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Скъпи приятели,

Идва зимата, облечена в бяло – красива, 
ослепителна и елегантна, същевременно студена, 
мрачна, кална и потискаща! 

А как ни влияе тя? 

Оплакваме ли се от времето? Имаме ли настроение? 
Мечтаем ли за слънце? Потиснати ли сме?

Да се поддадем ли на летаргията - да заспим ли 
зимен сън, или да не губим време и да инвестираме в себе 
си, очаквайки да посрещнем слънчевите дни в пълния си 
блясък! 

Въпреки намаляването на нашата енергия правоп-
ропорционално на светлината през този сезон ние сме 
убедени, че най-доброто, което можем да направим, е да 
се вдъхновим и да започнем да работим върху себе си – 
да организираме времето си така, че да ни остане поне 
час на ден за своето тяло и дух! Да се движим, да спорту-
ваме, да се поглезим - да отидем на сауна, на масаж, да се 
разхождаме на открито въпреки времето!

Да не забравяме колко са скъпи хората, които са 
до нас – да ги обичаме, да им обръщаме внимание, да не 
губим връзка с тях!

 Да не забравяме правилата за хранене през зимния 
сезон - нека да се храним така, че да не съжаляваме след 
няколко месеца!

Трябва да се уважаваме и да се грижим за себе си, 
за да се чувстваме и изглеждаме добре в момента, когато 
денят се увеличи и слънцето заблести!

А ние отново сме се погрижили да се позабавлявате 
с нашия пореден брой, да имате усмивка на лицата си и 
звезди в косите!

Екипът на Bilka Lifestyle 
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BILKA MAVRUD hair EXPERT Colour Protect

интензивна, дълбоко регенерираща, 
подхранваща и хидратираща серия 
професионална защита на цвета на косата

В качеството на специалист в гроздетерапията BILKA 
представя иновативни продукти в категорията “Грижа за коса-
та“, естествено продължение и допълнение на серията Mavrud 
Age Expert. Формулите на продуктите съчетават най-новите 
световни тенденции и научни открития при ефективната грижа 
за коса с уникалната сила на българското грозде мавруд!

Новата серия Mavrud Hair Expert е създадена на базата на 
изключително ценните качества на гроздовото масло в съчета-
ние с полезното действие на кератина и комбинирани екстра-
кти с доказано действие.

Козметичната серия Mavrud Hair Expert включва основни-
те продукти за „Грижа за косата“ – шампоан, балсам и маска за 
коса.

Резултатът е видим – здрава и блестяща коса!

Балсам за коса 

С масло от гроздови семки и комбиниран 
екстракт от орех, бреза и коприва. Защитава 
цвета от избледняване, заздравява косъма. 
Хидратира и способства лесното разресване.

Активни съставки: Масло от гроздови сем-
ки – едно от най-подходящите масла за грижа 
за косата – силен антиоксидант. Подхранва, 
без да омазнява, хидратира и доставя жизне-
новажни за косата вещества. Вит. Е и линоло-
ва киселина заздравяват косъма и стимули-
рат растежа. Спомагат за запазване на цвета 
при третирана коса. Комбиниран екстракт от 
орех, бреза и коприва – укрепва структурата 
на косъма, успокоява кожата на скалпа, при-
дава блясък и обем. Витамин РР – супер кон-
диционер, който насища косъма и кожата на 
скалпа с интензивна влага и прави косата по-
силна и здрава. Подпомага стилизирането й.

Маска за коса 

С масло от гроздови семки & кератин. Оси-
гурява дълготрайна защита на цвета и ин-
тензивно подхранване на косъма. Особено 
подходяща при третирани и боядисани коси. 
Възстановява структурата на косъма. Съхра-
нява естествената влага и хидратира скалпа. 
Придава жизненост и блясък на косата. Оси-
гурява защита, с eстествен UV филтър.

Активни съставки: Масло от гроздови сем-
ки – едно от най-подходящите масла за грижа 
за косата – силен антиоксидант. Подхранва, 
без да омазнява, хидратира и доставя жизне-
новажни за косата вещества. Вит. Е и линоло-
ва киселина заздравяват косъма и стимули-
рат растежа. Спомагат за запазване на цвета 
при третирана коса. Кератин – възстановява 
в дълбочина косата от корена до върха, подо-
брява структурата на косъма и го предпазва 
от влиянията на околната среда. Стимулира 
растежа на косата и й придава жизненост. 
Heliogenol – екстракт от слънчогледови 
семки, предпазва косата от UV лъчите по ес-
тествен начин, като запазва блясъка и цвета 
й. Д-пантенол – укрепва косъма и хидратира 
кожата на скалпа.

Шампоан за коса

С масло от гроздови семки, екстракт от черве-
но грозде и кератин. Измива нежно, без да от-
нема естествената влага на косъма. Подхран-
ва и защитава боядисаната коса от корена до 
върха! Възвръща блясъка и придава обем.

Активни съставки: Масло от гроздови 
семки – едно от най-подходящите масла за 
грижа за косата – силен антиоксидант. Под-
хранва, без да омазнява, хидратира и доста-
вя жизненоважни за косата вещества. Вит. Е 
и линолова киселина заздравяват косъма и 
стимулират растежа. Спомагат за запазване на 
цвета при третирана коса. Екстракт от чер-
вено грозде – силен антиоксидант, спомага 
за запазване цвета на косата. Кератин – въз-
становява в дълбочина косата от корена до 
върха, подобрява структурата на косъма и го 
предпазва от влиянията на околната среда, 
стимулира растежа на косата и й придава жиз-
неност. Heliogenol – екстракт от слънчогле-
дови семки, предпазва косата от UV лъчите по 
естествен начин, като запазва блясъка и цвета 
й. Д-пантенол – укрепва косъма и хидратира 
кожата на скалпа.

Здрава и блестяща коса
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Трябва ли малките деца да използват конци 
за зъби и вода за уста?

Хигиенните навици, които създавате у вашите деца, впо-
следствие осигуряват добро дентално здраве за цял живот. 
Освен това доброто орално здраве в една по-ранна възраст 
допринася за добро цялостно здравословно състояние.

Спомняте ли си деня, в който ви падна първият млечен 
зъб? Може би сте яли ябълка или се е клатил няколко дни, пре-
ди да съберете смелост да го издърпате. Млечните зъби са част 
от живота ви за кратко, преди да паднат и да бъдат заменени 
от постоянните ви зъби, но въпреки че падат, все пак е много 
важно да се грижите за тях. Докато растете и се развивате, млеч-
ните зъби пазят мястото на постоянните, докато те не станат го-
тови да се покажат. Ако млечните зъби, за които не се грижите 
добре, паднат прекалено рано, постоянните зъби вероятно 
няма да имат подходящо място да пораснат. Здравите млечни 
зъби също спомагат челюстта да се развива по правилен начин 
и в правилната форма. 

Доброто орално здраве в ранна възраст също допринася 
за добро цялостно здравословно състояние, тъй като кариеси-
те и инфекциите в устата могат да доведат до болестно състоя-
ние на останалата част от тялото. Освен това кариесите са бо-
лезнени дори за малките деца.

Не само че грижата за млечните зъби поддържа детската 
уста здрава, но хигиенните навици, които създавате у вашите 
деца, впоследствие осигуряват добро дентално здраве за цял 
живот. Но какво точно включва това? Грижата за постоянните 
зъби включва четкане на зъбите, използване на конци и поня-

кога вода за уста. Но всичко това необходимо ли е при млеч-
ните зъби? Не е ли достатъчно само четкането? Първо, нека си 
изясним защо използваме конци и вода за уста, за да се грижим 
за постоянните си зъби, което ще ни помогне да си обясним 
защо прилагането на тези навици към млечните зъби ще запази 
цялостното здраве на устната кухина.8
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„Билка“ взе участие в националния 
 форум по дентална медицина

На 13 септември в Хасково, на площад „Свобо-
да“, над 200 деца се забавляваха и надпреварваха за 
награди от „Билка“. Забавното образователно пред-
ставление „Веселите зъбки“ беше част от програмата 
по откриването на националния форум по дентална 
медицина в града. Постановката, специално създа-
дена от „Билка“ като част от кампанията „За по-добра 
орална хигиена“ (май 2012), пътува из страната с цел 
да научи децата по лесен и достъпен начин да под-
държат своите зъбки здрави, а и да напомни на тех-
ните родители за значението на хигиенните навици 
за здравето на децата и бъдещото им развитие.

