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Месецът на любовта и виното – опияняващ,
романтичен, възпламеняващ!
Какво щастие е да се родим и живеем на тези
географски ширини, които са признати за родина на
превръщането на божествения гроздов сок в божествена
напитка! Какво съчетание на празници, което ни дава
уникалната възможност да комбинираме виното и
любовта и да изживеем прекрасни моменти, свързани с
близки хора, да се отдадем на романтични преживявания,
възпламенени от силата на виното!
Страстният месец февруари е пред нас... Трябва
само да си създадем красиви спомени. Да изпълним
сърцата си с топли чувства и да запалим пламъчетата на
любовта в очите си!
В този месец ние ви пожелаваме да отключите
романтиката в себе си и да откриете пъстри, пламенни и
вдъхновяващи моменти!
А ние от своя страна ще ви позабавляваме с новия
ни брой, посветен изцяло на създаване на приятни
усещания и полезна информация.

Екипът на Bilka Lifestyle
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НовинА на броя

НовинА на броя
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Спечелете
с Bilka!
www. bilkapromo.bg
Участвайте и спечелете! От 20 януари до 10 март с кода
от стикера на всеки закупен крем за лице от гроздовите серии
на Bilka Collection може да се регистрирате в промоцията на
„Bilka Lifestyle” на специално създадения сайт:
www. bilkapromo.bg
Oчакват ви 50 дебитни карти х 200 лв. – всеки ден един
от вас печели дебитна карта за покупки на стойност 200 лв.
Цялата информация, условия за участие и имената на
печелившите може да получите на промосайта.

Сега е моментът!
Празникът на виното и влюбените наближава. Bilka
Collection ви предлага възможност да осигурите точните подаръци за вашите любими хора! Имате възможност да им предоставите кремове за лице, които ще направят кожата им сияйна и
лицата им - усмихнати! А уханието им ще бъде пристрастяващо!
Подаръчната сума от 200 лв. може да получите на дебитна карта, на вашата дебитна карта или в брой. Изборът е
ваш!
Пожелаваме ви успех!

Bilka upgrape Bio certfied
Крем за лице Регенериращ TIMECODE
Ново поколение BIO Крем за лице с регенериращо действие. Съдържа ефективни натурални съставки, които забавят процесите на стареене, видимо намаляват бръчките и
възстановяват еластичността на кожата. Ежедневната
употреба на крема придава свеж и младежки вид на кожата
на лицето, защитава я от вредното въздействие
на околната среда и ежедневния стрес.

Bilka upgrape Bio certified
Крем за лице Хидратиращ 24 ЧАСА
Ново поколение BIO Крем за лице с дълготраен
хидратиращ ефект. Съдържа натурални съставки, които
ефективно стимулират естествените процеси на регенерация, осигуряват дълготрайна 24-часова хидратация на
кожата, подобряват структурата и изглаждат тена. Ежедневната употреба на крема повишава еластичността на
кожата и създава усещане за здрава и сияйна кожа.

Крем за лице с БЯЛО ГРОЗДЕ
Подхранва кожата на лицето с витамини, ензими и натурални стимулатори, от които се нуждае, за да изглежда
млада и свежа. Съдържа активна съставка от най-нов клас
RENOVAGE, която предотвратява първите процеси на
стареене на клетките – дехидратация и петна по лицето,
видимо заглажда фините бръчици и разширени пори,
успокоява зачервяванията и задържа влагата в кожата.
Натуралният екстракт от БЯЛО ГРОЗДЕ и ВИТАМИН Е
ускоряват регенеративните процеси на кожните клетки,
блокират свободните радикали и така се забавя появата
на първите мимически бръчки.

Крем за лице MAVRUD ageEXPERT
Уникална формула, в която са съчетани силата на
българското грозде „Мавруд“ и най-хитовите и
модерни съставки, използвани в съвременната
козметика. Клинично тестван и с доказано действие,
той съдържа най-мощните антиоксиданти и активни
регенериращи съставки. Ефективно стимулира обновяването на кожата отвътре, като видимо намалява признаците на стареене. Абсорбира се изключително добре от кожата, предизвиква бърз лифтинг и
защитава кожата от кислороден стрес.
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СЪБИТИЯ

СЪБИТИЯ

Билка представя
Bilka upgrape Bio certified
Чиста храна за вашата кожа
Ново поколение Био козметика, разработена по съвременни революционни формули на основата на комбинация от ценни 100% натурални и
органик активни съставки, сертифицирани за чист биопроизход, с доказана
ефективност и безопасност.
Концепцията на новите продукти обединява:
• общоизвестните полезни качества на гроздето като мощен антиоксидант, предотвратяващ стареенето и контролиращ свободните радикали;
• ценни и доказано ефективни растителни съставки, притежаващи
ЕКО сертификати за чист биопроизход;
• революционни продукти на биотехнологиите.

Нов TV клип
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Телевизионната премиера на новата серия започна в национален мащаб в края на януари.
Надяваме се, че в студените и мрачни дни в домовете ви ще има слънчево настроение с новата топла и слънчева визия на Bilkaupgrape Bio certified!
Телевизионният клип залага на емоциите и търсенията на съвременната млада жена за по-чист, по-хармоничен и природосъобразен начин на живот.
Новата серия Bilkaupgrape Bio certified се явява естествена част от подобен начин на живот.
Екипът, който с ентусиазъм и вдъхновение създаде новата реклама, е: Silver advertising – идея и сценарий, Global Films – филмова продукция.
Пожелаваме на всички български жени да правят най-добрия избор за себе си – чиста природа, чиста храна, чиста козметика!
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Здраве и хармония

Здравето на устната кухина и зъбите със сигурност отдавна не е чисто здравен проблем. Усмивката е едно от първите
неща, които събеседниците ни забелязват и които създават
първите впечатления за нас както у нашите бизнес партньори,
така и в личния ни живот. Всеки от нас иска да има красива усмивка – бели, подредени зъби и здрави венци, без белези на
възпаление като кървене и подуване.
Основните заболявания, които поразяват устата, са кариесът с неговите усложнения и пародонтитът. Днес вече се
знае със сигурност, че те се предизвикват от различни видове
бактерии, които представляват част от зъбната плака. Добрата
лична орална хигиена е най-силното оръжие срещу всяко от
тези заболявания.
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Пълното почистване на устната кухина се състои от три
стъпки:
;; първата стъпка е четкането на зъбите с четка със
средно твърд косъм и малък размер на главата, позволяваща
адекватно почистване на всички зъбни повърхности в устата,
заедно с паста за зъби със състав, съобразен с възрастта на пациента и неговите лични нужди. Тези средства сами по себе си
са нищо без правилна техника на почистване, за която е желателно всеки човек да се консултира със своя стоматолог, тъй
като тя може да бъде различна в отделни участъци на устата и
зависи от много фактори;
;; следва почистване на плътните междузъбни пространства чрез използването на конци за зъби или междузъбни
четки, когато венецът вече се е отдръпнал;
;; третата като последователност, но не и по важност
стъпка е използването на вода за уста – след отстраняване на
зъбната плака с четка, паста и конци, почистването на устната
кухина е добре да бъде завършено с вода за уста поради нейното антибактериално действие. Водите за уста се явяват добро
решение и за случаите, в които след хранене не е възможно да
се измият старателно зъбите.

Серията е разработена и се препоръчва за всички, които предпочитат природосъобразния начин на живот и използват натурални продукти в ежедневието си, и също за хора, които
провеждат хомеопатично лечение. В рецептите не присъстват: химически активни съставки,
мента, флуор, изкуствени оцветители, синтетични парфюмни композиции, които оказват влияние при по-чувствителни и склонни към алергия организми. Препоръчва се от Асоциацията
на хомеопатите в България.

На пазара има най-различни марки води за уста, предназначени за профилактика, лечение или ежедневна употреба. Но
как да се ориентираме коя точно е най-добра за нас?

Здраве и хармония

Водата за уста като част
от оралната хигиена

Когато няма състояние, налагащо употребата на конкретен вид вода за уста, предписана от нашия личен зъболекар, е
добре да се ориентираме към водите на билкова основа. Много от билките имат положителен ефект върху здравето на устната кухина със своето антибактериално действие и освежаващ аромат, които са известни на човечеството от хилядолетия.
Някои билки доказано ускоряват заздравителните процеси, а
други повишават локалния имунитет на лигавицата.
Не бива да се забравя, че макар и естествени, билковите
продукти са много мощни и е необходимо да се съобразим с
това. Ако се лекувате с хомеопатични препарати, е добре водата за уста, както и пастата за зъби, да бъдат съобразени по
състав, за да не попречат на лечението на основния проблем.
Трябва да знаем, че устната хигиена е преди всичко навик. Макар на моменти да изглежда натоварващо използването
на толкова много средства за почистване, то може да ни спести много грижи, болки и не на последно място средства. Цялата процедура по почистване, след усвояване на правилната
техника, отнема не повече от 10 минути дневно. Поради това
родителите трябва още от ранна възраст да наблягат на създаването на трайни навици у децата първоначално за четкане,
а след това за използване на конци и води за уста, разбира се,
съобразени с тяхната възраст.

