
козметична грижа. Този т.нар. втори слой, който създават, носи ползи не само на кожата, но и (защо да
отричаме) – на портфейла на производителя, който осъзна, че може да
спечели не само като привлича нови
купувачи, но и като разширява асортимента, който предлага на постоянните си клиенти. Не е чудно тогава, че количеството на новосъздадените серуми през последните години надхвърля броя на произведените
кремове. Логично, защото под един и
същ базов крем можете да нанасяте

КОНТРАСТНИ ДУШОВЕ Още от 4.00
ч. сутринта кората на надбъбречните жлези започва да отделя хормона кортизол, сам по себе си енергетик, който ни снабдява с бърза енергия, повишавайки нивото на кръвната
захар. Въпреки че се слави като хормон
на стреса, с негова помощ започваме
деня си по-лесно и сме по-продуктивни в напрегнатите моменти. Към 6.00
ч. е пикът на отделянето му. Контрастните душове в този момент (винаги се завършва със студено обливане) помагат на кортизола да се разнесе по-бързо, което води до оптимално
кръвоснабдяване на кожата. То пък ни
помага да изглеждаме по-свежи и бодри.
АНТИЦЕЛУЛИТНИ ПРОДУКТИ След
7.00 ч. метаболизмът на мазнините
е в подем – идеалното време за нанасяне на стягащи тялото лосиони и
антицелулитни средства.
ПИЛИНГ След продължителната регенерираща (възстановителна) фаза през
нощта кожата не е толкова чувстви-
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телна сутрин. Това е точният момент
за пилинг. Сега по-рядко се стига до
възпаления, отколкото ако използвате
пилингпродуктите вечер.
СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ Третирането
на кожата с хидратиращи кремове и
лосиони, съдържащи витамините С и Е,
ще є помогне да мобилизира защитните си сили и да е „силна“ през целия ден.
БОРБА С ТОРБИЧКИТЕ ПОД ОЧИТЕ
За повечето дами те са нещо обичайно
сутрин, когато лимфата е все още ленива. Нанасянето на охлаждащ гел с кофеин ще подейства противооточно на
кожата около очите.

Кожата сега е издръжлива на натоварване, но все пак се нуждае от активна помощ отвън.
СПОРТУВАНЕ Не само мозъкът ни, но
и тялото ни е във форма точно сега.
Планирайте спортните активности,
които изискват координация (зумба,
танци, голф и тенис) за преди обед.
ЛЕК ГРИМ Преди обед кожата е
устойчива на външни влияния, но пък е

Хронобиолозите
знаят, че в тялото
ни тиктака странен
часовник. А ето как
тиктака кожата ни?

ПРЕДИ ОБЕД
много бледа, тъй като до нея достигат
по-малко кислород и хранителни вещества. Малко руж ще освежи лицето ви.
БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ И АЛКОХОЛ Ако
е възможно, се въздържайте от пушене
в този времеви интервал от деня, тъй
като никотинът стеснява кръвоносните съдове и ви прави още по-бледи. Черният дроб много трудно разгражда алкохола, приет преди обяд преди да сте
обядвали. Така че ако имате рожден ден
и искате да почерпите в работата, пощадете колегите си и насрочете наздравиците за следобед.
НЕЖЕН МАСАЖ Между 10.00 и 12.00
ч. кожата ни е чувствителна към допир, затова и масажът е особено ефективен. При козметичката обаче не
бива да си записвате час за пилинг или
дълбоко почистване на лицето. По-добре – някаква по-нежна процедура.

