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Скъпи приятели и съмишленици,
Черпейки вдъхновение от красотата,
величието и силата на уникалната ни
природа, екипът на “Красная линия” се
обедини около каузата да ви направи
съпричастни на натрупания опит и
знания, споделяйки ги посредством
издаването на списание Bilka Lifestyle. Ще
се опитваме да обединяваме най-новото
и интересно по темите на съвременните
научни открития за човека и природата,
като се стремим да пречупим вековния
опит и духовните послания от миналото
през съвременните високотехнологични
методи с цел постигане на върховна форма
и съвършенство.
Посвещаваме това издание на всички
наши съмишленици, които се прекланят
пред красивата ни родина, стремят се
да живеят в хармония с природата, като
черпят вдъхновение и сили от нея, желаят
да живеят с радост живота си и да направят
света по-добър и естетичен!
Пожелаваме ви приятно четене и позитивно възприемане на заобикалящата ни
действителност с нашето списание
Bilka Lifestyle.

“Няма друг достъп до знанието освен през вратата, която ни отваря
природата, няма други истини освен тези, които намираме в природата.”
Л. Бербанк

Екипът на “Красная линия”
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Новина на броя

Колко малко е необходимо, за да сме щастливи!
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Преди 2 месеца насред индустриалната част на
Ихтиман, на самия път до гарата се появи цветен
приказен кът. Минувачите го виждаха и се усмихваха,
пътниците от влаковете също се усмихваха, а
шофьорите на колите
спираха, разглеждаха
приказните картини и пак се усмихваха. Денят им
ставаше по-топъл, по-светъл, по-усмихнат!
Всичко това се случи на обикновената бяла ограда на
фабриката на ”Красная линия” – България.
Компанията организира истинско веселие и празник
за деца, надарени с талант да рисуват. Осигури бои,
четки, спрейове и най-вече много място за изява на
фантазиите на около 30 деца от „Детско художествено
ателие” към дневен център за деца с увреждания
“Антония Лафчийска”.
В продължение на две седмици снежнобялата ограда
бавно оживяваше и се превръщаше в приказка.

Децата идваха рано сутрин и с всеки изминал ден там
се появяваха приказни герои и вълшебни пейзажи.
Четки и боички имаше предостатъчно и постепенно
под ръководството на Елза Балджийска и със съветите
на по-старшите от ателието към
тях започнаха да се
присъединяват
и децата на
с лужителите
от фабриката.

Новина на броя

Фабрика за красота

Настроението през цялото време беше много
жизнерадостно, и не бе помрачено даже от
двудневния непрекъснат дъжд. За щастие нямаше
никакви щети по недовършените рисунки и след
два дни процесът продължи с още по-голяма радост.
Минута след минута оградата оживяваше под
четките на малчуганите. Започваше да диша и сякаш
да отделя един нов свят от този, истинския, в който
цветовете не са тъй ярки и емоциите - тъй наситени.
Ширнаха се тучни поляни, всяка багра, всеки аромат,
всеки отронен звук изглеждаше реален. За всеки се
намираше по нещо за вършене. Най-малките
оцветяваха цветята, а поголемите изписваха детайлите.
С изумителна ботаническа
точност рисуваха различните
билки и цветя.
Често и Елза не издържаше
и се втурваше сред младите
художници да помага. Когато
стената не стигаше, децата
преминаваха да си рисуват
един на друг по лицата и
весело оцветени с индиански
шарки от всички цветове на
дъгата се връщаха към общата
картина. Времето беше много
топло и децата честичко
притичваха до поливната
пръскачка на фабриката, за да
се освежат. Така с весели шеги

и пот по челата работата бе
доведена до край и фабриката
придоби съвършено нов
вид. Цялата й външна ограда
беше завладяна от приказни
феи и магьосници, които
пълнят с вещина тубичките
на Bilka Collection и Red Line с
чудотворни природни смеси,
създаващи красота и вечна
младост в тази Фабрика за
красота.
Малките художници не за
първи път даряват добрина
и красота. На децата от
художественото ателие към
центъра са се доверили вече и
болница „Токуда”, училища и детски градини, разказва
ръководителката им художничката Елза Балджийска.
В сградите, стаите и кабинетитe оживяват приказни
герои и престоят там се превръща в истинска атракция
и незабравимо преживяване. Децата от ателието
редовно ходят на общи пленери, излети и разходки, а
видяното и наученото там пренасят в градовете.
Това беше историята, която със задружни усилия
превърна една фабрика, която създава красота, във
Фабрика за красота и една бяла ограда - в по-добро и
ярко място, радващо всички и създаващо усмивки!
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Здраве и хармония

Сутрешните ниски температури и ранният мрак, оголените
дървета и последните градински цветя в пастелни тонове
намаляват желанието ни през есента за срещи, разходки и
забавления.
Но нашето тяло и нашата кожа продължават да се подчиняват на
биологичния си часовник, който отмерва ежедневно най-важните
цикли в естественото им самовъзстановяване.
От нас остава желанието да им съдействаме и да се научим как
да съчетаваме правилно козметичните продукти и процедури
за почистване, овлажняване и защита и да постигнем най-добри
резултати независимо какъв е годишният сезон.
Систематичното и правилно използване на подходяща
“физиологична” козметика, която не противоречи на естествените
кожни процеси, е особено подходяща през есента и зимата.
Пробуждане на кожата
Още от 5 ч. в организма ни започват да протичат процеси, които
го подготвят за предстоящото пробуждане след нощния покой.
Започва синтезирането на хормони, които ще го заредят с
енергия за предстоящия ден.
В кожата – обратно, намалява клетъчното делене, тя ограничава
резорбцията на вещества отвън и с това подсказва, че се нуждае
от минимални грижи в този момент.
СУТРИН тя има нужда от:
• почистване с цел да бъдат премахнати продуктите от нощното
й функциониране;
• тонизиране, за да възстанови нормалното си ниво на pH, което я

Тоалетно мляко за
лице Grape Energy
С почистващ и освежаващ
ефект!

