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Скъпи приятели,

Едно е ясно - всички обичаме лятото! 

Очакваме го да дойде с неговото приветливо, 
слънчево, усмихнато лице и то идва внезапно, влиза 
рязко и е магическо - пъстро, усмихнато, влюбено, 
емоционално, топло, горещо, с лек бриз! 

Любимото ни лято изисква пълно отдаване и ние 
това искаме, да бъдем изцяло различни и обсебени от 
него – красиви и сияещи, в бяло или много ярки, влюбени, 
щастливи, развълнувани, преживяващи незабравими 
мигове!

Традиционно списанието ни посреща и Еньовден  – 
деня на лятното слънцестоене, когато слънцето започва 
да „трепти“ и „играе“, а ние можем да съберем в росата 
лечебни растения - билки и треви, да изплетем венци, 
да минем през тях, за да сме здрави със сигурност  през 
следващите 12 месеца.

В поредния ни брой сме се погрижили за вашето 
добро настроение и добра форма с някои летни идеи и 
съвети!

Усмихвайте се и се забавлявайте!

Добре дошло, ЛЯТО! 

Екипът на Bilka Lifestyle 



Хидратиращ крем за лице

Съдържа комплекс от доказано ефективни овлажняващи натурални съставки, които осигуряват 
на кожата безценната за нея влага, освежават я, изглаждат тена, подобряват еластичността й, като 
я зареждат с енергия за целия ден.
Активни компоненти и действие: Екстракт краставица и пъпеш – съдържа провитамини и 
минерали, с хидратиращо и противовъзпалително действие. Изглажда тена и освежава кожата 
на лицето. Crambisol – натурално масло, извлечено от средиземноморско растение, с уникална 
молекулна структура, наричано Abyssinian Oil. Действа върху епидермиса като протектор на ко-
жата, силно овлажнява и осигурява защита на чувствителната кожа. Mасло от ший – богато на 
витамин А, Е и F, специални мазнини, които осигуряват безценна хидратираща грижа за кожата на 
лицето, подхранват и подобряват еластичността й. Богато е на канелена киселина, действа като 
естествен UV филтър. Растителен глицерин – естествен влагозадържащ продукт, омекотява, ус-
покоява и възстановява еластичността на кожата. Витамин Е – мощен антиоксидант, помага в 
борбата със свободните радикали. Задържа влагата в кожата и подсилва естествената й защитна 
бариера. UV фактор – в комбинация с витамин Е ефективно предпазва кожата на лицето от вред-
ното въздействие на слънчевите лъчи.
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време е за 
хидратация

във всяка възраст и всеки 
сезон хидратацията се отразява 

благоприятно на нашата кожата – 
запазва красотата и забавя 

стареенето! 

Почистващ & хидра-
тиращ тоник за лице

Освежава и тонизира кожата на лице-
то за целия ден, като нежно отстраня-
ва замърсяванията! 
Активни компоненти и действие: 
Натурална вода от краставица – бо-
гата на сяра, вит. С и вит. А, ензими и 
слузести вещества. Има успокояващо, 
освежаващо, тонизиращо и избелва-
що действие. Екстракт краставица 
и пъпеш – съдържа провитамини и 
минерали, с хидратиращо и проти-
вовъзпалително действие. Изглажда 
тена и освежава кожата на лицето. 
Фарнезол – с доказани антибактери-
ални свойства, почиства и защитава 
проблемната кожа.

Хидратиращ гел за 
измиване на лице
 
Измива по-нежно кожата на лицето от 
обичайните миещи средства, без да я 
дразни и изсушава. 
Активни компоненти и действие: 
Натурална вода от краставица – бо-
гата на сяра, вит. С и вит. А, ензими и 
слузести вещества. Има успокояващо, 
освежаващо, изглаждащо и избелва-
що действие. Екстракт краставица 
и пъпеш – съдържа провитамини и 
минерали, с хидратиращо и проти-
вовъзпалително действие. Изглажда 
тена и освежава кожата на лицето. 
Фарнезол – с доказани антибактери-
ални свойства, почиства и защитава 
проблемната кожа.

Кожата страда от вредните влияния на студа, слънцето, 
замърсяването на околната среда, стреса във всички сезони. 

За да съхраним чистотата и красотата й, трябва да пола-
гаме грижи да бъде добре хидратирана целогодишно - всеки 
ден, час, минута. Времето лети и е добре да започнем с грижите 
веднага.

Знаем за важността на водата за функционирането на чо-
вешкия организъм – той се състои от около 65% вода. Тъй като 
е в основата на всички жизнени процеси, нейното значение е 
основно за поддържане на красотата на нашата кожа. 

Най-лесният начин и първа стъпка е да обърнем внима-
ние колко течност изпиваме на ден. Не е препоръчително да 
лишаваме организма си от вода, необходимо е да изпиваме 
поне по 1,5 л на ден в зависимост от теглото си. Най-добре е 
да утоляваме жаждата си с чиста питейна или слабоминерали-
зирана вода, зелен или плодов чай и прясно изцедени сокове, 
предимно от зеленчуци, тъй като те почти не съдържат захар.

Консумацията на вода в комбинация с използване на хи-
дратираща козметика е нашата постоянна защита срещу преж-
девременно стареене на кожата и възможност да се радваме на 
eстествената си красота в целия й блясък!

Нашите лаборатории разработиха формулата AQUA 
NATURA, на базата на която ви предлагаме едно съвремен-

но решение за перфектна хидратация на кожата! Тайната е 
в комбинацията от растителни екстракти, натурална вода от 
краставица и естествен екстракт от краставица и пъпеш, които 
задържат влагата. Ефектът е силно хидратирана кожа, с антией-
дж ефект .

Легенди за уникалната свежест на краставицата и пъпеша 
могат да се намерят в различни епохи и култури, особено в Ин-
дия и Египет. От древността се говори за уникалните качества 
на тези растения както и за способността им да натрупват влага 
и щедро да я раздават на хората.

 Мощните свойства на краставицата да хидратира и за-
държа влагата в кожата, в съчетание със свойствата на пъпеша  
- да подхранва и подмладява, правят тази незаменима комбина-
ция хитова в новите SPA продукти за модерната жена. 

Козметичните свойства на тези две растения се допълват 
и от добавената натурална вода от краставица, която притежа-
ва интензивно успокояващо и противовъзпалително действие. 
Резултатът е повече от задоволителен – тонизирана, подмладе-
на и успокоена кожа! 

Предлагаме на вашето внимание ново поколение проду-
кти с хидратиращо действие! 

Козметична серия AQUA NATURA 
С натурална вода от краставица 

За максимален ефект е препоръчително да се спазват 3-те стъпки – измиване с хидратиращ гел, 
тонизиране с хидратиращ тоник и последващо нанасяне на хидратиращ крем за лице.

Н
о

в
и

Н
А

 Н
А

 б
Ро

я

6

Н
о

в
и

Н
А

 Н
А

 б
Ро

я

7



8 9

С
Ъ

б
и

Ти
я

Театралната постановка „Веселите зъбки“ 
продължава своето пътешествие из страната. 
Следваща дата:  13 септември, Хасково,  площад 
Свобода, 10,00 ч.