© LEV DOLGATSHJOV / WWW.STOCKPODIUM.COM/
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амо преди няколко десетилетия грижата за кожата се
изчерпваше с измиване и банално нанасяне на крем. При
това не само у нас, но и в Европа
и Америка. По-напредничавите дами
използваха различни кремове за през
деня и за през нощта, почистваха
лицето си със специално тоалетно
мляко и си правеха доста често домашно приготвени маски. Никой не
си представяше, че козметичният
асортимент ще се обогати до неузнаваемост толкова скоро. Готовите пилингмаски, дву- и трифазните почистващи лосиони, серумите
и BB кремовете навлизаха постепенно в живота ни. Как въобще сме
могли да минем само с един дневен

ЧАСОВНИК

© CHOREOGRAPH / WWW.123RF.COM

Сложни разкрасяващи ритуали в
няколко стъпки или използване на
мултифункционални козметични
средства със светкавичен
ефект? Днес жените трябва
да избират между тези две
крайности, когато се грижат
за кожата си. Но кой от тези
подходи е по-добър все пак?

В

ъпреки че от излишни килограми страдат 60% от населението на Земята и само
при 2% от тях килограмите
в повече се дължат на някакво заболяване, далеч не толкова много хора
са готови да променят начина си
на живот, за да влязат във форма.
Повечето от тях не желаят да се
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гава изчезват бързо и по този начин
болният не може да бъде диагностициран като страдащ от цьолиакия.
Глутеновата непоносимост е вид
хранителна алергия. Тя протича със
същата симптоматика като цьолиакията, но за разлика от нея не
води до изменения в тънките черва (т.е. до изглаждане на вътрешните им стени). Каквито и да са разликите между тези две състояния,
безспорното

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

НУТРАЦЕВТИЦИ
Произвеждат се от белтъчини, напълно са лишени от мазнини и са
обогатени с витамини и минерали.
Плюсове. Могат да заменят един
или няколко приема на храна, което
намалява броя на калориите, които
приемаме през деня. Препоръчително е да ги вземате вместо храна по
време на разтоварващите ви дни.
Минуси. Най-добре нутрацевтиците „работят“ в комбинация с
фитнес

БАЛАСТНИ ВЕЩЕСТВА

© EBASTIAN DUDA / WWW.123RF.COM
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зми, диария, подуване на стомаха,
кожни проблеми, мигрена, хронична
умора, депресия, афти, зъбни проблеми, отоци), но е диагностицирана
непоносимост към глутена, е добре да спазват безглутенова диета.
Цьолиакията се диагностицира първо чрез кръвно изследване (взема се
кръвна проба за антитела, наречени антигландини и антиендомицини,
които се намират в кръвта на хора,
страдащи от това заболяване). При
положение че резултатите от кръвните тестове са положителни, се
прави и биопсия с ендоскопска камера (вземане на тъканна проба). Найчесто срещаната грешка в Европа е,
че лекарите съветват пациентите
си да започнат безглутенова диета,
преди да бъдат изследвани. Това е
много неправилно. Антителата то-

Точно те очакват чудо. И производителите закономерно им предлагат
„вълшебни“ хапчета, прахчета и напитки за отслабване. Опитът сочи
обаче, че сами по себе си тези средства са безполезни, ако приемът им
не е комбиниран с балансирано хранене и физическо натоварване. А някои
от тях дори са вредни за здравето.
Според начина си на действие средствата за отслабване се делят на…

КОГА НАИСТИНА Е НУЖНО ДА Я СПАЗВАМЕ
есто наричат непоносимостта към глутен цьолиакия, но
между тези две състояния
има известни разлики. Цьолиакията е автоимунно заболяване
(имунната система напада собствените си клетки). Глутенът уврежда абсорбиращите власинки на тънките черва и нарушава правилното им функциониране, което причинява гастроентерологични проблеми и може да отключи други автоимунни заболявания или анемия.
В 95% от случаите цьолиакията е
генетично обусловена. При пациенти, които не се лекуват, рискът
от остеопороза и рак на гърлото,
хранопровода, стомаха и дебелото
черво е голям. Ето защо дори и
хора, при които отсъстват симптоми на цьолиакия (стомашни спа-

отказват от гастрономичните удоволствия и не им е никак приятно
да спортуват.