Децата участваха в образователните игри, 
забавляваха се искрено и заслужено си тръгнаха с 
много награди от „Билка“.

В програмата на празника се включиха още 
балерините от формация „Рона“ и танцов ансамбъл 
„Хасково“.
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Сутрин за красота, 
вечер за здраве
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NEW
От 2 години „Билка Лайфстайл“ предлага на потребителите 
натуралните пасти за зъби за деца Bilka Homeopathy for kids : 2+ 
organic и 6+ natural.
За да отговорим на все по-високите изискванията, развихме 
линията на Bilka Homeopаthy for kids, като от ноември 2013 г. 
предлагаме на пазара нов продукт - вода за уста 6+ organic, 
също толерантна към употребата на хомеопатични препарати.
Продуктът е предназначен за деца над 6-годишна възраст 
за по-добра орална хигиена и подпомагане създаването на 
навици в тази област. Водата за уста не съдържа флуорид, 
захар и алкохол. Ароматът е плодов, на сладка мандарина, 
изключително приятен за деца, също и подходящ за тези, които 
употребява хомеопатични лекарствени препарати. 

Вода за уста за деца

Натурален продукт, специално разработен за 
създаване на хигиенни навици при децата и 
защита на млечните и първите им постоянни 

зъби. Реминeрализира зъбите, унищожава 
бактериите между тях, освежава дъха. Съдържа 

стевия - натурален продукт с антикариесно и 
антибактериално действие. 

Безвредна за детското здраве, не съдържа 
флуорид, мента, изкуствени подсладители и 

оцветители. Подходяща за употреба и при про-
веждане на хомеопатично лечение.

Празникът се организира от Българския зъболе-
карски съюз и беше тържествено открит от д-р Борислав 
Михайлов, председател на Управителния съвет на БЗС, д-р 
Донка Станчева-Забуртова, главен секретар на БЗС, и д-р 
Станимир Банчев, председател на хасковската колегия. Те 
уточниха, че форумът се провежда за първи път в Хасково, 
и изразиха надежда той да се превърне в традиция.

Ние им го пожелаваме!

„веселите зъбки“ 
гостува



Защо използваме конци за зъби и вода за уста? 
За добро дентално здраве вероятно знаете, че трябва да 

четкате зъбите си поне два пъти на ден. Но само четкането не 
е достатъчно. 

Конците за зъби играят огромна роля при грижата за уст-
ната кухина. Когато четкате зъбите си, вие премахвате зъбната 
плака и частиците от храна от зъбите си. Бактериите в устата се 
хранят с тези частици и произвеждат киселина, която разяжда 
емайла на зъбите. Когато емайлът е разяден, дентинът отдолу е 
уязвим на гниене. 

Бактериите в устата също могат да повредят венците ви 
и да доведат до болести по тях. Бактерии и хранителни час-
тици засядат в пукнатини и цепнатини в зъбите, поради кое-
то тези райони са по-уязвими по отношение на развиващите 
се кариеси. Областите между зъбите, които не могат да бъдат 
достигнати само с четка, са често срещани места за развитие 
на кариеси. Затова е нужно редовно използване на конци за 
зъби, за да сте сигурни, че сте премахнали плаката, бактериите 
и частиците храна между зъбите. 

Водата за уста също има сериозно място в процеса на 
грижа за устната кухина. Тя помага за премахването на зъбната 
плака, убиването на бактериите и може да защити венците от 
гингивити. Някои води за уста също съдържат и флуор за заз-
дравяване на зъбния емайл, който защитава от кариеси. Още 
едно предимство е освежаването на дъха, благодарение на 
това, че премахва бактериите, причиняващи миризма, и замас-
кира други лоши миризми. 

Ние правим всичко това, за да защитим и да се грижим за 
нашите постоянни зъби, като се надяваме да ги задържим кол-
кото се може по-дълго. Но ако детските зъби така или иначе ще 
паднат, без значение колко се грижим за тях, заслужава ли си да 
полагаме чак толкова усилия? Простият отговор е да. Детските 
зъби и венци са също толкова уязвими на гниене, възпаление и 
болести, колкото и вашите зъби. Затова използването на конци 
за зъби и вода за уста ще помогнат за осигуряване на здрава 
усмивка, дори когато усмивката се състои едва от няколко зъба. 

Използване на конци, изплакване на устата 
при децата 

Трябва ли да почиствате с конци зъбите на детето си? Да! 
Въпреки че са млечни зъби, плаката и бактериите могат да се 
образуват и между тях и да предизвикат гниене и инфекции. 
Трябва да започнете да почиствате зъбите на детето си с конци 
всеки ден веднага щом зъбите започнат да се допират един до 
друг, защото тогава само с четкане няма да е възможно вече 
да се стига до всички цепнатини, където бактериите могат да 
се скрият. 

В най-ранна възраст ще трябва да помагате на детето си 
при използването на конци, тъй като повечето малки деца ня-
мат координацията да се справят сами. До 9-годишна възраст 
децата вече трябва да могат сами да използват конци за зъби 
под наблюдение.

Ако сте им демонстрирали подходяща техника за използ-
ване на конци за зъби преди тази възраст, ще ви бъде по-лесно 
да ги научите как се прави. Използвайки специален пластма-
сов малък уред със закрепен конец за зъби на него, ще бъдете 
улеснени, тъй като едната ви ръка остава свободна и можете 
да държите главата на детето неподвижна и устата отворена. 

Изплакването на устата с вода за уста, от своя страна, 
следва да започне в по-късен етап. Според Американската ден-
тална асоциация деца под 6 години не бива да използват вода 
за уста поради неспособността им да изплюват. Поглъщането 
на вода за уста представлява опасност за детското здраве, осо-
бено ако погълнат такава за възрастни, съдържаща алкохол. 

След като навърши 6 години, вече е допустимо да научи-
те детето да използва вода за уста под родителско наблюдение. 
Уверете се, че то използва вода за уста, разработена за деца, 
тъй като тя не съдържат алкохол и не е вредна, ако случайно 
бъде погълнато някакво количество. 
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Детска гелна паста за 
зъби Bilka Homeopathy 
NATURAL 6+

Детска крем-паста за 
зъби Bilka Homeopathy 
ORGANIC 2+

Детските води за уста обикновено имат аромат, който се 
харесва на децата, като такъв на дъвка или плодов, което прави 
този ритуал по-приятен. Някои видове дори съдържат състав-
ки, които сменят цвета на водата, когато има контакт с бактерии 
и частици от храна и по този начин детето вижда нагледно кол-
ко е ефикасно жабуркането с вода за уста веднага щом изплюе. 

Ето и няколко интересни факта за зъбите: 
Знаете ли, че млечните зъби започват да се развиват, преди 
да се родите? Още от утробата млечните зъби започват да се 
формират, въпреки че остават под венечната линия. На около 
7-месечна възраст те започват да се показват от венците и на 
около 2-годишна възраст децата обикновено имат всички зъби. 

Към 6-годишна възраст обаче тези зъби започват да падат, като 
правят място на постоянните. Но всяко дете е индивидуално и 
не е задължително това да се случва по определен график. 