Специално създадено от „Билка“, представлението за-
почна своето съществуване като част от кампанията на мар-
ката „За по-добра орална хигиена“ ( май 2012 г. ), насочено към 
децата от 2 до 9 години. Целта: повишаване на познанията на 
децата и родителите, свързани с хигиенните навици и значе-
нието им за здравето и бъдещето развитие.

Представлението показва на най-малките по забавен и 
достъпен начин как да поддържат своите зъбки здрави. Сю-
жетът се гради на историята за малката Ели, която изобщо не 
обичала да си мие зъбките, а често похапвала сладкиши и бон-
бони. В постановката се набляга на няколко основни момента 
– колко често се мият зъбките, коя храна е полезна и вредна 
за здравите зъби, с какви движения се мием, кога и по колко 
време.

Участват актьорите Цветомир Иванов, в ролята на док-
тор Зъбчев, и Поли Иванова, която играе с двете кукли – мис-
тър Зъбобол и Бобърчо.

„Билка“ кани всички малки и големи деца от Хасково на 
представлението през септември, а след него ще има награди 
за най-добрите в състезанията по правилно миене на зъби!

Поканата за участие е направена от Българския зъболе-
карски съюз – Хасково, по повод откриване на „Национален 
форум по дентална медицина“, който ще се проведе от 13 до 
15 септември в града. 

билка представя  
„веселите зъбки”

Детска гелна паста за 
зъби Bilka Homeopathy 
NATURAL 6+

Детска крем-паста за 
зъби Bilka Homeopathy 

ORGANIC 2+
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Възстановяваща емулсия за тяло
 

Подхранва и хидратира кожата на тялото, като я предпазва от изсушаване, 
видимо подобрява вида и еластичността й, изглажда тена, хидратира я и я 

зарежда с енергия.
Активни компоненти и действие:

Екстракт краставица и пъпеш – съдържа провитамини и минерали, с хи-
дратиращо и противовъзпалително действие. Изглажда тена и освежава 
кожата на тялото. Mасло от ший – богато е на витамин А, Е и F, както и 
на специални мазнини, които осигуряват безценна хидратираща грижа за 
кожата на тялото, подхранват я и подобряват еластичността й. Богато е на 
канелена киселина, която действа като естествен UV филтър. Д-пантенол 
– осигурява защита, подобрява кръвообращението и допълнително ов-
лажнява, успокоява кожата след излагане на слънце и вредни външни въз-
действия. Crambisol – действа директно върху епидермиса като протектор 

на кожата, силно овлажнява, осигурява защита на чувствителната кожа. 
Подходяща е за употреба и след излагане на кожата на слънце.

Интимен гел хидратиращ

Нежно измиващ и хидратиращ гел за почистване на кожата в интимните 
зони. Осигурява комфорт 24 часа в денонощието и предпазва от нежелани 
здравословни проблеми. Не съдържа агресивни активни съставки, подхо-
дящ за употреба от ранна тийнейджърска възраст.
Активни компоненти и действие: Натурална вода от краставица – 
хидратира, успокоява и действа противовъзпалително. Алантоин – успо-
коява чувствителната лигавица на интимните части. Екстракт лайка – има 
почистващо и антибактериално действие, способства поддържането на 
физиологичното рH. Екстракт невен – успокоява, овлажнява, има антибак-
териално и противогъбично действие, стимулира регенерацията на клет-
ките. Екстракт алое вера – подхранва кожата на интимната зона и засилва 
естествените й защитни свойства. 
Подходящ за ежедневна грижа, осигурява свежест и чистота през целия 
ден.

Хидратиращ крем душ гел за тяло 

Нежно измива, без да изсушава и отнема на кожата безценната за нея влага.
Активни компоненти и действие:
Екстракт краставица и пъпеш – съдържа провитамини и минерали, с 
хидратиращо и противовъзпалително действие. Освежава и тонизира 
кожата на тялото. Д-пантенол – има епителизиращо и ранозаздравяващо 
действие, допълнително хидратира и защитава, не дразни кожата.
С релаксиращ аромат за виталност и тонус. 
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Историята...
Започва някъде в средата на ХХ в., когато дерматолозите 

обръщат внимание на козметичните производители, че обик-
новените козметични средства оказват неприятно изсушава-
що действие върху нежната слизеста повърхност на половите 
органи. Ако те съдържат и антибактериални съставки, то при 
потребителите възникват ред неприятни усещания, сърбежи, 
зачервявания, често пъти дори съпроводени с алергични ре-
акции. Това дава и нова насока за развитието на част от коз-
метиката за тяло, наречена “интимна”, в която производителите 
започват да добавят натурални омекотяващи средства, които 
имат и антисептично действие като розово масло, масло от ча-
ено дърво или билкови екстракти, но същите природни състав-
ки не предизвикват сърбежи, зачервявания и неприятни въз-
паления. Резултатът надминава очакванията – т. нар. интимна 
козметика прави бум на пазара, тъй като се явява не само еже-
дневно средство за хигиена на интимните части на тялото, но и 
козметика, подобряваща сексуалния живот между партньори-
те. Защото пълноценният и здравословен интимен живот е не-
възможен без усещането за чистота, хармония, но и защитеност.

Още в древността...
Жената винаги е обръщала изключително внимание на 

своето тяло, обгръщала го е с особени грижи, с умение и наход-

чивост, грижила се е за неговата хигиена и красота. Описано е, 
че Клеопатра ежедневно вземала вана с мляко и мед, за да бъде 
кожата й мека и гладка, използвала специални билкови отвари, 
за да придаде свеж аромат на тялото си и да го предпази от 
полови инфекции.

По-специални грижи... 
Поради особеността на структурата на слизестата по-

върхност на най-нежните места козметиката за интимна хигие-
на се създава с участието на дерматолози и фармацевти и след 
това задължително се тества, за да бъдат установени евентуал-
ни странични действия на продуктите. Качествената интимна 
козметика освен обичайните хигиенни функции трябва да има 
ефективно действие и срещу различните възпалителни заболя-
вания в интимната сфера, без да предизвиква странични раз-
дразнения. На лекарите е известен фактът, че много гъбички се 
адаптират лесно след определено време към химичните анти-
септици, но не успяват да се адаптират към натуралните ете-
рични масла, които също имат антибактериален ефект. Затова 
производителите на интимна козметика включват в състава й 
природни етерични масла, билкови екстракти, които освен по-
чистващо и дезодориращо действие имат протективен ефект 
за полови инфекции, без да нарушават нежния повърхностен 
слой на интимните органи при мъжа и жената. Хит на пазара 