Серията пасти за зъби и вода за уста BilkaDent EXPERT е създадена с терапевтично направление и в нейния състав влизат повече от 10 вида лечебни растения и лактати на млечната
киселина, които създават най-ефективната екобариера срещу появата на кариеси, потъмняване
на зъбния емайл и възпаления на венците от различно естество. Нейната идеология е съобразена с посочваните от съвременните стоматолози най-нови тенденции, че в оралната хигиена
трябва да се подхожда комплексно. За здрави зъби и венци е необходимо да се използват пасти
за зъби и вода за уста със сходни състави, които не само способстват в най-висока степен оздравителните процеси в устната кухина, но и водят до дълготраен лечебно-профилактичен ефект.
Те могат да се ползват ежедневно, тъй като към естествените “меки” антибактериални агенти
болестотворните микроорганизми не успяват да изградят резистентност.

Автор: д-р Николай Данов
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С органик ЕКСТРАКТ от гроздови
семки, сертифициран от ЕСОСЕRT

Не е тайна, че ниските температури имат негативно влияние върху кожата. Студеният въздух я изсушава и дори може да
влоши някои съществуващи вече заболявания.
За да се погрижим за здравословното си състояние,
трябва да се доверим на козметика, богата на хидратиращи и
подхранващи съставки, натурални масла и витамини.
Хубавата и здрава кожа се постига в няколко стъпки. И
снегът, който „галено щипе бузките пак”, вече няма да оставя
трайни следи върху нея.
ХИДРАТИРАНЕ
Според дерматолозите овлажняващите продукти трябва
да се нанасят два пъти дневно – сутрин и вечер.
Изберете по-мазен лосион за тяло или тоалетно мляко
и отделяйте поне по 5 минути за извършване на процедурата.
Важно е продуктът да попие добре в кожата, затова масажирайте, колкото време е нужно. Обърнете специално внимание на
лактите и коленете, защото кожата там е по-суха, отколкото в
другите части на тялото.
Кремът за ръце трябва да се превърне във ваш задължителен аксесоар. Изберете продукт с дълбоко овлажняващ
ефект и не забравяйте да го нанасяте колкото се може по-често. За да предпазите ръцете от изсушаване, използвайте гумени
ръкавици, когато миете съдове, и топли такива, когато излизате
навън.
Не забравяйте и грижата за краката. Затворените обувки
са техен естествен враг, а мокрите чорапи могат дори да доведат до образуването на гъбички. Затова като за начало запасете
се с непромокаеми ботуши, а след това се снабдете с хидратиращ крем за крака. Той ще се погрижи за тях и през лятото ще
можете да обуете сандали без притеснение.
Хидратирането обаче не е само външно. Консумирайте
плодове и зеленчуци с високо водно съдържание като моркови, марули, горски плодове, ябълки и грозде. Пийте много вода,
чай или плодови сокове.
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Зимна грижа за
цялото тяло

ПОДХРАНВАНЕ
Козметичните продукти, създадени от натурални продукти, са най-добрият избор за грижа през зимата. В състава им

трябва да присъстват витамини, масла и антиоксиданти.
Червеното грозде например подобрява еластичността
на кожата, притежава антиоксидантни свойства, стимулира
кръвообращението и влияе върху подмладяването на кожата.
Затова можете да изберете козметика, която включва сочния
плод в състава си.

Bilka upgrape Bio certified

ЕКСФОЛИРАНЕ
Ако 2 пъти седмично ексфолирате тялото си, то лющещата се суха кожа завинаги ще остане в миналото. Ползите от процедурата се крият в премахването на мъртвите клетки и възможността кожата да попие повече влага и полезни вещества
от козметичните продукти, които използвате. Важно е обаче да
не се прекалява с третирането, защото това може да доведе до
обратен ефект – увреждане и изсушаване на кожата.

Bilka upgrape Bio certified
Глицеринов балсам за ръце
Регенериращ

Хидратиращ гел-скраб за
измиване на лице

СЛЪНЦЕЗАЩИТА
Противно на очакванията, през зимата слънчевите лъчи
са много силни, а снегът спомага допълнително за вредното
им действие, защото отразява светлината. Затова не излизайте
от дома си, без да сте нанесли слънцезащитен продукт върху
непокритите участъци от кожата си. Крем за лице и лосион за
тяло с фактор 15 биха били напълно достатъчни.
ПОЧИСТВАНЕ
За да проработят всички гореописани стъпки, отделете
специално внимание и на почистването на кожата. През зимата не е добра идея да използвате козметика със съдържание
на алкохол, защото изсушава кожата. Изберете продукт, който
запазва естествените нива pH и мазнини. В противен случай
организмът ще бъде стимулиран да произвежда повече от
последните, за да възстанови хидробаланса на епидермиса. А
това може да доведе до образуването на акне, запушени пори
или други кожни раздразнения.

Антицелулитен гел
Модулатор за тяло
MAVRUD ageEXPERT
Изглажда и стяга кожата,
подобрява силуета

Ефективно редуцира
целулита и моделира
тялото

Крем за ръце
MAVRUD ageEXPERT

Крем за ръце и нокти
с БЯЛО ГРОЗДЕ

Овлажнява и подхранва
С подмладяващо кожата кожата
действие
11
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основата му е овладяването на пълното йогийско дишане. To
се състои от три основни вида: коремно, диафрагмено и гръдно.

В ежедневието си ние не се сещаме да мислим как дишаме, докъде поемаме въздух – през устата ли се случва това или
през носа, как издишаме, задъхваме ли се, защо и т.н. Тези въпроси не ни занимават, просто живеем и дишаме по инстинкт, без да
осъзнаваме и да се замисляме над това.
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Въз основа на 23-годишната ми практика в йога мога да
кажа, че наистина правилното дишане е изкуство! Всеки начинаещ, започвайки такава практика, сблъсквайки се за първи път с
нея, има чувството, че никога няма да я овладее и се пита: „Необходимо ли ми е това – нали съм добре!” Когато се положат нужните усилия и постоянство, ние започваме да осъзнаваме колко
е важно това за нашия организъм, за това как се чувстваме, как
изглеждаме, как можем да си помагаме с дишането и постепенно
започваме да усещаме ефекта и да го превръщаме в навик.
Най-лесният начин да се научим да дишаме правилно е
да се обърнем към специалист. Необходимо е да потърсим преподавател по йога, който да е овладял не само физическите упражнения и пози, но и огромния раздел на йога Пранаяма. Така
се нарича учението за съзнателно управление на дишането. В

При коремното дишане вдишваме като издуваме корема,
напълвайки основата на белите дробове с въздух, а на издишване го прибираме. Гръдният кош не се разширява. Коремното
дишане осигурява най-голям дихателен обем въздух. Ритмичното спадане на диафрагмата упражнява лек и постоянен натиск
върху коремните органи.
При диафрагменото дишане се разтварят плаващите ребра встрани и по този начин се разтяга диафрагмата. При това
дишане се изпълва средната част на белите дробове.
При гръдното дишане се увеличава обемът на гръдния
кош. При него се повдигат ключиците, като само горната част на
дробовете (върховете) се изпълват с въздух. Това е най-непълноценното от трите вида дишане – то изисква най-голямо усилие и
допринася най-малка полза.
Сливането на трите е пълното йогийско дишане. По време
на това комбинирано дишане нито една част от белите дробове
не остава неизпълнена с въздух. Изключително полезно, то успокоява нервната система и така влияе благотворно върху цялостното ви здраве, помага ви да се чувствате по-добре, да спите
по-добре, да боледувате по-малко, да изглеждате по-добре и да
се усмихвате по-често!
Когато опитвате сами да изпълнявате „пълното йогийско
дишане“, спазвайте основните правила:
1. Винаги дишайте през носа (вдишване и издишване).
Има 3 основни причини за това.
• косъмчетата в ноздрите действат като филтри за почистване на въздуха, преди да навлезе в дробовете;
• въздухът, поет през носа, извървява по-дълъг път, отколкото този, поет през устата. Това ви позволява да го контролирате по-лесно, увеличавайки времето за вдишване и да го насочите към онази част на белите дробове, която желаете;
• свиването на коремните мускули се контролира много
по-лесно.
2. Преди вдишването направете възможно най-пълно издишване.
3. Концентрирайте се изцяло върху дихателния процес,
нека мисълта ви следи пътя на влизащия и излизащия въздушен
поток.