Източник: www.health.discovery.com
Превод: Елица Златкова
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Поддържането на винаги блестяща, здрава и красива 
коса в перфектна форма и безупречен вид, да си кажем чест-
но, е почти невъзможно. Дългата коса изисква своите грижи, 
време и внимание, а съпътстващите я неприятности, като по-
ява на пърхот, цъфтящи краища, преждевременно побеляване 
или косопад в дадени моменти, са ни добре познати. За всичко 
това обаче има спасение, и то в лицето на един сочен и сладък 
есенен плод – гроздето. Какво означава това? Колкото по-чес-
то и редовно си похапваме грозде, толкова по-здрави и кра-

сиви коси ще имаме. С две дума – освен природен еликсир за 
организма, освен чудодеен козметик за кожата, то е вълшебен 
балсам и за косата. Консумирано или прилагано като мехлем, 
маслото, извлечено от гроздовите семки, също оказва не по-
малко благотворно влияние върху състоянието на косата.

Ето кои са ползите за нея от редовната консумация на 
грозде, на гроздово масло, както и от козметичното приложе-
ние върху косата на последното:

изненадващи ползи от 
гроздето за косата
... или за чудотворното въздействие на гроздовото масло

Източник: www.ladyzone.bg

Подсилва растежа на косъма
Благодарение на естествените антиоксиданти в състава 

си гроздето оказва удивително благотворен ефект върху рас-
тежа на косата, като благоприятства циркулацията на кръвта в 
кожата на главата. Маслото, извлечено от семената на грозде, е 
без мирис, зелено на цвят и с лека немазна текстура. То се аб-
сорбира изключително лесно и дарява косата с блясък, мекота 
и копринено очарование.

Лекува и предпазва от пърхот
Редовното прилагане на гроздово масло върху косата, 

както и консумацията му дори, може да помогне в борбата със 
себорейния дерматит и сърбящия скалп. Достатъчно е да втри-
ете интензивно в кожата на главата 1 с. л. олио от грозде. Тази 
процедура доставя необходимата влага, премахва сухите люс-
пи от скалпа и подобрява кръвообръщението.

Спира косопада
Гроздето определено има доказано значима роля в бор-

бата срещу косопада. Витамин Е и линоловата киселина в гроз-
довото масло подпомагат укрепването на фоликулите, което 
от своя страна прави косата силна и здрава. Благодарение на 
антиоксидантите в състава си гроздовото масло успешно реша-

ва проблеми като цъфтящи краища, изсушена и чуплива коса. 
Затова при изтощена, третирана и дългогодишно обработвана 
с химия и бои коса гроздовото олио оказва изключително бла-
готворен и лечебен ефект.

Ароматизира
Маслото от гроздови семена е известно и с приложени-

ята си в ароматотерапията. Поради своята немазна текстура то 
не оставя следи по кожата на главата. Не само че предотвратява 
отделянето на излишен себум и така възпрепятства специфич-
ната неприятна миризма от него, но доставя на косата нежно 
благоухание и мекота. Маслото от гроздови семена притежава 
прекрасно успокояващо въздействие и е подходящо за всички 
типове кожа. 



Грим
Няма да ви напомняме, че след измиване на лицето, трябва за-
дължително да хидратирате кожата си с подходящ за вашата 
кожа крем. Най-добре е да използвате продукти, които осигуря-
ват дълготрайна хидратация. Ако обаче ви предстои излизане и 
искате да изглеждате „по-така“, използвайте тониран овлажнител 
или BB крем, който комбинира подхранващи съставки с покри-
тие, подобно на това на фон дьо тена.

Ние, жените, сме абсолютни герои, що се отнася до жонглиране 
едновременно с работа, домакинство, поддържане на спретнат 
външен вид и куп други ежедневни дейности, сред които е и не-
изменната за добрата фигура тренировка.

Ако обаче отделяте време за спорт и движение в обедната си 
почивка или пък непосредствено преди или след работния ден, 
то за вас е от изключително значение да изглеждате добре след 
това. Вижте как да го постигнете, без да „изяждате“ от и без това 
оскъдното ви време.

Най-важно е лицето
Първата ви работа след края на тренировката трябва задължи-
телно да включва почистване на лицето с подходящ за целта из-
миващ гел, който да отстрани натрупаните капчици пот и така 
да ви предпази от запушване на порите и евентуална поява на 
пъпки.

Кратък контрастен душ
Бъдете бързи, но в същото време ефективни под душа и реду-
вайте топла със студена вода, за да тонизирате тялото си и да ос-
вежите кожата си. Използвайте душ-гел с хидратиращи съставки, 
тъй като възвръщането на хидробаланса след обилно потене е 
от особено значение.

Не бива да забравяте и лосиона за тяло. Колкото и да бързате, 
трябва да намерите време за този задължителен ритуал. Хидра-
тацията на кожата в дълбочина е гаранция за ефективна защита 
срещу преждевременното стареене на клетките. Ако времето ви 
наистина е ограничено, изберете специална емулсия, която хем 
се нанася по-лесно, хем се абсорбира по-бързо от кожата.
Може да работите за перфектна фигура на няколко фронта. След 
интензивната оформяща тренировка се погрижете за визията си 
и посредством модулатор за тяло. Нанесете го с интензивни ма-
сажни движения непосредствено след контрастния душ. 
Не се отказвайте и от борбата с целулита! Винаги, когато се се-
тите, използвайте този тип продукти и ги втрийте нежно върху 
засегнатите места. Тялото ви ще бъде благодарно за положените 
грижи!

Не забравяйте косата
За целта си подгответе продукти, за да комбинирате измиващия 
ефект на шампоана с подхранващата грижа на балсама или мас-
ката. Ако сметнете, че нямате време да измиете, а след това и 
изсушите косата си, то използвайте освежаващ спрей или тоник 
за коса със съдържание на масло от мента, чаено дърво или дру-
ги любими натурални съставки, с който обилно да напръскате 
корените си.
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Тайни за 
красота след 
тренировка

Модулатор за тяло
Bilka MAVRUD Антицелулитен гел

с БЯЛО ГРОЗДЕ

Хидратиращ гел за 
измиване на лице 

AQUA NATURA

Хидратиращ крем душ-гел 
за тяло AQUA NATURA

Хидратиращ гел-скраб
за измиване на лице
Bilka Upgrape Bio Certified

Възстановяваща емулсия 
за тяло AQUA NATURA
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Силните слънчеви лъчи, летните почивки и пътувания 
останаха само мил спомен от отминалите дни. Децата 
потеглиха към училище... Ежедневието тръгна по оби-
чайния си коловоз.
Но не тъжете! Огледайте се около вас - толкова е пъстра 
и вкусна есента!
Природата ни дарява с най-доброто. Остава само да го 
претворим в зимнина, апетитни и здравословни ястия, 
приготвени по близък до душата и обичаите на нашия 
народ начин. 
Обонянието има голямо влияние върху настроението 
ни. Когато около нас ухае приятно, ние сме в добро 
настроение, положителни и весели. Всеки има емоцио-
нални спомени, свързани с незабравими миризми от 
своето детство. Нека да ги предадем и на нашите деца. 
В този брой ви предлагам рецепти, с които ще може да 
бъдете убедителни пред малки и големи и по всяко вре-
ме - независимо дали е топло или студено.
Пожелавам ви циганско лято не само на двора, а и в 
сърцата.

Петя Щифлер

Необходими продукти
за 8-9 порции

600 г карфиол (ще ви е необходим около 450 г 
нарязан на малки китки)
1 кубче зеленчуков бульон
100 г настърган пармезан
5 яйца
250 мл прясно мляко
1 ч. л. сол
черен (или бял) пипер и индийско орехче на вкус
малко масло за намазване на формичките

Необходими подукти
за 5-6 порции

350 г кромид лук (2-3) глави
1 малко консерва домати (400 г) или 700-800 г пресни домати
2 скилидки чесън
150 г моркови (2-3 броя)
100 г глава целина
2 кубчета зеленчуков бульон
2 с. л. доматен концентрат
1 с. л. риган 
100 мл сметана
50 г масло
черен пипер и сол на вкус
1-2 с. л. лимонов сок (светъл оцет)

Начин на приготвяне

1.  Едро нарязаният лук се запържва до златисто. Прибавят се 
чесънът, доматите (ако са пресни, се обелват и изстискват 
- трябва да са без течността и семките), нарязаните на пар-
ченца моркови, целина, доматеният концентрат, черният 
пипер, солта, риганът и зеленчуковият бульон.