Разновидност на нутрацевтиците.
Съдържат микрокристална целулоза,
близка по състав до растителните
фибри, както и трици.
Плюсове. Баластните вещества
набъбват в стомаха и създават илюзия за ситост. Това ни позволява
да пропуснем някое от храненията
си. Освен това тези вещества играят ролята на „метла“ за стомаха.
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Всички
средства ли
са полезни
в борбата с
излишните
килограми?
Те нормализират и храносмилателната дейност. Микроцелулозата се продава на таблетки, а трици може да
приемате отделно по 1–2 с. л., изпивайки ги с вода или добавяйки ги към
каши и супи.
Минуси. Баластните вещества са
противопоказни при хора със стомашно-чревни заболявания.

ЧАЙОВЕ ЗА ОТСЛАБВАНЕ
Съставът им е разнообразен, но основно в тези билкови смеси влизат
растения със слабителни свойства
(сена, зърнастец), с пикочогонни (листа от боровинка), както и такива,
ускоряващи обмяната на веществата
(зелен чай, джинжифил).
Плюсове. Лесно активизират обменните процеси, елиминират от организма излишните течности и очистват стомаха.
Минуси. За да усетите ефекта,
трябва да пиете чая минимум месец.
Но имайте предвид, че заедно с изхвърлените от организма течности,
губите и полезни витамини и микроелементи.

БЛОКЕРИ НА МАЗНИНИТЕ
Две са основните средства за отслабване, които блокират абсорбцията на мазнини в стомаха: орлистатът (той се явява действащо вещество в препарата „Ксеникал“) и хитозанът – продукт, който се добива от хитина в черупката на ракообразните. И орлистатът, и хитозанът „неутрализират“ изключително и само мазнините. Затова не е
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ТЕМА НА БРОЯ

ЖЕНИТЕ

Н

ие прекарваме на работа повече време, отколкото вкъщи. 80% от общуването ни
е, хм, „професионално“: по-активно контактуваме с колегите и
шефовете си, отколкото с близките
и приятелите си, но тези контакти
обогатяват ли ни, или ни заклещват в руслото на рутинното къртовско бачкане?! Дотолкова нездравословно сме се сраснали с онова,
което вършим, че на въпроса „Кой
съм аз“ погрешно отговаряме: „Счетоводител“.
Глобалните промени в световния
икономически и социален ред обаче
„обогатиха“ стария филм „Трудът и
капиталът“ с

като

ПРЕКАРИАТ*
Г

ай Стендинг е професор по икономическа сигурност в университета в Лондон, Великобритания. Автор е на 25 книги и множество научни публикации в областта на икономиката на труда. Професионалното му
развитие минава през експертни и ръководни длъжности в Световната
банка, Международната организация на труда, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Европейската комисия, Азиатската банка за развитие и Международната конфедерация на профсъюзите.
Той е и сред основателите на Световната мрежа за базов доход (Basic
Income Earth Network – BIEN), където в момента е почетен съпрезидент.
Мрежата цели представянето на идеята за базов доход и обединява икономисти, философи и други интелектуалци от над 40 страни.

НОВИ СЮЖЕТИ

Стремежът ни да печелим повече и да
израстваме професионално не е осъдителен.
Дори е наше законно право.
Но как да направим така, че докато
заработваме, за да оцеляваме, животът
да не мине покрай нас, без да го усетим?!
38
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Г

невни, объркани поради липсата на норми, постоянно тревожни, отчуждени, задушени от безперспективност, безсилни, нищожни, унизени… Ако
дори веднъж сте изпитали поне три от тези
чувства накуп на работното си място, вероятността
да сте част или да сте на път да станете част от
прекариата – „новата опасна класа“, както я нарича
проф. Гай СТЕНДИНГ, е много голяма.

