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Скъпи приятели и съмишленици,
„Отиде си лятото,
идва есента!“
Беше вълнуващо, горещо и вдъхновяващо лято, а сега
е време да посрещнем есента. Тя идва, различна всеки
ден, с всичките си багри, рисува в „огнените“ си цветове
и създава незабравими картини, които остават в очите
ни като спомен, за да очакваме с носталгия следващото
й посрещане.
Сега е моментът да усетим, да се радваме и да се изпълним от нейното плодородие. Зърната на гроздето искрят,
ароматите на дюли, сливи, мармалад се носят отвсякъде,
цветовете са недостижими, а ние вървим и размишляваме по „златни“ пътеки от есенни листа и бавно, бавно се
подготвяме за уюта на зимата.
Когато видим есента в целия й блясък, неусетно започваме да правим своята равносметка за изминалата година
и осмисляме – какво сме направили, как сме постъпили,
анализираме и също събираме нашите плодове, тъй както природата своите.
Най-ценното при нас беше, че ние си създадохме
възможността да бъдем с децата на България. Имахме
една чудесна кампания за тях, в която те се забавляваха,
образоваха, провокирахме ги да рисуват и те ни се
отблагодариха с прекрасните си картини, които ни
помогнаха да видим природата през техните широко
отворени и различни очи.
Направете своята равносметка и вие, а ние сме
подготвили нашия нов брой, за да ви покажем нашите
„плодове“ за тази есен и да се опитаме да бъдем полезни
и да ви позабавляваме със страниците на новия ни брой!
Екипът на „Красная линия“
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НовинА на броя

Победителите от конкурса

за детска рисунка на тема „Нарисувай природата“
17 септември

От началото на месец май тази година „Билка“стартира
социално-образователна кампания за по-добра детска орална
хигиена. Идеята на кампанията беше да се повишават познанията и образоваността на децата и родителите по отношение
значението на хигиенните навици за здравето и бъдещето развитие. Известно е, че пренебрегването на грижите за зъбите
в най-ранна детска възраст категорично рефлектира върху
оралното здраве по-късно.
По време на кампанията „Билка“ гастролира в столични
детски градини с образователната постановка „Веселите зъбки“
и представи по забавен начин значението на добрата орална
хигиена. Постановката се изпълняваше от актьорите на театър
„Маска“ и беше създадена специално за кампанията.
Като втори етап на кампанията „Билка“ обяви конкурс за
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детска рисунка за деца на възраст от 2 до 9 години на тема „Нарисувай природата“, който приключи на 17 септември с детски
празник в парка „Заимов“ , изложба и обявяване на наградите.
Малките палавници, гости на събитието, изявяваха
своите таланти, участваха в игрите за най-правилно миене
на зъби и и се забавляваха искрено с героите от театралната
постановка „Веселите зъбки“ – д-р Зъбчев, Бобъра и Мистър
Зъбобол. Най-бързите и информираните получиха награди от
„Билка“.
Избрани рисунки от конкурса на „Билка“ „Нарисувай
природата“ бяха изложени между дърветата и радваха родители, деца, участници и гости. По време на събитието бяха обявени и наградени победителите в конкурса, определени от жури
с председател Боряна Занова – фондация “Изкуството и детето“.

Инициативата подкрепиха със своето партньорство: община „Оборище“, „Метрополитен“ ЕАД,
фондация „Изкуството и детето“, TV 7, радио FM +, Инфо
гайд, My Smile.
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НовинА на броя
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Първа награда - едногодишна стипендия за обучение в школа по приложни и изящни изкуства, спечели Оля
Телалим на 7 години.

Второ място грабнаха децата от школата за изобразителни изкуства „Арт Попово“ към „Дом на културата“, с ръководител Искра Хаджииванова . Те спечелиха колективна награда - уникална пластична картина за детска стая на приказна
тема, изработена в Студиото по пластична живопис на Боряна
Занова, и комплект материали за рисуване.

Кристиян Николов - 8 г., Михаела Ивайлова - 7 г.,
Йоана Тихомирова - 8 г., Никол Руменова - 6 г.,
Ивайла Димитрова - 5 г., Виктория Филипова - 7 г.,
Симона Тонева - 8 г., Дамяна Стефанова - 8 г.,
Мелиса Диянова - 8 г., Димитър Веселинов - 8 г.,
Влади Добринов - 4 г., Симон Добринов - 5 г.,
Никола Недков - 5 г., Умур Елианов - 5 г.,
Юсейн Мартинов - 5 г., Рафаел Николов - 6 г.,
Рая Радкова - 7 г., Никола Николаев - 5 г.,
Антон Славчев - 5 г., Даяна Светославова - 6 г.,
Семих Алтънай - 5 г., Силвена Иванова - 7 г.,
Кристина Пенчева - 5 г., Юлиа Здравкова - 6 г.,
Бурак Орханов - 7 г., Стела Атанасова - 4 г.,
Божидара Яворова - 4 г., Рая Светланова - 5 г., Тея
Мирославова - 4 г., Алтан Алкинов - 6 г., Деница
Димитрова - 5 г., Тереза Владимирова - 6 г., Георги
Пламенов - 6 г., Симеон Ненчев - 5 г., Бояна
Иванова - 4 г., Елеонора Мирославова - 5 г.,
Александър Атанасов - 5 г., Мария Златева - 5 г.,
Пламен Николаев - 5 г., Гергана Георгиева - 4 г., Таня
Иванова - 5 г., Деница Маринова - 6 г., Цветелина
Христова - 8 г., Албена Данаилова - 6 г., Илина
Друмева - 5 г., Йоана Любомирова - 7 г., Мартина
Светославова - 7 г., Мариела Генадиева - 7 г.,
Ивона Станева - 5 г., Николай Христов - 6 г., Никол
Игнатова - 3 г., Денис Айдънов - 7 г., Даниел
Маринов - 4 г., Анжелина Валериева - 4 г.
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Децата от ОДЗ „Детски свят”, групи „Усмивка“ и „Слънчице“ от град Варна, с ръководител Пенка Генадиева спечелиха третата награда - статив с пълен комплект материали
за рисуване.

Магазин dm във Враца
празнува 3-я си рожден
ден в партньорство с
Билка
15 септември

Микаела Петкова - 4 г.
Любослав Радев - 4 г.
Сияна Пасева - 4 г.
Ростислав Антонов - 3 г.
Хелин Ахмедов - 4 г.
Елия Иванова - 3 г.
Каролина Антонова - 4 г.
Никол Славова - 4 г.
Габриел Димитрова - 4 г.
група “Слънчице“ - 4 г.
група “Усмивка“ - 4 г.

СЪБИТИЯ

Рожден ден

Трета награда

За период от 1 седмица клиентите на dm Враца
пазаруваха топ артикули на топ цени! В разгара на
празника, на 15 септември, всички жители и гости
на града имаха възможност да станат свидетели на
страхотното представление организирано от dm,
в партньорство с Билка. Постановката
„Веселите зъбки“ и игрите за правилно
миене на зъби, предизвикаха възторг в
малките гости и техните родители. Всички
бяха доволни, въпреки мрачното време и
си тръгнаха с подаръци и знания колко е
важно да имаш хубава усмивка и здрави
зъбки!