Преди заспиване
От 19 ч. до 22 ч. е най-доброто време от денонощието да положим
грижи за своята кожа. Това е периодът на възстановяване и кожата
на тялото и лицето се стреми да се освободи от стреса, натрупан
през деня. Козметичните препарати и процедури оказват върху
нея максимален ефект.
ВЕЧЕР кожата има нужда от:
• почистване на грима и други замърсявания;
• успокояване с подходящо тоалетно мляко, което да възстанови
нормалното ниво на pH;
• подхранване с подходящ за типа кожа нощен крем, който
стимулира обменните процеси в епидермиса.
Правила за почистване, тонизиране и подхранване на
кожата
Почистването започва от околоочния контур. Задължително
трябва да се използва само козметика, върху която категорично
е указано, че е подходяща за почистване за областта около
очите и евентуално устните. Подобен препарат обикновено
е с консистенцията на крем, тоалетно мляко или лосион.
Количеството, което се ползва, също трябва добре да бъде
отмерено, да бъде равномерно разпределяно, за да не попада в
очите и да не ги дразни. Почистващият козметичен препарат не
трябва да остане повече от 20-30 сек. върху кожата, след което се
измива обилно с вода или се сваля с тампон, напоен с подходящ
тоник.
Подхранващият крем се полага, след като кожата изсъхне и се
успокои от почистващата процедура.
Особено подходяща за почистването на мазна кожа е четката за
лице с меки косми, която масажира и премахва много ефикасно
роговите образувания. Тя също предварително се навлажнява с
почистващ козметичен препарат.

крем за лице
100 % Aqua Natura
за всеки тип кожа
Овлажнява, подхранва и
защитава кожата!

Крем за лице Grape Therapy
Mavrud
Подмладява кожата! С подхранващ и
овлажняващ ефект!

Принципите на хармоничната грижа за кожата е еднаква за
различните типове кожа и за всички възрасти. При достатъчно
време и добра организация към тях могат да се добавят и
специални упражнения за лицето и шията, както и пощипващ или
индийски точков масаж с подходящи етерични масла (пачули
например).

Хидратиращ гел за
измиване на лице
100 % Aqua Natura
за всеки тип кожа
Овлажнява и тонизира кожата!

Хидратиращ тоник за
лице 100 % Aqua Natura
за всеки тип кожа
Тонизира и успокоява кожата!
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защитава от вредното въздействие на околната среда;
• овлажняване за изграждане на защитна бариера срещу
свободните радикали, които проникват през нейния епидермис
през деня.
Сутрешният
антураж за козметичните грижи са водата
(редуването на хладка и студена), енергизиращият тоник и лекият
хидратиращ крем с витамини.

Здраве и хармония

как да подготвим кожата си
за зимата

Как да подготвим кожата си за зимата?

Павлина Велчева

Крем за лице Grape Energy
Ефективна грижа за кожата с тонизиращ
ефект!
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Здраве и хармония

Избелване на зъбите – за и против

Наближават коледните и новогодишните празници.
Естественият ни порив е да искаме да сме блестящи от
всички страни за тези дни!
Затова в последния момент желаем да бъдем и с найблестящи зъби, разбира се. Посещаваме нашия зъболекар
и му поставяме императивно изискване: „Направи ми бели
зъбите!” Тогава той ще го направи, защото няма да може да
изпълни много от по-добрите за нас неща, защото няма да
разполага с нужното му от днес до празниците време.
Обикновеното, макар и много модерно, избелване на зъби
най-лесно може да се определи като „изрусяване на зъби”.
Принципите, а дори и химическите вещества са същите.
Има само две съществени разлики: зъбите не растат и не се
подменят и за разлика от косата изпълняват изключително
важна за здравето и функционирането на нашия организъм
роля.
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Изпълнявайки този свой порив за избелване на зъби,
попадаме в капана на прикритите недостатъци и
необходимостта от спазване на забрани и ограничения за
консумация на топло, студено, цветни храни и напитки, дори
тютюнопушене. Изходът от това най-често е същият, като
решението от понеделник да минем на диета - махаме с ръка
и не изпълняваме. Ако пропуснем назидателните пожелания
за това, че не трябва никога да допускаме развален зъб или
възпаление в устната си кухина, ще стигнем до условието,
без което не може – отличната хигиена.
Тя е основно и в много случаи достатъчно условие за здрави
зъби и венци. Освен това е лесно постижима. Само по пет
минути грижи за устата сутрин и вечер ще се отблагодарят на
усмивката и джоба ни. Да прибавим и контролните прегледи
при зъболекаря, които в сравнение с наложителните са по-

Антипародонтозна вода
за уста с билки
“БИЛКАдент”
Стяга венците, предотвратява
образуването на кариеси и зъбна
плака!