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

НЕПРЕДВИДИМ И НЕСИГУРЕН
ЖИЗНЕН СТАТУС

ОНАЗИ ЛАМЯ,
НАРЕЧЕНА РАБОТА

Постепенно се разбива и стереотипът, че да работиш, е задължително. Защото все по-често той
влиза в противоречие с мечтата ни
за любимо занимание. И ако в началото на своята кариера младите
хора са силно ориентирани към повисокото заплащане, с натрупването на стаж и опит те все повече
отдават значение и на други крите-
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РАБОТАТА
ЖИВОТЪТ

повечето от които не са никак вълнуващи и интересни. Дали не пропускаме да живеем истински, пускайки се по пързалката на стресовата
надпревара за постове и заплати?
Дали трудът, който полагаме, наистина ни облагородява, или сме принудени да работим просто за да не
станем безработни? А как ще отговорим на въпроса „Кой съм аз“, когато остареем?
„Осъзнах, че нито увеличението на
заплатата ми, нито по-престижният пост, който ми предлагат, ще
компенсират онова равновесие, което
ми се иска да постигна, за да живея по
човешки комфортен живот“ – споделя
37-годишната Анита, жена със силен
характер и много таланти.
Изборът на Анита да не приеме
по-високия пост и по-хубавата заплата не е най-популярният днес,
но не е и единственият. Все повече
хора развиват чувство за самосъхранение, стараейки се да не попаднат
в бездънната паст на

Това, естествено, се отразява върху цялостната психологическа нагласа на индивида. Когато благосъстоянието на материята стане мираж, благосъстоянието на
духа също няма бъдеще. Затова прекариатът придобива
„общо съзнание за уязвимост“, което включва не само
трудова несигурност (временни трудови договори, неподходяща за образователния ценз работа, „криминални“ социални осигуровки и пр.), а нещо много повече –
усещането, че „животът е изграден от несвързани звена, в чиито контекст не може да се изгради желаната
професионална кариера и да се комбинират балансирано
* Неологизъмът „прекариат“ (англ. precariat)
е съставен от английските думи precarious (несигурен)
и proletariat (пролетариат).
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форми на работа, труд, забавление и свободно време“
според дефиницията на проф. Стендинг в книгата му
„Прекариатът – новата опасна класа“, която той представи на международна конференция на синдикатите у
нас през октомври.
– Професор Стендинг, и аз не се чувствам особено сигурна на работното си място. Спадам ли
според Вас към прекариата?
– Вие ще определите. Но ако днес аз ви срещам като
журналист, кой знае дали утре няма да ми сервирате
кафе, докато говоря с друг журналист. Представителите на прекариата живеят в условия на хронична несигурност дори и да имат работа и заплата. Това е усещането да си „на ръба“.
– Къде в социалната пирамида се намира т.нар.
прекариат?
– На върха на пирамидата са олигарсите – шепа свръхбогати хора. Под тях е елитът – финансисти и банкери, които обслужват олигархията. Следва т.нар. салариат (от англ. salary – „заплата“) – хората с постоянни трудови договори, осигуровки, пенсии. Под салариата са т.нар. профицианти (proficians – на англ. – комбинация от английските думи „професионалист“ и „техни-
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Лекарствата за

ИНТИМНО

Интимен
сух режим
по желание

Клаус Самбор:

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

Клаус Самбор

не е просто парична
сума, която облекчава
екзистенциални трудности и покрива битови нужди, а „вятър в крилата“, както я наричат Даниел Хани
и Ено Шмид – автори на филма
„Базовият доход – културен стимул“. Това е мостът, който ще ни
преведе през реката на безработицата и нищетата (и духовната!), за