Поощрителна награграда

Журито взе решение да даде поощрителна награда на децата от 149 ОДЗ „Зорница“ с ръководител Поли Иванова.

Лили Канева - 6 г.
Елисавета - 6 г.
Александър - 6 г.
Мария Занова - 6 г.
Александра Петрова - 6 г.
Дейвид Младенов - 6 г.
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Имената на най-добрите
малки художници
София
Оля Телалим - 7 г., Цветомира Балабанян - 6 г.,
Александър Казаков - 6 г., Кристиян Славов, 6 г.,
Виктория Пармакова - 6 г., Владислав Панайотов - 5 г.,
Мария Ранева - 5 г., Небесна Моллова - 5 г., Александър
Велчев - 6 г., Ивана Стоянова - 7 г., Лили Канева - 6 г.,
Елисавета - 6 г., Мария Занова - 6 г., Александър
Потурлян - 5 г., Кристиян Арсов - 5 г., Александра
Петрова - 6 г., Антоанета Илиева - 8 г. , Аделина
Божкова - 6 г., Симеон Наков - 5 г.

Попово
Юсейн Мартинов - 5 г., Рая Радкова - 7 г., Димитър
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Пътуваща изложба в
метростанциите

Веселинов - 8 г., Рафаел Николов - 6 г., Никола

Най-добрите детски рисунки от конкурса на „Билка“
„Нарисувай природата“

Тереза Владимирова - 6 г., Деница Димитрова - 5 г., Деница

С нетърпение, забавления и много настроение завърши конкурсът на „Билка“ за най-добра детска рисунка на тема
„Нарисувай природата“. Три месеца (от 1 юни до 31 август) участниците фантазираха, мечтаеха и изразяваха своята представа
по поставената им задача. С голямо желание участваха над 500
деца от София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Попово, Шипка и
много други градове и села. Резултатите бяха обявени на 17
септември на детски празник на „Билка“ и община „Оборище“ в
парка „Заимов“, където за първи път беше подредена и изложбата на 77 от най-изявените участници в конкурса.
От 18 до 28 септември изложбата можеше да се види
на метростанция СУ „Св. Климент Охридски“, а от 29 септември
до 8 октомври – беше подредена във фоайето на метростанция „Васил Левски“, благодарение на любезното съдействие на
„Метрополитен“ ЕАД.

Николаев - 5 г., Никола Недков - 5 г., Умур Елианов - 5 г.,
Влади Добринов - 4 г., Симон Добринов - 5 г.,
Мариела Генадиева - 7 г., Ивона-Сияна Станева - 5 г.,
Тея Мирославова - 4 г., Алтан Алкинов - 6 г., Стела
Атанасова - 4 г., Рая Светланова - 5 г., Георги Пламенов - 6 г.,
Маринова - 6 г., Таня Иванова - 5 г., Илина Друмева - 5 г.,
Юлиа Здравкова - 6 г., Гергана Георгиева - 4 г., Пламен
Николов - 5 г., Албена Данаилова - 6 г., Бояна Иванова - 4 г.,
Елеонора Мирославова - 5 г., Симеон Ненчев - 5 г.,
Александър Атанасов - 5 г., Силвена Иванова - 7 г.,

Оля Телалим - 7 г. , София, първа награда

Цветелина Христова - 8 г., Йоана Любомирова - 7 г., Мартина
Светославова - 7 г., Кристиян Николов - 8 г., Михаела
Ивайлова - 7 г., Симона Тонева - 8 г., Дамяна Стефонова - 8 г.,
Ивайла Димитрова - 5 г., Виктория Филипова - 7 г., Йоана
Тихомирова - 8 г., Никол Руменова - 6 г., Семих Алтънай - 5 г.,
Мелиса Диянова - 8 г., Бурак Орханов - 7 г., Божидара

Варна

Яворова - 4 г., Антон Славчев - 5 г., Даяна Светославова - 6 г.,

Хелин Ахмедова - 4 г., Ростислав Антонов - 3 г., Сияна

Кристина Пенчева - 5 г., Мария Златева - 5 г.

Пасева - 4 г., Елия Иванова - 3 г., Микаела Петкова - 4 г.,
Любослав Радев - 4 г.

Лозница

Карлово

Фатима Салихова - II клас, Нихад Нурайев -II клас

Натали Кирова - 8 г.
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За човешкия организъм няма по-полезен продукт, създаден
от природата, от вкусното и ароматно грозде. Този уникален плод,
всмукал соковете на земята
и поел лъчите на слънцето, ни
предлага повече от 800 биологично активни вещества, които определят положителното му влияние върху
кожата и косата ни.
Всичко в гроздето е полезно – от ципата до семките.
Гроздовите ципи са богати на баластни вещества, които
спомагат за изхвърлянето на различни течности от организма
и топят мазнините. В ципите се намират и много витамини, като
А, B, C, PP, както и тези от група B. Всички те представляват мощен щит срещу свободните радикали. Няма друг плод, който
да превъзхожда гроздето по съдържание на витамини.
Вътрешността на гроздето също е богата на витамини,
минерали и органични киселини. Витамини А, C и Е осигуряват
регенерирането на клетките.
В състава на гроздето влиза и веществото ресвератрол –
един от най-мощните природни антиоксиданти – десетки пъти
по-силен от витамин Е.
Особено ценни са семките на гроздето. Те са богати на
витамин C и А, а линоловата киселина в тях забавя възпалителните процеси.
Гроздето ни помага да изглеждаме млади и красиви. Ако
редовно го консумираме, дъхът ни става свеж.
Ефектът му като превъзходно козметично средство се
дължи на съдържащите се в него мед, цинк, манган – много
важни елементи за здравината на косата и ноктите.
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За гроздето, кожата,
косата и вашата визия
Прясно изцеденият сок от грозде е богат на витамини,
включително и витамин C, благодарение на който се изгражда
фината колагенова мрежа на кожата. А пилингът и масажът с
олио от гроздови семки правят кожата на тялото изключително нежна. Полифенолите, съдържащи се в гроздовите семки,
са перфектни „чистачи“ на кръвоносните съдове и заедно с
това много ефективни като предпазно средство срещу появата
на бръчки по лицето.
На базата на семки от грозде във Франция е произведен
уникален екстракт, който е 2000 пъти по-активен от витамин
Е. Той подмладява кожата на лицето, лекува акнето, премахва
петната и предпазва от различни видове алергии, прекрасно
хидратира кожата.
Днес индустрията за красота се развива, следвайки
принципа за повече естествени продукти. Затова редовната
употреба на този феномен – гроздето, ни помага да сме свежи
и красиви – нещо много важно в глобалния свят.
ЛЮБОПИТНО: Популярната Деми Мур използва гроздето
и в козметиката си. От него сама прави почистващ лосион, като
смесва равни части гроздов сок и бяло вино. Обтрива лицето с
тампон, престоява 10 – 15 мин. и изплаква обилно.
Пресният гроздов сок може да бъде замразен във формички за лед и всеки ден с него да се обтрива лицето – резултатът е отличен.
Адриана Тризлинцева

Подхранващ крем за лице грозде
за всеки тип кожа

Подхранващ и подходящ за ежедневна употреба крем. Активни съставки:
глицерин – омекотява и овлажнява, повишава еластичността и подобрява
тургура, Д-пантенол – успокоява и регенерира, екстракт от грозде –
действа в дълбочина върху клетките, укрепва колагеновата и
еластинова структура на кожата, витамин Е – предотвратява стареенето, вазелин – хидратира
и омекотява.
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Тялото има нужда от вода не само през лятото, когато е
горещо, а целогодишно. Прозрачната течност осигурява нормалното ни функциониране. Факт.
Освен водата добри ваши приятели през зимата са ароматният чай (зелен, билков, черен, няма значение!), домашно
приготвените шейкове, какаото и горещият шоколад и т. н.
Приготвяйте смело и консумирайте с наслада.