Здраве и хармония

да изглеждаме
блестящи за празника

приятни, по-кратки и по-евтини. Достатъчно е старателно да
измиваме зъбите си сутрин и вечер с четка и паста, по съвет
на зъболекаря допълнително с междузъбни четки, конци
за зъби, вода за уста или орален хидродуш. Да, всички си
мием зъбите, но колко го правим контролирано – с редовна
подмяна на четката, с подходящата за нас четка, с адекватна
твърдост на влакната, целенасочено четкане на всички
повърхности, регулярен контрол на плаката с оцветителни
таблетки, посещение при зъболекар, ако венците кървят или
има зъбен камък. не всички си четкаме и езика.
Пастата за зъби е страхотен помощник и в нея могат да бъдат
вмъкнати неподозирани екстри: антибактериално действие,
абразиране и полиране на зъбите, химическо премахване
на допълнителни външни оцветявания, дори повърхностно
избелване, което може да бъде както реално, така и само
оптическо. Дори аз като зъболекар не съм сигурен кое от
двете е по-ценно.
Оптическото избелване, без да влияе на структурата на зъба,
създава видимост на блясък и променен към по-светло
нюанс.
Химическото избелване, от своя страна, повлиява
органичните съставки на нашите зъби, колкото и малко да са
те, и трайно променя техния цвят, като за съжаление ги прави
и малко по-порьозни и чувствителни. Колкото по-бърз е
процесът на оптическото избелване и по-бавен процесът на
химическото, толкова по-малко са вредите, които нанасяме
на собствените си зъби в името на красотата.
Неотреагираният стрес в ежедневието е всъщност враг
номер едно на блестящата усмивка.
Блестящите зъби без усмивка на първо място не са заветната
цел за празника. В условията на стрес намалява слюнчената
секреция, улеснява се отлагането на плака по зъбите, зъбните
повърхности са сухи и без блясък. Вкусовите и ароматичните
съставки в зъбните пасти са призвани да се борят точно с
този проблем. Издрасканата зъбна повърхност не успява да
върне към околните всяка попаднала върху нея светлина. За
борбата с този феномен към пастите се добавят полиращи
съставки, които са изключително ефективни при редовна
употреба и присъстват във всички пасти за зъби с различни
степени на действие. Реминерализиращите съставки на

Антипародонтозна паста
за зъби
с лечебни билки
“БИЛКАдент”
Силно стяга и заздравява венците!
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Здраве и хармония

пастите за зъби представляват в най-голяма степен търговска
уловка. Тази дейност обилната нормална слюнка изпълнява в пъти
по-добре и от най-скъпата паста за зъби. Избелващите съставки
за зъби заедно с тяхната почистваща способност и модерен вкус
и аромат са малката психологическа награда за тези, които ги
използват. Изключително бавният процес на избелване, с нищожно
малките щети, които нанася на зъбите избелващата паста в сравнение
с клиничното избелване, правят нейния ефект много по-желан
и създават ползи, които в продължителен период от време ще
доведат до съхраняване на блестящата усмивка и здравето на цялата
уста. Концепцията за хигиена на устната кухина, която се залага в
детството, е задължително да бъде надграждана в различните етапи
на нашия живот както с цели, които поставяме пред себе си, така
и със средствата, с които ги постигаме. Така например обилното
използване на ароматизатори за уста в тийнейджърския период
преминава в старателното използване на конци за зъби в периода
на изграждане на кариера и достига до своя апогей в изпълняването
и активното търсене на съвети от нашия зъболекар, когато зъбите
и венците ни са страдащи и застрашени, а ние сме твърдо решени
това да не доведе до по-тежки последствия. Колкото по-рано преди
празника изградим своята концепция за постигането на блестяща
усмивка, толкова по-пълно на празника няма да се замисляме за нея,
а всички ще я забележат.
Блестящите зъби за празника се постигат между Нова година и
Коледа, а не между Коледа и Нова година. Използването на серии
от продукти за лична зъбна устна хигиена е само един фактор за
разтоварване на нашето внимание към този проблем и няма никаква
медицинска стойност. Такава имат само нашето постоянство и
съветите на нашия зъболекар.

Избелваща паста за зъби Bilkadent
и избелваща вода за уста „Bilka Fresh & White”

д-р Милиан Данов
доктор по дентална медицина

Комплектът Bilka Fresh & White с избелваща насоченост съдържа паста за зъби Bilkadent и специално
разработената избелваща вода за уста Bilka fresh & white с екстракт от лимон и шипка, допълнен с витамин С.
Комбинацията от биоактивни съставки действа заздравяващо за венците и възстановява естествената белота на
зъбите, достигайки и до най-недостъпните места в устата.
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Здраве и хармония

Още в древността...

Жената винаги е обръщала изключително внимание на
своето тяло, обгръщала го е с особени грижи, с умение и
находчивост, 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...

Историята...
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Започва някъде в средата на ХХ в., когато дерматолозите
обръщат внимание на козметичните производители, че
обикновените козметични средства оказват неприятно
изсушаващо 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 реакции. Това дава и нова
насока за развитието на част от козметиката за тяло,
наречена “интимна”, в която производителите започват
да добавят натурални омекотяващи средства, които имат
и антисептично действие като розово масло, масло от
чаено дърво или билкови екстракти, но същите природни
съставки не предизвикват сърбежи, зачервявания и
неприятни възпаления.
Резултатът надминава очакванията – т. нар. интимна
козметика прави бум на пазара, тъй като се явява не само
ежедневно средство за хигиена на интимните части на
тялото, но и козметика, подобряваща сексуалния живот
между партньорите. Защото пълноценният и здравословен
интимен живот е невъзможен без усещането за чистота,
хармония, но и защитеност.

Поради особеността на структурата на слизестата
повърхност на най-нежните места козметиката за интимна
хигиена се създава с участието на дерматолози и фармацевти
и след това задължително се тества, за да бъдат установени
евентуални странични действия на продуктите.
Качествената интимна козметика освен обичайните
хигиенни функции трябва да има ефективно действие и
срещу различните възпалителни заболявания в интимната
сфера, без да предизвиква странични раздразнения. На
лекарите е известен фактът, че много гъбички се адаптират
лесно след определено време към химичните антисептици,
но не успяват да се адаптират към натуралните етерични
масла, които също имат антибактериален ефект. Затова
производителите на интимна козметика включват в
състава й природни етерични масла, билкови екстракти,
които освен почистващо и дезодориращо действие имат
протективен ефект за полови инфекции, без да нарушават
нежния повърхностен слой на интимните органи при мъжа
и жената.