Съществуват очистителни дишания като „капала бхати“ и
„бастрика“. Подобрявайки метаболизма, те изчистват нашето
тяло от отрови дори на клетъчно ниво, засилват имунитета, забавят процесите на стареене, имат ефект върху фигурата, като
помагат за преодоляването на целулита. Могат да се ползват и
като профилактика на грипни и вирусни заболявания. Още при
първите симптоми на заболяване – кихане, хрема, болки в гърлото, започвайте да ги практикувате, така ще прочиствате дихателните пътища и белия дроб от вирусите. Финалът на „капала
бхати“ е коремоизтеглячът, който има уникален лечебно-профилактичен ефект върху стомах, далак, панкреас, тънки и дебели
черва, черен дроб.
Тези по-сложни дихателни техники трябва да се овладеят
с помощта на професионален учител, за да сте сигурни, че ги
изпълнявате правилно и за да постигнете желания ефект.
Успокоителните упражнения като алтернативно и ритмическо са изключително полезни за сърцето, нервната система,
имат силен антистрес ефект.
Дихателните упражнения са изключително важни за цялостното здраве и е добре да се правят ежедневно. Ефектът се
подсилва, ако се практикуват сред природата, в планината, на
морския бряг. Особено практиките сутрин при изгрев и вечер
при залез-слънце дават фантастичен ефект.
Разбира се, в ежедневието не е нужно да мислим точно как

да дишаме, просто си дишаме по инстинкт, но на ден е хубаво
минимум 10 минути дихателна гимнастика. Чудесно е да се преплитат йога позите с пълно йогийско дишане – това подсилва
ефекта от всяка поза. Има особено значение при извиващи назад пози като „кобра”, „риба” и „мост”.
Дишането е от основно значение за нашето съществуване,
изхождайки от това че без храна можем над 20 дни, без вода –
над три, без въздух само няколко минути.
Дишайте, за да живеете пълноценно!

Здраве и хармония

Правилното дишане е
изкуство

4. Заемете поза с изправен гръб. Може да седнете по турски, изправени (главата, шията и гърбът са в една линия) или в
поза „лотос“. Може също да седнете на стол, да стоите прави или
да легнете по гръб на пода.

Автор: Даниел Петров

Даниел Петров основава спортен клуб „Скорпион“ през 1997 г., който за кратък
период от време става най-големият йога клуб в страната.
От 2009 г. е упълномощен да представлява Световната федерация по йога за
България и всички славянски страни. А спортен клуб „Скорпион“ е единственият
йога клуб, който получава лиценз от световната федерация за големите заслуги,
знания и постижения на неговите ръководители – Даниел Петров и Ива Благоева.
От 15 държавни първенства СК „Скорпион“ е бил 14 пъти на І място и един път
на ІІ място. Има 5 световни титли, две от които са на Даниел Петров, и две на Ива
Благоева. През 2009 г. на световното първенство по йога в Рим Даниел Петров
извежда българския отбор на II място след индийците.
Йогата, която той преподава, е отърсена от индуизъм и ненужни фанатични
практики. Наблегнато е изцяло на здраве, красота, дълголетие, забавящи стареенето практики и антистрес ефект. Работи с хора от всички възрасти (най-малкият
представител на клуб „Скорпион“ е на 3 г., а най-възрастният е на 78г. –Лазаринка Лазарова).
Всяка година йога клуб „Скорпион“ организира най-големите йога лагери и семинари на море и планина.
www. club-scorpion.com
Facebook: Yoga club-Scorpion Bulgaria
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Кой не желае да изпита съвършената любов – идеалната смес от страст, себеотдаване и вълнуващи душата
емоции, водещи към пристрастяване!
Любовта е дръзновение, не се подчинява на волята ни
или на нашите действия. Тя променя хората към подобро, без нея животът би бил сив и скучен.
Нека не затваряме сърцата си за истинските чувства, да
не се страхуваме от любовта, от това, че може да бъдем
наранени, разочаровани, огорчени... Ние не спираме
да харесваме розата, въпреки че се набождаме на
бодлите й. Защо с любовта да е по-различно?
Животът е прекалено къс, нека да наричаме нещата с
истинските им имена. Толкова е трудно да произнесем
думите „обичам те”! Изпитваме притеснения, стеснителност... а това простичко признание е вълшебно и е
способно да промени целия ни живот!
Да подхраним хормоните на любовта с това уханно и
съблазнително меню.

Необходими продукти за
мащерка крутоните
4-5 тостерни филии
1-2 счукани скилидки чесън
50 г масло
1-2 ч. л. мащерка
сол и черен пипер на вкус

Необходими продукти
за 3-4 порции
400-500 г телешко филе
150-200 г печурки
200 г кромид лук (2 глави)
150 г заквасена сметана
50 г масло
1 с. л. брашно
2-3 кисели краставички
1-2 ч. л. червен пипер (по желание)
1 кубче телешки бульон
1-2 с. л. коняк
сол и черен пипер на вкус

Чеснова крем-супа с
мащерка крутони

1-2 глави чесън
1-2 глави кромид лук
350 г картофи (2-3 бр.)
1 литър пилешки бульон (1-2 кубчета)
100 мл сметана
1-2 с. л. лимонов сок
сол и черен пипер на вкус
14

1. Нарязаният на кубчета кромид лук се запържва в малко
олио до златисто. Добавят се скилидките чесън и картофите (на кубчета), бульонът и черен пипер.
2. Къкри до омекване на продуктите, към края се добавя
сметаната и при необходимост малко вода, пюрира се,
подправя се с лимоновия сок, сол и черен пипер.
3. Маслото се разтапя в широк тиган с продуктите за крутоните. Нарязаните на кубчета филийки се запържват в
маслото до хрупкавост и се сервират в супата.

Телешко филе
„Строганов”

Петя Щифлер

Необходими продукти
за 4-5 порции

Начин на приготвяне

ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Афродизиаци
от Петя

Начин на приготвяне
1. Лукът, нарязан на къси лентички, се запържва до златисто, поръсва се с червения пипер, брашното, разбърква се,
сипва се бульонът (предварително разтворен в малко
вода) и се оставя да къкри нежно 5 минути. Добавя се
заквасената сметана и след около 5 минути се отдръпва
от огъня.

2 Гъбите, нарязани на шайбички, се запържват в маслото и
се прибавят в соса.
3. Месото се нарязва на дребни кубчета или дебели къси
лентички, запържва се до полуготовност на много силен
огън, сипва се конякът, добавя се и гъбеният сос заедно с
нарязаните на малки кубчета краставички. Подправя се
с черен пипер. Поднася се с гарнитура от нудели (пасталентички), печени картофи или варен ориз.
15

ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Необходими продукти
500 г брашно
1 пакетче суха мая
1 с. л. захар
2-3 ч. л. сол
2-3 с. л. зехтин (още толкова за поръсване)
2 ч. л. чесън на прах
2 моркова
1 тиквичка
1 китка копър
черен пипер на вкус

Орехови мъфини
с кестени
Необходими продукти
за 12 броя
300 г замразени обелени кестени
200 г смлени орехи
150 г захар
4 яйца
100 г масло
1-2 ванилии
1 ч. л. бакпулвер
1 с. л. ром
16

Омаен зелен чай с
мента
Необходими продукти за 4 порции
1 л вода
2-3 ч. л. зелен чай (или 2-3 пакетчета)
1 китка прясна мента
3-4 с. л. мед
50 мл кафяв ром (по възможност)

Начин на приготвяне
1. Брашното се разбърква (най-добре с кухненски робот
или дървена лъжица) с маята, солта, захарта и чесъна.
Добавят се рендосаните на едро моркови и тиквичка,
нарязаният копър, зехтинът, черен пипер и приятно
топла вода, колкото да се замеси средно твърдо тесто
(внимавайте да не стане прекалено меко). Покрива се и се
оставя да втаса до удвояването на размера си.

1. Кестените се кипват с малко вода (колкото да ги покрие)
и 50 г захар, докато поомекнат, изцеждат се и се пюрират.
Яйцата, ванилиите и останалите 100 г захар се разбиват
до пухкавост.
2. Маслото се разтопява и разбърква до хомогенна смес с

кестените, орехите, бакпулвера, яйчената маса и рома.
Мъфин форма (за 12 броя или други подходящи с форма на
сърчица) се намазва с масло, сместа се разпределя равномерно и се пече в предварително загрята на 180-190°С
фурна около 30 минути.
По желание разбийте 200 г заквасена сметана с 30 г пудра
захар, 1 ванилия и украсете мъфините с нея.

ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Зеленчукова пита
с копър

Начин на приготвяне

2. Тестото се намесва съвсем леко, прехвърля се в подходяща тава с приблизителен размер 23 на 30 см. Повърхността се изравнява, натискайки с намокрени пръсти.
Поръсва се със зехтин. Втасва още около 30 минути и се
пече в предварително загрята на 180-190°С фурна около
50 минути.

Начин на приготвяне:
1. Водата се кипва, добавят се зеленият чай и листенцата мента. Запарва се настрана от огъня 10
минути. Прецежда се, добавят се медът и ромът.
В зависимост от това дали желаете да се охладите или
разгорещите, сервирайте горещ или студен с лед.

Петя Петкова Щифлер е известен кулинар, автор на „111 рецепти около света”, участник
в предаването „Lord of The Chefs”, част от „Момичетата от града”. Тя обича да експериментира с различни вкусове и аромати и каквото и да приготвя, влага в него цялото
си сърце.
„Имайте предвид, че винаги голямата любов и големият успех са свързани с голям риск”
е казал Далай Лама. Но за да не се налага да рискувате, ви даряваме с 69 изпитани афродизиака, с които бързо и сигурно да стигнете до любовта... или да я събудите отново!
Защото във връзката доживотна гаранция няма. Единственото сигурно е, че желанието
да се раздаваме безкористно винаги дава резултати. Затова не пестете времето, чувствата, вдъхновението си за тези, които обичате. Предлагаме ви 69 начина да проверите
дали любовта наистина минава през стомаха.
Търсете новата книга на Петя в дните около 14 февруари в книжарниците на „Сиела“.
За контакт и поръчка на книгата: Facebook - Petia Petkova Stiffler или на
http://petiapetkovastiffler.blogspot.com/
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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКУСНА И РАЗНОЦВЕТНА

ВАКАНЦИЯ

ВАКАНЦИЯ
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Уикенд с клъч и гердан

или кратък разказ за една активна почивка
Много съм развълнувана и положително заредена от прекрасния уикенд, който си спретнах, и бързам да споделя, за да
може и други да се възползват.
Накратко как стана всичко – исках
да избягам от София за уикенда, но не ми
се ходеше до морето, нито на стандартните
дестинации (на село, до Гърция или просто
в планината, на гости на роднини). Затова
предложих на моя „винаги готов картоф“ –
братовчедка ми – да си направим малко пътешествие до Велико
Търново по подбалканския път и през Шипка. Тя не беше ходила, а пък аз обичам да се изживявам като екскурзовод. Трябваше да дойде и моята любима сестра, но тя беше заета с любов.
Събрахме по една чанта с дрешки и аксесоари и тръгнахме. Дори и на път, една себеуважаваща се жена трябва да
изглежда добре – къси панталонки, кецки, топ и слънчеви
очила. Аз – с портмоне тип клъч, а братовчедка ми – с фенско
герданче. Заредихме догоре и тръгнахме само двете – по женски. Спирахме толкова много пъти, за да се наслаждаваме на
природни и исторически забележителности, че ни отне около
6 часа, докато стигнем до Шипка, и след това още около два и
половина до Велико Търново.
Но ние не бързахме - разглеждахме, възмущавахме се,
смеехме се, дивяхме се, пеехме, говорихме си и разбира се,
снимахме се много. Ама наистина много. Радвахме се на прекрасния ремонтиран подбалкански път, на грандиозния монумент на Васил Левски при отбивката за с. Буново, изграден от
няколко местни минни дружества, на самото село, което отдалеч изглеждаше като китно английско селце. Спряхме на един
водопад на пътя, който кръстихме Пръскало. Отдадохме заслуженото на родните къщи на Иван Вазов в Сопот и Васил Левски
в Карлово. След това се отклонихме малко към Калофер, за да
се снимаме и до внушителния паметник на Христо Ботев. Не
много доволни от обяда там, продължихме към село Шипка.
Поради липсата на табели, направихме няколко излишни движения, докато намерим пътя към църквата. Но в парка
около самата църква указателни табели не липсваха - на всяко
5-о дърво имаше табела „Тоалет Toilet”, указващо местоположението на важния архитектурен обект. Там ни връхлетяха детски
спомени и направихме няколко снимки Преди и Сега. Следваща спирка – връх Шипка. Беше променливо – ту духаше вятър
и беше хладно, после стана задушно, но беше много красиво.

Гледайки огромното българско знаме, което
се вее до паметника, се почувствах особено
горда. Насладихме се на прекрасната долина, в която се намира Казанлък, и продължихме към Етъра. Е, там също е много хубаво. А
каква боза правят – направо еликсир. А целувките… преяждаш с половината от една.
Вече към края на деня подкарахме към Велико Търново – без да спираме. Леко уморени, но усмихнати и положително заредени
от всички видени красоти и малки премеждия.
Велико Търново също предложи уникални изживявания. Хотелът беше със соц архитектура, но вътре – чист и добре
обзаведен. Настанихме се и тръгнахме да търсим центъра. Малко трудна задача – така и не разбрахме на кое му викат ЦЕНТЪР.
Ама и не питахме никой, а вместо това закрачихме смело по посока Царевец. Минахме през много красиви малки улички с дюкянчета, покрай стари църкви и паметници, връхлетя ни такава
роматика, че замаяни от прекрасната архитектура и въздух, в
един момент се оказахме точно срещу Царевец – на тераса, на
която се издига катедралата „Рождество Пресветая Богородица”. Поснимахме се и там и тъкмо да тръгнем, една добра жена
каза, че същата вечер ще има светлинно шоу. И ние, разбира се,
останахме. Шоуто беше жестоко, много красиво, като приказка.
Целият настръхваш. Не мога да опиша с думи, дори със снимки не може да се предаде усещането. Опиянени от светлинния
коктейл, закрачихме бързо към ресторанта, където имахме резервация, обсъждайки приповдигнато видяното. Успяхме да
преядем с много вкусна пица и пене и както обещаваше името
му, щастливи се прибрахме и заспахме веднага от приятната умора.
На следващия ден с нови
сили и нови одежди се насочихме
към Царевец. Много красиво и
пълно с история. Всеки българин
трябва да е посетил това място.
Два часа по-късно вече пътувахме
по пътя Варна-София, но с цел –
да посетим Деветашката пещера и
Крушунските водопади. Пещерата
е просто уникална, прохладна и огромна. Изглеждаше като грандиозна къща на някой великан с ниши,

отвори за прозорци, с рекичка и зелено хълмче. И два огромни отвора в тавана като очи към небето. А водопадите – още
по-уникални. Отне ни 2 часа, за да им се налюбуваме, но определено ще отидем пак. Влизахме във водопадите, в езерцата,
които образуваха, ходихме боси, смеехме се. Хапнахме найвкусната скара и се отправихме към София, отново изморени,
но още по-заредени емоционално от прекрасния женски уикенд. Шегувахме се, че където и да ходихме този уикенд, аз бях
неизменно с моя портфейл-клъч, а тя - с нейния любим гердан.
Без да звучим претенциозно – аксесоарите са важни, защото
остават на снимките, а снимките са спомени, които, освен че са
приятни, трябва и да изглеждат добре.
Автор: Светослава Диновска
www.momichetataotgrada.com

Личен блог ¹1 за 2012 г.
(класацията на БГ сайт)
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Хомеопатия

Хапчетата и сиропите не са единствената защита срещу
настинката и грипа през зимния сезон. Природата също може
да ни помогне, стига да знаем как. В началото, когато усетим, че
се разболяваме, можем изпробваме редица изпитани домашни
рецепти.
Инхалацията е метод, познат още на нашите баби. Към
горещата вода се добавят лайка, етерични масла (мента, евкалипт, карамфил, мащерка) или морска сол, главата се покрива
с кърпа и вдишваме от парата, внимавайки да не се изгорим.
Лайката има противовъзпалително и успокояващо действие,
етеричните масла втечняват секретите и улесняват извеждането им навън.
Настойката от лук е една от най-старите рецепти. Съставките на зеленчука помагат за отхрачване при кашлица. Една
супена лъжица настърган кромид лук се разбърква с 2-3 с. л.
мед. Оставя се да престои малко и се изяжда по една чаена лъжичка през половин-един час.
Ехинацея тинктура – 20 капки, разтворени във вода,
на всеки 2 часа (до 10 дни).
Джинджифил – пресен или сушен, запарка, подсладен
с мед.
Мед – подслаждане на чая с мед, а още по-добре, ако
се хапва медът направо от буркана – 3 с. л. на ден са предостатъчно. Вечер гърдите и гърба в областта на белите дробове се
намазват с мед, покриват се с надупчен вестник или салфетка,
облича се памучна фланелка и така се спи. Сутринта почти целият мед е попил.
Клеева тинктура – като профилактика: по толкова капки, на колкото години е детето, един път дневно (2 капки – 2
години) или в помощ на лечението на настинката – същата доза,
но дадена 2-3 пъти дневно (3 години – 3 пъти по 3 капки).
Течности – чайове, сокове, супи, вода (по възможност
топли). Поемайте повече течности, за да намалите и съкратите
периода на хремата. Те предпазват организма от обезводняване и поддържат повишена влажност в гърлото.
Гаргара – със солена вода, чай, разтвор на клеева тинктура, сребърна вода. Така се овлажнява гърлото и се облекчава раздразнението в него. Процедурата може да се повтори 3-4
пъти дневно.
Витамин С – подобрява дейността на белите кръвни
телца, които от своя страна имат функцията да откриват, разрушават и изяждат вирусите, бактериите и раковите клетки.
Чесън – едно от най-древните лекарства, познати на
човечеството. Унищожава различни бактерии и вируси. Хората,
които вземат чесън ежедневно, няма защо да се притесняват от