ПОМАГАЙТЕ СИ С ДОБАВКИ.
През студените дни менюто неминуемо обеднява, тъй
като в него липсват някои от познатите ви летни супер храни
(най-вече плодове и зеленчуци). Това може да наложи прием на
някои видове нутриенти под формата на хранителни добавки.
Консултирайте се с лекар, за да разберете какво точно ви
липсва и как да си го набавите, а ако спортувате сериозно, не
подценявайте мнението на треньора си.

10 тайни за добра
фигура и през зимата
Редовната грижа за фигурата е невъзможна мисия
през зимата? Лъжа! Сезоните се променят, но основните
правила за поддържане на тялото в добро физическо и здравословно състояние остават същите. Нека ги преговорим
заедно, за да сме сигурни, че не сте ги забравили покрай емоциите от лятната ваканция:

СПОРТУВАЙТЕ, СПОРТУВАЙТЕ, СПОРТУВАЙТЕ!
През студените дни възможностите за фитнес сесии
навън намаляват, да. Приемете тази реалност и когато нямате
избор, просто тренирайте на закрито. А в случай, че не сте почитатели на залата, спортувайте вкъщи.
Истината е, че не ви е нужна кой знае каква екипировка, за да тренирате у дома. Има куп хубави упражнения, които
може да правите и без допълнителна тежест и вършат чудесна
работа. Лицевите опори, нападите, клекът са само малка част
от тях.

И НЕ САМО: ИЗОБЩО, ДВИЖЕТЕ СЕ!
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Възнамерявате да преустановите редовното ходене до
работа? По-добре недейте. Ако улиците не са затрупани с два
метра сняг, спокойно можете да си вървите пеша.
Препоръчваме ви да не отклонявате нито една покана за
разходка, даже сами си организирайте такива. И не бързайте

да прибирате колелото! Убедени сме, че ще имате още доста
възможности да го покарате.

НАСПИВАЙТЕ СЕ.
Качественият сън е от огромно значение за здравето и
доброто ви физическо състояние. Освен че позволява на ума и
тялото да си починат и да се възстановят, достатъчното количество сън влияе и върху апетита ви.
Недоспиването, освен липса на енергия и отпадналост,
предизвиква и неистов глад, тъй като организмът се мъчи да
компенсира липсата на достатъчно почивка. Ефектът от това
вероятно ви е ясен: пристъпи на обезумяване, в които консумирате каквото ви се изпречи пред погледа независимо колко
нехранително, безполезно и висококалорично е то...

ОСИГУРЕТЕ СИ ВЪТРЕШНА ХАРМОНИЯ.
Мъдрите хора казват: здрав дух в здраво тяло. А и обратното важи с пълна сила. Затова се постарайте да поддържате
душевния си мир. Когато сте спокойни, ще правите чудеса не
само с фигурата си, а с всичко, с което се захванете.

СЕКСЪТ Е ВАЖЕН!
Да, препоръчваме ви редовното му практикуване. Освен
че носи удоволствие, сексът стимулира отделянето на важни за
здравето хормони. А и може да бъде доста сериозна физическа
активност.

БЪДЕТЕ РАЗУМНИ!
Не се предоверявайте на новите фитнес и здравословни
тенденции. Преди това помислете дали си заслужава да им отделите време, внимание и ресурс. Защото рискувате да бъдете
доста разочаровани.
Запомнете, че магическа формула за поддържане на добра форма няма, още по-малко пък сезонна. Става въпрос за
постоянен и осъзнат процес, който протича индивидуално при
всеки, а основната му цел е да поддържа в отлично състояние
както тялото, така и ума.

Здраве и хармония

ПРИЕМАЙТЕ ТЕЧНОСТИ, РАЗБИРА СЕ.

ХРАНЕТЕ СЕ ДОБРЕ.
Имаме предвид да се стремите към разнообразно и
пълноценно меню, в което имате балансиран прием на макронутриенти: протеини, въглехидрати и мазнини.
Протеинът е страхотен помощник в борбата с глада, защото засища за дълго. Най-добрите му източници са от животински произход – всички видове месо, рибата, яйцата, но и
вегетарианците имат своите алтернативи.
По отношение на въглехидратите е добре да залагате
на такива, които се усвояват постепенно: картофи, кафяв ориз,
пълнозърнести тестени изделия и др.
А относно мазнините, най-добри са рибеното масло, зехтинът, олиото от различни видове ядки и семена (орехи, лен,
сусам) и популярното напоследък кокосово масло.

И ВСЕ ПАК НЕ ПРЕЯЖДАЙТЕ!
Зимата е муден сезон, който освен това е претъпкан с
празници. За много хора това означава едно: ядене в неограничени количества. На вас обаче трябва да ви говори друго –
че продължавате да се придържате към вече изградените си
хранителни навици. Ако наистина следвате балансиран режим,
това едва ли ще е толкова трудна задача...
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Дами и господа,
Много от нас в началото на прохладната есен и все по-рано настъпващата нощ тъгуват за отминалите летни дни – за
безгрижните вечери на балконите и терасите, грил партитата
на открито... Но колкото и да са притегателни за нас тези
моменти, магията на пъстрата есен не остава незабележима!
Новата реколта със сочни български плодове и зеленчуци ни
съблазнява от бабините градини и многобройните пазари.
Душата на земята сякаш е притаила дъх от целия този вкусен
„товар”!
Много хора неусетно потъват в меланхолия от дъждовното
време, отлитащите птички, падащите листа на дърветата, които
шумолят под краката им. Нооо... аз имам изпитан лек и за „тази
болежка” – тайната се крие в уюта на дома, ароматите, които
лъхат от кухнята, и топлите чувства на любимите ни хора. Ако
тези неща са в хармония, нищо не би помрачило и за миг
настроението ни! Нека уловим последните слънчеви лъчи и
да ги пренесем в чиниите ни – може би с помощта на моите
рецепти?
Есента нека да идва!

4. В подходяща тавичка сиренето се запича леко, докато се
поразтопи. В четири подходящи чинии се разпределят
ябълките, крутоните и сиренето. Украсява се с мащерка и
се сервира.
Рецептата може да направите и с друг подходящ кашкавал.