2.  Налива се вода, докато покрие добре всичко. Къкри около 
един час. Прибавя се сметаната. Ври още 15-20 мин.

3.  Пюрира се, ако супата е много гъста, се разрежда с вода. 
При необходимост се добавят още сол и подправки. Къкри 

леко 5 мин. Добавя се маслото, разбърква се и се отстра-
нява от огъня. Овкусява се (по желание) с 1-2 с. л. лимонов 
сок (или светъл оцет). Супата се сервира с 1-2 с. л. сметана 
на порция и поръсена с риган.

доматена крем-супа

Пудинг с карфиол 
и пармезан

Необходими продукти за доматената смес

100 г сушени мариновани в зехтин домати (или 3-4 пресни 
домата)
½ китка магданоз
100 г кедрови ядки (може и орехи)
няколко с. л. зехтин
сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне

1.  Бульонът се кипва (в около 1 л вода). Нарязаните на много 
малки китки карфиол се добавят и къкрят до полуготов-
ност. Изцеждат се от течността.

2.  Яйцата се разбиват с тел, прибавят се приятно топлото 
мляко, карфиолът и пармезанът. Подправя се с подправ-
ките.

3.  8-9 формички (в зависимост от големината) се намазват с 
масло и сместа се разпределя равномерно в тях.

4.  Нареждат се в дълбока тава, напълва се наполовината 
(като за крем карамел) с гореща вода. Тавата се покрива 
с алуминиево фолио (или подходящ капак) не съвсем 
плътно. Пече се в предварително затоплена на около160°С 
фурна, приблизително час, докато се стегне пудингът.

5.  За доматената смес – доматите и магданозът се нарязват 
на дребно. Ако доматите са пресни, се обелват и нарязват 
на кубчета. Подправят се на вкус. Пудингът се сервира 
на стайна температура, поръсен с доматена смес, ядки и 
накрая с малко зехтин.

Пудингът може да приготвите и в кексова продълговата форма 
или друг подходящ съд, важнотото е да може да се сложи в 
по-голям съд с вода. Единственият недостатък е, че може да се 
напука при нарязването и парчетата да не са много красиви на 
външен вид.
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Необходими продукти за 50-60 броя

200 г смлени орехи
150 г брашно
100 г масло
170 г мед
50 г захар

За плънката
50-60 бр. половинки орехови ядки

меденки с орехи

Лучник с бекон и 
кашкавал

Необходими продукти за тестото

400 г брашно
½ кубче прясна мая
2 к. л. сол
1 яйце
1 с. л. олио
1 к. л. захар

Необходими продукти за плънката

1.3 кг кромид лук
150-200 г бекон (нарязан на дребни кубчета)
2 с. л. доматен концентрат
1-2 сушени чушки (по желание)
1 с. л. сладък червен пипер (по желание и малко лют)
сол, черен пипер, чубрица и джоджен на вкус

За поръсване - 250 г настърган кашкавал

Начин на приготвяне

1.  В кладенче в средата на пресятото брашното се натрошава 
маята, добавят се малко топла вода и захарта, поръсва се с 
брашно, покрива се и се оставя да шупне.

2.  Лукът се нарязва на полумесеци и с малко сол се изпържва 
до златисто, към края се добавят беконът, запечените 
на сухо и начупени чушки, доматеният концентрат и 
подправките.

3.   Заедно с останалите продукти, добавяйки и по малко 
вода, се замесва меко тесто (аз го забърквам с дървена 
лъжица), оставя се покрито да удвои размера си и се 
намесва леко. Разделя се на две части – едната около 
500 г и другата около 200 г. По-голямата се разточва (или 
разтегля) и поставя в тава с размер 30 см, като краищата 
на тестото трябва да излизат леко по стените на тавата, 
надупчва се неколкократно с вилица.

4.  Охладената плънка се разпределя равномерно. Отгоре 
се покрива с второто тесто, краищата на долното се 
притискат върху горното тесто. 

5.  Пече се в предварително загрята на 180-190ºС фурна 
35-40 минути. Към 20-ата минута се поръсва в средата с 
кашкавала (при разтопяването, той сам си се разстила 
навсякъде).

мусака по гръцки
Необходими продукти 
за 8-10 порции

Около 1.5 кг патладжани
800-900 г кайма
400 г лук (3-4 глави)
150-200 мл бяло вино
3-4 средно големи домата
1-2 скилидки чесън
1 кубче зеленчуков бульон
1 с. л. брашно
сол, черен пипер и мащерка на вкус
зехтин за запържване на патладжаните

Необходими продукти за сос бешамел
500 мл прясно мляко
100 г настърган пармезан (или кашкавал по избор)
60 г брашно
30 г масло
20 мл зехтин
2 яйца
сол и индийско орехче на вкус

Начин на приготвяне

1.  Лукът се запържва, добавя се каймата и се разбърква 
непрекъснато, за да не стане на големи топчета. 

2.  Сипва се виното и като се поизпари, се добавят брашното, 
обелените и нарязани на ситно домати. След 4-5 минути и 
чаша вода, бульонът, подправките и чесънът.

3.  Къкри минимум 1 час, при необходимост се добавя още 
малко вода (достатъчен е и половин час, но вкусът на 
мусаката е много по- добър, ако се готви по-дълго). 

4.  Патладжаните се нарязват на тънки лентички, посоляват 
се и се оставят в гевгир да се изцедят. Лентичките се 
попиват в кърпа или кухненска хартия. Запържват се до 
полуготовност.

5.  В тавичка с не по-голям размер от 30 на 22 см се нареждат 
патладжаните - един ред на ширина, следвашия на 
дължина. Отгоре се разпределя каймата, заглажда се и се 
пече 30 минути на 180-190ºС.

6.  За бешамеловия сос – загряват се маслото и зехтинът, 
добавя се брашното, отдръпва се от огъня и се разбърква 
с телена бъркалка до разтварянето му. Връща се и на 
няколко пъти се сипва хладкото мляко, бърка се до 
сгъстяването му. Прибавят се подправките. Като се охлади 
сместа, се добавят (разбитите отделно с вилица) яйца и 
пармезанът.

7.  Сосът се сипва върху мусаката и се връща във фурната за 
още 30 минути на 180ºС.

Ако харесвате повече заливка, може да направите доза и 
половина бешамелов сос и да увеличите печенето с 5-10 
минути.

Начин на приготвяне

1.  Маслото се разтопява на слаб огън.
2.  Прибавят се медът, захарта, канелата, ванилията и солта.
3.  Брашното се пресява с бакпулвера. Прибавят се ядките, 

разбърква се и внимателно се добавя медената смес. 
Оставя се на студено (минимум 30 мин).

4.  Оформят се топчетата (10 г всяко). В средата на всяко 
се пъхва 1/2 орехова ядка. (Работи се бързо, за да не се 
размекне тестото.) Преди да се изпекат, меденките се 
слагат още веднъж за 30 мин. в хладилник.

5.  Нареждат се върху пергаментова хартия. Пекат се 15-20 
минути в предварително затоплена на 160-170 ºС фурна.

1 ванилия
1 ч. л. канела
щипка сол
1 ч. л. бакпулвер



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/
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Ашуре със спелта*
Необходими продукти за 8 порции

200 г спелта
100 г стафиди
100 г сушени кайсии
100 г захар
100 г едро нарязани орехи
настърганата кора на един лимон
1 с. л. натурално нишесте
2 с. л. розова вода
1 ванилия

Начин на приготвяне

1.   Спелтата се измива и накисва във вода (да я покрие добре), 
престоява минимум 3 часа, водата се сменя. Сварява се на 
умерен огън, като се разбърква периодично.