грипа и настинката.
При кашлица – 1-2 семенника от дюля, 1 глава лук, разрязана на четири, 1 с. л. синап, 2-3 листа индрише, 7 ореха с черупките – счупени, 1 ябълка със семките, разрязана на четири.
Вари се в 1 л вода 5 мин. Изпива се за деня.
За настинка и грип на помощ идват и много от известните билки у нас:
Лайката например се използва при простуда и при запушен нос или възпалено гърло. При грип, фарингити и ларингити се препоръчват инхалации с растението.
Мащерката е друга ценна билка през зимата, която облекчава кашлица. Тя помага на белите дробове да се изчистят
по-бързо. Ароматната билка притежава антисептично, противовъзпалително, отхрачващо, спазмолитично, болкоуспокояващо и тонизиращо действие.
Жълтият кантарион има бактерицидни свойства и
действа дезинфекциращо. В зимния сезон билката помага при
болно гърло.
Ментата съдържа етерично масло и ментол. Техният
силен аромат е много полезен при проблеми с дихателните пътища. Тя е цяр срещу синусните възпаления. Маслото от растението се използва за инхалации при остра кашлица. При главоболие и мигрена се втрива в кожата на челото и слепоочието.
Маточината действа много добре на проблеми с дихателната система. Най-добре е ежедневно да се пие запарка от
маточина за укрепване на имунната система. Тя се приготвя от
8 чаени лъжички билка, залети с половин литър вряща вода.
Липата е най-честият лек в борбата със зимните настинки. Причината е, че тя действа като парацетамол – кара ни
да се изпотяваме и така намалява температурата. Чаят от билката се използва при остри заболявания на горните дихателни пътища. Гаргара с растението помага при болно гърло и различни

ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ
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, събуждат скрити резерви, които са огромни.
Ето и някои от най-често използваните при простуда
хомеопатични лекарства:
Осцилококцинум – това хомеопатично лекарство се
използва успешно съвсем в началото на заболяването, когато
за първи път се усетят тръпки, лека хрема с прозрачен секрет,
сълзене, кихане, суха, дразнеща кашлица.
Ферум фосфорикум – подходящо е да се вземе веднага след като се появят първите грипни симптоми. При хора с
невисока температура, до 38°С. Често се касае за изтощено дете
или юноша. Може да спре заболяването напълно в рамките на
1-2 часа.
Гелземиум – жълт жасмин. Това лекарство съответства на началото на заболяването, когато пациентът е много
отпаднал и слаб, чувства се уморен и има болки по цялото тяло.
То помага при грип, който се придружава от страх, емоционално объркване, изтощение и апатия. Пациентът чувства студ,
тресе го непрекъснато и той иска да е възможно най-близо до
печката; температурата не е много висока, а кашлицата е груба
и болезнена. Има пристъпни кихавици с отделяне на дразнещ
секрет от носа. Болният е силно унесен и сънлив.
Бриония – приготвя се от цветовете на дива тиква.
Приема се при грип със сухота в устата, напукани и пресъхнали
устни. Пациентът изпитва силна жажда, която утолява, като пие
големи количества студени напитки. Болният е много кисел и
сърдит, чувства се нещастен, че се е разболял, и единственото,
което иска, е да лежи неподвижно и да бъде оставен на мира.
Основните симптоми може да бъдат главоболие, мускулни болки и кашлица, обилно изпотяване. Всички симптоми се влошават от най-лекото движение.

Аконит – синя самакитка. Полезен е при поява на остри заболявания, които започват веднага след излагане на сух,
студен вятър. Внезапно и много жестоко начало с висока температура до 39-40 градуса, силно втрисане, без изпотяване. Пациентът е неспокоен и притеснен, страхува се, че умира. Жажда
за студена вода, която не може да се утоли.
Беладона – кучешко грозде. Дава се често при висока температура и затова го наричат „аспирина на хомеопатията”. Началото на грипа е остро, внезапно, тежко с температура
39-40 градуса. Главата е гореща, лицето – зачервено, изпотено,
има пулсиращо главоболие. Болните изпитват непоносимост
към шум, светлина, докосване. Състоянието им се влошава от
течение, вода и на чист въздух.
Арсеникум албум – това лекарство покрива може би
повече фази на грип, от което и да било друго лекарство. То
съкращава съществено боледуването, особено ако са налице
обилна пристъпна хрема и пациентът е отпуснат. Съответства
на стадия на първите симптоми, когато се засяга горната част
на дихателните пътища. Изгаряща сухота, обилна, водниста,
дразнеща кожата секреция и засягане на конюнктивата са безпогрешни индикации. Парещите болки се подобряват от топлина. Болният има силно безпокойство и голяма жажда, пие водата на малки глътки. Състоянието му се влошава след полунощ.
На преден план са слабост и изтощение.
Еупаториум перфолиатум – при това лекарство има
много болезненост в цялото тяло; пресипналост и кашлица,
с много силна болка в ларинкса и горните дихателни пътища.
Пациентът е жаден, но пиенето на течности предизвиква повръщане. Кашлицата буквално съсипва болния, причинява болка в главата и гръдния кош и той си придържа гърдите с ръце.
Характерни за това лекарство са болките, като че ли костите са
счупени.
Рус-токсикодендрон – отровен бръшлян. Грип с мъчителни болки във всички кости и схващане в ставите, кихане
и кашлица. Кашлицата се влошава вечер и се предизвиква от
гъделичкане зад горната част на гръдната кост. Сухота в гърлото с жажда, силно желание за прясно мляко. Лекарството е
особено полезно при грип след намокряне или изпотяване от
физически усилия.
Дулкамара – кучешко грозде. Това е едно от най-добрите ни лекарства за острата форма на грип; очите секретират
обилно, гърлото боли, кашлицата също е болезнена, болки в
мускулите. Още по-сигурно може да изберем това лекарство,
ако разболяването е предизвикано от рязко овлажняване и застудяване на времето.
Алиум цепа – кромид лук. За началото на настинка
и грип след излагане на студен влажен вятър. Обилна хрема с
прозрачни секрети; носът тече като чешма, има кихавици, дразнеща кашлица, лицето е подуто и изглежда възпалено.
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Да се справим лесно с
настинката и грипа

възпаления в устната кухина.
Екстракт от черен бъз. Черният бъз е едно от най-ценните лечебни растения. Плодовете му имат високо съдържание
на аминокиселини, захари, витамин А, С и рутин, което обяснява противовъзпалителния ефект и намаляването на температурата. Цветовете са идеално средство при грип, простуда, кашлица и възпаления на гърлото. Запарката действа изпотяващо
и помага за сваляне на високата температура. Изключително
важно е да се знае, че черният бъз не трябва да се приема от
бременни и кърмещи жени.
Хибискусът е едно от най-разпространените растения
у нас, роднина на шипката. Цветовете и плодовете му притежават противовъзпалително и болкоуспокояващо действие,
поради което се използва под формата на чай за успокояване
и лечение на възпалени дихателни пътища, както и за общо укрепване на организма при настинки. Богат на витамин С.