Интимен течен
сапун “Билка”
Екстрактът от лайка,
невен
и чаево дърво – меко
и трайно дезинфекцира
слизестата повърхност на
интимните части, действа
антиалергенно
и дезодориращо

Хит на пазара за интимна козметика са различните гелове
лубриканти с натурални съставки, салфетки за интимен
тоалет, интимни спрейове без спирт, както и течни
измиващи продукти без сапун - всичките с неутрално рН.
Хипоалергенните пък са за кожи с особена чувствителност.
Освен че имат хигиенно, дезодориращо и антибактериално
действие, те съдържат и успокояващи съставки за различни
кожни раздразнения, зачервявания и неприятни сърбежи
по половите органи.
Лекарите гинеколози и дерматолози, и дори сексолозите
препоръчват използването на интимна 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, провеждащи 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, неврози, хормонални разстройства. Те също
имат лечебно-профилактично действие, като поддържат
естествената микрофлора, овлажняват слизестия слой на
интимните органи, заздравяват малки ранички и дори имат
обезболяващ ефект. Често те съдържат и някои специални
съставки (например извлек от черен пипер) за стимулиране
кръвообращението в половите органи и способстват за подобър сексуален контакт между партньорите. Сексолозите
ги препоръчват особено на жените над 30 г.
Крем-геловете са най-новият хит на интимната козметика.
Те са ново поколение козметични продукти, изготвени
по микроемулсионни технологии. При тях размерът на
частиците на масата не превишава няколко микрона (за
сравнение – в обикновените 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 интимните органи и така почти
мигновено да окажат овлажняващото си действие и да
образуват защитна бариера срещу различни инфекции.
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-нежните и чувствителни части на своето тяло
– за здраве и хармония в интимните чувствени отношения.

Интимен сапун
Red line за мъже
с екстракт от червен чай

Здраве и хармония

Интимната козметика

Интимен сапун
Red line за жени
с екстракт от червен чай

Павлина Велчева
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Домашна трапеза

Необходими продукти
за 6 порции
6 резена телешки салам
(диаметър около 10 см, дебелина 1 см)
700 г картофи
1-2 краставици
200 г кромид лук (2 глави)
1 с. л. дижонска горчица
1 с. л. захар
100 мл светъл винен оцет
4-5 с. л. зехтин
1 кубче зеленчуков бульон
сол и черен пипер на вкус
120 г ситно нарязан пушен бекон
перца лук или магданоз за поръсване

Решихте ли с какво да изненадате близките си тази година? Предвид на това, че идеите не идват винаги навреме, ви предлагаме
вдъхновение от рецептите на Петя Петкова - автор на кулинарната книга “111 рецепти около света” .

В нашето така забързано ежедневие човек все по-рядко намира време да прекара
спокойно и уютно със семейството си.
Това желание се усложнява допълнително от икономическата криза, грипните епидемии,
катастрофите по пътищата, скъпотията и т.н. бих пожелала на всички да се върнат към
старата българска традиция да приемат гости у дома си и да се грижат за тях като за
своите най-близки хора.

Начин на приготвяне:
1. Краставиците се нарязват на много тънки шайбички, посоляват се и се оставят в гевгир 1 час да се
изцедят.
2. Картофите се сваряват (внимавайте да не ги преварите), обелват се и се нарязват на филийки. Слагат
се в голяма купа. Бульонът се кипва в 300-350 мл вода.
3. Ситно нарязаният лук се запържва до прозрачност. Към него се прибавят оцетът, горчицата, захарта,
бульонът и зехтинът, малко сол и черен пипер. Кипи 1 мин.
4. С така получената смес се заливат веднага картофите, разбърква се добре. Оставя се да “почине” 30
мин.
5. Добавят се изцедените краставици. Разбърква се хубаво. Ситно нарязаният бекон се изпържва без
мазнина в тефлонов тиган. Оставя се малко настрана от него за поръсване. Останалият се разбърква
в салатата.
6. Шайбите салам се изпържват бавно само от едната страна. Така получените кошнички се напълват
с картофената салата. Украсяват се с магданоз или перца от пресен лук и се поръсват с бекона.

Нека бъдем оптимисти и да не забравяме, че само с общи усилия можем да вървим
напред.
В България имаме поговорката: “Една лястовичка пролет не прави”.
В Швейцария тази поговорка има много красиво продължение: “...но две правят
семейство.”
С пожелание за една незабравима коледна вечер!
Петя Петкова

Необходими продукти
за 5 порции

Крем супа печурки

500 г домати (4-5 броя)
чесън и сол на вкус
50 мл зехтин
босилек
5-6 тостерни филийки

Брускети с домати и чесън
Начин на приготвяне:
1. Доматите се обелват, разрязват се на 4, отстраняват се сокът и семките.
Останалото се нарязва на малки парченца.
2. Чесънът се счуква, разбърква се със зехтина и солта. Прибавят се
доматите.
3. Филийките се запичат и като поизстинат, се натриват с чесън. Върху тях се
разпределя доматената смес. Украсява се с листенца босилек.
Към горната смес може да се прибавят и 1-2 нарязани на парченца чушки.
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Домашна трапеза

Коледно
меню
Тайната на нашата празнична вечеря

Саламени кошнички

Начин на приготвяне:

Необходими продукти
за 6 порции

300 г пресни печурки
3-4 глави кромид лук (350-400 г)
2 скилидки чесън
1-2 кубчета пилешки бульон
70 г хляб (от вътрешността на питките)
150 мл сметана
сол и черен пипер на вкус
60 г масло
2 с. л. лимонов сок
6 питки за хамбургери (диаметър 10-12 см)
70 г бекон

1. Лукът се запържва в 40 г от маслото до златисто. Прибавят се нарязаните на филийки гъби, счуканият чесън и бульоните. Разбърква
се ритмично няколко минути. Сипва се вода (колкото да покрие добре всичко). Къкри 15 мин.
2. Изрязват се капачета на питките. Вътрешността се изважда. 70 г от нея се слагат в супата. Добавят се сметаната и подправките. Ври до
до пълното сваряване на продуктите.
3. Като поизстине, супата се пюрира. При необходимост (ако е много гъста) се разрежда с вода или сметана. Прибавя се останалото
масло, бърка се на огъня до пълното му разтваряне. Добавя се лимоновият сок и се отстранява от огъня.
4. Беконът се нарязва на тънки лентички и се запържва в тиган без допълнителна мазнина. Питките се запичат в предварително
затоплена на 200 оС фурна около 10 мин. Изваждат се, като поизстинат, напълват със супата и се сервират.
В по-добрите пекарници може да се поръчат питки за хамбургери.
Ако месите, ще ви е необходимо 600-650 г брашно. Тестото за 1 питка е около 150 г.
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Домашна трапеза

250 г брашно
100 г захар
100 г мед
5 яйца
220 г масло
1/2 пакетче бакпулвер
1 ванилия
1 ч. л. канела
по желание щипка карамфил
2 с. л. ликьор Cointreau (Grand Mariner или ром)
2 щипки сол
150 г едро нарязани орехи
100 мл прясно изстискам портокалов сок, рендосаната кора
на 1 портокал и 1 лимон, 150 г сушени сливи и кайсии

Необходими продукти
пуйка около 3 кг
за плънката:
2-3 глави лук
300 г бекон (нарязан на малки кубчета)
500 г кестени
2 ябълки
3-4 тостерни филии хляб
100 мл прясно мляко
1 кубче зеленчуков бульон
1-2 с. л. коняк
сол, черен пипер, индийско орехче на вкус
70 г масло за намазване

начин на приготвяне:

Домашна трапеза

Необходими продукти
за10 порции

1. Лукът се нарязва на ситно и се запържва до златисто.
2. Прибавя се беконът, разбърква се 5 мин. и се добавя нарязаният на малки кубчета хляб. Отдръпва се от огъня.
3. Кестените се резват от едната им страна с остър нож. (Около 1 см.) “Изпържват” се на 2-3 пъти в тиган без олио. Обръщат се няколко пъти.
Като поизстинат, се обелват, отстранява се и кожицата им. Варят се, докато поомекнат, в зеленчуковия бульон.
4. Кестените се добавят в горната смес. Остатъкът от бульона се запазва. Огънят се усилва и се сипва конякът.
5. Прибавят се и рендосаните на едро ренде ябълки.
6. Слагат се подправките и се напълва предварително измитата, посушена и поръсена със сол и черен пипер пуйка.
7. Зашива се. Намазва се отвсякъде с разтопено масло, поръсва се добре със сол и черен пипер и се поставя в дълбок огнеупорен съд за
печене. Сипва се бульонът. Пуйката се слага първо на едната страна, след 10-15 мин. се обръща на другата страна.
8. Пече се първоначално на 180 градуса около 20 мин. и след това още 40 -50 мин. на около 160 градуса.
9. Обръща се многократно и се полива със собствения си сос.
Обикновено се пече около 20-25 мин. на килограм пуешко месо. Направете проба - резнете в дълбочина от вътрешната страна на
бутчето.
Ако се притеснявате, че месото може бързо да изсъхне - покрийте го първите 30-40 мин. с алуминиево фолио.
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Коледен кекс