2.  Отделя се 1/3 настрана и останалата се пюрира. Разбърква 
се отново, добавят се захарта, ванилията и вода до рядка 
каша. Къкри леко няколко минути и се сипва разтвореното в 
2-3 с. л. вода нишесте. 

3.  Когато се посгъсти, се прибавят лимоновата кора, стафидите 
и нарязаните на дребно кайсии, след десетина минути и 
орехите с розовата вода. След 1-2 минути се разпределя в 
подходящи купички или чаши.

Когато отдръпнете ашурето от огъня, то трябва да е с доста 
сочна консистенция, защото, докато изстива, продължава да 
набъбва.
Ако не намерите спелта зърна, може да ползвате жито. * Спелтата е вид древна пшеница, която днес се 

възприема като здравословна храна.



гарски революционери – родолюбец, политик и писател. В 
негова чест и памет в селото е открита постоянна музейна 
експозиция. Музеят не е в родната къща на Захари Стоянов. 
Къщата, която днес е музей, е собственост на неговата съ-
пруга Анастасия Обретенова. Домът е на два етажа - първи-
ят е запазен в автентичния вид на битова медвенска къща и 
умело пресъздава реалната обстановка, в която са живели 
старите медвенци. В музейната експозиция са представени 
лични вещи на революционера, дрехи, снимки и литератур-
ни произведения. 

Почитателите на планинската природа ще открият 
тук райско кътче. Най-привлекателното място за туристите е 
малкият водопад, наречен Синия вир, който е носил някога 
името Чъртовец. Той се намира на 2 километра от Медвен. 
Влизайки в селото, трябва да се следват табелите за екосе-
лище „Синия вир“. След няколко калдъръмени улички пътят 
става тесен и води директно до екоселището. От екоселище 
„Сини вир“ започва пътека, която се спуска надолу и движе-
нието е от ляво на реката. След около 15-20 минути пеша се 
стига до водопада. Той е разположен в живописен каньон, на 
места е дълбок до 8 метра, а височината му е 7 метра. Нагоре 
по коритото на Медвенската река се намират Малкият скок 
и Големият скок. Скалите и синият вир, който се образува от 
падащата вода, правят мястото необикновено красиво, жи-
вописно и вълшебен извор на прохлада в летните горещини. 

Едно от традиционните събития в селото е Медвен-
ският събор. Всяка последна събота на юли от всички кра-
ища на България се събират хора от най-различни възрасти и 
социални прослойки, обединени от общия медвенски корен. 
Медвенският събор се провежда на празника на света велико-
мъченица Марина, 29 юли по стар стил. Църквата в селото носи 
името на света Марина заради мистична история. През турско 
робство храмът е опожарен и единствената оцеляла икона е 
именно тази на светицата. На медвенския събор се пекат агнета 
и ярета, пие се медвенска сливова ракия, веселбата не спира до 

зори с много песни и с традиционни и местни български хора 
на селския мегдан. 

Ако решите да опознаете околностите на Медвен, мо-
жете да разгледате близки забележителности като резервата 
Орлицата, Жеравна, Котел, язовир „Камчия“. 

Тъй като Медвен е много интересна туристическа дес-
тинация, в селото има множество хотели, къщи за гости и квар-
тири. 
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Има места, където времето е спряло, има места, където 
забързаното ни ежедневие остава далеч и не напомня за себе 
си, има места, които остават завинаги в сърцата ни. Избрах да 
ви разкажа за едно такова място, нарекла съм го „късче от си-
ньо безвремие“. 

Село Медвен се намира в Стара планина, на 14 кило-
метра от град Котел и на 13 километра от Жеравна. Разполо-
жено е на високия бряг на Медвенската река. Старите дървени 
къщички на селото са сгушени между гъста вековна дъбова и 
борова гора, а чистият планински въздух и безкрайната тишина 
ни отвеждат в безвремието. 

 Трудно е да се каже откъде идва името на селото – ле-
гендите твърдят, че е свързано със стадата мечки, които са бро-
дили в онези времена. Акад. Константин Иречек в своя труд „Пъ-
туване по България“ пише: „Големи черни мечки се разхождат 
особено в съседство на Градец, Медвен и Ичера, където тъкмо 
тези дни нападнали едно стадо. Поради многобройните нане-
сени вреди Сливенската окръжна постоянна комисия обявила, 
че плаща осем рубли за всяка убита мечка.“ Другото предпо-
ложение за произхода на името идва от прочутия пчелен мед, 
който и до ден днешен се произвежда в района. Поколения 
медвенци са усъвършенствали уменията си в пчеларството. 

Медвен е известен със своите красиви възрожденски 

къщи, които носят следите на времето и разказват истории. Ня-
кои от сградите в селото са на повече от 150 години и гордо 
носят възрожденската архитектура и дух. В Медвен има не по-
вече от 300 къщи, като 104 от тях са обявени за паметници на 
културата.

Едни от основните забележителности на селото са 
паметникът и къщата-музей на Захари Стоянов. През 1850 г. в 
Медвен, в махалата „Юрта“, се ражда един от най-великите бъл-
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медвен - късче синьо 
безвремие

Автор: Ирина Люцканова
„Ню Арт Пойнт“

www.newartpoint.eu 



Лечението с хомеопатия е напълно безвредно, а изле-
куването - бързо и трайно. Хомеопатичният метод на лечение 
се състои в приемането от пациента на медикаменти, получе-
ни чрез многократно разреждане на вещества (от растителен, 
животински или минерален произход), които в неразреден вид 
биха могли да причинят оплаквания, подобни на тези, които 
се стремим да лекуваме, т. е. подобното се лекува с подобно. 
За провеждането на хомеопатично лечение не съществуват 
никакви противопоказания. Децата много добре реагират на 
хомеопатично лечение, защото имат добра жизнена енергия. 
След даване на хомеопатичното лекарство се подава специфи-
чен стимул към възстановителните процеси на тялото. Прецен-
ката на медикамента, както и силата на стимулиращия му ефект 
(потенцията, повторяемостта на лекарството) е сложен процес, 
който хомеопатът извършва по време на прегледите. Основни-
ят принцип на хомеопатията е индивидуалният подход. Всеки 
човек е с различна нервна и имунна система, с различни меха-
низми на реакция, разнообразни емоции, страхове, хранител-
ни предпочитания, сън, фамилна обремененост и много други. 

Едни и същи диагнози при отделните хора протичат по разли-
чен начин, с различна интензивност на оплакванията, промен-
ливо развитие във времето, с разнообразни причини за болес-
тта. Хомеопатът подбира индивидуално показаното лекарство 
за всеки пациент, като оценява сбора от проявените симптоми. 
Тези симптоми са емоционални (чувства), психически (харак-
тер) и физически. В хомеопатията не предписваме лекарства, 
базирайки се на нормални черти, а само на патологични. Ето 
и описанията на характера на някои основни хомеопатични 
типове:

Arsenicum album
Основата на патологията на лекарството е дълбоко за-

седнала несигурност. От тази несигурност произтича и него-
вата зависимост от други хора. Той има нужда от хора около 
него по-скоро за увереност и подкрепа. Има силно чувство за 
собственост - по отношение на предмети, пари и особено хора. 
Придирчивостта на пациенат Arsenicum се дължи на безпокой-
ство и несигурност. При него има силна тревога за здравето, 
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защото го е страх, че ще умре. Има постоянна нужда от ком-
пания, особено нощем. Страховете му нарастват неимоверно, 
когато е сам. Тревогата за здравето при Arsenicum е всъщност 
дълбок вътрешен страх от смъртта. Мисълта за неговата собст-
вена смърт му причинява непоносимо страдание. Накрая и 
тревогата, и страхът намаляват, изместени от дълбока депресия 
- отчаяние, че няма да оздравее, загуба на интерес към живо-
та, подозрение към околните, а и страх да не загуби хората, от 
които зависи. На този етап той може дори да избягва да говори, 
става инат, затваря се в себе си.

