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МАРИНА МИЦИЧ

Кройки на
моделите
на стр. 8

ЛУИ 16 беше кралят, който през 17-18 век
създаде лукса.
Той издигна предопределена класа, която
се отдели от обществото по начина си на
живот. Деветнадесети век децентрализира
политическата, икономическата и социална
сила. Сега богатството се ръководи от
мнозина. Луксозният лайфстайл вече има
много привърженици. Той се превръща в
духовно състояние. Лустрото на лукса отделя
завинаги богатите от непосредственността
на бедните.
Един англичанин Чарлз Фредерик Уърт създава
френските правила за Висок шев /Haute
couture /. Общественото развитие през 20 век
освобождава израза на идеи и стилове. Тогава
на сцената бурно се появява Коко Шанел.
На стр.2

Интериор&&екстериор
Интериор

Бамбукът – материал на бъдещето
Бамбукът - най-бързо растящият дървесен материал,
със своята изключителна здравина и гъвкавост
привлича интереса на много дизайнери и архитекти и
съвсем не е чудно, че е обявен за материал на 21 век.
Заради отличните му експлоатационни качества и
екологични предимства съвсем скоро всеки дизайнер
ще има поне едно изделие, изработено от бамбук в
колекцията си.
На стр. 14

Обичате ли да плетете?
Мили дами,
Представям ви много лесен за изпълнение
модел, на базата на него можете да
импровизирате с разнообразни материали,
плетки и шарки, за да направите найразлични пуловери и жилетки за деца.
Упътването за основния модел - на стр. 8

стр. 8
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ЛУИ 16 беше
кралят, който през 17-18
век създаде
лукса.
Той издигна
предопределена
класа,
която
се
отдели от
обществото по начина си на
живот. Деветнадесети век
децентрализира политическата, икономическата и социална сила. Сега богатството се ръководи от мнозина.
Луксозният лайфстайл вече
има много привърженици. Той
се превръща в духовно състояние. Лустрото на лукса
отделя завинаги богатите
от непосредственността
на бедните.
Един англичанин Чарлз Фредерик Уърт създава френските правила за Висок шев /
Haute couture /. Общественото развитие през 20 век
освобождава израза на идеи
и стилове. Тогава на сцената
бурно се появява Коко Шанел.
Тя е самият стил на Висшето общество. В тази обстановка първата колекция на
Кристиян Диор е сметната
за чудо. Голямо влияние над
Висшата мода има и лошото
момче Ив Сен Лоран. Тези,
така наречени кутюристи,
диктуват световната мода
до 1968 г.,когато конфекцията започва да завоюва позиции. Дотогава във френската
столица два пъти годишно
пристигали хай дамите от
цял свят. Те попълвали гардероба си за новия сезон, а
по тяхно подобие се обличали цели поколения жени. През
1981 г., когато Лейди Ди се
омъжила за принц Чарлз, припомнила на света колко романтично би могло да бъде
булчинското облекло. Принцесата била блестяща в роклята от тафта, украсена с хиляди пайети и перли, антична

На гардероба с любов
Сюзен Иванова

рия.Това са най - минималистичните сака на сезона. Съчетани с панталони от леки
габардини в мъжки тонове.
Талиите са високи, а блузите
прозирни. Поантата е сако
от питон. Роклите меко подчертават силуета. Изпъкват
богати корсажи.

Valentino
Dior
дантела и огромен - над 7 м
, шлейф.
И сега облеклото на световния елит се поръчва на
кутюристите. Тук всичко се
извършва на ръка в специални
оторизирани ателиета. Критериите за haute couture са
установени през 1945 и подновени през 1992. За да бъдат включени в списъка и да
могат да използват термина haute couture в своите рекламни материали, модните
къщи трябва да отговарят
на следните изисквания:
Да произвеждат по поръчка
за частни клиенти, с една или
повече проби.
Да имат ателие в Париж, в
което работят поне 15 човека на пълно работно време.
Всеки сезон да представят
колекция пред парижката
преса, съставена от поне 35

Dior
тоалета за дневно и вечерно
облекло.
Цената на дрехите и аксесоарите е почти сюрреалистична и никак не е чудно, че
клиентелата им е намаляла
до около 3000 души - предимно короновани особи и звезди
от световна величина, но и /
според самия Лагерфелд/ съпруги на петролни шейхове
и метреси на наркобарони.
”От кутюр” днес съществува по скоро заради клиентите си. Въпреки че младите
стилисти /Галиано,Алексис
Мабил,Ан Валери Хаш и др. /
засилиха влиянието на „Високия шев” върху естетиката на модата и масовото
производство. Ослепително
несравними са вечерните облекла от тази линия.
Вдъхновен от първата
дама на Франция-мадам Сар-

кози, Галиано- за Диор, ни
връща във феминистичните
60, и ако колекцията му не е
достатъчно консервативна,
то тя е традиционно бляскава: тюлени рокли за танц,
спираловидна дантела върху
архитектурни силуети, поли
поддържани от кринолини,
прозири и пищни ръкави, фигури на пясъчен часовник, полите цветя...
Великият Валентино напуска модния подиум.Той представи последната си колекция за зима 2008-2009г. Тук
са неговите иконични маково-червени рокли, костюми с
вталени сака и поли с овални
обеми. Модели с много натрупани бродерии, макар и в
пастелни нюанси. Безупречни
рокли ала Одри Хепбърн с източен силует.
Лагерфелд фаворизира тайора на Шанел и в тази колекция. Основно в сиво и черно,
сакото е богато украсено
с мъниста, ресни и камъни.
Много фантазия има в ръка-

Chanel

Armani

Chanel
вите на дългите рокли. Много напластявания на волани
и тюл. Емблемата на Шанелмалката черна рокля е стилизирана отново и отново.
За любителката на панталони, Армани/Armani Priv /
е манна небесна. Саката са
прецизно скроени, с леко подчертани рамене. Украсени с
панделки, мека кожа, броде-

Armani

Лицето на Дева и колекция „Лейди есен” Марина Мицич
Смятам да продължа бизнеса на мама
но времето ми е достатъчно запълнено с интересни занимания.
Владея сръбски (той ми е
бащин) и английски език. Завършила съм френска паралелка, но не съм практикувала езика. Зодия близнаци
съм, като майка ми.
Виждам се

някога е много натоварено.
За съжаление не може да се
издържаме от модата (не е
достатъчно добре платено в България).Участвам в
ревюта, работила съм с Ex
ground, а сега снимам за вас
по препоръка на Next one.
През свободното си време
обичам да плувам и да ходя
на фитнес. Много обичам
и да съм с приятелките ми,
които значат много за мен.
В момента нямам партньор,

и като продължител на нейния бизнес за в бъдеще. Всичко, което е постигнала, го е
направила сама. Възхищавам
й се..

ЧОРАПИ: FRANZONI

Снимки: Александър Нишков

Казвам се Марина. На 21 години съм, родена в Ниш. Уча
мениджмънт и маркетинг
в Датския Колеж - последна
година. Избрах тази специалност, защото помагам на
мама в бизнеса. Тя има училища за чужди езици. В едно от
тях аз се занимавам с организацията , с учителите.... Моделството (модата) за мен
е нещо, което ми доставя
удоволствие и не го приемам
като работа, въпреки че по-
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Фани и Василис на
ревюто в “Моден букет”

Фани Пападопулу работи повече от 20 години в модния бизнес. По образование е текстилен инженер със специалност “Трикотаж и конфекция”, научен сътрудник в областта на моделирането и конструиране
на облеклото. Била е главен конструктор на бившата развойна база на
“Рила”. От 1989 г. има модна къща, а от 1992 г. собствена марка “Фани
фешън”. През всичките тези години в бизнеса и живота разчита на съпруга си Василис. Участвала е в почти всички издания на Фестивала на
модата и във Форум Българска Мода. Има награди за модна къща, за
дизайнер на годината и за цялостно творчество. Три пъти е номинирана от Академията за мода за “Златна игла” за дизайнер на годината и
веднъж става носител на високото отличие. Обявена бе за дизайнер на
годината за 2005г. от Националната камара за мода. Има моден салон и
производство в центъра на София, където се приемат и поръчки.