коледна пуйка

Начин на приготвяне:
1. Маслото се разбива много добре със захарта, прибавят се жълтъците един по един. Разбърква се до получаване на пухкава смес.
Сливите и кайсиите се нарязват на много дребни парченца. Белтъците се разбиват със солта на сняг.
2. Към яйчената маса се прибавят разтопеният мед, ядките, рендосаните кори, подправките, сушените плодове, портокаловият сок,
Cointreau ликьора и пресятото с бакпулвера брашно. Разбърква се добре.
3. Внимателно се прибавят (на няколко пъти) разбитите на сняг белтъци. Сместа се изсипва във форма за кекс с дължина 35 см. Пече
се в предварително затоплена на 180 oC фурна около 45 мин. Консумира се на следващия ден. Съхранява се завит в прозрачно фолио,
на студено.
Във вариант без портокаловата кора (типично коледен вкус) кексът може да се прави целогодишно.
През месец май тази година Петя Петкова – Щифлер представи своята първа книга
“111 рецепти около света”. Луксозното издание е събрало рецепти от цял свят. сред
тях са кулинарни шедьоври, вдъхновени от ресторанти като Kronenhalle в Цюрих,
където предлагат специалитети като “Телешко по цюрихски”, рощи, шоколадов мус…
Чести посетители в ресторанта са Катрин Деньов, Питър Устинов, Джордж Буш и
Борис Бекер.
За първи път в книга българката събира рецепти по идеи от елитни ресторанти по
света като италианския DAL PESCATORE SANTINI , парижките ITAIAGUY SAVOY и CHEZ
L’AMI LOUIS, който съществува от 1924 година. Той е предпочитано място за Бил
Клинтън, Жак Ширак и Ален Делон.
В своята книга Петя Петкова остава вярна и на българската кухня. Тя предлага рецепти
от своето детство. Всички кулинарни предизвикателства г-жа Петкова-Щифлер лично
изпробва в кухнята си в Давос, където живее от 15 години. Тя посещава различни
готварски курсове, водени от прочути швейцарски кулинари като Феликс Хубли.
“111 рецепти около света“ на Петя Петкова е различна готварска книга. Написана е
от една истинска домакиня, която просто обича да готви „за определен кръг хора, за
уюта, за приказката и атмосферата...“ Всяка една от рецептите, представени в книгата,
е приготвяна и изпробвана многократно и нито една от тях не е „сглобена“ специално,
за да запълни страниците й.
Кулинарният талант на Петя Петкова не остава скрит за швейцарските и германски
медии. Българката се появява със свои рецепти на страниците на авторитетните вестници Blick и Bild. До два месеца се очаква немско
и английско издание на книгата „111 рецепти около света”. От няколко месеца Петя е поканена да готви по специални поводи в голф
ресторанта в Давос, където през януари ще е и представянето на книгата й на немски и френски език.
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Златоград – Смолян – Широка лъка – Девин – Триград –
Златоград
Златоград – Смолян – с. Смилян – пещерата Ухловица –
Златоград
Настаняване
Александрови къщи, Сивриева къща, Пачиловска къща,
Коручева къща.
Заведения в града
Ресторант винарна „Александрови къщи”, механа „Беловидово”,
механа „Воденицата”

Ослепително белият
град Златоград
Златоград е най-южният град на България. Някога се е
наричал Беловидово - заради ослепително белите му къщи.
По-точно наименование на селище едва ли има! Варосани
са зидовете, които ограждат всички старовремски къщи,
бели са стените и стаите им. Градчето се намира на 50 км от
Смолян и на 25 км от Мадан. Най-близката жп гара е Подкова,
на 39 км. Археологическите останки от църкви и параклиси
свидетелстват за отколешен живот. Днешният град е
наследник на средновековния български град Беловидово,
който е бил на около 7 км северозападно от с. Старцево.
Тук населението е отглеждало основно просо и затова е
било наречено от турците Даръ дере, т. е. “просено дере”. От
1934 г. градът е бил наречен Златоград заради отглеждания
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златист тютюн. До Освобождението през 1912 г. градецът е
бил животновъдно-занаятчийски и пазарен. Преди всичко са
се произвеждали аби, шаяци, вълна, кашкавал, сирене, които
се насочвали към Беломорието - Ксанти и Гюмюрджина
(Комотини).
Между забележителностите са възрожденският архитектурен
комплекс Александрови къщи и паметникът на Дельо
войвода. Песента на Валя Балканска за този войвода лети
в космоса от 1977 г. Махалата Бела Вида е с характерните
варосани големи и красиви цилиндрични комини. Стари са
и църквите: “Успение Богородично” - от 1834 г., а “Св. Георги
Победоносец” е от 1872 г. Килийното училище в Стоянковата
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къща е от 1830 г. В него е подредена музейна сбирка на
просветното дело.
Къде да отидете

Върхът “Св. Илия” и параклисите “Св. равноапостоли
Константин и Елена”, “Св. Атанас” и “Св. Неделя”, намиращи се
на едноименните върхове около Златоград, които формират
така наречената Кръстата гора. Маршрутите до трите
параклиса на Кръстата гора, както и този до местността
Белите камъни край с. Старцево са маркирани екопътеки. На
своите гости Златоград предлага както пешеходни преходи
по тези маршрути с квалифицирани планински водачи, така
и обиколка с организиран транспорт.
Интерес представляват и намиращите се в близост до
Златоград археологическа пътека (до с. Мъженци, общ.
Кирково) и ферма за щрауси (до с. Старцево).
Екомаршрути и екскурзии
Златоград – Татул – Перперикон – Дяволският мост (край
Ардино) – Златоград

София, тел.: 0359(02)9530148; 9520031
www.ianatour.com
„Яна тур” е агенция, която ще накара вас или вашите клиенти да се почувствате по-скоро специални гости отколкото
обикновени туристи.
Фирмата осигурява богата гама от услуги с високо качество: зимни почивки - настаняване в ски - центровете Боровец, Пампорово,
Банско, Витоша и др.; летни почивки по Българското Черноморие; хотелски резервации и настаняване по цялата територия на
България и в чужбина; балнеоложки и медицински туризъм; еднодневни турове из София; пешаходни турове и планински преходи;
специализиран туризъм по интереси – лов, фолклор, култура, религия, спа, екотуризъм и др.; тренировъчни лагери в България
и Гърция; опознавателен туризъм; екскурзоводско обслужване на различни езици; настаняване в частни квартири; трансфери;
самолетни билети; застраховки; работа с всички видове кредитни карти.
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Село Долен се намира в югозападната част на Дъбрашкия
дял на Западните Родопи, на 28 км източно от Гоце Делчев.
Наследник е на стари тракийски махали, чиито останки и
днес могат да се видят около селцето. Баирите са осеяни с
тракийски некрополи. Запазени са също и тракийските лозя,
ползвани чак до края на Българското възраждане. Селото
се намира на стар римо-тракийски път, свързвал Драма с
Тримонциум.