Тиквена крем супа
Необходими продукти
за 8 порции
500 г тиква
400 г кромид лук (3-4 глави)
100 г бекон
2 скилидки чесън
2-3 средно големи картофа
2 кубчета зеленчуков бульон
50 г масло
100 - 150 мл сметана
2-3 с. л. лимонов сок
сол и черен пипер на вкус

ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Менюто на Петя с аромат на есен

мащерката, къкри 1-2 минути на силен огън, огънят се
намалява и се добавя половината масло, след като се
разтвори, ябълките се отдръпват от огъня.
3. Кората на тостерните филийки се изрязва (по желание),
нарязват се на кубчета и се запържват в останалото
масло до хрупкавост.

Петя Щифлер

Козе сирене с карамелизирани ябълки и
пълнозърнести крутони
Необходими продукти
за 4 порции
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1. В подходяща купа се разбъркват зехтинът, черен пипер
и мащерка. Парчетата сирене се маринират минимум
един час в сместа, като се обръщат няколко пъти в нея.

1. Лукът, нарязан на едри парчета, се запържва до златисто. Прибавят се беконът и чесънът. Разбърква се добре.
2. Сипва се вода, добавят се нарязаните на кубчета тиква,
картофи и бульоните. Къкри минимум 30 мин.
3. Прибавя се сметаната, ври на бавен огън още 30 мин.
Като леко поизстине, отстранява се беконът и супата се

пюрира. Прибавя се студеното масло, бърка се, докато се
разтвори. Ако супата е много гъста, се разрежда с малко
вода или сметана. Преди сервиране се добавя лимоновият
сок.
За украса използвайте сурови или изпечени тиквени семки +
няколко капки тиквено олио (на порция) или малко балсамов
оцет.

Патладжанена лазаня

4 парчета козе сирене (всяко 50-80 г)
4-5 с. л. зехтин
няколко стръкчета мащерка
черен пипер на вкус
3 ябълки (по-кисел сорт)
сокът на един лимон
50 г масло
3-4 с. л захар
1-2 с. л. ябълков оцет (или светъл винен)
3-4 тостерни филии пълнозърнест хляб

Начин на приготвяне

Начин на приготвяне

Необходими продукти
за 7-8 порции

Ябълките се обелват и нарязват на резенчета (всяка на
около 10 броя). Разбъркват се с лимоновия сок.
2. Захарта се карамелизира до златисто, добавят се
ябълките с лимоновия сок. Разбърква се от време на време
до разтварянето на карамела. Прибавят се оцетът и

1,5 кг патладжан
400-500 г моцарела
120-150 г настърган пармезан
1 голяма консерва домати 800 г (или около 1 кг
пресни)
4-5 с. л. зехтин
3-4 скилидки чесън
сол, черен пипер и риган на вкус
олио за запържване на патладжаните
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1. Патладжаните се нарязват по дължина на тънки филии
(около 0,5 см). Посоляват се и се оставят за 1 час в гевгир
да се изцедят. Изтръскват се върху кухненска хартия или
кърпа от капките и се изпържват до полуготовност в
малко мазнина.
2. Доматите се пюрират или нарязват на много ситно,
като преди това се обелват и изстискват леко, за да се
отстранят семките. Пържат се със зехтина около 30
минути, към края се добавят счуканият чесън, сол, черен
пипер и риган.
3. Моцарелата се нарязва на тънки шайбички.
4. В тава с високи стени (приблизителен размер 29 на 20 см)

се сипват 3-4 с. л. доматен сос, върху него се нарежда плътен ред патладжан, пак доматен сос, шайбички моцарела,
1 с. л. пармезан, отново ред патладжан и така до края.
(Нареждайте един ред патладжан по дължина, един ред по
ширина за повече стегнатост. Разпределете добре продуктите, за да ви стигнат до края.) Получават се 4-5 реда.
5.  Най-накрая се завършва с доматен сос и остатъка от
пармезана.
6. Лазанята се пече в предварително затоплена фурна – 1 ч
на около 150°С.
За любителите на месото – може да запържите 500 г кайма и
поръсите след всеки пласт от доматен сос с нея.

Необходими продукти за
тестото
250 г брашно
180 г студено масло
100 г пудра захар
1 яйце
1 ванилия
щипка сол

Необходими продукти за
плънката
2 яйца
150 г захар
1-2 ванилии
1 к. л. канела
40 г натурално нишесте
250 мл сметана
50 г смлени орехи
500 г сини сливи

Начин на приготвяне:

„Гювечета” с месно-зеленчукова плънка
Необходими продукти
за 9-10 порции
600 г кайма
300 г кромид лук (3-4 глави)
250-300 г печурки
100 г моркови (1-2 бр.)
100 г глава целина
3-4 с. л. галета
1-2 скилидки чесън
1 лимон (сокът и кората му)
1-2 кубчета месен или зеленчуков бульон
сол, черен и червен пипер на вкус
1 пакет бутер тесто
1 яйце
250 г зрял кашкавал
Начин на приготвяне
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Сливов сладкиш

1. Ситно нарязаният лук се запържва до прозрачност.
Добавят се каймата, на дребно нарязаните (или едро
пюрирани) моркови и целина. Пържи се на силен огън 2-3
минути, добавят се 250-300 мл вода, бульоните, галетата,
счуканият чесън и подправките. Къкри, докато поомекнат
зеленчуците.
2. Гъбите се нарязват на дребни кубчета, лимонената кора
се рендосва и се изстисква сокът. Всичко се прибавя към
горната смес. При необходимост се доовкусява. Къкри леко
10 минути (трябва да остане на „мазнина”). Оставя се да
изстине, след което се прибира на студено за около час.
3.  От бутер тестото (по желание може да го разточите леко) се изрязват кръгове с около 2 см по-големи от
диаметъра на купичките. Съхраняват се в хладилник до
употреба.

4.  Огнеупорни купички (с приблизителен размер 9 см) се напълват две-трети с плънката и отгоре се слага по равно
от рендосания кашкавал.
5.  Яйцето се разбива и с него се намазват краищата на
кръговете бутер тесто. „Залепват” се върху купичките,
притиска се внимателно. В това положение може да
оставите купичките в хладилник и да изпечете по-късно. Директно преди консумация се намазват отгоре и
отстрани с яйцето. „Капачетата” се набождат неколкократно с клечка за зъби. (Работете бързо, бутер тестото
трябва да остане студено.)
6. Пекат се в предварително затоплена на 190-200°С фурна
около 30 минути.
С остатъците от бутер тестото може да направите „равиоли”, като изрежете кръгчета или квадрати и ги напълните с
малко от плънката. Печете ги 5 минути по-малко.

1.  Набързо (най-добре с помощта на кухненски робот) се
замесва тесто. Сплесква се на питка, завива се в прозрачно фолио и се оставя минимум 2 часа на студено.
2.  Тестото се разточва върху прозрачното фолио, като
отгоре се слага още едно или се ръси често с малко
брашно. Трябва да е достатъчно разточено, за да се
разпростира и по стените на тава с диаметър 30 см,
предварително покрита с пергаментова хартия.
3.  Оставя се отново на студено за около 30 минути.
Сливите се разрязват на четвъртинки по дължина.