интимен течен сапун “билка”
С екстракт от лайка, невен

и чаено дърво

за интимна козметика са различните гелове лубриканти с нату-
рални съставки, салфетки за интимен тоалет, интимни спрейове 
без спирт, както и течни измиващи продукти без сапун - всички-
те с неутрално рН. Хипоалергенните пък са за кожи с особена 
чувствителност. Освен че имат хигиенно, дезодориращо и ан-
тибактериално действие, те съдържат и успокояващи съставки 
за различни кожни раздразнения, зачервявания и неприятни 
сърбежи по половите органи. Лекарите гинеколози и дермато-
лози и дори сексолозите препоръчват използването на интим-
на козметика на всеки, който следи за своето здраве. За някои 
потребители тя дори е особено препоръчителна. Това са хора, 
страдащи от гъбични инфекции по половите органи, пациенти 
с понижен имунитет, жени в менопауза, бременни, болни, про-
веждащи лечение с антибиотици за поддържане на баланса на 
естествената микрофлора в половите органи. Освен геловете 
за интимна хигиена има и такива, които след нанасяне не се 
измиват и служат за овлажняване на интимните зони при хора, 
страдащи от определени заболявания – захарен диабет, невро-
зи, хормонални разстройства. Те също имат лечебно-профи-
лактично действие, като поддържат естествената микрофлора, 
овлажняват слизестия слой на интимните органи, заздравяват 
малки ранички и дори имат обезболяващ ефект. Често те съдър-
жат и някои специални съставки (например извлек от черен 
пипер) за стимулиране кръвообращението в половите органи 
и способстват за по-добър сексуален контакт между партньо-
рите. Крем-геловете са най-новият хит на интимната козметика. 
Те са ново поколение козметични продукти, изготвени по ми-
кроемулсионни технологии. При тях размерът на частиците на 
масата не превишава няколко микрона (за сравнение – в обик-
новените кремове за хигиена на тялото тези частици са няколко 
пъти по-големи). Тези микроскопични частици много по-лесно 
успяват да проникнат дълбоко в нежния слизест слой на интим-
ните органи и така почти мигновено оказват овлажняващото си 
действие и образуват защитна бариера срещу различни инфек-
ции. Използването на интимна козметика не бива да се приема 
като желание за прикриване на някакви комплекси. Напротив, 
създадените козметични препарати за интимен тоалет трябва 
да бъдат използвани със знанието, че с тях защитаваме най-неж-
ните и чувствителни части на своето тяло – за здраве и хармо-
ния в интимните чувствени отношения.

Автор: Павлина Велчева

интимната хигиена

интимен гел хидратиращ
AQUA NATURA

С натурална вода от краставица



Периоди през лятото 
Най-големият риск да се получат изгаряния е през пър-

вите два месеца от лятото – юни и юли. Освен това през юни 
слънцето е толкова активно, че може да изгорите дори и при 
облачно време .

местоположение 
Наличието на водоем и пясък има принос в процеса на 

потъмняване. Първо, не забравяйте, че когато сте във водата, 
също почернявате, даже по-интензивно, отколкото извън нея. 
Второ, излизайки от нея, е препоръчително да се подсушавате с 
хавлия, защото иначе капките по кожата играят ролята на мини 
лупи и многократно усилват облъчването.

Трето, пясъкът, както и водната повърхност, усилват ин-
тензивността на слънчевите лъчи, което също провокира изга-
рянията за минимално време.

и на сянка се изгаря
Оставете илюзията, че на сянка тялото не потъмнява. 

Проникващата способност на светлината е велика. Затова скри-
ването ви от слънцето, като просто застанете на сянка, все още 
не е скриване. Трябва да покриете тялото с памучни или копри-
нени дрехи или тъкани.

За кремовете
Най-добре е да имате в себе си няколко крема с различна 

степен на защита от изгаряне и крем за след слънце.
Слънцезащитните кремове е нужно да се нанасят на тя-

лото поне половин час преди да се изложите на слънце. И по-
сле, докато се печете, през определен период е добре да под-
новявате слоя за защита. Кремовете за след слънце трябва да се 
нанасят не само с лечебна цел, но и за профилактика. Нанасяй-
те ги винаги след 18 ч., за да осигурите на кожата овлажняване 
и да направите загара устойчив.

За загара топлес
За тези дами, които искат да се пекат по монокини, е не-

обходимо да са абсолютно здрави. Ако имате някакви съмне-
ния, най-добре е да се консултирате с лекар. Но има и общи 
противопоказания за този случай.

Не бива да се излагате на слънце по монокини:
- ако сте по-възрастни от 25 години
- ако имате лоша наследственост по женска линия в се-

мейството
- ако имате хормонални заболявания
- ако сте във втора фаза на менструалния цикъл

Ако не се предпазите
Ако мерките за предпазване от изгаряне, които сте взели, 

се окажат недостатъчни и малко или много изгорите, е добре 
през целия следващ ден, дори и във вечерните часове, да ос-
танете на сянка. За да се възстановят клетките на кожата, те се 
нуждаят от почивка за повече от една нощ.

индивидуален подход 
За безопасното потъмняване, както и за всичко остана-

ло, важна роля играе индивидуалното предразположение на 
кожата ви спрямо слънцето. Някои могат да стоят с часове на 
слънце и да придобият единствено красив тен, а на други са 
необходими само 20 минути, за да получат сериозни изгаряния. 
Не отлагайте да определите своя фототип, това ще бъде основа-
та при избора на най-подходящия начин за получаване на тен.

и няколко предупреждения 
При правенето на тен не забравяйте за това, че всичко 

хубаво се получава с мярка:
- прекаленият загар изсушава кожата, което способства 

появата на бръчки, възникването на пигментни петна, още неж-
ната кожа на гърдите ще стане по-груба от това.

- особено внимавайте с излагането на слънце на деца до 
3 години, бременни жени или ако имате много бенки, ако имате 
дисфункция на черния дроб, нервни разстройства и сърдечно-
съдови заболявания.

12 13

Какво ли вече не е написано за здравословния загар, 
какво ли не е казано за него и въпреки това всеки нов плажен 
сезон се повтаря едно и също – изгаряне, изгаряне и пак изга-
ряне... И най-главното - все повече и повече. Чиста доза мазо-
хизъм.

Да се обясни подобно поведение, е невъзможно, остава 
само в началото на всеки летен сезон отново да припомняме 
основните факти, които подпомагат здравословния загар.

от загар до загар... има огромна разлика
В зависимост от интензивността на слънчевото въздейст-

вие се различават два вида загар. Колкото по-интензивно е то, 
толкова по-бързо потъмнява кожата, но после и резултатът е 
по-нетраен. И обратното, колкото по-малко е, загарът е много 
по-устойчив, но не се проявява, преди да е изминал ден.

Защо? В първия случай потъмняването се появява зара-
ди увреждането на молекулите с меланин (пигмента на кожата), 
разположени на повърхността й. Във втория случай причината 
за загара е повишената активност на клетките с меланин, раз-
положени в дълбочина, в подкожния слой.

Изводът е очевиден - увреждането на повърхностни 
клетки води до временен резултат, активизацията на клетките в 
дълбоките слоеве – до продължителен резултат.

Постепенност 
Загарът е естествена защита на организма ни. За да се 

формира механизъм на защита, е необходимо време. Оттук 
идват и препоръките за постепенното излагане на слънчеви 
бани. Добре е първите да са не повече от 5-10 минути на час. 
След ден се препоръчва времето да се увеличи до 15-20 мину-
ти на час. И така нататък...

Периоди от деня
Най-безопасното време за правенето на тен през деня 

са два промеждутъка - от 8 до 10 часа и след 16 часа. Именно в 
тези периоди възниква загарът от втория тип – силен и траен. 
Но даже през сутрешните три часа процесът на потъмняването 
не бива да е непрекъснат. Препоръчително е на всеки час из-
лагането на слънце да бъде около 40 минути, а през останалите 
20 минути да давате на тялото почивка.
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Плажни съвети

възстановяваща емулсия за 
тяло AQUA NATURA
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Някои съвети и мисли на 
дънов за растенията и 

билките
„ Твърди бъдете като земята! 
Подвижни бъдете като водата!
Бъдете бързи като въздуха!
Лъчезарни бъдете като светлината!“

 Петър Дънов

 ; Най-красивите цветове ще намерите в растенията. Те 
представят най-великата художествена изложба. Те са страници 
от великата Божествена книга. 