Автор: д-р Димитрина Атанасова
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АСТРОЛОГИЯ

БЛИЗНАЦИ

2013 година ще бъде динамична за вас
през цялото време, във всички аспекти на
живота. Ролята ви в обществото и семейството ще се засили и това ще е за добро.
Ще се окажете опора и рамо, на което да
се облегнат хората около вас. Връзките ще
се издигнат на по-високо ниво. Вид самота
ще се настани в живота ви, но се възполз21 март - 20 април
вайте от нея, за да намерите вътрешния си
мир и свобода. Правете някакви отстъпки
във връзките си, за да подобрите бъдещето.
КАРИЕРА
През 2013-а вашата творческа и изобретателна страна ще излезе на преден план. Работете за постигане на дружелюбни и
съвместими отношения с шефове и колеги на работното място.
Преговорите на работния фронт ще пожънат успехи тази година.
Вашите амбиции и цели ще бъдат изпълнени с лекота. Затова давайте смело напред. Опитайте се да балансирате деликатните и
коварни точки на работното поле. Първата четвърт на годината
е много благоприятна за повишение на заплатата или позицията.
Вярвайте в себе си и влагайте 100% в професионалната сфера
тази година.
ЛЮБОВ
Любовните взаимоотношения ще бъдат на средно ниво през
2013 година. Сложността е вероятно да се прояви като нежелани тревоги и притеснения в тази сфера. Ако проявите твърдост и търпение, ще можете да намерите идеалния партньор в
живота. За женените сега е подходящият момент да изследвате
нови начини да поддържате своята друга половина колкото се
може по-щастлива. Не действайте, а се опитайте да убедите и да
спечелите вниманието на партньора с цялото си сърце. Време е
за помиряване, имайки предвид отрицателното, определено за
тази област. Изкоренете всички лоши мисли и се опитайте да запълните пропастта между вас и партньора. Обичайте страстно и
искрено и се възползвайте от предимствата на истинската любов
в живота.
ФИНАНСИ
Ще имате доста финансови разходи вследствие на вложенията
във вашия бизнес или кариерни занимания. Изчистете финансовите неясноти и предотвратете всякакви нежелани разходи. Ще
имате належаща нужда от финансова стабилност в живота. Сега
е времето да се действа в тази посока. Възможно е да възникнат
някои пречки, но действайте според инстинкта си по финансовите въпроси. Помислете два пъти, преди да си позволите каквито и да било екстравагантни разходи. Похарчете малко също и за
ваше удоволствие, но се уверете, че това не надхвърля възможностите ви.

ОВЕН
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Животът ще е песен без особени проблеми за вас през 2013 година. Възползвайте
се напълно от своята креативност, която
ще присъства в живота ви през този период. Ще надделеят общият мир и спокойствие. Статутът ви в живота ще се подобри
и ще можете да получите удобствата, които сте жадували толкова време. Удоволст21 април - 21 май
вията заемат голяма част от времето ви.
По-добри възможности идват на пътя ви,
без да полагате много усилия. Повече свобода и независимост
също идват за вас.
КАРИЕРА
Вашата интуиция и интелигентност ще бъдат най-големите ви активи що се отнася до професионалния ви курс през 2013 година.
Въпреки че има първоначална мудност, в крайна сметка към края
на годината ще процъфтите в тази сфера. Поставете основите
правилно и оставете останалото на вашето бъдеще. Ще получите подкрепа от висшестоящи през този период. Запознайте се с
техническите въпроси, преди да се впуснете в някоя нова територия в сферата на кариерата. Партньорство или кооперативни
сделки могат да срещнат трудности. Има възможност за вас да
промените обхвата на кариерата си.
ЛЮБОВ
Харесвате мира и спокойствието във взаимоотношенията и тази
година ще бъдете удовлетворени. Ще има обаче и малко противопоставяне на любовните ви ходове. Тази година е вероятно да
привличате потенциални партньори, ако сте необвързани. Ако
сте във връзка, тази година ще ви сближи много с този, когото
обичате. Внимавайте какви ходове предприемате на романтичната сцена. Възможни са интимни отношения, но се уверете, че
ограничавате желанията си максимално. Търпението е ключът
към успешната връзка. Оставете хармонията да преобладава и
след това увереността ви ще бъде естествено подсилена. Краят
на годината ще ви помогне да вземете решения за резултата от
различните връзки.
ФИНАНСИ
Тази година от финансова гледна точка ще е нужно много помирение. Обстоятелствата и заобикалящата среда ще се подредят
така, че да увеличат максимално разходите ви. Финансите ще
бъдат ограничени в началото на годината. Имате възможност
да подобрите комфорта в живота си. Не си позволявайте да се
разглезвате много и това да повлияе на портфейла ви. В края на
годината може да се окажете с изобилие от финанси, придобити
вследствие на късмет или наследство.

ТЕЛЕЦ

РАК

22 май – 22 юни

Вашият усилен труд в предишните години ще ви донесе добри резултати през
2013 година. Във всички сфери на живота
ви ще има растеж като цяло. Успехът ще
дойде накуп – много, за ваша радост. Решителността ви и решенията ви ще бъдат
окрилени. Ще имате много възможности
да покажете своята интелигентност на
света. Повечето ви проекти, независимо

дали са лични или професионални, ще завършат успешно. Не бъдете носталгични към миналото, а вместо това живейте в настоящето и планирайте светло бъдеще.
КАРИЕРА
Ще има много социализация. Трябва да вложите доста усилия,
за да задържите прилива в професионалния живот тази година.
Според планетарните разположения вашата интелигентност и
креативност са показани на света. Вдъхновението ще дойде от
хората около вас и по-специално от по-възрастните в обществото. Не оплаквайте загубени възможности, а вместо това продължете живота си. Ако сте в бизнеса, годината е идеална да влезете
в някакъв вид съвместни сделки. Преговорите ще приключат
положително. Намерете време да се отдадете и на почивка и
развлекателни дейности. Не правете компромис с вашите цели
в областта на кариерата.
ЛЮБОВ
Тази година ще ви помогне да постигнете мечтите си в любовния
живот. Бъдете достатъчно търпеливи, за да изчакате подходящия
момент да дойде. Уверете се, че давате пълна свобода на партньора си да изрази неговите/нейните чувства към вас. Ще имате
достатъчно магнетизъм, за да привлечете противоположния пол
към вас. Една стара искра може да припламне в живота ви изневиделица. Решете дали ще я приемете, или ще я отблъснете.
Бъдете надеждни за партньора си. За необвързаните тази година
ще е подходяща да срещнете потенциални партньори и да се установите в живота.
ФИНАНСИ
Тази година финансите ви ще бъдат на средно ниво – няма какво да празнувате, но и няма за какво да се тревожите. Разберете
колко ви трябва, за да живеете нормален живот и останалото
можете да отделите за спестявания или за някакъв вид благотворителност, ако имате такива намерения. Избягвайте каквато и да
е сантименталност да се загнезди във финансовата ви сфера. Разперете крилете си колкото се може по-широко, но внимавайте за
капаните по пътя. Определени нежелани разходи не можете да
избегнете. Работете по-упорито, за да се справите с финансовата
си рецесия. Не харчете ненужно и излишно.
Събитията ще се случват по план и
с по-добър заряд за вас тази година.
Връзките ви ще поемат нова посока
и ще можете да берете плодовете от
проектите си от предходни години.
Моменти на несигурност и меланхолия могат да се промъкнат в средата
на годината, но не изпускайте нервите
си. Ще имате много поводи за радост
24 юли – 23 август
в продължение на годината. Ще имате възможност да се завърнете с гръм и трясък. Оставете своята
креативност да достигне ново ниво и позволете на света да я
види. Следвайте идеалите и амбициите си в живота и тази година
ще бъде много по-добра за вас от очакваното.
КАРИЕРА
В областта на кариерата можете да очаквате големи крачки. Ще
има и много социализиране също. Ще има някои спънки в отношенията ви с висшестоящите и колегите в работата. Отнесете
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Вие ще сте в състояние да затвърдите
плановете и усилията си тази година.
Ще достигнете върха на амбициите си.
Планетарните позиции ще ви помогнат в тази връзка да постигнете целите си в живота. Нови хоризонти ще се
отворят пред вас и това ще ви доближи до постигане на вашите идеали за
22 май – 22 юни
живота. Някои агитации може да ви
предизвикат, но не се поддавайте. Действайте практично и ще
се радвате на по-добър начин на живот от предходните години.
КАРИЕРА
Вероятно е да имате някои професионални пречки тази година.
Но решенията са също там, поднесени ви на тепсия. Ще можете да получите добрата воля и подкрепата на висшестоящите и
колегите на работното място. Започнете годината позитивно и
нещата ще работят във ваша полза. Стартирайте проектите си в
началото на годината и ще можете да берете плодовете на труда
си в края на 2013-а. Ще имате голяма свобода на действие и ще
бъдете спокойни на професионалната арена. Бъдете готови да
приемате мнения и предложения от вашите колеги. По-скоро
гъвкавост, отколкото твърдост, би могла да реши повечето проблеми в тази област.
ЛЮБОВ
Тази година любовният ви живот ще бъде доста по-стабилен в
сравнение с предишни години. Ще има конструктивно развитие
във връзката ви. Ще можете да изразявате любовта и привързаността си по по-добър начин. Би могло да има нестабилна ситуация в началото на годината. Но с напредването на годината,
нещата ще се стабилизират, що се отнася до любовните ви взаимоотношения. Ще бъдете в състояние да постигнете хармония в
живота с партньора си. Ако сте необвързани, тази година е подходяща да потърсите своята по-добра половинка. Любов от пръв
поглед дори е възможно да сработи за вас.
ФИНАНСИ
Заетите в сферата на продажбите и маркетинга ще изпитат прилив във финансовите активи тази година. Ще трябва да ограничите разходите си до необходимия минимум, за да постигнете идеалите в живота си. Планетарните позиции тази година ще бъдат
в състояние да отговорят на финансовите ви изисквания, но се
уверете, че купувате само това, което е от съществено значение
за вас. Не се отдавайте на нежелан лукс в живота ви тази година.
По средата на годината ще има някакви финансови заплахи, но
ще излезете невредими. Не се поддавайте на каквито и да било
отчаяния или разстройства що се отнася до финансите. Опитайте
се да избегнете лоши посоки и лоши спекулативни сделки през
годината.