Phosphorus
При пациента тип Phosphor като че ли няма бариери - 

физически, емоционални или умствени. Поради това той е по-
датлив на всякакъв вид влияния. Phosphor е добър, дружелю-
бен, открит, обича много приятели и компании, но може да се 
радва и на уединението, при което се отдава на артистичните 
си наклонности. Той е наистина състрадателен и винаги поста-
вя интересите на приятелите си над личните си грижи. Голяма 
част от неговия живот се върти около отношенията между хо-
рата. Нуждата от компания може да бъде толкова силна, че да 
го накара да излезе от къщи, за да намери приятели, с които 
може да си говори. Има предразположение към най-различ-
ни тревоги, но те много лесно се разсейват само от няколко 
успокоителни думи. Лесно се стряска. Има силна тревога за 
здравето. Пациентът става толкова податлив на внушения, че 
ако някой човек страда от някакво заболяване, той ще започне 
да се тревожи, че може да има същото заболяване. Постепенно 
развива много страхове - от тъмното, от гръмотевици, страхува 
се да остане сам. Появява се страхът, че нещо лошо ще се слу-
чи - страх, който прониква изцяло в живота му. Всяко нещо се 
очаква със страх. 

Natrium muriaticum
Основната характеристика на патологията на Nat-m е 

интровертност, която се поражда от голяма уязвимост и ра-
нимост на емоционално ниво. Поради това те се ограждат със 
стена от неуязвимост, затварят се в собствения си свят, като 
предпочитат да държат под контрол обстоятелствата в живота 
си. Гледат на всяка цена да избягват емоционалните наранява-
ния. Умствено те са много обективни и осъзнати, а и имат силно 
развито чувство за отговорност. Толкова са чувствителни, че се 
чувстват засегнати от най-малкия жест или коментар, който би 
могъл да се вземе като подигравка или незачитане. Обикнове-
но са сдържани, желаят сами да разрешават проблемите си, без 
да разчитат на помощ от други хора. Постепенно стигат дотам, 
че не се нуждаят от контакт с външния свят. Те развиват силна 
емоционална и сантиментална привързаност, но не показват 
чувствата си. Настроенията се люлеят между неоснователна де-

пресия и безпричинна веселост, а когато загубят обективността 
си, всичко на емоционално ниво се довежда до крайност.

Cannabis indica
Cann-i е едно лекарство, което ще се използва все по-

вече в нашето модерно общество, употребяващо все по-голе-
ми количества психоактивни вещества. Единият тип Cann-i по 
природа е емоционален, “лети по облаците” - човек, който гледа 
на света по-скоро през призмата на емоциите, отколкото с ума. 
Предпочита да не използува ума си. Тези хора не се справят 
добре с математични или аналитични задачи. Те чувстват леки, 
ефирни и лесно изпадат в екстаз. Умът им става мъглив, неясен, 
разпилян. Напускат работата си, защото са загубили интерес; 
предпочитат да правят нещо друго; не изпитват горчивина от 
това. По принцип са меки, сладки хора; с тях лесно се живее. 
Смеят се лесно и прекомерно на всичко. Емоционалните им 
реакции се стимулират лесно от външни впечатления. Другият 
е умствен тип - даже прекалено стимулиран в тази област - и 
е ръководен от страх да не загуби контрол. Те въобще не са 
щастливи и не се сработват лесно с хора. Непрестанно разви-
ват някакви теории. Може да бъдат интересни събеседници. Те 
са много бързи и интелигентни и могат да видят едно нещо от 
много страни едновременно.
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Комуникациите, емоциите, обучението и социалните контакти са областите от вашия живот, които са 
подложени на сериозна трансформация през 2014-а. Най-общо, ставате по-консервативни с вашите 
финанси, имоти и вещи и по-разумни и предпазливи като цяло. Може да увеличите паричните си за-
паси чрез комуникационния бранш тази година. В същото време вашата способност да комуникирате 
и да предадете своето послание са засилени. Вие сте убедителен човек по принцип, но през 2014-а 
сте особено красноречив в изразяването на идеите си и печеленето на подкрепа за тях. Изобилие от 
кратки пътувания също фигурират в прогнозата за вас.
 Обучението, общуването и създаването на контакти са основните области на действие през тази годи-
на. Възможности за любов е вероятно да бъдат близо до дома, дори в собствения ви квартал. „Тестове“ 
на приятелства са доста вероятни, като ще изкоренявате повърхностните и ще оценявате по-трайните 
и стабилни приятели в живота си. Битовите и кариерни дейности преминават през промени и са об-
ластите в живота ви, които са непостоянни като цяло в хороскопа за 2014-а. Вие сте по-целенасочени 
като цяло тази година, фокусирали сте се върху наградата и имате предвид дългосрочните ефекти от 
всичко, което правите. Септември и октомври са изключително заети, романтични и динамични месе-
ци за вас през 2014-а, когато любовта, партньорството и работата ви търсят и откриват. 

Създаване на интимна връзка фигурира силно във вашата прогноза за 2014-а. Да се научите да спо-
деляте на финансово и интимно ниво ви носи доза радост. Паричните въпроси са доста определящи. 
По-голямо желание за сигурност изпитвате през 2014-а, също и реорганизиране на дома и домашния 
живот са на дневен ред. Работата може да премине повече към изследване и разследване. Това, което 
вършите, е възможно да бъде подкрепено от парите на съпруга ви или парите на други хора като цяло 
като работата в областта на финансите. 
Възможно е да се окажете във владение на парите на други хора или да подсигурите недвижим имот. 
Ресурси на партньор могат значително да повлияят на личния ви живот. Намирате радост в развитието 
на интимност и това ще бъде годината, в която ще развивате и подобрявате сексуалността си на дъл-
боко ниво. Спонсорирането и подкрепянето на други хора може да ви донесе възнаграждение. Нови 
или променени отговорности около дома или към семейството също фигурират през 2014-а. Някои от 
вас ще си осигурят жилище и/или собственост. Мнозина ще се радват на стабилна възвръщаемост на 
инвестициите си. Септември 2014-а носи най-силния период за романтика и забавление. 

Астрологичен 
хоРоСКоП
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2014 година ще бъде определено по-лесна за вас в сравнение с втората половина на 2012-а и почти 
цялата 2013-а. През тази година ще намирате повече радост в ежедневието си. Има тънка линия между 
финансовата дисциплина и прекалената тревожност за финансови подробности. Въпреки че в работа-
та може да бъде доста трескаво от време на време, вие сте склонни да се наслаждавате и да се грижите 
за всички детайли. Стъпка към построяване на дома е възможна за много от вас. Ако сте се опитвали 
да откриете мечтаната работа, по-вероятно е да се появи сега. Избягвайте да анализирате прекалено 
вашите връзки или да ги третирате по-скоро като бизнес отношения през 2014-а.
Романтиката ще бъде на сериозна или практическа вълна през 2014-а. Сексуално експериментиране 
и освобождаване също са тема през 2014-а. Възможно е да превърнете хоби или любимо предишно 
занимание в работа. Възходи и падения в партньорството ще продължава да има, тъй като продължа-
вате да се борите с въпросите за свободата и зависимостта. Финансите са от сериозно значение за вас 
през тази година и вие бихте могли да се насладите на изграждане на своите ресурси и анализиране 
на паричния си поток.

ОВЕН 
21 март - 20 април

ТЕЛЕЦ 
21 април - 21 май

БЛИЗНАЦИ 
22 май – 21 юни
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Lycopodium
Основната тема при Lyc се свързва с малодушие. 