4.  Яйцата се разбиват със захарта и ванилиите,
отделно нишестето се разбърква внимателно със
сметаната и се добавя към яйчената смес. Бърка се до
хомогенна смес.
5.  Основата на сладкиша се надупчва многократно с
вилица. Поръсва се с половината ядки, нареждат се
сливите, като се започва от вън на вътре. Полива се с
яйчената смес и се завършва с остатъка от ядките.
6.  Пече се около 45 минути в предварително затоплена
на 180°С фурна.
Сладкишът е много вкусен и с други плодове – череши, ябълки, кайсии, праскови...

Най-дългото готвене на Петя Петкова траело 9 часа без прекъсване. Приготвила индийско меню
за 12 души, като според индийската традиция сготвила всичко предварително и го сервирала
едновременно на масата. Помислила за всеки вкус – от традиционния до пикантния.
И за усърдието си получила признанието „Ти си най-добрата домакиня!“, изречено от устата на
една италианка, представителка на нация, която по определение се счита за властелин на кухнята.
Затова „111 рецепти около света“ на Петя Петкова е различна готварска книга. Написана е от
една истинска домакиня, която просто обича да готви „за близки хора, за уюта, за приказката и
атмосферата.“ Всяка една от рецептите, представени в нея, е приготвяна и изпробвана многократно и нито една не е „сглобена“ специално, за да запълни страница от тази книга.
Всъщност първите си стъпки в кулинарията Петя прави благодарение на баба си, под чието
вещо ръководство още като тийнейджър става майстор на палачинките и питките. На нея дължи
и типичния български вкус „на манджички с традиционни продукти – месо, картофки, оризче...“
Отношението към храната за Петя постепенно се превърнало в начин за възприемане на света.
Днес, където и да се намира на планетата, тя задължително се запознава с мястото и чрез неговите традиционни продукти и ястия. Обожава да обикаля типичните местни пазари и да открива
за себе си нови различни продукти и кулинарни комбинации.
Сега внимавайте! У дома Петя готви всеки ден. Затова и рецептите в тази книга са рецептите на
нейното ежедневие. С подправките, съчетанията, малките хитрости, пробите и грешките, които
всеки кулинарен любител прави, докато свещенодейства с храната. Ето защо и всяка рецепта тук,
стига да се следва точно, се получава без грешка.
Кулинарната й книга е специална и заради още нещо. Тя е плод на почти три години обмисляне, преработване, пробване и допълване на
рецептите, като дори всяка снимка на готовите ястия е направена лично от самата Петя. Без монтажи и фотографски трикове.
„Ще съм щастлива, ако книгата ми стане част от кухнята на всеки, който цени и милее за старата българска традиция да приемаш гости у дома
си и да се грижиш за тях като за своите най-близки хора“, казва Петя.
Останалото ще усетите в неповторимия вкус на храната, препоръчана от нея.
За контакт и поръчка на книгата: Facebook - Petia Petkova Stiffler или на http://petiapetkovastiffler.blogspot.com/

ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Начин на приготвяне
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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКУСНА И РАЗНОЦВЕТНА

Ако търсите близостта на природата, но с всички удобства на цивилизацията, искате да избягате от града, да намерите място, пълно със спокойствие и красота, предлагаме да
посетите екоселище Лещен. Върху крайните южни склонове на
Западните Родопи, на 590 м надморска височина са пръснати
трийсетината му къщички. От него се открива красива гледка
към билото на Пирин. Намира се на 200 км от София, 150 от
Пловдив, 15 от Гоце Делчев.
Съвсем близо до Лещен са и етнографските комплекси
Ковачевица – на 7 км, Делчево – на 18 км, и Долен – на 20 км. На
50 км е разположен курортът Банско, а на 60 км – Роженският
манастир (близо до гр. Мелник).
Първото нещо, което ще ви посрещне в село Лещен, е
гледката към накацалите по стръмните склонове на планината
къщички, изградени в ковачевския архитектурен стил. Те още
пазят в себе си истинския дух на българското село.
Сред архитектурните паметници се открояват църквата „Св. Параскева”, датирана към 1836 г., и килийното училище.
Стенописите на църквата изпъкват с едрия си щрих и ярките
си цветове.
Някога местните жители са се препитавали с дюлгерство, ковачество и добиване на златоносен пясък. Автентичността на миналото, естествената природна красота, примесена с изкуствено придадения й модерен туристически облик,

използвана и като сценичен фон за заснемане на игрални филми и музикални клипове, примамват туристите за неповторими
преживявания.
В зависимост от сезона туристите могат да използват
благоприятните условия за лов и риболов, плуване и балнеолечение в курорта Огняново (5 км), гъбарство и билкарство,
планински излети или разходки до съседните етнографски
комплекси Ковачевица, Делчево и Долен. Биха могли да си организират и екскурзионен ден до близкия ски курорт Банско
или до най-големия манастир в Пиринския край – Роженския.
Ваканционното място предлага 15 реставрирани и пригодени за настаняване къщи, в т. ч. 21 двойни стаи, 2 стаи с по
четири легла, 4 апартамента. Автентичният възрожденски вид
с тиклени покриви (от сечен камък) и с дъх на дърво е съчетан
с модерни условия като телефонна и компютърна връзка, сателитна телевизия. Голяма част от къщите имат механи, в които на
гостите се предлага възможност сами да приготвят храната си.
В селската кръчма (някогашно килийно училище) се
предлагат уникални кулинарни шедьоври. Дървени плочи
представят дневното меню, а чепчето, което виси над всяка
маса, очаква подръпване, за да сигнализира на келнера за породила се у клиента потребност.

ВАКАНЦИЯ

Архаичен дух все още обитава и главната калдаръмена
уличка, откъдето посетителят може да си купи местни сувенири за спомен.
За празници или по различни поводи, по предварителна заявка се правят чевермета, а за групи и продължителен
престой се предлагат атрактивни пакети с включена храна в
местната механа.
Лещенската галерия организира културни мероприятия и ритуали, които са традиционни за този край на Родопите
и са отворени свободно за посетителите.
Самобитнотността на региона примамва и с възможността за отсядане в атрактивна екопостройка.
Жилището на Фред Флинстоун ли е това, къщичката на
Грухчо от приказката “Трите прасенца” или архитектурно творение на Гауди? Глинената (Кирпичената) къща, построена през
лятото на 2005 г., чудесно се вписва в анимирана представа за
първично-природното. Уникалната екокъща е построена от
глина, слама и дърво. Неповторима е комбинацията от глътка
сутрешно кафе на обособения чардак с неповторимата гледка,
която се открива от това място.
Други интересни природни забележителности в околността, които може да посетите, са изпълненият с вековни букови и елови гори резерват „Тъмната гора”, в землището на с.
Ковачевица; каньонът на река Канина, местността Синият вир;
скалните образувания “Козият камък” и “Черната скала”, известни още като тракийските съкровища. Някога върху голямата
скала “Козият камък” е имало много дупки с правилна кръгла
форма, еднакъв размер и дълбочина, но мястото бива взривено от иманяри и днес те вече не могат да се видят.
Определено село Лещен и районът около него обещават една хубава почивка сред природата и автентичността на
старо българско село. За тези от вас, които предпочитат селския туризъм, това място трябва да бъде включено в списъка
ви за посещения.