Елегантна женственост
в новата колекция на Фани Пападопулу
Палта, костюми и комплекти сако-рокля
представи в новата си колекция за сезона,
по време на традиционния „Моден букет”,
известната българска дизайнерка Фани Пападопулу.
Колекцията се отличава с мека женственост и изискана линия.
Силует – втален, с подчертана от широки
колани талия. Обем в ханша, създаден от басти и набор в талията.Ръкавите са с набор
или чупки в горната част, леко разширени при
саката с V дължина и с кожени гарнитури.
Цветове – черно, черно-бяло, черно-утайка
от вино, метално сиво и сивосребрист жакард с цикламени цветя. Черното е с блясък
– сребристи ламени нишки, кадифени щампи с
брокат, плисирана органза с блясък.
Дължините са над коляното и до пода - при
вечерните рокли.
Комплектите с малки черни рокли са с подчертана талия с широки колани, стегнати с
обемни панделки.
Роклите са без ръкав или с малко ръкавче.
Саката са къси до талията или дълги под ханша.
Текстил – кашмир и мохер за палтата, туид
и студена вълна за всекидневните костюми,
и тафта, кадифе, сатен, жоржет, шифон,
дантели с рязани бродерии за официалните
вечерни рокли.
Изобилие от гарнитури, яки, маншети и други детайли от естествена и екокожа.
Много елегантни и женствени са вечерните
рокли. Със силует на амфора, силно подчертана талия и стегнат корсет в горната част,
изработени от сатен, с много бродерии, коприна и ламе, ръчно бродирани маниста с камъни и флорални десени. Обемът в ханша се

създава от силно надиплени шифони или леки
коприни и органза – фризе.
За запознатите с творческия път на Фани
тази колекция е поредно доказателство за
високия й професионализъм. С който впрочем
подхожда към всичко, което прави.
Фани, скоро беше в Италия , имаше ли изяви
пред публика там.?
- През септември , по същото време, по което се провеждаше Миланската седмица на
модата, имах две ревюта в Италия.
Едното в дискотека „Луминал” в Милано , а
другото на Лаго ди Гардис – на самото езеро, заедно с дизайнери от Малта и Латвия.
Другата българска фирма беше „Пердита” от
Ловеч.
Ревютата съпътстваха конкурса за красота „ Принцеса на лятото Интернешънъл
Италия 2008” . Титлата спечели българското
момиче Денис Димитрова /редовните ни читатели са я виждали като лицето на Дева от
брой 28/.
Струваше ли си усилията това участие,
имаше ли някакъв резултат?
- Струваше си най-малкото заради възможността да се съизмериш с другите. Да усетиш настроението и реакциите на една друга публика, с критерий изработен в родината
на Голямата мода. Имаше и голямо, неочаквано за мен, голямо присъствие на медии- от
Harper Bazar, Venity Faer, Amika.
Мисля, че такъв поглед от вън, е много полезен за всички нас.
Модна къща „Фани фешън”
Ул. „Княз Борис І” №86
Тел. 981 78 52
www.fannipapadopulu.com
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творци

Един ден, една книга и детски пуловери...
Мари – Пол Поспишил
Французойка, психопедагог, директор на
специализиран институт на 20 км от Париж.
Хобито й е живопистта , което вероятно й
помогна да създаде тези прекрасни колоритни детски пуловери.
А поводът е издаването на триезичната й
книга за деца ( на български, чешки и френски
езици) “Анастасия, свраката без пера”, която
ще бъде представена на 11, 12 и 13 декември
2008 г. в Чешкия културен център, София.
Илюстрациите към книжката също са нейно
дело.
Мари–Пол Поспишил е подготвила колекцията от детски пуловери, за да ни даде идеи,
как да облечем „малките си сврачета” в свежи
и жизнерадостни дрешки.
Да, заглавието на книгата “Анастасия,
свраката без пера”, ви приканва да облечете
своите деца – малките свраки – във весели
цветове, в пъстри плетени дрехи, за да се
противопоставят на сивата зима.
Ръчно плетените пуловери ще се продават
на изключително разумна цена по време на
представянето на книгата, която ще се подарява. Цялата печалба от продажбата ще
бъде дарена на Салезианите на Дон Боско в
България, Казанлък / към католическата църква/ - с цел подкрепа на тяхната програма за
подпомагане на деца и младежи от социално
слаби групи.
Колекцията ще бъде изложена за много
кратко време и всички оригинални модели са
изработени само в по един екземпляр. Така
че ако ви харесат, а нямате време или не можете да си ги изплетете сами – побързайте.
По този начин ще подпомогнете и благотворителната кауза.
А вие, които умеете да плетете - имате
възможност да се инспирирате от основните модели, които ви представяме, и да направите своя собствена колекция. Повечето
от вълнената прежда е закупена в София,
смесването на различни материали, хармонията на цветовете и разнообразните плетки
са дело на въображението.
Най-скъп е лично изработеният подарък.

Мари с любимия си
котарак Blu

Мари живее в България от една година, съпруга е на директора на Чешкия културен център в София г-н Поспишил.

...Една сутрин,тъкмо преди да потегли за пазара, той приклещи Анастасия
и най-напред й измери крилото, след това крачето и накрая обиколката на
врата. „Какво ли е намислило това животно?” – чудеше се свраката.
- Не мърдай, за да ти взема точните мерки и да не объркам нещо!
Свраката нищо не разбираше, но не се дърпаше-нали селянинът й беше
приятел.
Той си записваше всичко на парче хартия, за да не забрави нещо.
После потегли за пазара...
После се върна от пазара.
Ела бързо, имам изненада...
Започна да разопакова един пакет. Какво ли можеше да има вътре?
- Погледни, това е за теб...
Като видя възхитителния мъничък фраг в черно и бяло, с копчета и
елегантни лъскави пешове като крила, Анастасия се изчерви от удоволствие и побърза да го облече.
- Я се виж, колко си красива! Най-красивата сврака в цялата страна! Я
повдигни главата, я поизправи още малко гърба... Истинска красавица!
И Анастасия си мислеше същото.

галерия Дева
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ЛЮДМИЛА ФИЛИПОВА

Трябва да пазим вярата си, а не да я изследваме в лаборатория

Людмила Филипова е една от
най-нашумелите съвременни български писателки.
- Икономист по професия, завършила УНСС и MBA към City University,
тя е работила като маркетингов
специалист към редица български
и международни компании сред
които SAP България, както и за
известни български бизнесмени
като П. Блъсков, Васил Божков и П.
Манджуков. Стана известна сред
българската общественост и чрез
опитите си да издаде мемоарите
на дядо си Гриша Филипов – министър-председател на България в периода 1981-1986 г. Също така и с работата си като журналист към ТВ
„7 дни”, ТВ Триада и като главен редактор на сп. „Маркетинг и Медия”.
В последните години обаче Людмила ни радва със своите романи,
които са истински бестселъри на
родната ни литературна сцена,
а някои се превеждат на турски,
сръбски и немски.
Любопитството на екипа на
„Дева” бе провокирано от личността й, затова решихме да научим
още нещо за нея чрез следващото
интервю.
Как една млада дама, икономист
по професия, като Вас, реши да
пише книги, и то книги, които
стават бестселъри? Превърна ли
се писането във втора професия
или е призвание ?
- До колкото знам няма писатели
по професия писатели. Всеки идва
от някъде – един от икономика,
друг от медицина, трети от био-

логия, за какво ли не съм чувала. Писането е нещо което носим в себе
си, изразено в способността да
видим историята в заобикалящите
ни несвързани факти, да я опишем
увлекателно и въздействащо и да
имаме сили да я представим на хората. При мен се получи много неочаквано. Възнамерявах да започна
да пиша поне след десетилетие и
усърдно събирах материали за първия си роман. Една сутрин просто
видях първата сцена от него, описах го и повече не можах да спра
да пиша. Благодаря ви за оценката,
която давате на книгите ми. Всичко, което искам е да са интересни
и полезни на читателите.
Книгите Ви определено са скандални, защото засягате дълго
премълчавани теми. Получавали
ли сте отрицателни отзиви или
заплахи, по повод написаното от
Вас?
- Засягам теми, които ме вълнуват. И това е единственият начин
да им отделя всеотдайно година,
две. Освен това, когато на автора
му е интересно, следва и на читателя да е. Опитвам се да търся нови,
непознати теми. Писателят дължи
това на читателя, който е избрал
книгите му. А скандално може да е
всичко, което не е популярно. Струва ми се, че на българите вече са
омръзнали преповтарящите се
теми за мутри, мафия, преход, режими или самолюбиви разсъждения

на автори, в които читателя трябва да копае с лопата, за да си намери обещаната история.
Действително и в трите си книги засягам премълчавани факти,
разкривам скрити теми и тенденции, защото се надявам с тях да
мога да въздействам на хората за
по-добро, на мисленето и на действията им. Считам че писането за
хората има много важна мисия и
тя е, чрез интересни истории да
помага на читателя да осъзнава и
разбира действителността, да му
помага да стане по-добър, да напомня на хората защо са тук и всеки да
открие своя път.
Заплахи не съм получавала, но негативни реакции към темите ми е
имало от страна на засегнатите
в книгите ми. Това е естествено
и означава, че казаното е било достатъчно автентично и е свършило
работа.
Героите и в три него все още не
е затворен. Един от проблемите
на българското кино, според мен
е че все още всеки си мисли, че
може да го прави.
- Пишете въз основа на задълбочени проучвания, интервюта, анализи. Последната Ви книга „Стъклени
съдби” въздейства най-вече с това,
че шокиращите истории, които
разказвате са подплатени с реални
факти. Смятате ли, че „поколението по поръчка” е поколението на
бъдещето?