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

ЗА БЪЛГАРИЯ, ПОДПИСИТЕ И ПЕТИЦИЯТА
На 14 януари 2013 г. Европейската комисия (ЕК) приема предложението на Европейска гражданска инициатива за ББД, с което започва едногодишна кампания
за неговата подкрепа. Ако до 14 януари 2014 г. чрез петицията (бланка на български език можете да откриете на www.basicincome2013.eu) се съберат общо
1 млн. подписа от жителите на всички 28 държави-членки на ЕС (приблизително
500 млн. души), ЕК ще предложи инициативата да бъде публично изслушана в Европейския парламент.
Допълнителното изискване, поставено от ЕК, е тези 1 млн. подписа да са събрани от поне 7 държави-членки. В този случай квотите за останалите страничленки (до 28) може да са минимални. Конкретно за България необходимият минимум гласове е 24 000, но целта е да сме поне една от 7-те или повече страни с
брой събрани подписи, надвишаващ
минималната квота. Досега в инициативата са се включили официално 24 страни-членки (България е
17-ата поред, а последна към този
момент е Швеция).
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крепа на инициативата.

А

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

з съм Мирен Славова. Ако напишете името ми в Гугъл,
ще видите, че търсачката
класира на първо място един
от любимите ми материали в рубриката ни „Интимно“ – „Секс на
пръсти“. Той обаче е един от последните ми текстове в тази рубрика. Преди няколко години статиите ми за „Интимно“ „избухваха“
една след друга като верижен оргазъм и няма да крия – гордеех се
с тях. Не само защото се стараех да ги пиша хубаво, а и защото
разнообразието от теми беше истинско свидетелство за богатството и интензивността на сексуалния
ми живот. „Секс на бройка“, „Откъде да си купим оргазъм“, „Секс за
едно разсъмване“, „Мъжките прашки“, „Секс без пари назаем“, „Насилването като изнасилване“, „Аз, ти,
той и порното“, „По силата на члена“, „Секс да е, със съсед да не е“ и
пр. и пр. Ако някога сексът отново
стане модерен от издателска гледна
точка, ще събера всичките си текстове и ще ги издам в сексапилна

Колко подписа са събрани до
момента в България?
– 1449 подписа до този момент
(интервюто е правено в началото
на месец октомври – бел. моя).
Как започна всичко, г-н Самбор? Защо идеята за ББД се
роди точно в Австрия?
– През 2005 г. на голяма конференция във Виена Южен Тирол, Австрия, Германия и Швейцария за
първи път дискутират ББД. Следва втора среща в Базел през 2007 г.
Най-голямата конференция по тази
тема е през 2009 г. в Берлин. Тогава решихме, че трябва да спрем
само да говорим, нужно бе да действаме, тъй като моментът за позитивна промяна в обществото спо-
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малка книжка със стилизиран розов
полов член на корицата, по чиято
дължина с бели букви ще бъде изписано името ми. Но

СЕКСЪТ ВЕЧЕ
НЕ Е МОДЕРЕН
и фактът, че скоро не съм се изявявала творчески по темата, е личното ми доказателство за това. Темите ми изведнъж свършиха, защото първо престанах да правя секс с
женени мъже, а после и с бивши гаджета. Ако сте от жените, които
в своето близко обкръжение имат
поне две приятелки или приятели,
които съзнателно са се отказали
от секса, значи разбирате за какво
говоря. Не забелязвате ли, че след
края на 20. век, епохата на всеобхватната задоволеност и веселията
(които понякога прерастваха в истеричен разврат), бавно, но сигурно започва да си пробива път друга тенденция. Зрелите хора (подчертавам, че зрелостта не е свързана
с възрастта) все по-често започват
да се отказват от секса съзнател-