ВАКАНЦИЯ
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Зелените къщи
на Лещен

Къщите в с. Лещен имат сертификат „Зелена къща“ от
БААТ (Българската асоциация за алтернативен туризъм).

За резервации:
Телефон: 0888544651
Email: leshten@yahoo.com
Website: leshten.net
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Пристигна есента... А след нея ще дойде и зимата – това
е естественият кръговрат на сезоните. Заедно със смяната на
времето идват и карането на ски, разходките в снежната планина, но и настинките, грипът, неразположенията.
Хомеопатичните лекарства могат да бъдат от голяма
полза за повечето банални здравословни проблеми. Предимството на хомеопатичния метод за лечение при грип, настинка и др. заболявания се състои в това, че хомеопатичните лекарства, когато са правилно подбрани от лекаря, стимулират
собствените сили на организма за борба със съответното заболяване. Хомеопатичното лекарство се назначава на болния с
оглед не само на общите за всички хора прояви на дадено заболяване, но предвид индивидуалните особености и реакции. Например при повишена температура има избор между няколко
лекарства в зависимост от това дали треската се съпровожда с
бледност или червенина, жажда или липса на такава, раздразнителност или унес, мускулни болки или главоболие и т. н.
Обикновено лекарят хомеопат предписва едно лекарство, което действа като информация за организма къде трябва да повиши защитните си сили. Почти няма хомеопатичен препарат,

Хомеопатия

който да действа само на един орган или система в организма,
затова лекарят хомеопат най-правилно може да прецени кой е
най-подходящият медикамент.
Грипът се причинява от вируса на инфлуенцата. Неусложненият грип се характеризира с рязко повишаване на температурата, втрисания, суха, непродуктивна кашлица, мускулни
болки, главоболие, запушен нос, гърлобол и обща отпадналост.
Тези признаци обикновено отшумяват за седмица. Усложненията включват възпаление на средното ухо, синузит, пневмония.
Все още много хора лекомислено прибягват до потискащи лекарства като антибиотици и противотемпературни
средства при трескави състояния, притеснени от високата температура. Повишаването на телесната температура е съществен фактор в оздравителната реакция на един относително
силен организъм (не случайно у стари хора и у такива с тежки
хронични заболявания високите температури се наблюдават
сравнително рядко). Повишаването на телесната температура,
от една страна, затруднява размножаването на инфекциозния
агент (вирус, бактерия и пр.), а от друга страна, активизира обмяната на веществата у болния, стимулирайки по този начин
синтеза на антитела. В стремежа непременно да се свали температурата се потиска точно този изключително важен за бързото излекуване процес.
Хомеопатията може да предложи много както в предотвратяването, така и в лечението на грипа и настинките. Ето някои от лекарствата, които може да ни потрябват през тази зима:

В началото на заболяването:
Oscillococcinum – чрез клинични проучвания е доказано, че намалява и продължителността, и тежестта на боледуването. В началото на боледуването от грип се взима една доза от
лекарството, колкото е възможно по-рано. Повтаря се 2 или 3
пъти през интервал от 6 часа. При развита картина на болестта
се взима по една доза сутрин и една вечер в продължение на
3 дни.

При рязко начало на инфекцията най-често избираме
между два медикамента:
Аконтиум напелус – внезапно начало няколко часа
след излагане на студен вятър, рязко и силно повишаване на
температурата, придружено със зачервяване на кожата, сърцебиене, силна жажда и възбуда, но без изпотяване. Лекарството
се приема на всеки ½-1 час до спадане на температурата и по-

ява на изпотяване.
Беладона е препоръчителна при същите симптоми,
изброени при Аконтиум напелус, с тази разлика, че тя е по-подходяща при пациенти, при които е налице и силно изпотяване,
температурата не е постоянна както при Аконитум, а е с пикове и понижения. Жажда за лимон и лимонов сок. Пулсиращо
главоболие, влошава се от ярка светлина, движение, докосване.

При постепенно и подмолно начало, когато клиничната картина на вирусната инфекция не е така драматична и когато повишаването на температурата
е бавно и последната рядко надхвърля 38,5 градуса,
избираме между няколко медикамента:
Бриония алба – най-подходяща за приложение, когато
умерено и постепенно повишената температура е съпроводена от главоболие, мускулни и ставни болки, суха кашлица и
силна жажда, като всичките тези оплаквания се засилват при
движение. Раздразнителен, желае да го оставят на спокойствие.
Гелсемиум – бавно начало, 1-2 дни общо неразположение. Силна отпадналост, тръпки, тежест върху клепачите, сънливост, силно пулсиращо главоболие, хрема. Липса на жажда.
Рус токсикодендрон – след влажен студ, след престой
с мокри крайници. Бързо начало. Температурата е от средно
висока до висока. Иска да е топло завит. Влошава се от студено.
Чувство за разбитост и скованост. Подобряване от движение.
Постоянно неспокойство. Силна жажда за студена вода или
мляко.
Еупаториум перфолиатум – силни болки в костите,
все едно са счупени. Болка в кръста, в очите, силно главоболие.
Студени тръпки по гърба. Желание за ледено студени напитки.
Подчертано безпокойство, болният непрекъснато мърда, опитвайки се безуспешно да облекчи болката в една или друга кост.
Баптисия -– по-силна интоксикация, отколкото при
Гелсемиум. Симптомите са по-силно изявени, налице е умствено объркване и чувство, като че ли си пиян. Лицето на болния
обикновено изглежда подпухнало и подуто, очите му тежат, но
са по-скоро кръвясали. Болки в очите и мускулите, разстройство, съпроводено от коремни болки, които са по-чести в областта на апендикса.
Арсеникум албум – психомоторно безпокойство.
Много му е студено, завива се, но главата му е отвита. Този пациент се чувства най-зле между полунощ и 1 часа и има висока
температура, последвана от втрисания и студени тръпки. Усещане за парещи болки, парещи секрети. Жаден за малки глътки
студена вода, но често. Оплакване от стомашно-чревния тракт.
Алиум цепа – обилен, воднист, дразнещ, парещ секрет
от носа. Влошаване в топла стая, подобряване на чист въздух.
Обилен, недразнещ секрет в очите. Силно кихане.
Еуфразия официналис – парещ секрет от очите. Недразнещ секрет от носа. Зачервени очи, влошаване на открито.
Нукс вомика – много зиморничав, не търпи да е от-

вит. Залпово кихане. Раздразнителен, тревожен. Простуда след
претоварване с храна, алкохол или лекарства, след изтощение
от продължителен психически или емоционален стрес, след
претоварване с работа, най-вече умствена. Носът ту се запушва
(през нощта и навън), ту протича (през деня). Пациентът е много
зиморничав, чувствителен към течение, не понася никоя част
от тялото му да е отвита.
Пулсатила – гъста, жълтеникава или жълто-зеленикава
хрема, недразнеща. Влошаване в топла стая нощем. Подобряване на хладно. Без жажда. Иска непрекъснато да има някой при
него, да му обръщат внимание. Плачлив.
Меркуриус солубилис – гъста, жълто-зелена хрема.
Лош дъх. Обилна саливация. Нагнояване, разязвяване. Отпуснат език със следи от зъбите. Болка в гърлото.
Хепар сулфур – дрезгава лаеща кашлица, особено след
излагане на студ или течение. Усещане за треска в гърлото.
Пулсираща болка в гърлото. Пробождащи болки в ушите при
преглъщане. Подобряване от топли напитки. Лош дъх. Много
зиморничав. Силна раздразнителност. Голяма чувствителност
към докосване.
Автор: д-р Димитрина Атанасова