В книгата си показвам нещо пострашно и то е че „поколението
по поръчка” започва да се ражда в
наши дни. Тази книга е твърде важна за мен, заради способността
й да каже истини, които могат да
повлияят на това, което ще извършим в настоящето. А бъдещото
поколение е в нашите ръце. Днес.
Радвам се, че книгата скоро ще излезе в още няколко страни.
Тъй като аудиторията на нашето издание са интелигентни и
модерни дами, които се интересуват от всичко актуално, можем
ли да наречем изкуственото създаване на живот мода? И имат ли
избор тези жени, които искат да
станат майки и да задоволят найголямата човешка потребност –
поколението?
- „Изкуственото създаване на живот” не е мода, а крайна нужда на
милиони семейства. И в самата
процедура няма нищо лошо, стига
да не се прекрачват границите и да
не се месим в природните и божиите закони. Опитвам се да покажа
какво може да стане когато хората си повярват, че могат да играят Господ, когато започнат масово
производство и търговия с деца по
поръчка, когато медицинските експерименти се превърнат в съревнование, вместо в нужда.
Разбира се, че и майките и бащите имат избор и не е нужно да обричат поколенията след себе си, за

да задоволят нуждата си за дете.
Това може да стане и като се направи голямо добро. Мисля, че съм
подсказала отговорите в книгата.
Проблемът на съвременния човек
не е избора, а информацията, която
е премълчана.
„Анатомия на илюзиите”, „Червено злато”, „Стъклени съдби”
– все провокативни заглавия, на
още по-провокативни книги. От
казаното дотук от Вас, разбираме, че предстои издаването на
четвърти роман. Този път какво
да очакваме?
- “Мастиленият Лабиринт” е роман
с новаторска форма, който с тема
та и аргументите си ще постави
под въпрос познанията ни за религия, история, философия. Подлага на
съмнение всичко, което се смята за
аксиома в развититето на цивилизацията. Става ясно нещо, което
се знае много добре от учените, но
ако се признае публично, ще трябва
да се пренапишат всички учебници
по история. Тази книга може да се
чете като роман, а може и да се
приема като своеобразен лабиринт
от следи към отговора на една загадка. Почти всеки всеки читател
ще открива свой изход от този
лабиринт в зависиомост от познанията и въображението си. Действието се развива в наши дни, но
разкрива едни от най-големите загадки на човечеството – появата и
мистичното изчезване на първата
цивилизация в света.
Вие самата какви книги четете?
- Чета много, защото това е единственият начин да развивам писането си към по-добро. Купувам си
всяка седмица по една книга и гледам да са от всякакво естество и
жанр, за да не ограничавам възгледите и стила си.
Освен това чета
винаги по няколко
книги паралелно в
различните части
от деня, нощта и
според настроенията си. Последния месец на нощното ми шкафче
стои Ремарк (Триумфалната Арка),
М. Агреев (името
е псевдоним, а
романа е „Роман
с кокаин”) и още Милорад Павич, комедиите на
Шекспир и два тома на Умберто
Еко.
Интервю на Веселина Фотева

ИЗЛОЖБА

„ Дом в пейзажа” в галерията на Чешкия център

Известният чешки фотограф ЯН РАЙХ лично представи чернобелите си пейзажи в Чешкия културен център.
Експозицията обхваща 83 фотоса, създавани в продължение на
30 години в историческата област на средна Чехия – Седълчани.
Авторът снима типични чешки пейзажи, автентичен селски интериор, допълнен с портрети от местното население, културни
и духовни местенца.
Ян Райх е роден през 1942 г в Прага. Завършил е Филмовата академия, специалност фотография и през целия си живот работи
като фотограф на свободна практика. Зад гърба си има няколко
изложби и фотопубликации.
Изложбата „Дом в пейзажа” може да бъде видяна
до 12.12. 2008 в залата на ЧКЦ, София
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РЕДОВЕ НА ДИЗАЙНЕРА

ОПИСАНИЕ
Рокля
Необходими материали: трикотажна
или друга подходяща тъкан – 1,50 м
при ширина 1,40 м,
цип – 0,45- 0,50 м.
Начин
на
изработв
ане:
Ушийте свивката
на фианките. Монтирайте ги към
предната част и
гърба, като в предната част оставете цепка. Монтирайте ципа.

Блузка с шпиц деколте

Необходими материали: еластична мрежа в подходящ десен
- 0,80 м и едноцветна ликра - 0,80 м.
Особености при кроене: ширината на блузата да се постави и скрои по посока на разтегливата част на мрежата и
ликрата.
Начин на изработване: Деколтето на гърба се обработва с
укрепваща подлепваща лента с ширина 8 мм, за да се избегне
разтегляне на деколтето. Всички съединителни шевове се
изпълняват на оверлог. Подгъвът и ръкавите почистете на
пико.

Мили приятелки,
Решихме в този брой да ви представим Нейно величество малката
черна рокля, за да имате време да си я ушиете за празниците
Оставихме цепката отпред , над едното коляно, вие обаче можете
да оставите две малки цепки отпред, или една цепка на гърба – по
средния шев .
Цепката може да бъде решена и .с:
- открит цип или цип с камъчета Сваровски, които се предлагат в
кинкалериите.
- връзки, които могат да бъдат вързани на фльонги (сатенени ленти)
- ефектни копчета, които се закопчават с петлик
Роклята може да допълните с .колан в подходящ цвят, или в съзнателно търсен контраст - в зависимост от десена й.;колан на таза, шнур
– тип въже, със съобразен цвят, подходящи шалове,кожи...
По същата кройка, можете да си ушиете и всекидневен сукман от
мек вълнен плат
Панталон 3/4 - прав, с жилетка тип “мъжка”/ кройката й поместихме
в по-миналия брой.
На снимката панталонът е показан в 2 варианта – с маншет и без
маншет
С подходящ ботуш това е идея за всекидневието, но ако го ушиете
от стреч или сатен с еластан може да бъде официален, съчетан с елегантен висок ботуш. Жилетката може да бъде облечена и
с ефектна дълга риза.
Панталонът с плоха е от
меко падаща материя, за да
седи добре плохата.
Комбиниран с блузката с гол
гръб става официален ансамбъл, а комбиниран с жилетката пачуърк е за всекидневна
употреба.
Живка Кънева

Обичате ли да плетете?

Панталон с плоха
Н е о б ходими
материали: лек
вълнен плат 2,20 м при ширина 1,40 м, 1 бр.
цип, подлепваща
тъкан за колана
– 0,20 м.
Начин на изработване:
Изработва се
плохата в предната част, след
което се изработват страницните, вътрешните шевове
и седалищният шев. Монтира се ципът. Накрая се монтира
коланът, който е предварително подлепен.

ПАНТАЛОНКИ
Необходими материали: туид –
0,80 м при ширина 1,40 м, хастар
за джоба – 0,40 м, 1 бр. цип.
Начин на изработване: Изработете джобовете. Зашияте страничните, вътрешните шевове и
седалищният шев. Монтирайте
ципа. Монтирайте колана. Подгънете.

Детска жилетка
две бр. от всяка страна. Имаме
общо 58 бр. продължаваме да плетем като на всеки 5 см сплитаме
по 1 бр. от всяка страна, докато не
останат 40 бр. На височина 28 см
сплитаме разпределено 12 бр., остават 28 бр. Плетем 3 реда опакова
плетка и постепенно завършваме.
Вратна извивка
1) Остава такава каквато се е
получила
2) Набират се 60 бр. от вратната
извивка. Плетат се 4 реда опакова
или обратна лицева плетка. Завършва се стегнато.
3) Може да се изплете воланче на
една кука по ваш избор.
На жилетката се зашиват 4 секретни копчета там, където се
припокриват двете предници около врата. Може да се добавят още
копчета, като декорация.
Мари-Пол Поспишил

Гръб на жилетката.
Нанизват се 58 бр.
Плете се до височина 20 см.
На височина се оформя ръкавната
извивка, като сплитаме по 4 бр. от
всяка страна (подобно на предницата).
На височина 31 см сплитаме в средата 12 бр. и след това още по 1 бр.
от всяка страна. Изплитат се още
два реда.
Завършва се косо на три пъти.
Рамената се завършват косо на
три пъти.
Завършва се постепенно.
Зашиват се гърба и предницата.
По същия начин може да изплетете гръб и предница за детски
пуловер.
Ръкав
Набират се 50 бр. от ръкавната
извивка (образувана при съединяването на гърба и предницата), плете
се един ред. На втория и третия
ред прибавяме по една бримка от
всяка страна, а на четвъртия по

На базата на основния, много лесен
за изпълнение модел, можете да импровизирате с разнообразни материали, плетки и шарки, за да направите
най-различни пуловери и жилетки за
деца.
Лесно, красиво, плете се лицева или
опакова плетка, за деца от 18 до 24
месеца. Необходими са: 4 кълбета
прежда (цвят по избор) естествена
вълна кашмир. Две игли за плетене
No.5 и четири секретни копчета за
жилетката.
Предна половина на жилетката
Нанизват се 32 бр.
Плете се до височина 20 см.
На височина 20 см се оформя ръкавната извивка: сплитат се последователно 1x2 бр. и 2x1 бр. (общо 4 бр.)
На височина 30 см се оформя вратната извивка: сплитат се наведнъж 12 бр.
и след това 2x1 бр. Изплитат се още
два реда.
Рамото се завършва косо на три
пъти.
Завършва се постепенно. Другата
предница се плете огледално.

Размери и оразмерявания, които, надяваме се, ще ви помогнат при шиене

ЖИЛЕТКА
Необходими материали: Подберете подходящи /според
вас/ по цвят и текстура парчета, които да реагират еднакво при пране. Пришийте ги едно към друго, така че да
оформите плат с ширина 1,40 м и дължина 0,60 м, хастар
– 0,60 м, 4 бр. копчета.
Начин на изработване: Изработете свивките в предната част, страничните шевове и раменете. Изработете и
монтирайте хастара.
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обиколка гърди
талия
ханш
височина бюст
височина до талията - отпред
височина до талията – гръб
рамо
дължина ръкав

9 обиколка бицепс
10 обиколка врат
При шиенето на панталони е целесъобразно освен талията, ханша и дължината на панталона да
се вземе обиколката на бедрото
горе и дълбочината.