и региона тикли по покривите, резбите по таваните и
чардаците имат изключително цялостно излъчване, което
дава възможност да се докоснем до магията на автентичните
родопски села.
Звукът на тишината в с. Долен е съчетан с ромона на
реката, нежната песен на птиците и тихото жужене на
пчелите. Въздухът е кристален, а времето е спряло преди
век. Планината превзема погледа със своята зеленина
пролет и лято, с изумителната си белота през зимата или с
невероятните си багри през есента. Тук всеки сезон рисува
своята неповторима картина. Историята на село Долен
завладява както с факти, така и с неразгадани все още тайни.
Емоцията в селото е неповторима, а тук казват, че се сбъдват
всички желания....
Църквата в с. Долен

Долен е типично високопланинско селце (1020 м надморска
височина), създадено от заселници, спасяващи се от
насилствено помохамеданчване през ХVI в. споменава
се в турските регистри още в 1671 г. Възрожденският
архитектурен разцвет, съхранен и до днес чрез 70-те къщи
паметници на културата, го прави през 1977 г. “Културен
исторически резерват “Долен”. Основните забележителности
са старата църква “Св. Никола”, построена през 1834 г. заедно
с килийно училище. Върху иконостаса на тази църква са
изрисувани икони от Георги Филипов, зограф от Дебърско,
който по-късно се преселва и живее в Габрово. Найинтересни като възрожденски типични улични ансамбли са
кръстовищата Кавалите, Николовската чешма и чаршийската
уличка. Селото е известно в миналото с добре развитото си
златарство и кираджийство. В момента населението е 477
жители.
Всяка от къщите на това място е уникална сама по себе си,
но съчетанието от камък, дърво и типичните за времето

Каменното село Долен
културно-исторически резерват

Къщата на художника

В началото на XXI век Долен събужда любопитството на много
хора, попаднали случайно в него. Чувайки, прекрасните
песни и гледайки старите и забравени къщи, те решават да
го възобновят. Днес благодарение на тях селото е изцяло
възкръснало и посреща с усмивка всеки свой гост.

Ако имате желания и очаквате да се сбъднат, ако искате
да се потопите в различния свят на камъка и дървото,
можете да направите резервация на тел.: 0898 301637,
“Къщата на художника”, Веселин Мутафчийски.
Николовската чешма - една от забележителностите в с. Долен
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– висока температура, ускорен пулс, зачервено лице и т.н.
Широко разпространена практика е високата температура
да бъде сваляна веднага. Според хомеопатичния подход
обаче главният фактор, който пази човека от инфекции, е
индивидуалната устойчивост на организма и способността
му да мобилизира защитните си сили. Повишаването на
температурата е защитна реакция на организма, с която

Хомеопатична паста
с аромат на грейпфрут

Хомеопатия и грип
Тази година грипната епидемия се дължи на нов щам на
грипния вирус тип А подтип H1N1, който произлиза отчасти
от човешки грипен вирус, птичи вирус и два отделни щама
на свинския грипен вирус. Той се предава лесно от човек
на човек. В повечето случаи този щам причинява само леки
симптоми и заразилият се с него човек се възстановява
напълно без задължителна медицинска намеса и без
прилагане на противовирусни медикаменти. Според СЗО
смъртността при грип тип H1N1 не се различава значително
от тази при обичайните сезонни грипове, но липсата на
информация за този факт предизвиква паниката.
Симптомите на свинския грип при хората са подобни на
симптомите на обичайния сезонен грип и включват висока
температура, сънливост, загуба на апетит и кашлица. При
някои болни се наблюдават обилна хрема, болки в гърлото,
гадене, повръщане, диария и болки в мускулите. Грипът се
разпространява по въздушно-капков път – чрез кашляне и
кихане.
Има няколко прости неща, които може да направите, за да
останете здрави:
- Закривайте носа и устата с кърпичка, когато кашляте или
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кихате;
• мийте ръцете си често с вода и сапун;
• избягвайте близки контакти с болни хора - грипът се
разпространява главно от човек на човек чрез кашляне или
кихане;
• ако се разболеете, не ходете на работа или на училище,
останете си вкъщи и ограничете контактите си с други хора.
И най-важното: Не трябва да се поддавате на страха от
заразяване със свински грип. Страхът отслабва имунната
система. Леки упражнения, здравословно хранене, разходки
на чист въздух държат имунната система в добра кондиция
и тя се справя с всяка инфекция.
Устойчивостта на организма към болести може да се увеличи
с помощта на хомеопатията. Тя е много ефикасна при лечение
на хора, болни от грип и всякакви вирусни заболявания.
Съкращават се боледуването, срокът за възстановяване и се
избягват усложненията.
Високата температура – полезна?
При острите заболявания, каквото е грипът, се наблюдава
внезапно начало, бързо развитие и също така внезапен
край. Жизнената сила реагира с незабавен силен отговор

той убива микробите. Понижаването й води до потискане
на имунната система. От това следва, че колкото по-висока
температура вдига човек, толкова по-здрав е той. Опасно е
да се използват антибиотици като лекарства срещу високата
температура, защото това води до силно повишение на
прага на резистентност на организма. Това, от своя страна,
обезсмисля използването им при животозастрашаващи
ситуации – единственото място, където (според
хомеопатията) употребата им е наложителна.
Не се страхувайте, ако детето ви е
настинало!
При децата основните проблеми
през есенно-зимния период са
свързани със заболявания на
дихателната система – хрема,
фарингити, ангини, ларингити,
грип, пневмонии. Според
педиатричните статистики
детето трябва да прекара от
50 до 400 ринофарингита, за
да стабилизира имунитета
си. Тези леки инфекции
не са толкова страшни
и не бива веднага да се
започва с приема на капки
или антибиотици. Според
хомеопатичната
медицина
леките инфекции на носоглътката
оказват стимулиращ ефект върху
имунната система.
Хомеопатичните лекарства
Приложени още при появата на първите симптоми,