Хомеопатия
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Хомеопатична аптечка за
зимата
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АСТРОЛОГИЯ

ОВЕН

Октомври
През този период ще се радвате на отлично здраве и жизненост, ще сте изпълнени с любов към живота и вяра в собствените си възможности. Ще бъдете благородни, щедри и общителни.
Повишеният оптимизъм и честите успехи могат да предизвикат
нетърпимост към евентуално осуетяване на плановете ви.
Ноември
Ще се чувствате притиснати както поради финансови причини,
така и заради проблеми с обкръжението ви. Пазете се от бивши
съпрузи, приятели или партньори, които може да станат ваши
врагове. Високо самочувствие и стремеж към независимост и
абсолютна свобода, най-вече финансова, характеризират периода. Понякога липсата на обективност и самокритика може да
забавят постигането на желаните резултати.
Декември
Ще имате възможности за напредък. Ще постигнете необходимите промени, без да се появят никакви пречки. Ще сте щастливи и доволни от живота. Духовността и материалните удобства
в живота ще се допълват взаимно. Възможни са пътувания. Изпълнени сте с вяра. Ще се обърнете към мистицизма, за да се научите как да оценявате това, което имате, и как да го споделяте.

ТЕЛЕЦ
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Октомври
Месец на постижения. Ако участвате в съдебни дела, те ще приключат успешно, защото през този месец всичко ще е на ваша
страна. Ще направите цялостен ремонт на дома си или дори
може да се преместите на по-удобно място. Не е разумно да
проявявате неуважение към другите.
Ноември
Ще вземате правилни решения. Сериозното и съзнателното
ви отношение ще ви осигурят издигане в обществото, макар и
бавно. Вашата честност и почтеност ще бъдат оценени от приятелите ви. Ще бъдете източник на вдъхновение за много хора.
Ще ви хрумнат идеи за създаване на проекти, които да са от
полза за заобикалящата ви среда. Добър период за ремонт на
дома или офиса.
Декември
Вие сте общителни и великодушни по природа и искате да помагате на другите, да ги просвещавате и съветвате. Ще изпитвате съмнения относно способностите си и качеството на работата си и ще се нуждаете от експертен съвет, който обаче може
не винаги да е правилен или подходящ за вас. Ще имате успех у
дома, в обществения живот, пътуванията и финансите.

в благотворителни инициативи. Много вероятно е да ви предложат длъжност, която ще ви позволи да защитавате нуждите
на другите.

Астролог:
Микаел

БЛИЗНАЦИ

Октомври
В началото на месеца ще се прояви отрицателната страна на
характера ви. В отношенията си с другите ще бъдете непостоянни, избухливи и раздразнителни. За сметка на това през втората половина на месеца ще бъдете приветливи и великодушни.
Партньорът ви ще ви помоли да направите огромна жертва в
името на любовта.
Ноември
Ще се отдадете на духовността и мистицизма през този период.
Ще сте спокойни и ще успеете да финализирате проектите си.
Ще вдъхвате доверие както в бизнес средите, така и в личните
ви взаимоотношения. Ще сте способни да контролирате и работата си, и семейните дела. Ще се забавлявате и ще създавате
хармония около себе си. Приятел ще се нуждае от вас и вие
веднага ще се отзовете.
Декември
Ако започвате нова връзка, тя трябва да бъде основана на
взаимна честност. Ако ви предложат работа, за която не сте
подготвени, заемете се с получаването на необходимата квалификация и не играйте нечестно, защото рано или късно ще
бъдете разкрити. Ще предприемете кратко, но много приятно
пътуване.

РАК

Октомври
Ще възстановите силата на волята си и ще бъдете заредени с
нови сили за действие. Ще сте изпълнени с ентусиазъм и ще
имате много нови интереси. Динамичните събития около вас
не винаги отговарят на истинските ви възможности, но това не
трябва да ви обезкуражава, защото през този месец ще сте в
състояние да преодолеете каквито и да е пречки.
Ноември
Ще се чувствате страхотно, ще бъдете щедри и оптимистично
настроени. Загрижени сте за благополучието на всички около
вас и ще искате да защитите хората, които обичате. Почти без
никакво усилие ще привличате благоприятни обстоятелства и
ресурси. Ще сте търсен и желан партньор както в бизнеса, така
и в личните взаимоотношения. Жените ще ви донесат успех в
начинанията.
Декември
През този месец ще сте много привлекателни за противоположния пол. Доходни и престижни занимания. Ще се радвате
на разбирателство и взаимно уважение във взаимоотношенията ви с околните. С труда си може да се включите и да помогнете

ЛЪВ

Октомври
Този месец ще бъде много положителен. Ще разширите хоризонтите си чрез философия, повишаване степента си на образование или чрез пътуване. Будният ви ум привлича хората
около вас. Бъдете толерантни към мненията на околните. Не
използвайте своята убедителност за нечестни цели.
Ноември
Периодът ще се характеризира с изблик на енергия и ентусиазъм. Ще реализирате целите си единствено благодарение на
собствените си усилия. Ще проведете интересни разговори.
Прекаленото безразсъдство и пренебрегване на опасностите
е крайно неразумно.
Декември
Ще сте много харесвани от противоположния пол през този
месец. Може би ще се почувствате привлечени от по-млад от
вас партньор, който ще ви съблазни с топлота и нежност. Взаимна симпатия и уважение във връзките ви. Ще помогнете на
приятел при изпълнението на задачите му. Общуването с деца
ще ви донесе приятни емоции.

ДЕВА

Октомври
Ще бъдете бдителни и ще действате методично. Месец на непрекъснато личностно развитие и триумф. Тайната на успеха е
да действате спокойно и разумно във всяка ситуация. Ще сте
интроспективни, наблюдателни и аналитични. Партньорът ви
ще е притеснен от вашето равнодушие. Включете го в проектите си и му покажете, че чувствата ви не са се променили.
Ноември
През този месец съществува вероятност да се появят отново
проблеми от миналото. Кавги, които сте мислели за приключени, отново ще ви напомнят за себе си. Във взаимоотношенията
си избягвайте да правите неуместни сравнения, това няма да
бъде прието добре от отсрещната страна. Семейно събиране
ще остави у вас неприятно чувство.
Декември
Ще трябва да се изправите срещу собствените си задръжки и
ограничения, както и срещу тези, наложени ви от обстоятелствата. Може би ще искате да отхвърлите изцяло всички ограничения и да разширите сферата си на дейност, да посетите
нови места и да правите неща, с които не сте се занимавали
досега. Възможна е смяна на работното място или местожителството, както и прекъсване на взаимоотношения.