4

5

9

8
8

време за отдих
Как сте с паметта
1. От време на време забравям
кой ден на седмицата сме
2. Понякога забравям какво
търся
3. Приятелите и семейството
ми мислят, че забравям повече
от преди
4. Понякога забравям имената
на приятелите си
5. Трудно ми е да събирам
двуцифрени числа без да ги
пиша
6. Често пропускам срещи,
защото забравям за тях
7. Рядко се чувствам
енергичен
8. Дребните проблеми ме
разстройват повече от преди
9 . Тр у д н о м и е д а с е
съсредоточа дори за 1 час
10.Често оставям ключовете

си на различни места и когато
ги намеря, не мога да си спомня
как и кога съм ги сложил там
11.Често се повтарям
12.Понякога се загубвам
дори когато шофирам в места,
където съм бил преди
13.Често забравям какво съм
искал да кажа
14. За да се чувствам
умствено силен съм зависим
от
кофеина
15.Научаването на нови неща
ми отнема повече време от
преди
При 10 и повече
положителни отговора
– имате увреждания на
паметта! Вземете мерки!

Любопитно
Кога е възникнал животът на Земята
Много отдавна (по-точно преди 4700
милиона години) през космическото пространство профучал огромен облак от прах
и нажежен газ. От този облак постепенно
се образувало огромно кълбо – Земята. В
началото земята била толкова гореща, че
скалите се стопявали, а вулканите бълвали огнена лава и отровни газове. Оттогава светът непрекъснато се променя. Животът на земята се е зародил преди около
3500 милиона години. Първите риби заплували преди около 500 милиона години, а динозаврите започнали да бродят по земята
преди 200 милиона години.
А преди два милиона години се появило
едно ново създание - първият прародител
на човека, хомо хабилис или Сръчният човек. Използвайки своята сръчност, той решил че няма да позволи на света да го управлява, а ще му наложи своята воля и ще
го промени. От тогава човекът не спира да
променя света.

Уважаеми читатели, абонирайте се! Всеки, който си направи годишен абонамент за вестник "Дева" - 40 лв., ще получи
подарък от редакцията на същата или по-голяма стойност.
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чрез Български пощи.
Каталожен номер
За да се свържем с вас, ни изпратете копие от разписката.

Уважаеми читатели, абонирайте се!

Продължава абонаментът чрез редакцията. Всеки, който си направи годишен
абонамент за вестник “Дева” – 40 лв.
лв.,, ще получи подарък на същата или
по-голяма стойност.
Талона за абонамент ще намерите на стр. 5
Ако вече сте се абонирали чрез Български пощи, ни изпратете копие от разписката, за да се свържем с вас.
Молим абонатите чрез Български пощи да ни изпратят копие от разписката си за абонамент, за да получат подарък от редакцията.
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Пари в брой за девите,
любов у дома за стрелците
Хороскоп на Мари за декември 2008 г.
ОВЕН
До средата на месеца ще имате късмет в сделки и договори. Ще пътувате и ще
получавате добри предложения за бизнес. Не са изключени раздели и прекратяване
на договорни отношения. Най-добре е на коледните и новогодишните празници да
не сте с шефове или колеги, защото ще говорите за работа и не е изключено да
ви провокират. От 24-и нататък не е добре да работите на пълни обороти, да
взимате прибързани решения и да сключвате сделки.
ТЕЛЕЦ
На 1-2 декември каквото захванете, ще спори, ще носи пари, доходи и лични
облаги. Ако водите дела, ще спечелите, ако ви трябва съгласието на група хора
ще го имате. Около 9-ти ще имате повече пари, ще ви одобрят за сделка, а
на 17-19-и обърнете внимание на недовършената работа. Може да получите изгодни оферти за следващата година. През втората половина на месеца ще се
освободите от минали връзки и ще спечелите нови. 27-28-и са дни на щастие и
изненадващи случайности. Ако имате две покани за празниците, приемете тази,
която ви осигурява нужния лукс.
БЛИЗНАЦИ
2-4-и предлагат нови възможности, нови шансове и корекции в отношението на
другите към вас. Ще видите как лесно постигате споразумения, как конфликтите
се изглаждат, как на 10-13-и ще имате повече възможности и изгодни оферти.
На 20-21-и пътувате или срещате хората, които правят живота ви приятен и
сигурен. Коледните празници ви задържат у дома, на Нова година сте точно там,
където е сърцето ви.
РАК
До 2-и не владеете ситуацията. Каквото и да направите, ще се разбере, или ще
бъде компромат в чужди ръце. Следващата седмица намалете темпото, оставете друг да движи нещата, за да не излезете после виновни, ако нещо се обърка.
Това са дни, в които силата ви е в пасивноста, а всяка активност ще ви донесе
здравословни или професионални проблеми. В средата на месеца е подходящият
период за покупки, но са много успешни и ползотворни и за работата ви дни. Коледните празници ви носят спокойствие.
ЛЪВ
До 22-и сте активни, работата ви върви. Действайте с посредници и адвокати, да се ползват всякакви услуги за разширение и нови насоки на бизнеса ви. Около
7- 10-и е вашият голям шанс в бизнеса, в деловите и лични връзки, ще срещнете
хора, с които свързвате миналото с бъдещето. Не отклонявайте покани, срещнете се със стари приятели. Но след 10-и отговорности ви притискат. Найуспешната ви бизнес седмица е 15-19-и.
ДЕВА
До 7-и имате каквото искате, но рискът на 5-6-и е голям. Това са дни, в които
бъркате и може да пострадате. Не пътувайте и не предприемайте важни дела.
Отложете за следващите дни важните сделки. 8-9-и са силните ви дни , но и в тях
не получавате, каквото ви се полага. Рискувате много в дните 24-25-и. Тази Коледа
правите нарушенията, които сте обещали да не повтаряте. Бъдете у дома, повече отговорност във всичко е нужна. На 9-11-и ви чакат пари в брой. Това са дни
на изгодни предложения, които в следващата година ще носят повече финанси или
възможности. На 26-и сте в много неприятна позиция, може да влезете в разправии, даже да получите травма. От 28-и до вас са важни покровители, приятели и
спонсори. Ставате много по-активни и печелите.
ВЕЗНИ
От 8-и нататък се очертават нови запознанства, приятели ви канят или гостуват. До 13-и задействайте важни бизнес дела, от които очаквате пари. Имайте предвид, че около 26-30 декември може да изпуснете много изгодна сделка или
работа. На 30-и ви очаква голяма радост. Вероятно ще пътувате, лошото ще
се забрави и ще прекарате приятно в добрата компания. От 5 януари ще имате
голям късмет, но още от 29-и вечерта трябва да сте там, където ви тегли
сърцето и любовта, а не обещанията. Тази Нова година ще донесе голям личен
обрат в нова и по-добра посока.
СКОРПИОН
1-и е важен за юридически дела и преговори, в следващите няколко дни приятели
ви подвеждат, всичко трябва да се проверява, парите да са на сигурно място и да
се отлагат големи вложения или търговски операции. Лош момент за операции на
вени, менискус и сухожилия, възможни са травми. Средата на месеца носи свръхнатоварвания, двойна отговорност и малко пари. От 20-и до 25-и обаче сте вече
във форма, ще имате повече радост, пари и придобивки.
СТРЕЛЕЦ
До 3-и декември сте на върха, печалбите ви са значителни. После позициите
ви отслабват, отнемат ви придобивки, работа или важен клиент. Колеги ви поставят условия, а шефът не се съобразява с нуждите ви. След 10-и си връщате
позициите, спечелвате подкрепата на шефа, взимате допълнителни пари. До 27-и
активноста ви е висока, справяте се с всеки проблем, ще направите важни крачки
напред в бизнеса, в общуванията и сделките. Релаксирайте до 23-и, но на 24-26-и
да сте във форма.
КОЗИРОГ
Още в първите дни проявявате инициативност, притискате посредници и
клиенти, уреждате новогодишните изяви, празници и печалби. Около 9-11-и сте
много близо до важна протекция. 10-11-и носят пари, ако не в брой, то по договор. Не си подбивайте цената, сега е вашето време. По време на новогодишните
празници трябва да се постараете да блеснете в цялото си великолепие на ума,
тялото и душата.
ВОДОЛЕЙ
До 8-и вършите работа, подписвате договори, уреждате пътувания и срещи.
На 9-10-и банковата ви сметка е поизпразнена, някой ви притиска за пари и вложения, може да направите грешен избор и да позволите друг да печели на ваш
гръб. Не подписвайте тогава нови договори. На 16-17-и сте в открита битка и
противопоставяне с роднини и познати. Натоварванията в работата ви идват в
повече. Пътувайте, покрай удоволствията идват и съобщения за пари и повишения. Пожелайте си в новогодишната нощ нещо важно и ще го имате.
РИБИ
1-2-и са трудни за родените около 1 март. Вероятни са и здравословни грижи,
неуредици при пътувания, служебни конфликти и липса на разбирателства. После се
решавате на нова стъпка, печелите съюзници, по-добра работа или предложение,
което ви урежда проблема. 5-6-и са дни на преустройства. На 22-23-и показвате ниво, представяте се добре в бизнес и личен план, привличате погледите на
шефове и партньори и придобивките няма да закъснеят. На 25-и сте разпънати
на кръста на семейните и страничните отговорност, но годината приключва
на ниво.
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консултация за всички