 ; Когато говоря за цветята и човека, правя аналогия 
между човек и ангелите. По отношение на ангелите хората са 
цветя. В тяхното царство нашите добродетели и недъзи се явяват 
като цветя. Ангелите изучават човека от неговия цвят. Там той е 
цвят, който се познава по краската си. 

 ; Там, дето хората садят и отглеждат плодни дървета, 
по-малко боледуват от ония, които не се занимават с това. И бо-
лен да си, ако обичаш цветята, по-скоро ще оздравееш. Цветята 

регулират нервната система. Добре е нервният човек да полива 
червени цветя и да ги мирише. Забелязано е, че музикантите, 
които обичат цветя, свирят по-добре от ония, които не ги обичат. 
Мога да определя на всеки музикант какви цветя да отглежда. 
Това помага и за физическото им развитие.

 ; Който иска да бъде здрав, да не страда, нека отглежда 
цветя. Те лекуват, съживяват и подмладяват човека.

 ; Не трябва да избягвате работата със земята. Всяко 
растение, всеки плод, с който човек се занимава, внася в него 
своите качества. Ако искате да станете активни, енергични, от-
глеждайте червени череши. Ако искате да усилите вярата си, 

в царството на 
живата природа

„Всичкото богатство, всичкото знание,
което търсите, всичко ще намерите в 
библиотеките на природата.“
      

   Петър Дънов

За всички древни култури най-значимите мистерии и ритуали са свързани със слънчевия и лунния цикъл. Хилядолетия преди 
Рождество Христово се е смятало, че по време на равноденствие и слънцестоене (равноденствията са всяка година на 22 март и 
22 септември, зимното слънцестоене – 21 декември, лятното слънцестоене – 21 юни) са се отваряли портите между видимите и 
невидимите светове и само на тези дни те могат да общуват помежду си. Пикът на живота всяка година е по времето на лятното 
слънцестоене, когато въздухът, природата, всички живи същества са събудени и изпълнени с енергия. 24 юни (Eньовден) е послед-
ният ден от лятното слънцестоене и след него светлината започва да намалява. Не случайно точно на този ден се берат билки преди 
изгрев-слънце, тогава те са наситени с енергията, светлината и росата на най-дългия ден в годината и въздействието им е магическо 
и възраждащо. 

отглеждайте сини сливи. За укрепване изобщо на нервната сис-
тема да се отглеждат цветя, плодове и зеленчуци. Чрез растения 
може да лекувате - те съдържат магическа сила.

 ; Ако искате да бъдете здрави, с добро разположение 
на ума и на сърцето, трябва да се занимавате с плодни дървета, 
с посаждането и отглеждането им. Ако обичате някой плод, по-
саждайте семето или костилката му.

 ; Ябълката иска само едно: семките й да посадите. Оба-
че, ако ядете зелена ябълка, преди да е узряла, вие вършите пре-
стъпление.

 ; Ако се отнасяте по-добре с дърветата, растенията, ще 
живеете по-добре и по-дълго. 

 ; Вземете си малко равнец, попийте малко и ще ви 
мине кашлицата. Лятно време събирайте всинца равнец, всеки 
вкъщи да си има набран равнец - бял и жълт, та който не може 
да се лекува с волята си, да пие тия треви. После да имате от 
синята тинтява. Наберете си, те са магнетически растения, които 
помагат. Наберете си още мащерка, зелени листа от ягоди и те са 
лечебни. Наберете си и от дребната лайкучка. Ще си имате цяла 
аптека стъкленички.

 ; Тия растения, които имат много семена, са по-малко 
напреднали, а тия, които имат малко семена, са по-напреднали.

 ; Забележете, всички растения, у които венчето на цве-
та е петлистно, действат разхлабително. Значи числото 5 е ети-
кет, показва някакво свойство.

 ; През май и юни, през хубави слънчеви дни, сутрин 
рано събирайте билки, сушете ги и после ги поставяйте в стък-
лен буркан, запушени да постоят още малко на слънце. Една 
мъничка незначителна тревица или цветче при нужда са най-
добрите лекари.

Във философията на Петър Дънов приро-
дата и човекът се разглеждат като единен орга-
низъм.

Със своето учение учителят Дънов ни дава 
знанието и инструментите, за да можем да осъз-
наем важността на нашата неделимост от приро-
дата.

 „ Всички форми в природата са символи на 
един вечен, идеален свят. Човек започва своето 
учение от природата: от изворите, тревите, цве-
тята, планините: там търси правилните методи за 
живот и чистота.“

Материалът е подготвен с любезното 
съдействие на Общество „Бялото братство“
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Серията пасти за зъби и вода за уста BilkaDent EXPERT е създадена с терапевтично на-
правление 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 съобра-
зена 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 оздра-
вителните 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.

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

Учителят 
Петър дънов

Петър Константинов Дънов е роден на 11 юли 1864 г. в 
село Хадърджа (днешна Николаевка), Варненско, в семейството 
на свещеник Константин Дъновски. Потомък на два български 
възрожденски рода. Майка му Добра е дъщеря на чорбаджи 
Атанас Георгиев, кмет на Николаевка, открил първото българ-
ско училище във Варненския край, а баща му – свещеник Дъ-
новски, е отслужил първото богослужение на български език в 
църквата “Свети Михаил” във Варна и е радетел за религиозната 
ни свобода и просвещение.

След завършването на средното си образование в Сви-
щов Петър Дънов заминава за Америка. През 1888–1892 г. за-
вършва семинария “Дрю” в гр. Медисън, щат Ню Джърси, след 
което теологичния факултет на Бостънския университет, а на 
другата година защитава дипломната си работа “Миграция на 
германските племена и тяхното християнизиране”. След това 
записва и Медицинския факултет на същия университет. През 
1895 г. се завръща в България, а през 1896 г. излиза книгата му 
“Науката и възпитанието”. След 1900 г. за 11 години Петър Дъ-
нов изнася множество сказки на духовни теми, прави първите 
в България френологични и антропометрични изследвания на 
българския череп. Част от резултатите са публикувани в списа-
ние “Родина” през 1901 г. в пет статии със заглавие “Глави и лица”. 
В началото на века основава със свои съмишленици “Общество 
за повдигане религиозния дух на българский народ”, бъдещо-

то Всемирно Бяло Братство. Така започват и първите духовни 
събори. Заради необикновената дълбочина и проникновение 
на беседите на Петър Дънов възниква обръщението “Учителю”, 
което оттогава остава.

От 1904 г. Петър Дънов се установява в София, а след 
1911 г. неговите неделни беседи стават публични. През 1922 
г. той слага началото на духовната Школа на Бялото Братство, 
в която теоретичните знания са съчетани с духовни практики, 
методи за самоусъвършенстване, упражнения за развитие на 
тялото, ума и емоциите. От 1929 г. до сега ежегодно се провеж-
да лятната духовна школа в местността на Седемте рилски езе-
ра. Това е мястото, където учениците са естествено свързани 
с природата и прилагат придобитите умения. През 1932 г. на 
поляната на “Изгрева” край София се ражда Паневритмията – 
свещеният кръгов танц, чиито движения и музика са дадени от 
Учителя. След напускането на земното си тяло през декември 
1944 г. Учителят Петър Дънов оставя в духовно наследство: над 
5000 лекции и беседи, 150 музикални, френологически карти и 
изследвания, Паневритмията и множество безценни съвети за 
“хигиена на душата и тялото”.