Вътрешно този тип хора непрестанно се борят със страха си. 
Те се чувстват слаби и неспособни да поемат отговорности в 
живота и затова бягат от отговорност. А пред света Lyc пред-
ставя образа на човек екстроверт, способен на пръв поглед, 
много общителен и смел. Тези пациенти са в постоянен страх, 
че другите ще разкрият истината за тяхното вътрешно състоя-
ние на слабост и постоянно се тревожат за това, какво хората 
мислят за тях. Пациентите Lyc могат да минат всякакви граници 
при опитите си да скрият вътрешното чувство за малоценност. 
Те могат да преувеличават, когато говорят за постиженията си, 
за възможностите си, за хората, които познават. Това раздува-
не на тяхното его е компенсация за вътрешното им чувство на 
слабост, което произтича от огромната нужда да получават въз-
хищение и уважение от другите. Пациентите Lyc могат да бъдат 
плахи и пасивни с колегите в работата си, които не са под техен 
контрол, но да станат деспоти вкъщи. 

Nux vomica
В началото на патологията човекът Nux-v започва да 

прекалява, проявява извън границите на нормалното амбиция 
и съвестност. Амбицията не го напуска нито през деня, нито 
през нощта, тя определя мисленето и действията му. Започва 
да отдава прекалено значение на постиженията и конкурира-
нето. Nux-v често е работохолик и може да бъде повишаван на 
служби с все по-голяма отговорност. Той посреща с радост тези 
повишения. За него е характерна твърдата вяра, че човек може 
да се справи с всяко предизвикателство и с всеки проблем, 
просто с повече работа и повече старание. За да издържи на 
напрежението, той започва да използва изкуствени средства 
за стимулиране - кафе, цигари, лекарства, предписани от лека-
ри, или често използуваната дрога марихуана, алкохол. Накрая 
напрежението става твърде голямо и пациентът Nux-v става 

припрян и раздразнителен. Той няма търпение за себе си и за 
другите, кара се, упреква хората за най-дребни неща. Реагира 
импулсивно, несдържано за най-малки проблеми. 

Pulsatilla
Основните характеристика на Puls са променливост и 

мекота, лесна отстъпчивост. Тя оформя личността си според 
това, какво другите искат от нея. Идеите на Puls не са крайни, 
те са неопределени, лесно се променят. Лесно плаче и плачът 
я успокоява. Puls е променлива и кротка, подобрява се, като я 
утешават. Може съзнателно да се разплаче, за да се почувства 
по-добре. Оптимист е, но лесно се обезкуражава. Никога не 
може да бъде агресивна или жестока. Като цвете е, което се 
привежда от вятъра и търси пръчка, към която да се закрепи.

Kali carbonicum
Пациентът Kali-c е отдаден догматично на чувството си 

за дълг. Това е едно безкомпромисно състояние, при което умът 
упражнява железен контрол върху преживяванията, поведе-
нието и емоциите. Такъв човек е принуден да дели нещата само 
на черни и бели, редни и нередни, добри и грешни. И външни-
ят им вид, и държанието им е строго, коректно и разумно. Те 
са стоици, които никога не се оплакват. Такъв пациент може да 
изглежда за хората като лишен от емоции, но вътрешно Kali-c 
може да е доста чувствителен, само че никога няма да го пока-
же. Такъв пациент страда мълчаливо и тихо и може да бъде мно-
го уважаван заради достойнството и хладнокръвието, с които 
посреща трудностите. Каli-c е доволен да бъде оставен в своя 
еднообразен, подреден свят; ще стане раздразнителен само 
когато нещо противоречи на чувството му за ред и коректност.

Автор: д-р Димитрина Атанасова
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СТРЕЛЕЦ 
23 ноември – 21 декември

ВЕЗНИ 
24 септември – 23 октомври

СКОРПИОН 
24 октомври – 22 ноември

2014-а е отлична за лично влияние, както и да започнете да придвижвате личните си инициативи. 
Имате специална харизма и магнетизъм през тази година. Ако се затруднявате икономически, ситуа-
цията ще се промени скоро. Може да си мислите, че това е само щастлив момент, но на практика това 
ще ви се случи. 2014-а ще донесе нова надежда за вас. Икономически ще се чувствате по-сигурни от 
предишни години. Ще станете свидетели на определени промени както в професионалния, така и в 
личния си живот през 2014-а. Трябва да бъдете фокусирани, за да увеличите нивото си на енергия, кое-
то ще доведе до намиране на търсената от вас професионална реализация. Това също ще ви помогне 
да подобрите връзките си. За вас се очертава позитивна промяна и е необходимо да се научите да 
бъдете по-търпеливи, за да успеете. Научете се да не живеете в миналото. Бъдете постоянни и твърди 
в настоящето и ще преодолеете проблемите. Краят на 2014-а със сигурност ще ви донесе чудесни 
новини. Имате големи шансове да напреднете в кариерата тази година. Бизнес сценарият се очертава 
като положителен. Наближава идеалният момент да докажете своя потенциал. Ще получите помощ от 
опитни хора. Тези от вас, които са обвързани, трябва да останат силни и спокойни, тъй като ще има 
превратности във връзката ви през цялата година. Ще има предизвикателства, но вие ще сте подгот-
вени. Бъдете човекът, на когото партньорът ви да разчита. Ще решите целия проблем, като поддържате 
топли отношения с партньора си. За тези, които все още са необвързани и отворени към общуване, 
също има добри новини. Ще трябва да покажете най-доброто от себе си. 

Работата за вас фигурира изключително силно в хороскопа за 2014 г. Стремите се да се концентри-
рате в детайлите и да се въоръжите с търпение, работите усилено и всеотдайно. Очаквате приятна 
кулминация в професионалния си живот, която ще се прояви под някаква форма и това ще ви донесе 
награди и признание. Възможно е да се появи втори план, който ще даде възможност за подобряване 
на финансовото ви положение и самочувствие.
Личните начинания са във възход. Проект, който сте започнали в началото на 2014 г., е вероятно да се 
реализира към края на годината. Щастливи периоди за почивка и романтика се очертават през май, 
юни и август 2014 г. Любовните и близките лични връзки не са на преден план през тази година, но се 
развиват в положителна посока. Само работа без никакво забавление просто няма да ви е достатъчно 
в края на деня. Ще осъзнаете важността на грижата за собственото си здраве и ще станете по-взиска-
телни към своята диета и движение. По-силни периоди за финансите ви ще се появят през последната 
седмица на февруари и по-голямата част от април 2014 г.

Животът е малко по-предизвикателен, когато се отнася до по-близки лични връзки и взаимоотноше-
ния. Общуването и създаването на контакти силно фигурират в хороскопа ви и ви носят щастие. При-
ходите от дейността ви изглеждат сполучливи и освен това ще получавате облаги от приятелства и 
групови сдружения. 2014 г. е годината, когато партньорствата ще бъдат подложени на проверка и това 
не винаги ще бъде приятно. За някои от вас тази и следващата години са „правим го или край“ в тази 
област на живота ви. 
Личните взаимоотношения ще достигнат кулминация в края на годината и трябва да подходите със се-
риозно внимание към ваша връзка. Това ще ви помогне да покажете най-доброто от себе си на някой 
специален и значим за вас човек. Също така е възможно да поставите началото на истинско приятел-
ство с ваш партньор (или да станете партньори с приятел!), ако си изиграете картите правилно - това 
означава да си давате взаимно пространство, докато в същото време показвате отдадеността си на 
това нещата да се случват. Тенденцията от последните 4-5 години за повече свобода в изразяването 
продължава настървено и през тази година. Работата и здравето са областите в живота ви, които ве-
роятно ще претърпят най-много промени. Любовта ще ви намира по-лесно и успешно през втората 
половина на март, средата на юни до средата на юли и първата половина на август 2014 г.
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Възможности за пътуване и приключения се очертават за вас през 2014-а. Годината е чудесна за пъту-
вания, висше образование, комуникации и обучения. Възможно е да чувствате някакво безпокойство, 
най-вече заради дълбокото чувство на страст към пътешествия. Вие сте по-способни отвсякога да ви-
дите „голямата картина“ и по-малко склонни да се занимавате с дреболии. Ако имате деца, вероятни 
са грижи за тях, тъй като навлизат в нов етап на развитие, който изисква повече внимание. 
2014 г. е период, в който вашите вярвания и лични философии са особено важни за вас, и вие сте 
по-склонни да ги споделяте с по-млади от вас. Любовта и любовните връзки стават по-сложни през 
2014  г. Може да бъде поискано от вас да заявите намеренията си или призовани да станете по-сери-
озни. Не обичате да бъдете притискани в ъгъла, така че това може да предизвика известно напреже-
ние. Ако сте необвързани, възможно е да създадете сериозна романтична връзка или да срещнете 
по-зрял или по-възрастен любовник. Възможни са основни промени в битовата обстановка и профе-
сионалната ориентация. Силен период за лично влияние се появява в последната седмица на януари 
и първата седмица на февруари 2014 г. Силен период за романтика и забавление се появява през 
август. Интензивна дейност с партньор (или нов партньор) се вижда за октомври 2014 г. 