ВЕЗНИ

Октомври
Ще сте общителни и весели. С готовност ще съветвате, просве-

щавате и ще помагате на другите. Късмет вкъщи, в обществения
живот, при пътувания и финансови операции. Ще сте едновременно практични и с богато въображение. Ще отдавате голямо
значение на имиджа си и на забавленията. Помогнете на другите и им покажете своята привързаност. Знаете, че е по-добре да
даваш, отколкото да получаваш.
Ноември
Ще бъдете изпълнени с любов към живота и вяра в собствените
ви възможности. Ще имате успех във всичко свързано с юридически процедури. Напредък и личностно развитие. През този
месец ще сте изключително снизходителни, но не позволявайте на хората да злоупотребяват с вашата толерантност.
Декември
Баланс между духовността и материализма. Честност, почтеност и отговорност. Успехът ви е гарантиран, но не и без да положите известно усилие. Началото винаги е трудно. Рисковете
винаги трябва да бъдат обмислени. Ще трябва да осъзнаете, че
някои врати се отварят, а други се затварят, но нищо от това не е
окончателно. Ще сте заредени с енергия. Не бъдете арогантни.

АСТРОЛОГИЯ

Хороскоп
есен-зима 2012

СКОРПИОН

Октомври
Вътрешният ви свят и емоциите ви ще бъдат в хармония през
този месец. Работоспособност и необикновена вътрешна сила.
Не се прекланяйте пред никого. Конкурентите ви ще се опитат
да ви попречат, но вие ще ги победите. Вероятни проблеми в
любовните отношения.
Ноември
Ще се чувствате неудовлетворени от живота през този период.
С магнетизма си ще завладеете въображението на другите, но
самодоволството ви може да ви доведе до депресии, желание
за бягство от действителността, недоволство, психологическа
зависимост и отдаване на пороци като алкохолизъм.
Декември
Периодът ще се характеризира с наслаждаване на живота,
изострена чувствителност, силни страсти, ненаситност и невъздържаност. Възможни са романтични изблици. Ще имате
огромна енергия за работа, силна концентрация и необикновен подход на действие. Ще сте в състояние да ръководите
останалите. Ще бъдете изключително активни. Ще се проявите
като добър психолог. Ще свалите маските на някои хора и ще
разкриете истинската им същност.

СТРЕЛЕЦ

Октомври
Период на заздравяване на семейните връзки и взаимоотношенията с любимите ви хора. Опитайте се да се помирите с
човек, с когото сте в обтегнати отношения. Със сигурност ще
имате успех и ще преодолеете неразбирателствата и грешките
от миналото.
Ноември
През този месец са вероятни конфликти в дома. Опитайте се
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АСТРОЛОГИЯ

КОЗИРОГ

Октомври
Предстои успех във всичко. Благоприятен период за правенето
на големи планове. Действайте разумно и най-вероятно нещата
ще се получат по желания от вас начин. Проблемът е, че представителите на тази зодия никога не са доволни от постигнатото. Трябва да се научите да сте по-потайни относно проектите
си, за да не ви изпреварят конкурентите ви и да не започнат
свой бизнес с вашите идеи.
Ноември
Ще сте изпълнени с носталгия и ще бъдете изцяло завладени
от спомените от миналото. Ще ви липсва времето, когато сте
имали влияние и власт. В някои случаи е възможно да се появят
отново и стари конфликти. Опитайте се да гледате напред, защото ви очаква хубаво бъдеще.
Декември
Ще осъзнаете, че знанието носи сила и свобода. Вие сте талантливи и непредубедени, но това не влияе на аналитичните ви
способности. Късмет в бизнеса. Не оставяйте възможностите да
ви подминат. Необичайни мисли, действия и емоции. Ще поставите началото на нова връзка, която ще започне щастливо, без
обичайните ви притеснения.

ВОДОЛЕЙ
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Октомври
Месец на хармония. Ако ограничавате харченето, бизнесът ви
ще процъфтява. Доброто ви чувство за хумор и оптимизмът ви
ще ви направят желан събеседник. Това ще ви радва, тъй като
отдавате голямо значение на светския живот. Някой се надява
да забележите колко много ви харесва. Вгледайте се в очите му
и ще разберете кой е той.
Ноември
Здравето ви ще се подобри. Ще придобиете голямо влияние в
работата и в обществения живот. Време е да постигнете нови
цели и да надминете себе си. Ще получите ценна информация
или неочаквани възнаграждения. Приятел ще ви покани на
парти, което дълго ще помните.

ХОРОСКОП 2011

да не реагирате емоционално на проблемите, вместо това анализирайте причините за поведението си. Във взаимоотношенията с майка ви или други роднини от женски пол може да има
напрежение и разногласия. Не очаквайте семейството ви да
одобри плановете ви. Вероятни здравословни проблеми, причинени от емоционален дисбаланс. Погрижете се за нервите си
и се хранете правилно.
Декември
През този период ще ви липсва работна дисциплина за постигането на цели, които изискват постоянство и методичност.
Опитайте се да се освободите от напрежението и избягвайте
вземането на важни решения. Наслаждавайте се на взаимоотношенията си с другите. Старайте се да сте в добро настроение
независимо от обстоятелствата.

Декември
Ще се бунтувате срещу непосилни изисквания през този месец. В края на годината ще искате да направите равносметка на
всичко постигнато. Спазвайте установения ред, за да избегнете
опасни ситуации. Намерете баланса. Занимавайте се с някаква
физическа дейност. Отпуснете се и се вслушайте в нуждите на
тялото си.

РИБИ

Октомври
През този период ще сте заети с нови планове, протоколи и
изисквания, които са необходими за създаването на успешен
проект. Изпълнете се с любов и вяра в успеха и всичко ще протече според плановете ви. Важни ще са отношенията ви с чужденци.
Ноември
Опасността ще ви привлича. Не се занимавайте със спорт. Ще
ви привличат хора с авантюристичен дух или опасни ситуации.
Внимавайте да не се отдадете на вредни и саморазрушителни
навици. Лесно се поддавате на влияние и тази тенденция ще е
особено силно изразена през този месец. Пазете се от негативно настроени хора. Погрижете се за здравето си – вероятни са
проблеми с хронични заболявания.
Декември
Ще сте склонни да преувеличавате и да се държите надменно
или арогантно. Ще се чувствате като победители, но плановете
ви няма да имат реална основа, затова не е добре да започвате нов бизнес през този период. Може да имате разногласия с
хора, които считате за свои ментори. Бъдете умерени и скромни.

ДОМ С ХАРАКТЕР
В сърцето на Бояна, с прекрасни панорамни
гледки към Витоша и София.
Стилна и дръзка архитектура в пълна хармония
със заобикалящата природа.
Френски прозорци, съчетани с дървени фасадни
елементи – усещане за свобода и простор, в
комбинация с топлината и уюта на дървото.
16 апартамента, всеки един с уникално
разпределение - възможност за избор, съобразен
с вашата индивидуалност.

tel.: +3592/9631632, fax: +3592/9631590, mob.: +359/888633955, e-mail: linearossa@abv.bg

www.linearossa-bg.com
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СЪБЕРЕТЕ С РАДОСТ ПЛОДОВЕТЕ НА ЕСЕНТА!

www.krasnaya-bg.com