Потиснато сексуално желаниe
Потиснато сексуално желаниe
Определение:
За потиснато сексуално желания говорим, когато след
период на обичайна
сексуална мотивация човек рязко или
Д-р Румен Бостанджиев постепенно загуби
желанието си за интимна близост до степен, която
разстроива взаимоотношенията
със сексуалния партньор.
Видове потиснато сексуално
желаниe
Загубата на сексуална мотивация
може да се дължи както на биологични, така и на психологични причини. Нивото на еротичното желание
пряко се влияе и от качеството на
партньорските отношения и субективното възприемане на партньора като сексуално атрактивен.
Във всяко от тези направления е
възможно да възникнат проблеми,
които в крайна сметка да доведат
до загуба на желание за сексуална
близост.
Преди да се предприемат каквито и да било терапевтични интервенции е необходимо щателно да

се изяснят конкретните причини и
механизми, довели до промяната на
сексуалната мотивация на конкретния човек в конкретната двойка при
конкретните обстоятелства.
Терапевтични възможности
Преодоляването на подтиснатото сексуално желание, както при
мъжа, така и при жената е непосредствено свързано с превъзмогване на причините, които са го
породили. Промяната може да се
търси в по-успешната терапия на
телесните болести и неблагополу-

чия, водещи до понижаване на либидото. Най-често обаче възстановяването на обичайните сексуални
контакти предполага преодоляване
на индивидуално психологични или
партньорски конфликти посредством средствата на индивидуалната, двойковата или фамилната
психотерапия.
Доц. д-р Румен Бостанджиев,
д.м.н.
Сексолог-психотерапевт
02/9584925
www.erbos.com

Д-р Теменуга Братанова:

За да сме здрави, трябва да обичаме
Д-р Теменуга Братанова е специалист по социална и
трудова медицина,
хомеопатия, фитотерапия и природолечение. Нейната
философия и дълбоко убеждение е
профилактиката,
а нейно хоби – алтернативните
методи на лечение. Нейни публикации може да намерите на страницата й в сайта www.astrozdrave.
com. Работила е като токсиколог,
физиолог, специалист по трудова
медицина и журналист. Сериозен
отпечатък върху нейния светоглед е оставила и работата й в
Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за
СПИН (КАБКИС). От няколко години е PR на Столичната РИОКОЗ.
Д-р Братанова, какво е за вас
животът?
– В моето детство чувах често,
че „животът е борба”, но всъщност
опитът ме научи, че животът е
приемане, смирение, любов и благодарност. Това съм научила от източната философия и медицина. Източните лечители питат пациентите
си преди всичко дали изпитват злоба, завист, алчност, егоизъм – ако
изпитват дори само едно от тези
чувства, ги отпращат като нелечимо болни. А противоположното на
тези чувства е любовта. За да сме
здрави, трябва да обичаме.
Какво ви е помагало през годините?
– Приятелите са ми помагали да
оцелявам, а препятствията и човешката лошотия са допринасяли
за моето усъвършенстване. Прека-

леното щастие „успива”. Безспорен
факт е, обаче, че подкрепата на семейството има голямо значение за
успеха на един човек. Съвместните
проекти, взаимното подпомагане,
разбирателството в семейството
те правят по-силен и по-устойчив.
В какво вярвате?
– В себе си и в необяснената досега, но съществуваща сила, която движи света и живота. Може
би Бог –може би това е нашето
Подсъзнание, което може всичко?
Затова се препоръчва положителното мислене.
Какво трябва да прави човек, за
да бъде здрав?
– Това, което зависи от него – да
не пуши, да не прекалява с алкохола,
да се храни умерено, да се движи
достатъчно, да не се лишава от почивка и сън. Да уважава себе си, да
се цени, да има самочувствие, разбира се, с покритие. И...да не вярва
много на лекарите, а на себе си. Да
„чу ва” гласа на тялото си
Има ли универсално лекарство,
достъпно за всеки човек?
– Храната може и трябва да бъде
вашето лекарство! Дъвчете всяка
хапка съзнателно и продължително!
Кое е най-страшното нещо в живота?
– Най-страшното нещо е самият
страх, защото 99 процента от нещата, които ни плашат, не се случват, но „очите на страха” правят
така, че изживяването да е като
100 процента истинско. Страхът
довежда повече болести, отколкото нездравословният живот. Разбирате, нали? Че душата е водеща...
Страхувате ли се от старостта?
– Старостта е просто един пе-

риод от живота. Тя може да бъде
прекрасна. Стига да сме живели
здравословно, да сме се реализирали в личен и професионален план, да
сме полагали грижи за себе си. Бих я
сравнила с есента, която е невероятно хубава... Да, идва зимата. Да,
животът не е безкраен. Но ние можем поне да опитаме да направим
така, че до последния си ден да сме
жизнени, работоспособни, да излъчваме светлина и любов.
Споделете интересен случай
от вашата практика, свързана с
хомеопатията...
- Интересен е случаят с моя съпруг,
който беше страхотен скептик по
отношение на хомеопатията. Претърпя две операции от дермоидна
киста, а те са много неприятни.
Когато за трети път трябваше
да отиде на операция, реши да го
лекувам аз. Нямах опит с подобни
състояния, но рискувах заради доверието. Комбинацията от два
хомеопатични препарата направи
повече, отколкото операцията. От
тогава – години! Подобен случай е
и майка ми. Точно преди 10 години
беше нападната, ограбена и пребита на улицата пред блока, в който
живее. Беше в безсъзнание, 11 дни в
“Пирогов”, лекарства...Но се възстановяваше трудно. На втория месец
от “събитието” реших да й направя
индивидуална хомеопатична програма в комбинация с хранителни добавки. Ефектът беше невероятен!
Може би защото природните продукти се усвояват много по-лесно
от човешкия организъм, отколкото
всичко, което е „химия”.
ДЕВА

Хранене и мозъчно дълголетие
При правилно хранене мозъкът може да създава нови
мозъчни клетки и да изгражда нови връзки до последния
ден от живота. По ирония на съдбата в недоразвитите страни, където хората нямат “лукса” да ядат изтощена, мъртва храна с високо съдържание на мазнини,
нивото на смъртност от болести, свързани с храненето, е изключително ниско. Например в Салвадор и
Тайланд ракът на гърдата, който е тясно свързан с
прекаленото консумиране на мазнини, се среща почти
20 пъти по-рядко, отколкото в САЩ. В Япония, която е
високоразвита икономически, но все още се характеризира с преобладаващ вегетариански начин на хранене,
разпространението на рака на гърдата е около 6 пъти
по-слабо, отколкото в Америка. А ето и принципите на
хранене за достигане на мозъчно дълголетие:
- Яжте храни с ниско съдържание на мазнини.
- Избягвайте хипогликемията (ниско съдържание на
захар в кръвта), защото единственото “гориво” за вашия мозък е глюкозата.
- Ежедневно приемайте нискокалорични храни – огра-

ничаването на калориите е един от малкото доказани
методи за постигане на дълголетие.
- Консумирайте балансирана храна – пълнозърнест
хляб, зеленчуци, плодове, неживотински белтъци (бадеми, леща, нахут, ориз), нискомаслени млечни произведения, нетлъсто месо (ако чувствате нужда от него).
- Вземайте хранителни добавки (водорасли, коензим
Q 10, витамини, микроелементи).
- Яжте истинска храна – необработена, неотровена
с пестициди (ако намерите такава!), небалсамирана.
Освен това:
- Поддържайте нормално телесно тегло.
- Не пушете.
- Не употребявайте алуминиеви съдове за готвене.
- Все елементарни неща. Можете да ги изпълните,
нали?
Ваша д-р Братанова
За контакти:
E-mail: tedibrat@abv.bg
GSM: 0888 525 00 77

ХОББ е инвалидизиращо страдание
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е състояние на прогресираща обструкция (
увреждане) на дихателните пътища, в резултат на хроничен бронхит, емфизем или комбинацията
от двете. Хроничният бронхит
се характеризира с продължителна кашлица, с отделяне на секрет,
в рамките на поне три месеца в
две последователни години. При
това заболяване, след първоначална хипертрофия (разрастване) на
бронхиалната лигавица и жлези, се
стига до атрофия, изтъняване и
отпускане на бронхиалната стена.
В процеса на дишане, изменените
бронхи могат да колабират и по
този начин се нарушава нормалния
въздушен поток.
Белодробният емфизем е състояние на необратимо разширение на
най-малките въздушни пространства, така наречените “алвеоли”.
Този процес обикновено е свързан с
разрушаване на стените им и формирането на подобни на “сакчета”
разширения, намаляващи ефективността на дишането.ХОББ съчетава тези заболявания. Признаците
на ХОББ включват: хронична кашлица със секрет, задух или недостиг
на въздух (т.нар диспнея) – това е
основен симптом, който обаче се
поява в по-късните етапи на заболяването, когато вече има признаци

на декомпенсация; “свиркане” (сухи
хрипове) при дишане – това са музикални, свиркащи или съскащи звуци,
издавани при дишане, особено при
физическо усилие; цианоза – това е
синкавото оцветяване на кожата
на лицето, устните, езика. То се
дължи на намаленото съдържание
на кислород в кръвта и е резултат
на увредената белодробна функция.
ХОББ може да се изяви също и с дясностранна сърдечна недостатъчност, анорексия, загуба на тегло,
различни белези на хронична хипоксемия (намалено кислородно съдържание на кръвта). Това обикновено
са белези на декомпенсация и изискват спешно болнично лечение.
Изключителната сериозност на
заболяването изисква правилна и
навременна диагноза и точно лечение.
През целия месец декември във
Военна болница се провеждат профилактични прегледи за ХОББ. Ако
имате нужда, обадете се непременно и идете!
Целта при лечението на ХОББ е да
се подобри функционирането на белите дробове и да се предотврати
появата на изостряне и усложнения
на състоянието. В тази насока,
спирането на тютюнопушенето и
прекъсване контакта със замърсители на въздуха са първите и основни стъпки в лечението на ХОББ.