Целогодишна тенденция към голямо изобилие от лични доходи има във вашия хороскоп. Някои от 
вас ще направят пари от езотерични начинания или чрез работа зад сцената през юли 2014. Никога 
не можете да бъдете определени като материалисти, но вниманието ви през тази година определено 
е насочено към по-материалните, физически и практически области на живота ви. В основата на този 
фокус е желанието за по-голяма свобода и вие инстинктивно чувствате, че грижата за вашите практи-
чески въпроси ще ви помогне в крайна сметка да я откриете и да й се насладите.
Изпитвате особено силни чувства към своята кариера, репутация, доходи /финанси и притежания. 
Обучението и образованието са областите в живота ви, които претърпяват най-голяма промяна през 
2014-а. Нарастват отговорностите ви като цяло и в кариерата ви и те всъщност са доста важни за раз-
витието ви. Въпреки че няма преки пътища или щастливи почивки в кариерния ви хороскоп за 2014-
а, доста е вероятно да извлечете много удовлетворение от постиженията си, които идват от вашата 
упорита работа. Вие сте забелязани и признати за вашите природни таланти на работното си място 
и може би ще бъдете заети да реинвестирате пари в кариерата си. По-скоро доволство, отколкото 
непостоянство ще фигурира в любовния ви живот през тази година. Любовта ви открива по-лесно 
през април и от средата на ноември 2014-а до края на годината. 

Красива тенденция се очертава за вас през 2014-а в „отделите“ на живота – любовен, творчески за-
нимания, деца и отдих. Раците се учат да отпуснат крак и сериозно да се забавляват тази година! 
Възможно е да инвестирате в недвижими имоти или да допринесете за по-игрива среда в дома ви. 
Вкарването на живота ви в релси също е силна тема през 2014-а, но вие сте в състояние да намерите 
здравословен баланс между работа и забавление.
За някои от вас е възможно да се появи работа с любовен партньор. Със Сатурн във вашия знак 
възможно е да се увеличат отговорностите. Любовният ви живот е доста хаотичен от известно време 
и тази тенденция продължава. Тази година е доста вероятно да се забавлявате с него. И все пак вие 
се справяте с транзитите на Сатурн по-добре от много други знаци в зодиака и независимо че може 
да чувствате известно напрежение, вие винаги сте готови да работите по-усилено, за да успеете да 
изпълните новите си задължения. Спекулациите, стига да са разумни, могат да се окажат полезни. 
Креативни сте повече от обикновено през тази година и децата могат да заемат важно място в живота 
ви. Най-силният месец откъм пари е септември 2014-а. 

ЛЪВ 
24 юли – 23 август

ДЕВА 
24 август – 23 септември

РАК 
22 юни – 23 юли



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.

ДОМ С ХАРАКТЕР

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

www.linearossa-bg.com
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ВОДОЛЕЙ 
21 януари – 19 февруари

РИБИ 
20 февруари – 20 март

КОЗИРОГ 
22 декември – 20 януари

Превод: Елица Златкова
Източник: www.newhoroscopes2014.com

Тотална трансформация на личния ви живот предстои през 2014 г. Може да печелите пари от вкъщи, 
да придобиете нови предмети за дома, които включват изграждането на мрежи и ще посветите мно-
го енергия на построяването и поддържането на вашето „гнездо“. Дейността на домашния фронт и в 
личния ви живот е активна. Може да очаквате голяма подкрепа от и за вашето семейство. Някои от 
вас може би ще се преместят в по-хубав дом или ще подобрят този, който имат. Някои ще работят от 
вкъщи. Може да разберете, че имате по-малко приятели сега, но за сметка на това – добри. 
Романтиката е променлива. Вие сте съсредоточени върху дългосрочния план, което е добре за вас 
сега. Ставате доста по-консервативни към мирогледа си за парите, което е голяма промяна от мина-
лата година. Семейството ви може да се увеличи по някакъв начин или може да увеличите притежа-
нието си на недвижими имоти през 2014 г. Работните въпроси са осезаеми, въпреки че не е година за 
големи постижения в сферата на кариерата. Имате огромна нужда от уединение и време за почивка 
като цяло през 2014 г., дори да не го осъзнавате! Учите се, че по-малко забързаният социален график 
е ценен, и работите върху страха си от това. Август и септември 2014 г. са изключително положител-
ни и успешни месеци за вас.

Връзките ви стигат напълно ново ниво през 2014 г. Това би могла да бъде знаменателна година за 
обвързването ви с любимия. Работата би могла да включва повече консултиране или сътрудничест-
во с партньор. Някои от вас ще оформят партньорство, което или води до брак, или по друг начин 
е значимо през 2014 г. Много социални дейности, особено с партньор, фигурират за вас през тази 
година. Наблюдава се тенденция към премисляне или фокусиране на сериозни или дори негативни 
въпроси – следете я.
Възможна е силна духовна връзка с партньор, необвързаните може да срещнат партньор по здравен 
или учебен път. Уменията, върху които толкова усилено работите през 2014 г., ще се окажат доста 
ценни през идните години. Финансовите промени в перспектива и стратегия на поведение продъл-
жават да фигурират тази година, но разликата е, че финансовият натиск намалява през 2014 г. и уси-
лията за правене на пари се подобряват драстично. Възможности за забавление и любов са особено 
силни от средата на юни до средата на юли и през октомври 2014 г. 

Отношението ви към живота е доста по-свободно и доверчиво през 2014 г. Вашата интуиция е зна-
чително повишена, дори достига необичайни нива. Тъй като цялата година е доста задоволителна в 
различни области и на различни нива, вие изпитвате нарастващи чувства на надежда, оптимизъм и 
на духовна защита. Изграждате ресурсите си, оправяте финсансите си и научавате доста неща за това 
какво кара вас и вашето обкръжение да се чувствате добре. 
Започвате да овладявате финансите/приходите си, особено тези, които споделяте с някого или които 
идват от други хора. Работите върху усъвършенстване на изкуството да се свързвате интимно с друг 
човек на дълбоко ниво. Животът ви доста се изяснява в сравнение с миналата година. През 2014 г. 
най-много промени ще претърпят вашите близки връзки и партньорства. Вероятно ще направите 
преоценка на своя сексуален и интимен израз. Ще получите помощ точно когато имате нужда. Ду-
ховният ви живот ще бъде по-богат и възнаграждаващ отвсякога. Вършите част от работата си в уеди-
нение или работите зад кулисите. Любовта ви намира най-лесно от средата на февруари до средата 
на април 2014 г. – мощен период за силите ви на привличане. Особено активен период за кариерни 
въпроси се очертава октомври 2014 г. 



www.bilkalifestyle.com

Зимата става по-топла, 
когато запалим огън в душите си!