 “Това е учение за живата природа, която включва в себе 
си всички сили, с които се занимава науката. То е наука за Раз-
умното в света. То е наука за Бога за Любовта.” (Учителят Петър 
Дънов)
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да превърнем празника на бил-
карите, лечителите и магьосни-
ците в празник за душата чрез 
едно ароматно меню!

За да премине организмът ни в летния цикъл на природата, е 
необходимо разнообразието от плодове и зеленчуци да на-
мери достойно място на трапезата ни. Но внимавайте, ястията, 
които съм подбрала за вас, са толкова вкусни, че надали ще 
оставят място за десерта! 

Дами и господа, нека уловим летния сезон чрез кулинарното 
изкуство!
 
Петя Щифлер
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Лятно меню 
с Петя

Необходими продукти 
за 5-6 порции

1 франзела
150-200 г сирене Филаделфия (или заквасена сметана)
200 г настърган кашкавал
2-3 китки див лук (или перца пресен лук)
2-3 скилидки чесън
1-2 домата
1 китка магданоз
няколко клончета мащерка
1-2 люти чушлета (по желание)
сол и черен пипер на вкус

Франзела с млечно-
билкова плънка

Начин на приготвяне

1.  Франзелата се разрязва по дължина само от едната 
страна, леко се разтваря и се изважда сърцевината.

2.  Филаделфията се разбърква с кашкавала, нарязаните на 
ситно подправки, счукания чесън, чушлетата, сол и

      черен пипер. Накрая се добавя и нарязаната на кубчета 
месеста част на обелените домати.

3.  Франзелата се напълва равномерно, завива се плътно 
с алуминиево фолио и се запича за около 20 минути на 
180° С. Сервира се нарязана на филийки, по желание със 
салата.

Може да се приготви и няколко часа предварително, съхра-
нява се увита на студено и се изпича в последния момент. 
Подходяща е и за пикник.

Зеленчуци с 
месна плънка и 
кедрови ядки сос

Необходими продукти
 за 4-5 порции

600 г кайма
2 патладжана
2 тиквички
2 чушки за пълнене – червена и жълта
2 големи домата
250 г кромид лук (2 глави)
100 г пармезан
100 г галета
2 яйца
1-2 скилидки чесън
сол и черен пипер на вкус
½ китка магданоз

Необходими продукти за соса

100-150 г кедрови ядки
3-4 с. л. светъл оцет
6-7 с. л. зехтин
1 с. л. захар
сол и черен пипер на вкус
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Черешов сладкиш

Необходими продукти

150 г брашно
150 г масло (стайна температура)
150 г захар
4 яйца
1-2 ванилии
1 ч. л. бакпулвер
около 600 г череши (или 450-500 г замразени)

Начин на приготвяне

1.  Всички зеленчуци се нарязват на парчета около 5 см 
дължина. 

2.  Кипва се вода с повече сол (на патладжаните и тиквич-
ките от едната страна се правят по няколко разреза в 
дълбочина с нож, но не до дъното) и се бланшират - тик-
вичките 5 минути, патладжаните 10 минути. Изваждат 
се и когато изстинат, се издълбава месестата част (без 
да се стига до дъното) с лъжичка за оформяне на топче-
та от диня. Не се изхвърля!

3.  Ситно нарязаният лук се запържва до прозрачност, доба-
вят се счуканият чесън, нарязаната на дребно месеста 
част от патладжаните и тиквичките и каймата. Пър-
жи се няколко минути, подправя се със сол и черен пипер и 
се отдръпва от огъня.

4.  Пармезанът се рендосва на ситно и се разбърква с гале-
тата, отделят се 3-4 с. л. настрана, останалата част 
се добавя заедно с магданоза и разбитите яйца към кай-
мата. Зеленчуците се напълват и се подреждат в тава с 
малко мазнина. Поръсват се с остатъка от галетата и 
пармезана и се пекат в предварително загрята на около 
180º С фурна 1.5-2 часа. За да не загори бързо плънката, е 
добре да се пекат през повечето време покрити с алуми-
ниево фолио.

5.  Кедровите ядки се запържват леко без мазнина. Отделно 
кипва оцетът, 2-3 с. л. вода, сол, черен пипер и захарта, 
отдръпва се настрана и се добавя зехтинът. Преди сер-
виране зеленчуците се поръсват с ядките и се поливат 
със соса.

Начин на приготвяне

1.  Маслото се разбива със захарта и ванилиите до пухка-
вост. Добавят се жълтъците един по един.

2.  Белтъците с щипка сол се разбиват на сняг. Към масле-
ната смес се добавят брашното и бакпулверът, след 
което внимателно и белтъците. 

3.  Сместа се сипва в намаслена и набрашнена тава с

 

   приблизителен размер 28 на 22 см. Заглажда се и изчисте-
ните от костилките череши се набождат плътно една 
до друга.

4.  Пече се на 180° С около 35 минути.
Сладкиша може да направите и с други плодове по ваш вкус – 
ягоди, сливи, ябълки...

Необходи продукти за тестото

400 г брашно
около 250 мл хладка вода
1 ч. л. сол
1 ч. л. светъл оцет

За плънката
4 връзки пресен лук
2-3 шепи киселец
300 г сирене
4 яйца
1-2 щипки сода бикарбонат

дърпана баница с 
киселец и пресен лук

Начин на приготвяне

1.  Замесва се твърдичко тесто. Разделя се на 3 еднакви 
питки, намазват се с олио и се оставят 30 мин. покрити с 
кърпа да „починат“.

2.  Лукът се запържва до сладост. Към края на пърженето 
се прибавя 1 ч. л. сол. Киселецът се бланшира в подсолена 
вода и се изцежда. Като изстине, се нарязва.

3.  Яйцата се разбиват добре. Разбъркват се с лука, натро-
шеното сирене, киселеца и содата. 

4.  Всяка питка се разточва леко (върху повечко брашно, като 
се ръси и отгоре). Постила се широка, по възможност 
памучна кърпа приблизително 1 на 1 м и питката се до-
разтегля до прозрачност. Изрязват се дебелите краища.

5.  Слага се равномерно от плънката. Кърпата се хваща за 
два края, повдига се високо, за да се навие кората на руло. 

6.  Рулата се подреждат спираловидно в тава, предварител-
но покрита с пергаментова хартия, поръсва се с разтопе-
ното масло и се пече около 50 мин. на 180º С.