ЛЪВ
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Вашето темпо тази година ще бъде
много забързано във всичките ви
занимания. Всичко ще започне да укрепва в живота ви през този период.
Някакъв вид заплаха за вашата сигурност ще ви притеснява. Като цяло във
всички сфери ще се представяте подобре от предишните няколко годи24 август – 23 септември
ни. Има голяма вероятност да се отървете от материалистичната си натура и да се отдадете на някакъв
вид духовни или благотворителни занимания, което ще ви даде
нужните мир и спокойствие на ума. Предстоят ви конструктивни
действия през тази година, макар и средата около вас да е леко
забавена и неясна.
КАРИЕРА
Професионалният ви живот ще бъде зареден с нова енергия
тази година. Промяна в позицията или назначението също е
възможно. Ще искате признание за работата, която вършите, но
това може да не дойде толкова бързо, колкото очаквате. Нещата
може да потръгнат в нежелана посока за известно време за ваше
огорчение. Вложете всичките си усилия и ще се събудите в нова
позиция. Вашето търпение и искреност ще се отплатят в професионалната сфера с прогресиране на годината.
ЛЮБОВ
Сантименталният ви любовен живот ще достигне нов връх тази
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година. Ще трябва да имате достатъчно време, което да посветите на любимия човек. Много страст и удоволствие може да очаквате. Ако сте в конфликт с любимия, сега е подходящ момент да
се помирите. Ако сте обвързани, годината предлага за двама ви
една по-комфортна връзка. Като цяло спокойна атмосфера ще
преобладава в любовната сфера. Много спокойствие и мир ще
присъстват по един естествен начин.
ФИНАНСИ
Финансовият ви живот е доста идеален тази година. Следвайте
пътя си и нещата скоро ще започнат да цъфтят. Вашата помощ е
добре дошла, но се уверете, че получавате нещо в замяна. Не се
отдавайте на нежелана екстравагантност. Планирайте по-добро
финансово бъдеще и се стремете към тази цел. Бъдете внимателни, когато става въпрос за даване и получаване на заеми, тъй
като това може да ви създаде проблеми.
Тази година много от вашите дългосрочни планове и идеи ще полетят нависоко. Вашата съвест и
ценности могат да бъдат тествани.
Ще имате и един период, лишен от
всякакво вдъхновение. Много от
24 септември – 23 октомври
личните ви и финансови нужди ще
се материализират. Поддържайте контакт с близките и приятелите си. Комуникацията доста ще ви помогне, когато се нуждаете.
КАРИЕРА
Това е година, в която професионалните ви умения ще бъдат
подложени на проверка. Ще трябва да излезете от това без
драскотина и невредими. Налице е също възможност да берете
плодовете на усиления си труд. Предстоят и повишения, и увеличение на заплатата. Ще получите и така нужното признание,
което ви е избягвало от известно време. Обърнете внимание
на дребния шрифт. Работата в екип ще ви помогне тази година.
Използвайте това и за личните си амбиции. Вероятно ще имате
възможности да се захванете с някакъв вид образование.
ЛЮБОВ
Любовният ви живот ще бъде като цяло добър тази година. Ще
сте в позиция да разбирате партньора си и отношенията по
по-добър начин. Магията на любовта ще властва над вашата
емоционална личност. Избягвайте да правите големи гафове
или грешки във връзката. Работете над внасяне на хармония в
партньорството ви. Ако сте необвързани, тази година ще донесе много социални събития, което ще ви помогне да създадете
здрава връзка. Ако сте обвързани, този период ще ви помогне
да говорите по-открито и да изгладите различията, които може
да възникнат във връзката ви.
ФИНАНСИ
Тази година ще сте като Мидас, когато стане дума за финанси –
всичко, до което се докоснете, ще се превръща в злато. С други
думи всичко, с което се захванете, ще се материализира в положителна насока. От време на време може да се почувствате
финансово разклатени, но няма да бъде нищо сериозно, за което
да се тревожите. Проектите ви ще донесат добри резултати. Не
се съмнявайте в околните, когато опрете до финансови въпроси.

ВЕЗНИ

2013 година ще ви помогне да резюмирате нещата, които сте направили предишните години. Планетите
дебнат обаче, готови да ви навредят.
Ще преминете през период на много изпитания и изкушения в живота.
Успокойте се, отстъпете и подновете
всичко, за да се подобри ситуацията
24 октомври – 22 ноември ви. Към края на годината амбициите
ви може да се материализират. Творческата ви страна ще излезе на преден план. Фази на интензивен
работен стрес и почивка се редуват в живота ви в момента.
КАРИЕРА
Тази година професионалният ви живот ще ви възнаграждава
много повече от предишни години. Повече връзки и по-добри
възнаграждения се очакват за вас. Ще има възможност за подобряване и разширяване на знанията ви. Съвместните предприятия ще бъдат печеливши за вас тази година. Това е много мотивиращ период за вас. Някои ваши артистични занимания ще
пожънат успех. Липсата на време може да възпрепятства вашите
професионални амбиции, но не отлагайте, когато става въпрос
за важни решения относно стъпките в кариерата.
ЛЮБОВ
През тази година ще имате много приключения в любовния живот. По-добър и позитивен аспект на връзка се очаква за вас. Ще
имате по-позитивни мисли с положителен наклон. Ще можете да
изразявате себе си по-добре пред партньора си. Прогнозата за
вас е перфектна хармония и липса на всякакви неудобни ситуации, що се отнася до връзките. Трябва да вложите повече интимност и романтика във връзката, за да привлечете партньора си
на вашата вълна.
ФИНАНСИ
Не си позволявайте каквито и да било нежелани разходи тази
година. Някои мисли за импулсивни покупки трябва да бъдат
забравени за известно време. Възможно е да привличате добри
финансови сделки. Творчеството също ще ви донесе финанси.
Не си позволявайте много спекулации през този период, защото
това може да доведе до нежелани финансови пречки към края на
финансовата година. Прогнозата за финансовото ви състояние е
като цяло задоволителна.