Чупки в кръста
Осемчасовото седене на едно място води до вредни навици като
нездравословно хранене и обездвижване. Когато се чувствате гузни,
бягате до фитнес залата, за да се отървете от излишните калории
и агресия. Работите върху големите мускулни групи, пренебрегвайки
онези, които реално поддържат стойката ви. После се чудите откъде
идват досадните болки в кръста.
Статика
Колкото и да не ни се иска, офис работата е част от ежедневието
на много от нас. Дългото седене и статичното мускулно напрежение
водят до болки в гърба, врата и кръста. Без да си давате сметка,
заемате костенурска поза, при която тялото се прегърбва, а главата и
раменете се привеждат напред. Центърът на тежестта се измества,
дисковете се износват и междупрешленното пространство намалява.
Скоро идват и мускулните болки, които спокойно можете да избегнете.
Започнете със заемането на правилна стойка зад бюрото, като
поставите тялото и бедрото под ъгъл от 90 градуса. Приберете
брадичката и се старайте да не изнасяте врата напред. Стъпете
здраво на земята, а не се чудете къде да си вдигнете краката.
Поддържайте прав или леко тъп ъгъл между мишница и предмишница.
Не изкривявайте китката при движение с мишката на компютъра,
а мониторът трябва да гледа право към вас на нивото на очите.
Проблемите идват, когато напрягате мускулите, докато повдигате
китката нагоре и сгъвате ръката надолу. За по-разсеяните има
специални възглавнички, които държат ръката и предмишницата в една
равнина. Дори и да не ви свърта на едно място, не се чекнете на стола,
а облегнете гърба плътно по облегалката. Можете да се възползвате
от моделите с ергономичен дизайн, които не деформират извивката
на тялото. На пръв поглед мускулите ви не работят, но всъщност вие
ги натоварвате, ако не ги държите в неутрална позиция.
Динамика
Колкото и да се стараете, правилното седене пред компютъра
не изчерпва грижа та за вашите мускули. Желателно е от време
на време да ставате и да изпълнявате няколкото професионални
съвета, които ви предлагаме. На всеки 20 минути изправяйте гърба си,
продължава на стр.13

винаги във форма
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ТЕЗИ УДИВИТЕЛНИ ХРАНИ
Вкусно, полезно и различно!

ТАЛИЯТА
Ето две леки упражнения за оформяне на
най-женствената част на тялото.
След като сте обърнали внимание на коремния пояс, бедрата и дупето е време
за талията. В много от случаите тя е
като “закодирана” под паласките, където
лесно се натрупват килограми.
Заставате пред огледалото с не повече от два килограма (гира, диск и др.) в едната ръка.
Леко се навеждате встрани, в посока на тежеста, като
тазът стои статично и не се измества при наклона.
След това се изправяте. Упражнението се изпълнява по
20 пъти на страна – с издишване при връщане от наклона
към изходната позиция. 4 серии са достатъчни като за
начало.
Алтернативата или за по-добър ефект е упражнение, познато на много хора. Взимате по-малък лост, може френски (крив) – 5 кг и го слагате на раменете си. Разтваряте ръцете встрани, като придържате лоста в краищата
му, с разкрач по-широк от раменете ви. Оставяте таза
статично и започвате извъртането от 10 до 20 пъти на
страна (по избор).
Кара Митева – фитнес инструктор

Задушени зелеви сарми

ЗАЩО Е ПОЛЕЗНА РИБАТА

Чупки в кръста
продължение от стр.12

раздвижвайте раменете и накланяйте главата встрани. Това
са най-елементарните движения, с които можете да намалите
болките в гърба и кръста по време на 8-часовия работен ден. Понадежден начин за осигуряване на правилна двигателна култура е
кинезитерапията, която подобрява телодържането. Тя включва
упражнения, насочени не само към по-големите мускулни групи,
но и към така наречените дълбоки мускули. Тези стабилизатори
са в пряк контакт с гръбначния стълб и също трябва да се
тренират. Важно е да се обърне внимание на мускула отзад на
кръста и напречния коремен мускул отпред, които се стягат
в резултат на кинезитерапевтичните упражнения. Мускулите
трябва да стабилизират добре прешлените, за да се избегне
нежелано изкривяване, когато силното натоварване измества
центъра на тежестта. За тази цел се препоръчват статични
и аналитични движения, върху които човек трябва да работи.
Желателно е в началото да се действа под ръководството на
кинезитерапевт, който дава нужните команди и насоки. След
няколко повторения движенията се автоматизират и веднъж
усвоил ги, човек несъзнателно ги прилага в ежедневието. След
това дори когато чака на спирката или на опашка в магазина,
той може да напряга мускулите и да гради по-сложни и динамични
упражнения. Въпрос на навик.
Кинетика
1. Заемете тилен лег и свийте краката. Сложете палци на
корема в близост до костния ориентир. Натиснете надолу,
приберете корема и напрегнете мускулите, без да го издувате.
Засмейте се на глас, за да усетите мускулното напрежение.
Задръжте 5 секунди с равномерно дишане.
2. От същото положение приберете корема, стегнете
мускулите ниско долу и задръжте. Разгънете и повдигнете
краката. Отново го свийте и отпуснете коремните мускули.
Повторете 8 пъти.
3. Заемете легнало положение с глава към земята. Сложете
палци над ямките на кръста странично на гръбначния стълб.
Натиснете надолу, напрегнете мускулите и се опитайте
да избутате пръстите нагоре. Задръжте 5 секунди и
отпуснете.
4. От същото положение натиснете надолу, напрегнете
мускулите и избутайте. Повдигнете крака и задръжте 5
секунди. Когато работите за краката, не отпускайте кръста
и не го натоварвайте. Не увеличавайте извивката на дълбокия
мускул, за да не преразтеглите гръбначния стълб.
5. Застанете в колянна опора. Поставете кръста в средно
положение – нито хлътнал надолу, нито изпъкнал нагоре.
Кинезитерапевтът едновременно поставя палци на корема
и гърба ви. Стегнете мускулите, като ги напрегнете и се
опитате да избутате пръстите.
6. От същото положение напрегнете мускулите и избутайте
палците. Леко разгънете крака назад и задръжте 5 секунди. Не
повдигайте крака в хоризонтално положение, защото мускулите
не издържат и кръстът хлътва. Дълбоките мускули отпред и
отзад работят в комбинация.
7. Застанете в седнало положение. Приберете брадичката
и съберете лопатките. Кинезитерапевтът натиска с палци
корема и гърба ви, които се опитайте да избутате. Задръжте
и разгънете коляното с контрашпиц в ходилото. Задръжте 5
секунди и отпуснете.
8. От същото положение кръстосайте ръце пред гърдите.
Напрегнете мускулите и свийте крака в тазобедрената става.
Задръжте 5 секунди и отпуснете. Всички тези упражнения целят
да поддържат гръбначния стълб и да осигурят стабилитет на
дискове и кости. Те служат като основа, върху която се градят
по-динамични упражнения, при които има промяна на мускулната
дължина, а не само напрежение. Въпросът е да не се стига
до болка, която потиска функцията на дълбоките мускули и
кръстът силно отслабва, което не е желателно.
Подготви: Екатерина Чиликова
За консултация и терапия можете да се обърнете
към специалистите от HEALTH CLUB ARCOS

Консумацията на риба в света е 14 кг годишно на човек, в Европейския съюз 25 кг, а в България малко повече от 4 кг и половина, което
е крайно недостатъчно.
Доказано е, че народите, които имат високо
ниво на консумация на риба страдат много помалко от сърдечносъдови заболявания в сравнение с останалите.
Вероятно тук се корени и част от проблемат, че България се нарежда на второ място
в Европа по сърдечносъдови заболявания, изпреварвана единствено от унгарците.
Доказано е, че средно на ден трябва да ядем
по 30-40 грама риба, за да си добавяме необходимите полезни съставки. Основно рибата е
източник на ценни белтъци, които са почти
същите като тези на животинското месо.
Разликата е в това, че рибата съдържа помалко съединителна тъкан и се усвоява много по-лесно от организма. Затова рибата е
сравнително лека храна, която е незаменима
част от менюто на спортистите, на жените, които поддържат стройна фигурата си,
на децата и на възрастните хора.
Тя е по-богата на калций и фосфор от месото и затова е изключително полезна за подрастващите и за хора, които имат проблеми с
костите.
Съдържа обилно количество витамини В1,
В2, В12, А, Д, Е и се отразява благотворно
върху цялостното състояние на човешкия организъм.
Рибата е перфектната комбинация от нисък
процент мазнини и висок процент белтъчини.
В зависимост от вида на рибата, възрастта
й и сезона, в който е уловена, процентът масленост на рибата варира от 0.5 до 35 процента.
Сред рибите с най-ниска масленост (до 5
процента) са калкан, кефал, толстолоб, хек,
бяла риба, лефер, попчета, сафрид, пъстърва,
мерлуза, треска. Малко по-мазни, но не прекалено (5-10 процента) са шаранът и акулата.
Сред най-мазните риби са сьомгата, риба
тон, скумрия, сардина.
Рибата съдържа така полезните за организма омега-3 мастни киселини, които влияят
незаменимо върху човешкото сърце и балансират сърдечната честотата. Морските риби
освен всичко съдържат йод и са много полезни
за хора, които имат проблеми с щитовидната
жлеза.
Кулинарното изкуство е напреднало толкова много, че в днешно време човек не може
да не открие своя любим вкус риба. Печена,
варена , пържена, задушена, панирана, пълнена, морска, сладководна, филе, коремче, цяла,
дребна, едра, тлъста, постна... Вариантите
на видове риба и начини на приготвяне могат
да бъдат безброй. Наслаждавайте се на вкуса
й и преглъщайте по хапка здраве всеки път,
когато ядете риба.
Търсете новия брой!