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

РЕШИХ ДА СЕ ПОРОВЯ
В ТЕМАТА
Някои антични философи твърдят,
че в семенната течност се съдържа малка част от сивото мозъчно вещество и затова тя не трябва да се изразходва напразно. Според Хипократ пък прекалено честата еякулация разрежда твърде ценното вещество във вътрешността
на гръбначния стълб – гръбначния
мозък. Основната пропаганда обаче, свързана с половото въздържание
в западноевропейската цивилизация,
е дело на Римокатолическата църква, която обявила за греховни всички радости от секса, дори последният да се практикува в Светая
светих на семейството. Но защо,
мислите ви връщам толкова назад
във времето? Само допреди двайсетина години у нас, заради повелите на партийната социалистическа
идеология, сексът също беше табу.
Децата се появяваха по заявка на
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Професионални
астрологични анализи
за всеки зодиакален знак
за НОЕМВРИ

ДЕЦА

ОВЕН
Нещо се променя коренно и завинаги
ТЕЛЕЦ
Върви ви в любовта

НОВА МОДА

БЛИЗНАЦИ
Усилен труд кипи

âúçïèòàíèå
ИЛИ „ПРОТИВ

ай-големите сблъсъци по отношение на отглеждането на детето като че ли стават, докато то навърши 1 годинка.
Но противоречията продължават и
след това…

Днес майките слагат бебето на гърдата си по всяко време на денонощието. Макар че трябва да се отбележи, че от график за хранене на
кърмачето никой не се отказва. Поскоро се проявява склонност за полесното му нарушаване!

НЕ БУДИ И НЕ ХРАНИ

Противоречия поражда и въпросът
до каква възраст трябва да се кърми бебето. По-рано се смяташе, че
и три месеца са достатъчни, а днес
по-често кърмят децата до 3-годишна възраст. Храненето от бурканчета е отделна тема за спорове.
При това не само между поколенията, но и между привържениците на
„естественото“ хранене и феновете
на, да кажем, „съвременното“. Онези, които защитават естественото, купуват (а някои и отглеждат)
само биоплодове и зеленчуци, бъркат
сами пюретата, не дават на децата сладко, солено, тестено, а нерядко също месо и млечни произведения. Онези, които предпочитат да
използват благата на цивилизацията,

Да започнем с храненето. Бабите
настояват, че бременната и кърмещата майка трябва да яде „за двама“, при това по-калорична и мазна
храна. Съвременните родителки (а
впрочем и лекари) са на противоположно мнение – има специално разработени диети за бременни, за кърмачки и за новородени.
Разногласия има и за кърменето.
Нашите баби и майки са кърмели строго по часове. И до днес си
спомняме с ужас как гладното бебе
реве в своята стая, а майка му
седи в другата, гледа часовника си и
нервно чака да настъпи „часът Х“.
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ДЕВА
Предприемаческият ви дух се събужда
ВЕЗНИ
Финансови и бизнес успехи

приветстват храненето от буркани
и млечните смеси в шишета.

СКОРПИОН
Това е вашият месец!
Пожелайте си нещо!

Основна тенденция е детето да
бъде колкото може по-близо до
мама. Затова навсякъде се виждат
жени с носилки тип „кенгуру“ или
тип „раница“, в които бебето се
„транспортира“ много удобно, плътно прилепнало към тялото на мама.
Това повлия добре и на семейния туризъм – днес майките летят в самолет даже и ако кърмят, без да се
страхуват от смяната на климата
и часовата зона.
Днешните майки са по-самостоятелни, по-смели и по-активни. Посамостоятелни и по-способни да
правят избор и да изразяват мнение, са и съвременните малки деца.
Малките могат да избират какво
ще ядат, с какво ще се облекат и
какви неща искат да научат през
деня. Да се надяваме, че никой не ги
кара да ядат насила („Още една лъжичка. А сега за мама….“), никой не
ги буди, както правеха с нас нашите

СТРЕЛЕЦ
Правите анализ на отминалата година
КОЗИРОГ
Продуктивни и успешни сте
ВОДОЛЕЙ
Общувайте по-предпазливо
РИБИ
В духовен подем сте
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Н

ЛЪВ
Работете по-концентрирано
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„ЗА

РАК
Добри новини от… шефа

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 НОЕМВРИ

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.
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