СКОРПИОН

2013 година ще донесе нова нишка в
живота ви. Всички пречки и препятствия, които срещахте в предишните
години, ще изчезнат. Ще преминете
към по-добра оптимистична фаза
в живота ни. Всички ограничения в
живота ни ще паднат, но трябва да си
осигурите някакъв вид сигурност за
себе си и за тези около вас. Към края
23 ноември – 22 декември
на годината ще изпитате забавяне в
живота ви като цяло.
КАРИЕРА
Професионалната ви сфера ще изисква много енергия и отдаденост тази година. Резултатите от предишните години ще ви
накарат да се побъхтите малко, но не обръщайте внимание. Про-
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дължавайте напред, стълбата е безкрайна. Планетарните позиции ще ви позволят да се движите напред, без да полагате много
усилия. Въпроси, свързани с администрация и правни дела, ще
завършат благоприятно за вас. Ще се разбирате по-добре с висшестоящите и колегите. Краят на годината ще донесе повишение и вдигане на заплатата в професионалната сфера. Ако сте в
бизнеса, сега е подходящото време да затвърдите позициите си.
ЛЮБОВ
Любовният ви живот ще бъде доста стабилен тази година и ще издържи на тежките периоди, нормални за всяка връзка. Планетите
ще ви осигурят задоволяване на емоционалните и романтични
нужди по един по-деликатен начин. Много интимност може да се
очаква от ваша страна. Захвърлете всички маски, които сте слагали напоследък, и останете себе си. Сега е подходящо време да
разберете истинските намерения на партньора си. Ако сте необвързани, тази година ще донесе за вас няколко случая на „сладко
нищо” в живота ви, които обаче ще помните дълго.
ФИНАНСИ
Тази година ще донесе голямо повишаване на перспективите ви
в кариерата. Ще имате добра печалба от всичките си финансови
начинания. Усилията ви в предишните години ще бъдат възнаградени и ще има една голяма усмивка на финансовата ви арена. Не
се колебайте да се впуснете в непознати финансови територии.
Има още доста места, където да вложите парите си. Но внимавайте да не сложите всички яйца в една кошница.
Годината 2013-а ще ви помогне да
видите живота в друга светлина и ще
разнообрази приоритетите ви в живота. Ще имате повече време да си
починете и да се възстановите в сравнение с предишната година. Въпреки
това ще трябва да проявите повече
толерантност в живота. Очаквайте
23 декември – 19 януари по-спокойна атмосфера. През този
период планетите обещават много
материални облаги и ще можете да се впуснете в социални и
благотворителни дейности с лекота.
КАРИЕРА
В професионалната сфера ще бъдете много по-ефективни тази
година. Вашата интелигентност, мислене и творчество заедно ще
ви издигнат до ново ниво в кариерата. Подходът ви към висшестоящите и колегите ще бъде по-дружелюбен, ще има мир и хармония на работното ви място. Усилията и упоритата ви работа ще
спечелят признание към края на годината. Членовете на екипа
ви ще спечелят от вашата помощ. Не се поддавайте на какъвто и
да е вид изкушения, когато става дума за финансови и длъжностни печалби на работния фронт.
ЛЮБОВ
Вратите на любовния ви живот ще бъдат широко отворени. Планетите ще ви помогнат да се стабилизирате на този фронт. Ще има
тотална трансформация във връзката ви. Ще имате възможност
да изразите себе си по по-разумен начин пред партньора си.
Сега е подходящото време да изразите чувствата и вътрешните
си стремежи пред половинката си. Професионалният ви живот
ще застане на пътя на любовния ви живот също. Но се уверете,
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се към проблемите с повишено внимание. Съдете и гледайте на
хората около вас по един и същи начин. Ще получите помощ от
неочаквани страни в професионалния ви живот тази година.
Вървете напред с лекота и без съмнение, като имате предвид бъдещите си интереси. Работата в екип ще ви донесе много ползи
през този период и проектите ви ще напредват плавно, без много спънки в продължение на годината.
ЛЮБОВ
Любовният ви живот през 2013-а ще се смекчи значително, което
е точно по ваш вкус. Слушайте партньора си – какво е неговото/нейното мнение по въпроса. Вашата чувствителност не бива
да застава помежду ви и да разваля връзката. Но планетарните
позиции тази година са наредени по такъв начин, че мирът ще
преобладава. Неразбирателства могат да възникват от време
на време, но бъдете над тези неща. Ако сте необвързани, сега
е подходящото време да се установите с правилния партньор
в живота. Тези, които вече са във връзка или брак, трябва да намерят време и начин да разбират партньора си по-добре. Силни
емоции и романтични действия са в полезрението на Лъва тази
година.
ФИНАНСИ
Много финансови промени са вероятни за вас през 2013 година.
Свободата ви на харчене и екстравагантните разходи вероятно
ще се променят към по-добро. Може да получите голям дял от
завещание или наследство тази година. Планетите ще се погрижат да бъдат задоволени вашите нужди и желания, а не вашата
алчност. Възможни са финансови разходи, свързани с образование и разработване на проекти. Ще имате възможност да помогнете на тези около вас финансово.

КОЗИРОГ
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Тази година ще бъде много по-спокойна и безоблачна, отколкото сте си
представяли. Ще бъде период с огромни възможности, особено такива за
растеж в бъдеще. Ще срещнете много
ситуации, които ще изискват вашите
действия. Внимавайте вашите импул20 януари – 19 февруари
сивни действия да не се обърнат срещу вас. Ще бъдете в благоприятни отношения с хората около вас
във всички аспекти на живота ви. Очаква ви много по-взискателен период.
КАРИЕРА
Повече промени и развитие в кариерата вещае за вас тази година. Нови посоки и хоризонти се отварят за вас в тази сфера.
Някои артистични занимания и възможности за работа на свободна практика се очертават. Те ще ви помогнат да разкриете талантите си пред света. И въпреки това ще се наложи да положите
доста усилия и да поработите здраво тази година, за да имате добри резултати. Очертава се още напредък, но се уверете, че сте
душевно удовлетворени във всички сфери. На работния фронт
това е период на сеитба, а не на жътва.
ЛЮБОВ
2013-а обещава да бъде като цяло щастлива и удовлетворена в
любовния ви живот. Внимавайте да не прекалявате, когато показвате чувствата си пред партньора. Бъдете естествени и покажете
истинската си същност. Някои предишни връзки е възможно да
се промъкнат през тази година и това е възможно да ви разпали.
Внимавайте да не попадате в големи капани. Приятели ще са ви
от помощ, когато имате най-голяма нужда от съветите им. Ако
сте необвързани, цялата година ще бъде период на емоции и
романтика. Живейте в настоящето и построите стабилна основа
за бъдещето.
ФИНАНСИ
Финансите няма да са от голямо значение за вас тази година, но
това не означава, че трябва да пренебрегвате или да не сте заинтересовани в тази сфера. Упоритата ви работа през предишни
години ще даде добра възвращаемост сега. Материалните съображения остават на заден план. Средата на годината обещава
пари чрез късмет, съдба и наследство. Това ще изиска по-добро
управление на средствата ви. Не прибързвайте, когато става въпрос за харчене, защото това може да застраши финансовото ви
бъдеще.
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Ще има голям прогрес в живота ви
тази година. Предстоят ви много екшън и нови занимания. Ще имате
възможност да завържете добри контакти с хора, високопоставени в обществото. Самочувствието ви ще бъде
повдигнато и ще имате възможност да
достигнете вашите идеали. Ще имате
20 февруари – 20 март
много свобода тази година и възможност да отстраните всякакви пречки с такт и дипломатичност.
КАРИЕРА
Тази година ще е период за размишления върху бъдещите ви
планове в кариерата. Трябва да оцените личните си способности. Ще трябва да работите усилено, за да надминете границите
си. Възможно е да бъдат изпитани пречки, когато се отнася до
взаимоотношенията ви с висшестоящи и колеги. Справете се с
тях с лекота и ловкост. На работния фронт вашите стремежи ще
бъдат посрещнати с голям напредък. Дългосрочните проекти
вървят много добре през този период.
ЛЮБОВ
За вас ще бъде доста еуфоричен период, що се отнася до любовните взаимоотношения. Ще бъдете доста удовлетворени,
очаквайте приятни моменти. Периодът ще бъде оптимистичен
в тази сфера, но това не означава, че всичко ще се случи както
очаквате. Някои събития от миналото може да се промъкнат и да
саботират връзките ви. Ще трябва да направите по-ясна картина
на себе си и на вътрешните си мотиви. Ако сте обвързани, очаквайте повече интимни моменти. Цялостна хармония ще преобладава в любовния ви живот.
ФИНАНСИ
Тази година балансът между приходите и разходите ви ще е перфектен. Учете се от миналите си грешки, когато става въпрос за
финансите ви – не ги подминавайте. Задълбочете се във всяка
ситуация и анализирайте нещата в правилната светлина за подобър финансов статут. Това не означава, че трябва да полагате
повече усилия, а че трябва да планирате по-добре вашите финансови стъпки. Творческият ви дух ще ви помогне да изчистите
всички непредвидени финансови премеждия тази година. Краят
й ще ви донесе някои доходни идеи, които ще подобрят финансовото ви състояние.
ЗДРАВЕ
Тази година ще ви благослови с повече енергия и жизненост, за
да ви помогне да преминете през нея с обновени сили и крепкост. Ще трябва да промените начина си на живот до известна
степен и да се решите да се откажете от някои лоши навици,
които ви преследват вече от доста време. Бъдете спонтанни, за
да предприемете тези промени в името на по-здравото ви Аз.
Действайте спокойно, без много стрес и напрежение, за да не се
отразят зле на нервната ви система. Управлявайте емоциите си и
психическото си състояние с лекота. Тази година изисква много
физическо натоварване. Избягвайте нездравословната храна и
стойте далеч от дивана колкото може повече.
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че разграничавате двете неща. Не крийте нищо от партньора си.
Може да очаквате нежност в отношенията към края на годината.
ФИНАНСИ
Тази година финансите ви ще скочат до нови висоти. Ще можете да спестите повече за бъдещето. Ще имате много свобода в
материалния свят около вас. Ще бъдете удовлетворени от благотворителните си дейности, тъй като имате повече, отколкото
можете да преглътнете. Спестете за черни дни и стабилизирайте
финансовото си бъдеще. Следете вашите изходящи и входящи
парични потоци.
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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.
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