Това е една универсална рецепта – засищащо основно блюдо за вегетарианци, вкусно
предястие, топла вечеря или невероятна
гарнитура за печено.
Порции 3 като основно ястие, 6 като предястие или гарнитура, лесно може да се удвои, подготовка 30 мин, приготвяне 1 ч 15
мин, добър източник на витамин С
Продукти: 6 големи зелеви листа, 2 с.л.
зехтин, 1 глава лук, ситно накълцана,2 ч.л.
ситно накълцан розмарин, 1 стрък целина,
нарязан, 140 г смес от басмати и див ориз,
140 г сварени кестени, натрошени на едри
парчета, 50 г пресни или замразени червени
боровинки, 300 мл зеленчуков бульон, 1 с.л. балсамов оцет, 1 ч.л. пчелен
мед
Приготовление: Загрейте фурната на 180°С (160° с обдухване). Потопете зелевите листа във вряща вода за 1-2 мин, докато омекнат. Охладете ги под течаща вода, отцедете ги и ги подсушете с кухненска кърпа. В загретия зехтин запържете лука за 5 мин. Добавете розмарина и
целината и оставете на огъня още 8 мин. Изсипете ориза и след около
минута, когато стане лъскав, дръпнете от огъня. Прибавете кестените
и боровинките и посолете. Напълнете зелевите листа с плънката и ги
завийте на сарми. Подредете ги на един пласт в голяма намаслена тава
със свободните краища надолу. Покрийте съда плътно с алуминиево фолио
Toppits и го поставете във фурната. След 1 ч отстранете фолиото и
печете още 15 мин.
За порция: 349 ккал; 8 г протеини; 62 г въглехидрати; 9 г мазнини; 1 г наситени мазнини; 6 г влакнини; 12 г захар; 0,19 г сол.

Бяла риба с пикантен боб и чоризо
Порции 4; подготовка 5
мин; приготвяне 15 мин;
само сместа с боба; с
ниско съдържание на мазнини
Продукти: 1 с.л. зехтин, 1 накълцана глава
лук листата от стръкче
розмарин, ситно накълцани, 25 г чоризо (подправена свинска наденица)
или пикантен салам, нарязани, 2 големи счукани
скилидки чесън, 700 г доматено пюре, 410 г бял
боб от консерва, отцеден, 200 г нарязано зеле,
щипка захар, 4 филета
от треска, без кожата
Приготовление: Загрейте зехтина в голям тиган и задушете лука за 5
мин. Добавете розмарина, наденичките и чесъна и пържете още 2 мин,
докато наденичките започнат да стават хрупкави. Изсипете доматеното пюре, боба, зелето и захарта, овкусете със сол и пипер и оставете
да къкри 5 мин. Сложете рибата в тигана, като я оставите леко да се
подава извън соса. Похлупете тигана и оставете на огъня от 3 до 5 мин
или докато месото на рибата започне да се отделя лесно. Сервирайте с
хрупкав хляб – просто вкусотийка!
За порция: 304 ккал; 36 г протеини; 27 г въглехидрати; 6 г мазнини; 1 г
наситени мазнини; 6 г влакнини; 11 г захар; 1,23 г сол.

Кюфтета от сьомга

Порции 4; подготовка 20 мин; приготвяне 10 мин; полезно за сърцето
Продукти: 550 г обезкостени филета от сьомга, на парченца, без кожата, 2 с.л. червена къри паста, настърган пресен джинджифил , 1 ч.л. соев
сос, 1 връзка магданоз, половината нарязан, а от другата половина запазете листата, 1 ч.л. растително олио, резенчета лимон, за сервиране
ЗА САЛАТАТА
2 моркова, 1 малка краставица,2 с.л. бял винен оцет, 1 ч.л. захар
Приготовление:Сложете сьомгата в кухненски робот заедно с къри пастата, джинджифила, соевия сос и нарязания магданоз. Разбийте, докато
се получи грубо смляна смес. От нея оформете 4 кюфтета. Запържете
ги в горещо олио по 4-5 мин от всяка страна, докато станат хрупкави. С
белачка изрежете лентички от морковите и краставицата и ги сложете
в купа. Объркайте ги с оцета и захарта и добавете листата от магданоз. Разпределете салатата в 4 чинии. Сервирайте с кюфтетата, ориз и
резенчета лимон.
За порция: 292 ккал; 29 г протеини; 7 г въглехидрати; 17 г мазнини; 4 г
наситени мазнини; 2 г влакнини; 6 г захар; 0,83 г сол.
Тези здравословни и енергийни рецепти
са ни предоставени от списание Good Food
Още 111 вкусни, постни и рибни рецепти, може
да намерите в новия му брой.
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интериор & екстериор

Интериорното решение на офиса –
фактор за успех на бизнеса
Интериорното изграждане на съвременния офис е
изключително повлияно от
интензивното развитие на
компютърните и информационни технологии. Това поставя нови предизвикателства пред дизайнерите и
архитектите, които трябва
да адаптират промените в
обществото и бизнес структурите в дизайнерските
решения и да създават комфортни, гъвкави и многофункционални системи, оказващи
положително влияние върху
здравето, производителността на труда и мотивацията на служителите.
Най-доброто в областта на
офис обзавеждането се представя ежегодно на международното изложение Orgatec
в Кьолн. Тази година то се
проведе от 21 до 25 октомври и въпреки световната
икономическа криза показа значителен интерес от
страна на основните клиенти на офис мебели – фирми-

те от финансовия сектор, а
така също и от представители на новите процъфтяващи пазари от страните от
близкия и далечен изток, Индия и др.
Как трябва да изглежда модерният офис, по какъв начин
трябва да работят хората
в него, от какво имат нужда, за да бъде подобрено качеството на работата им и
качеството на живот като
цяло?
Осигуряването на подходящи зони за индивидуална и
колективна работа и намирането на точното съотношение между тях е от първостепенна важност. Предвид
увеличаването на работата
в екип е необходимо да се
предвиждат повече пространства за срещи (самостоятелно обособени зали за
съвещания, отделни помещения или ясно дефинирани зони
в общото пространство за
неформални разговори, кафенета и вестибюли), както и

зони за намаляване на стреса
и отпускане от напрежението, обзаведени с комфортни
мебели, тенис маси, фитнес
уреди и др. За извършване на
концентрирана работа се
оборудват специални изолирани помещения. Всички тези
зони трябва да са достатъчно мобилни, за да може при
необходимост функцията им
да бъде лесно променяна. Елементите на обзавеждането
позволяват бързо и лесно
преконфигуриране. Мебелите са изградени на модулен
принцип, мобилни и леки са.
Основният модул може да
бъде с опростена форма и
конструкция, но наборът от
допълнителни елементи и
приставки дава възможност
за различни композиционни
варианти, за да може служителите да персонализират
работното си място. Не на
последно място мебелите
трябва да интегрират по
подходящ начин новите технологични решения.