За намазване
2-3 с. л. олио
30 г масло

Сладки зайчета

Необходими продукти

300 г брашно
100 г смлени орехи
100 г меко масло 
100 г кондензирано мляко
70 г пудра захар
2 жълтъка
настърганата кора на 1 лимон
1-2 ванилии
2 щипки сол



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 експери-
ментира 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 аф-
родизиака, 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, чув-
ствата, вдъхновението си за тези, които обичате. Предлагаме ви 69 начина да проверите 
дали любовта наистина минава през стомаха. 
Книгите на Петя може да намерите в книжарниците на „Сиела“, както и във всички добре 
заредени книжарници в страната, също и онлайн.
За контакт и поръчка на книгата: Facebook - Petia Petkova Stiffler или на  
http://petiapetkovastiffler.blogspot.com/

малинов коктейл

Необходими продукти за 2 порции

300 мл газирана вода
4 с. л. малинов сироп
50 г малини
30 мл ликьор Grand Marnier
20 мл ракия
2-3 с. л. лимонов сок
няколко стръкчета мента
лед

Начин на приготвяне

1.  Листенцата мента се разпределят в 2 подходящи чаши, 
намачкват се с дървено чукало. В шейкър се разбиват 
ликьорът, ракията, малиновият сироп, лимоновият сок и 
кубчета лед. Сместа се разпределя равномерно в чашите, 
допълва се с газирана вода и се сервира.

Начин на приготвяне

1.  Маслото се разбърква с пудрата захар, добавят се всички 
останали продукти. Замесва се тесто, сплесква се на 
питка и се оставя на студено за около 1 час.

2.  Тестото се разточва (най-добре между две прозрачни фо-
лия или ръсейки брашно) до дебелина 0,7- 1 см. С формички 

се изрязват сладки (като след всяко изрязване формичка-
та се топва в брашно, за да не залепва за тестото).

3.  Пекат се в предварително загрята на 180º С около 10 
минути. Още топли се поръсват с пудра захар.

По желание се украсяват с шоколадов кувертюр или друго по 
ваш избор.

22
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Един невероятен гръцки остров, привличащ с необи-
чайна природа и минало, забулено в мистерия и тайни.

През 1400 г. пр. н. е. вулкан изригнал с такава мощ, че цен-
тралната част на острова полетяла във въздуха. На нейно място 
се образувал огромен кратер, наречен калдера, който се запъл-
нил с морска вода. 

Днес на малкия остров Неа Камени, който се намира в 
калдерата, има активен вулканичен кратер. Затова посещавай-
ки Санторини, не пропускайте екскурзия до вулкана и горещи-
те извори. 

Преди 3500 години островът, наричан тогава Стронгели, 
на гръцки „кръгъл“, се разцепва при избухването на вулкан на 
островите - Санторини и по-малките о. Неа Камени, върху който 
се намира в момента действащ вулкан, и о. Паля Камени, също 
необитаем остров, на който има вулканичен извор, в едно мал-
ко заливче, където водата е керемиденочервена. Приближа-
вайки се до кратера на вулкана, ще видите как от малки пукна-
тини в черната вулканична земя излиза пушек с мирис на сяра.

Четвъртият остров е Тирасия, с рибарско селище и църк-
ви в типичната цикладска архитектура.

На цялата островна група има около 370 църкви и забе-

лежете – всяка стара гръцка фамилия стопанисва по една от 
тях.

Петият образувал се остров – Аспро Ниси, е една необи-
таема бяла скала в морето.

Хранителните продукти тук се зареждат от по-богатия и 
плодороден остров Крит. Токът на острова се произвежда от 
две електроцентрали, захранвани с дизел, докарван с кораби 
цистерни.

Коренното население е около 12 хил. души, но в сезона 
от края на март до октомври Санторини се пренаселва, тъй 
като това е една от най-посещаваните интересни дестинации 
в Гърция. 

Някои го наричат острова на богатите. Най-скъпите места 
за нощувка са на калдерата (отсечена скала, която влиза в мо-
рето). Къщите са буквално вкопани в тази калдера. Най-скъпите 
хотели (между 500 и 1000 EUR) са част от пещерите, в които са 
вкопани самите стаи, гледката на които е прословутият залез. 
Това е едно невероятно усещане – слънцето като че ли потъва 
в самото море, осветявайки къщите в жълто, оранжево.

За този романтичен залез и екзотичното усещане да от-
седнеш на калдерата пристигат хора от всички точки на све-
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та. Местните се гордеят, че сред гостите на Санторини са били 
много известни личности като принцесата на Катар, а за Андже-
лина Джоли и Брат Пит дори се говори, че са си купили имот 
тук. 

На острова ще срещнете типичната цикладска архитекту-
ра. Всички къщи са боядисани в бяло, със сини покриви, врати 
и прозорци и най-невероятното - всички са обли, никъде няма 
ъгли. 

Целият остров е осеян с вятърни мелници на около 250-
300 години. Пясъкът е по-скоро черен, с блестящи частички в 
него. Пещерите поддържат целогодишно температура около 
20 градуса (такава е и във винарната „Куцо Янопулос“, с която 
се слави островът).

На Санторини ще видите един необичаен начин на от-
глеждане на лозя. Те са в кръг, вкопани в земята, асмите са за-
вити като венец, а гроздовете са в средата, като с това се цели 
по-дълго запазване на влагата от оскъдните дъждове и забеле-
жете - от сутрешната роса. 

Една от атракциите на острова е посещението на винар-
ната, където е анимиран целият процес на отглеждане на лозя-
та и производството на вино. Най-хубавото вино – „Винсанто“ 
и „Камаритис“, се произвежда без захар, от десертни сортове, 
като за 1 литър вино са необходими 5 кг грозде, което съхне на 
слънце цели 6 седмици.

Не бива да пропускате и обиколка на праисторическия 
град Акротири (датира от 3500 г. пр. н. е.) и смайващо красивия 
червен плаж. В една огромна зала с възстановена архитектура 
на праисторическия град ще видите цветни стенописи и изне-
нада…сини маймуни, каквито няма на острова?! 

Легендите разправят, че целият остров се крепи на дъ-
ното на морето на 3 огромни стълба, между които има мрежа 
от пещери.

Заинригувахме ли ви? 
Остров Санторини е специално и романтично място!
И неслучайно е избиран от много двойки за най-щастли-

вия ден в живота им – за сватбено тържество или пътешествие! 
Пейзажите на острова със своята небивала красота със сигур-
ност ще ви предоставят моменти, които остават завинаги гра-
вирани в спомените на вас и вашите гости. 

За всички посетители Санторини е определено уникал-
но място за почивка!

Едно изгодно предложение за посещение на острова 
може да намерите на сайта на туристическа агенция „Елфи турс“.

Парченце от изгубения континент Атлантида

www.elfytours.com

САНТоРиНи



хо
м

ео
П

АТи
яхо

м
ео

П
АТ

и
я СЕДЕФЧЕ – Ruta glaveolarum

Едно от основните лекарства за травми на опорно-дви-
гателния апарат, заедно с Arnica и Symphytum. Медикаментът 
е показан при травми на сухожилията и периоста; физическа 
преумора, мускулна треска; дейности, изискващи продължи-
телно напрежение на очите. Подобрява се от затопляне и дви-
жение, влошава се от покой. 

ЧЕРЕН БЪЗ – Sambucus nigra
Подходящо лекарство при много дихателни проблеми, 

свързани със спастична кашлица, която се влошава нощем. В 
картината на лекарството има и запушен нос, без хрема; ларин-
гит (псевдокруп) с нощно влошаване; астма с коклюшоподобна 
кашлица. 