Бамбукът – материал на бъдещето
Бамбукът - най-бързо растящият дървесен материал,
със своята изключителна
здравина и гъвкавост привлича интереса на много дизайнери и архитекти и съвсем
не е чудно, че е обявен за
материал на 21 век. Заради
отличните му експлоатационни качества и екологични
предимства съвсем скоро
всеки дизайнер ще има поне
едно изделие, изработено
от бамбук в колекцията си.
Представяме ви няколко
оригинални решения, които
благодарение на съвременните технологии за обработка
имат модерна визия, съчетана с екзотиката на Азия – родината на бамбука.
Холандският дизайнер Тейо
Реми, в колектив с Рене Веенхузен представя стол от
бамбук, вдъхновен от старите плетени кошници. Конструкцията е изработена от
плавно огънати бамбукови
ленти, които на пръв поглед
приличат на вита дървесина. Столът осигурява голям
комфорт на седене, същевременно е много лек и напомня
за голямата сръчност, която
са притежавали майсторите
кошничари.
Прочутият дизайнер Константин Гърчич продължава
темата за майсторския ръчен труд, с един стол, представен за пръв път пред публика на мебелното изложение
Maison & Objet в Париж тази
есен. Изработен е от 43
бамбукови ленти, откъдето
идва и наименованието му –
«43». Продуктът е резултат
от съвместната работа на
дизайнера с Центъра по ди-

зайн в Тайван и Тайванския
национален изследователски
институт по занаятите.
Том Диксън, креативният
директор на холандската
мебелна фирма Artek също
се е насочил към екологичния
дизайн.
По примера на основателя
на компанията Алвар Аалто,
който през 40-те години на
миналия век прави революция
със семплия дизайн на мебелите от слоеста дървесина,
Том Диксън продължава традицията с «Екологичната
бамбукова колекция». И въпреки, че няма да бъде произвеждана във Финландия, а
в далечна Япония, модерния
вид и високото качество са
гарантирани.
Страницата подготви
Мирослава Петрова,
преподавател в Лесотехническия институт в София
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ПОКАЗАХА НЕОПЕРАТИВЕН ЛИФТИНГ НА ЖИВО
На официална демонстрация в столичния хотел „Вега”
д-р Радина Денкова, завеждащ сектор Козметична дерматология на „Aesthe Clinic”,
демонстрира на живо последната козметична мания
на Европа – неоперативен
лифтинг на лицето с помощта на филъри и ботокс.
Дерматоложката разясни
на гостите причините за на-

растващия сред пациентите
интерес към тази вече завладяла света манипулация.
На присъстващите беше
показан и процесът на моделиране на лицето на Маги
Желязкова - химически пилинг,
фотоподмладяване, ботокс и
филъри на базата на хиалуронова киселина. С появата си в
залата Маги смая публиката
с постигнатите резултати.

Тя разказа, че след участието
си във „Вип Брадър”, поради
липса на слънцезащитна козметика, е получила хиперпигментация на различни зони
от лицето, от които нямаше
и следа след намесата на д-р
Денкова.
Стилното събитието продължи с елегантен коктейл
по повод втория рожден ден
на „Aesthe Clinic”.

ЗА НЕЖНА КОЖА
- Срещу бръчки около очите: сгорещете на водна баня малко зехтин, оставете го да изстине и с
памучен тампон, потопен в него,
в продължение на 15 мин., като го
сменяте многократно, масажирайте мястото около очите. Това
се повтаря два пъти седмично.
- Спанакът освежава застарялата и набръчкана кожа. Направете
каша от една кафеена чашка сварени и намачкани спаначени листа,
смесени с една лъжичка зехтин.
Направете компрес със сместа
и го дръжте половин час. Можете
да го повтаряте многократно,
като измивате лицето си с топла,
а след това със студена вода.
- Пюре от варен картоф, сварено с лъжица сухо мляко, е чудесно
средство за суха и загрубяла кожа
на ръцете.
- За добро храносмилане, от което зависи и добрият тен на лицето, изпивайте всеки ден чаена
чаша смесен сок от портокал,
грейпфрут и лимон.
- За забавяне стареенето на
кожата пасирайте една кафеена
чаша сварен зрял фасул, топъл,
смесен с лъжица зехтин, бадемово
масло или олио и дръжте маската
20 мин. върху лицето.

ПРИЧЕСКИ ЗА СЕЗОНА
Obsessions
есенно-зимната линия
за 2008/2009
от Haute Coiffure Francaise
Вдъхновен от кубизма, суровите материи и мистерията на холивудските икони
от 50-те, екипът на Haute
Coiffure Francaise се осмелява
да разчупи стиловете чрез
сблъсък на влияния и култури
в новата си колекция, наречена Obsessions.
За мъжа
Тотална класика с нов чар за
тази непокорна мъжка версия. Прическа с ясно очертани контури, различни дължини, фиксирана с вакса за
перфектен стайлинг.

ИЗКУСТВО, ОБГЪРНАТО С ПЛАМЪК
БУТИKОВИТЕ СВЕЩИ НА “РЕФАН”
Красиви арт изделия, дълготрайни в горенето и омайващи като ухание, без аналог на нашия пазар
Бутиковите свещи на “Рефан” са уникално творение на
изкуството като форма, аромат и визия. Елитната марка предлага нов тип свещи, изготвени ръчно, по поръчка и
по модел на клиента. Те са изящен атрактивен декор, внасящ душевен комфорт и естетика в интериора. Дългот-

райността на горенето и
ароматерапевтичното въздействие са гарантирани.
Висша мода в сувинирната
промишленост, поръчковите
свещи даряват чувство за
лукс, аристократизъм и арт
атмосфера. Носят интимност и задушевност в дома,
душата и в интериора.
Сами избирате колоритния
букет от ухания и неповторимата визия на декоративната свещ, а „Рефан” веднага
сбъдва мечтите ви – с много
плам, максимум светлина и
естетичност.

Средна дължина
Прическа на основата на карето с подчертано разрошен
обем, постигнат с щипки за
коса и изтънени в краищата
кичури. Мека, свободна текстура. Светлорусо с преливащи пастелни тонове.
Къса подстрижка
Чуплива коса в къса прическа.
Използвани са допълнителни
кичури, внимателно подредени с щипки. Бляскава естествена текстура в русо с леко
перлен нюанс.
Photo: Alain Bocquet
Със съдействието на
сп. Coiffure
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Малките в действие
За трета поредна година Джуниър
Ачийвмънт България предизвика предприемаческите заложби в оспорвано
състезание за ученици от първи до
четвърти клас „Малките в действие”. Инициативата е финален кръг
от специализираната учебна програма
на Джуниър Ачийвмънт за стимулиране на бизнес мислене у най-малките
ученици и е последното събитие в

Седмицата на предприемачеството.
По традиция ежегодното начинание се
реализира под патронажа на Столична
община и кмета, г-н Бойко Борисов.
В тазгодишното издание присъстваха над 200 ученици от цялата страна на възраст между 6 и 12 години.
Децата имаха за задача да се въплътят в професия, част от света на
бизнеса, като се опитат да надминат

конкурентите си по най-ефективния
начин. Състезанието се проведе под
мотото „Моята бъдеща кариера в
нашия град”. Различните задачи бяха
разделени в зависимост от учебния
план, по който учат децата, по интересите и възможностите им. Всички
участници получиха сертификати и
подаръци.

250 гости честитиха рождения
ден на BBC Good Food България
Над 250 официално поканени гости честитиха първия
рожден ден на BBC Good
Food България на пищно парти в зала “Мати” в НДК. Приятното настроение на купона беше повдигнато и от
актьорите от “Аламинут”,

които отбелязаха началото
на четвъртия си сезон на
екрана. BBC Good Food България изненада своите гости
и приятели с много подаръци,
а най-съобразителните спечелиха и годишни абонаменти. Главният редактор на

изданието Десислава Исаева
връчи официално голямата
награда за конкурса “Горещо
кубче лед” - хладилник Hotpoint
Ariston на победителката
Виктория Пешевска.

ЧАЙ „АЛТХАУС” ДЕБЮТИРА В
БЪЛГАРИЯ
Безспорният лидер в производството на премиум чай
„Алтхаус” дебрютира у нас.
Това се случи на официална чаена дегустация в „Гранд Хотел
София”, на която присъства
един от създателите на колекция „Алтхаус” Ралф Янеки.
Той пристигна в България по
покана на „Софсток ООД” и
лично представи на гости-

те ароматната напитка. В
тази виртуозна дейност му
помогна Георги Бундев - мениджър топли напитки на
„Софсток” ООД. Изкуството
да се приготвя и консумира
чаят „Алтхаус” оцениха високо барон Кирил Гендович и
съпругата му Вера Гендович,
Ваня Тошева, проф. Любомир
Стойков, Ирена Варадинова,

Лилия Вучкова, Петко Тодоров и десетки журналисти
от централните печатни и
електранни медии.
„Алтхаус” е синоним на
качество, достойно да удовлетвори най–високите изисквания на ценителите. Колекцията на „Алтхаус” предлага
широк асортимент от над
80 вида чай.

ПРЕМИЕРА

“Страхотни момчета”
в Младежкият театър

Младежкият театър “Николай Бинев” постави популярния в цял свят американски
мюзикъл “Страхотни момчета” (The Full Monthy). Това е
първото представяне у нас.
The Full Monthy е мюзикъл по
либрето на Терънс Макноли
и музика от Дейвид Язбек.
Той е американска версия на
знаменития британски филм
от 1997 г., разпространяван

и познат в България преди
години като “Време за мъже”.
Днес The Full Monthy продължава да се играе на 40 сцени
в Америка и из света.
“Страхотните момчета”
са шестима безработни от
доскоро процъфтявал металургичен център. Какво се
случва след това, не е за разправяне. Трябва да се види.
Защото в спектакъла най-ин-

тересното не е фамозният
финал. Важното е как се стига до него . Трябва да се освободят от комплексите, от
илюзиите, от страховете си
и... от дрехите. Затова ще
свалят всичко - до край!
Режисьор е директорът на
Младежкия театър Владимир
Люцканов, художник – Елена
Иванова, музикален ръководител – Румен Цонев. В ролите

на стриптизьорите (някои с
дубльори) са Дарин Ангелов,
Деян Ангелов, Вежен Велчовски, Цветан Даскалов и Светослав Добрев, Мирослав
Косев и Николай Урумов, Стефан Мавродиев и Яни Язов. В
ролите на съпругите на главните герои са Антоанета
Добрева-Нети и Яна Титова,
Албена Михова и Мариана Миланова.

ЗА КОНТАКТИ
02/926 88 58
089 999 85 02
WWW.SIA-V.COM