АТРОПА БЕЛАДОНА – Belladonna
Острите състояния тип Belladonna се появяват внезап-

но, често с висока температура и с много силни, интезивни фи-
зически симптоми – зачервено лице, разширени зеници, студе-
ни крайници. Болестта връхлита като буря и рядко продължава 
дълго. Главоболието се засилва от светлина, шум, движение, 
горещина, ходене. Желание за лимон, лимонада. Пациентът не 
е жаден. 

ПАРИЧКА – Bellis perenis
Показан при всякакви травми (подобно на Arnica 

montana), но с локализация предимно в мускулите на корема 
и гърдите и в малкия таз. Също така при травми на гръбначния 
стълб, особено в поясния, тазовия и опашния му отдел. Травми 
след операции.

КОНСКИ КЕСТЕН - Aesculus hippocastanum
Действието на конския кестен е насочено предимно 

към венозната система (болезнени хемороиди, конгестия на 
малкия таз, съпроводени с болка и усещане за тежест), лигави-
ци (устната кухина, фаринкса и ректума), лумбосакралната об-
ласт (болки в кръста и гърба). 

АРНИКА – Arnica Montana
Това е лекарството, което почти всеки хомеопат има в 

чантата си. Използва за всякакъв вид механични травми: счуп-
вания, натъртване, инсулт, инфаркт, размачквания, пътнотранс-
портни произшествия, черепно-мозъчни травми и травми на 
гръбнака; всичко, което може да бъде съпроводено с вътрешни 
и външни кръвоизливи. Арника най-често е първото хомеопа-
тично лекарство за шок от физическа травма независимо от ка-
къв характер. Има афинитет към меките тъкани, мускули, кожа, 
сърдечно-съдовата система и особено към капилярите. Типич-
но е усещането за натъртеност, за болки - все едно, че човекът 
е бил бит, или схванатост в ставите - все едно, че са навехнати. 
Може да се използва и при мускулна треска. Много успешно се 
прилага преди и след хирургическа интервенция, включително 
и в стоматологическата практика например при вадене на зъб, 
за скъсяване на оздравителния период. 

ЗМИЙСКО МЛЯКО – Chelidonium majus
Подходящо лекарство при нарушена екскреторна 

функция на черния дроб, жлъчни дискинезии, иктер с различна 
етиология. Колики при жлъчно-каменна болест, жлъчни диске-
незии, мигрени при жлъчно-каменна болест. Този медикамент е 
типичен чернодробен дренатор. 

ЕСЕНЕН МИНЗУХАР - Colchicum autumnale
Лекарство с изразено действие при различни диспеп-

тични прояви – гадене от миризма на храна, колити, гастроен-
терити, гадене и повръщане при лъче- и химиотерапия, повръ-
щане при бременни. 

ЛАЙКА – Chamomilla
Подходящо лекарство за хора с много нисък праг към 

болка – от това произлизат всичките им проблеми. Деца твърде 
чувствителни към болка, които плачат при поникването на зъ-
бите от гняв и безсилие. Капризни деца, искат нещо, но когато 
им се даде, го хвърлят на пода. Влошаване от топлина, особено 
при зъбобол. Изпотяване от болка. Подобрява се от носене и 
натиск на корема. 

Автор: д-р Димитрина Атанасова 2726

Билките са безценен дар от природата. Фитотерапията 
(билколечението) е най-древният начин за борба със заболя-
ванията и все по-успешно се прилага при лечението на реди-
ца болести. Хомеопатични лекарства се приготвят от всичко, 
което ни заобикаля – растения, минерали, метали, животински 
и човешки тъкани. Само част от растителните хомеопатични 
лекарства са приготвени от познати и използвани от векове 
билки. 

Хомеопатичните лекарства от билки се приготвят от 
цяло, свежо растение. То се поставя в алкохол и престоява из-
вестно време, през което разтворителят извлича различни цен-
ни съставки. Получава се така наречената майчина тинктура. От 
нея чрез разреждане и потенциране се получава хомеопатич-
ното лекарство. 

Всяко хомеопатично лекарство има картина. Тя пред-
ставлява сбор от симптоми, събрани по пътя на доказване на 
даденото вещество. Здрави доброволци приемат в големи ко-
личества например извлек от лечебно растение. След известен 
брой приеми организмът се насища и лечебното действие пре-
минава в интоксикиране. Точно симптомите от интоксикира-
нето представляват картината на лекарството. Ханеман преди 

повече от 200 години по този начин достига до извода, че симп-
томите, които предизвиква в големи дози дадено вещество, се 
лекуват от същото, ако са в хомеопатични разреждания. 

Пациентът също има цялостен комплекс от симптоми 
– физически оплаквания, емоционални проблеми, психически 
особености. Съответствието между картината на болестта на 
пациента и картината от доказването на лекарството е един от 
основните принципи в хомеопатията – „Подобното се лекува с 
подобно”. По такъв начин се избира хомеопатичното лекарство 
за пациента – търси се възможно по-голямо подобие между 
двете картини, за да се постигне по-пълно излекуване. 

Ето и някои картини на хомеопатични лекарства, напра-
вени от билки: 

ЛЮТИЧЕ - Ranunculus bulbosus
Изключително надежден при интеркосталния херпес 

зостер и херпес офталмикус, които представляват и основните 
показания за предписването му. Въздейства върху кожата (об-
риви, изключително силен, парещ сърбеж и болка, провокира-
на от студово въздействие и лек допир), лигавиците (възпале-
ние), нервна система (силни, остри, пробождащи болки). 

използване на билките в 
хомеопатичното лечение
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През лятото на 2013-а ще бъде 
важно за всички, родени под 
знака на Овена, да запазят ба-
ланса.Запомнете да баланси-
рате здравето си това лято и 
не се хвърляйте в летни ексце-
сии като например прекалено 
много студено „Шардоне“ или 
прекалено много летни бар-
бекюта. 
Романтиката ще изиграе сери-
озна роля в живота ви през ля-
тото, но това би могло да бъде 
просто лятна свалка, не нещо 

сериозно. Не забравяйте семейството и приятелите си, докато 
се любувате на вашата лятна любов. Прекарвайте повече вре-
ме с тях, още повече че нощите стават по-дълги. Те винаги ще 
бъдат до вас, докато лятната любов може да изчезне като дим. 
Всичко е наред – есента има за вас нови приключения. 

Внимавайте, работливи Те-
лци  – със сигурност ще трябва 
да си направите една хубава 
ваканция това лято. Работили 
сте изключително здраво през 
първата половина на 2013-а и 
наградата ви трябва да бъде 
ваканция тип „поглезете се“. 
Изберете си място, което не 
осигурява само легло и хуба-
ва храна, ами се опитайте да 
намерите такова, където да се 
погрижите за здравето си. Лук-
созно СПА или лечебно СПА 

ще бъде перфектното място. Поглезете се с добре, качествена 
храна, луксозни процедури и изобилие от време за вас. Оста-
вете лаптопа и работата вкъщи и просто се отпуснете. Всички 
хора, родени под знака на Телеца, трябва да внимават за здра-
вето си през лятото на 2013-а. 

Вие ще преливате от енергия. 
През лятото ще трябва да насочи-
те енергията към нови хоризон-
ти, които да изследвате, и нови 
места, които да посетите. През ля-
тото на 2013-а вие ще срещнете 
нови сродни души и ще израст-
нете като индивид. Новите места, 
които ще посетите или до които 
ще пътувате през лятото, ще ос-
тавят дълбоки впечатления у вас 
и дори има вероятност, когато 
се върнете у дома, да направите 
стъпка към нов хоризонт за по-

стоянно. Ще чувствате нуждата да изследвате и намерите нова 
съдба. Ще има известно чувство на безпокойство и желание да 
продължите напред.

Бъдете внимателни това лято. 
Взискателен и изискващ човек 
ще се опита да превземе живо-
та ви и да промени начина ви на 
живот. Изяснете на този човек, 
че го харесвате, но сте отделен 
индивид и това ви харесва. Не 
виждате причина да се проме-
няте и възразявате срещу иска-
ния, които засягат начина ви на 
живот. Разпределете времето си 
различно от това на този човек 
и той/тя ще схване съобщението. 
Прекарайте време с приятелите 

си и отпразнувайте лятото. 
Дори е възможно да планирате пътуване с приятел и да споде-
лите преживяването. Следете здравето си. 

Затаете дъх това лято, Лъвове, 
и се научете да се наслажда-
вате на по-спокойни моменти. 
Имате чувството от известно 
време насам, че животът ви 
се изплъзва и че губите кон-
трол. Инвестирайте в хубава 
тетрадка и започенете да за-
писвате някои мисли и идеи. 
Просто пуснете мислите в 
главата си и си ги записвайте. 
Отделете време да разсъжда-
вате върху бележките си и би-
хте могли да поставите ново 

начало. Социализирайте се и нова дълготрайна любов може 
да влезе в живота ви. Между другото вашата нова дълготрайна 
любов може да не е човек. В края на лятото е възможно да се 
впуснете в приключение с новия си приятел и да изследвате 
страната, като бавно ще преминете към есента. 

Здравето е много важно през 
цялата година, но през лятото 
то е на преден план. Ще тряб-
ва да се погрижите за здраве-
то си, да ядете добре и да си 
почивате. Бъдете внимателни 
с насекомите и други хапещи 
животни като змии например 
– те са голяма заплаха за ваше-
то здраве през това лято. Ако 
сте ухапани от насекомо и това 
ви причинява неприятности, 
отидете на доктор веднага! 
Запазете енергията си, насла-

дете се на слънцето и натрупайте още енергия. Вероятно ще сте 
доста заети в работата и нов колега може да представлява лю-
бовен интерес. Ще се чувствате малко тъжни, а няма конкретна 
причина за това. То ще премине – четете хубави книги и ще се 
събудите някоя сутрин, чувствайки се значително по-добре. 

 Това лято ще е различно за Вез-
ните. Прекарали сте пролетта в 
подреждане и отделяне на фи-
нанси, но не сте в настроение 
да ги изхарчите за екстрава-
гантна ваканция. В настроение 
сте за учене и нови приключе-
ния. 
Умът ви е остър и имате нужда 
да търсите нови неща и да из-
следвате. Дори можете да на-
мерите място това лято, където 
да прекарате доста време в 
разширяване на съзнанието си. 
Наученото през това лято ще 

стане важна и неразделна част от живота ви. През есента ще 
започнете да споделяте новите си знания с други хора и да им 
помагате да подобрят живота си и да разширят съзнанието си. 
 

Няма да имате много време за 
игра това лято. Били сте заети 
с работа и това ще продължава. 
Вместо да си взимате по-дълга 
ваканция, по-скоро ще решите 
да си взимате по-кратки почив-
ки през уикенда. Добрите но-
вини са, че парите ще продъл-
жават да идват при вас, но вие 
нямате интерес да ги харчите, 
тъй като планирате бъдеще-
то. Всичко е наред – понякога 
просто трябва да се направи. 
Към края на лятото ще срещнете 

някой слънчев човек, който ще ви развесели. Ще осъзнаете, че 
имате много повече общо с този човек, отколкото сте си ми-
слили първоначално. Усмихвайте се повече – на себе си и на 
останалите. 

ОВЕН 
21 март - 20 април

ЛЪВ 
24 юли – 23 август

ДЕВА 
24 август – 23 септември

ВЕЗНИ 
22 септември – 22 октомври

СКОРПИОН 
24 октомври – 22 ноември

ТЕЛЕЦ 
21 април - 21 май

БЛИЗНАЦИ 
22 май – 22 юни

РАК 
22 май – 22 юни

Какво са приготвили звездите за вас това лято? Сезонът на хубавото време, 
любовта и приключенията – какво ви очаква? Прочетете хороскопа си за юли и 
август и вижте как са се подредили планетите за вас през най-топлите месеци.
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Гъмжите от енергия в момента 
и почти ще можете да отлети-
те без крила. Цялата енергия 
ще ви е нужна през лятото на 
2013-а.
Ще бъдете готови за нови 
преживявания и ще създавате 
нови приятелства през лято-
то. Ще бъдете почти нетърпе-
ливи да пробвате нови неща 
и понякога ще оставите това 
нетърпение да ви преследва. 
Намалете темпото малко и ще 
се радвате на по-хубаво лято. 

Вашето лято ще бъде изпълнено не само с нови приятели или 
нови преживявания, но вие ще поемате нови проекти у дома 
и в работата. Лятото на 2013-а ще бъде лято на постиженията. 

Акцентът за вас това лято ще 
бъде лекота и безгрижие. Ще 
се чувствате отпуснати и го-
тови да се насладите на слън-
цето, на свежи ягоди и повече 
време навън. 
Ще започнете да виждате не-
щата, вероятно и живота си, от 
друга гледна точка, след като 
срещнете нови приятели. Не 
се изненадвайте, ако прия-
телите ви са по-млади от вас. 
Това всъщност е хубаво нещо 
– заседнали сте в един и същ 
кръг от приятели от много го-

дини насам. Време е да добавите нови личности в живота си и 
да получите нов облик. 

 
Лятото на 2013-а ще е много 
заето за вас. Ще го запълните 
със занимания и голяма част 
от лятото ще прекарате навън. 
Заниманията ще включват дос-
та спортове и време, прекара-
но на зелена площ, но плажът 
няма да е важен това лято. 
От известно време се интере-
сувате от благотворителност 
и участвате в някои каузи. 
Лятото на 2013-а може би ще 
се окаже времето, когато най-
накрая ще направите голяма 

крачка и активно ще започнете да подкрепята каузите, в които 
вярвате. 

В момента се чувствате изпъл-
нени с щастие и радост. Слън-
цето ще ви следва това лято и 
вие ще успеете да задържите 
тези хубави чувства. 
Възможно е да вземете учас-
тие в някои приключенски 
дейности това лято и ако се 
озовете на рафтинг, не се из-
ненадвайте. 
Ново хоби, което ще откриете 
това лято, може да се превър-
не в проект. Може дори да 
намерите нова любов покрай 

това хоби. Ще изглеждате толкова щастливи, че някои хора ще 
ви завидят. Просто ги игнорирайте и внимателно им дайте да 
разберат, че вие сте щастливи в своя аквариум. Плувайте сами, 
ако трябва. 

Превод: Елица Златкова

СТРЕЛЕЦ 
23 ноември – 22 декември

ВОДОЛЕЙ 
20 януари – 19 февруари

РИБИ 
20 февруари – 20 март

КОЗИРОГ 
23 декември – 19 януари

Източник: http://healthyannie.hubpages.com; 
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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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