те подобряват общото състояние на организма и съкращават
значително процеса на болестта. Според различните
симптоми на заболяването хомеопатията предлага много
успешно помощта си. Измежду най-често показаните
хомеопатични лекарства при грип са:
Осцилококцинум – това хомеопатично лекарство се
използва успешно съвсем в началото на заболяването,
когато за първи път се усетят тръпки, лека
хрема с прозрачен секрет, сълзене,
кихане, суха, дразнеща кашлица.
Ферум фосфорикум – подходящо
е да се вземе веднага, след като се
появят първите грипни симптоми.
При хора с невисока температура,
до 38 оС често се касае за изтощено
дете или юноша. Може да спре
заболяването напълно в рамките на
1-2 часа.
Гелземиум – жълт жасмин. Това лекарство съответства
на началото на заболяването, когато пациентът е много
отпаднал и слаб, чувства се уморен и има болки по цялото
тяло. То помага при грип, който се придружава от страх,
емоционално объркване, изтощение и апатия. Пациентът
чувства студ, тресе го непрекъснато и той иска да е възможно
най-близо до печката; температурата не е много висока, а
кашлицата е груба и болезнена. Има пристъпни кихавици с
отделяне на дразнещ секрет от носа. Болният е силно унесен
и сънлив.
Бриония – приготвя се от цветовете на дива тиква. Приема
се при грип със сухота в устата, напукани и пресъхнали
устни. Пациентът изпитва силна жажда, която
утолява като пие големи количества студени
напитки. Болният е много кисел и
сърдит, чувства се нещастен, че се е
разболял, и единственото, което
иска, е да лежи неподвижно
и да бъде оставен на мира.
Основните симптоми може
да
бъдат
главоболие,
мускулни болки и кашлица,
обилно изпотяване. Всички
симптоми се влошават от
най-лекото движение.
Аконит – синя самакитка.
Полезен е при поява на
остри заболявания, които
започват
веднага
след
излагане на сух, студен вятър.
Внезапно и много жестоко
начало с висока температура до
39-40 градуса, силно втрисане, без
изпотяване. Пациентът е неспокоен
и притеснен, страхува се, че умира.
Жажда за студена вода, която не може да
се утоли.
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Вече е зима и през този сезон
грипът
и
предпоставките
за болести се увеличават в
пъти. Тази година за черешка
на тортата се появи и т.нар.
свински грип. Малко са ни
циркулиращите хиляди вируси,
та се сдобихме и с нов. По
много различни начини можем
да се лекуваме, но има един
метод, при който холистичният
(цялостен) подход в лечението
води до по-бързи резултати,
леко протичане и трайно
излекуване. Този метод е
хомеопатията.
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ни лекарства за острата форма на грип; очите секретират
обилно, гърлото боли, кашлицата също е болезнена, болки в
мускулите. Още по-сигурно може да изберем това лекарство,
ако разболяването е предизвикано от рязко овлажняване и
застудяване на времето.
Алиум цепа – кромид лук. За началото на настинка и грип
след излагане на студен влажен вятър. Обилна хрема с
прозрачни секрети; носът тече като чешма, има кихавици,
дразнеща кашлица, лицето е подуто и изглежда възпалено.
Ипекакуана - подходящо при пациенти, при които
преобладават стомашните симптоми; езикът е чист или
много слабо обложен. Гадене, с обилно слюноотделяне,
повръщане на бяла слуз, наподобяваща яйчен белтък, което
не облекчава гаденето; след повръщането болният става
много сънлив. Слаба жажда. Кашлицата е суха, спастична,
стягаща, астматична. Затруднено дишане при най-леко
усилие. При кашлица пациентът има чувство, че ще се
задуши от бронхиалните секрети. Болки, като че ли костите
са раздробени на парчета.
Апис – лекарството е приготвено от медоносна пчела.
Прилага се при треска с бързо начало и равна температура.
Има интензивно главоболие със схващане на тила,
повръщане и сънливост. Всички симптоми се подобряват от
студено.
Пулсатила – съсънка, полско котенце. При грип след
намокряне на краката. Болните са с висока температура и
усещане за изливане на студена пот по гърба. Състоянието
им се влошава в задушна стая. Пулсатила е много важно
лекарство при деца.
И все пак не се самолекувайте. Хомеопатичните лекарства се
изписват строго индивидуално от квалифициран хомеопат.
ЗАПОМНЕТЕ! По време на приемане на
съответното хомеопатично лекарство
трябва да се спазват известни ограничения –
не бива да се пие кафе и кофеин съдържащи
продукти; да не се ядат големи количества
шоколад; да не се употребяват
ментови дъвки; да не се работи
със силно миришещи препарати.
Препоръчително е да се използва
специална хомеопатична паста
за зъби, несъдържаща мента и
флуор.
д-р Димитрина Атанасова

Астрологична ароматерапия
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Беладона – кучешко грозде. Дава се често при висока
температура и затова го наричат „аспирина на хомеопатията”.
Началото на грипа е остро, внезапно, тежко, с температура
39-40 градуса. Главата е гореща, лицето – зачервено,
изпотено, има пулсиращо главоболие. Болните изпитват
непоносимост към шум, светлина, докосване. Състоянието
им се влошава от течение, вода и чист въздух.
Арсеникум албум - това лекарство покрива може би
повече фази на грип, от което и да било друго лекарство. То
съкращава съществено боледуването особено ако са налице
обилна пристъпна хрема и пациентът е отпуснат. Съответства
на стадия на първите симптоми, когато се засяга горната част
на дихателните пътища. Изгаряща сухота, обилна, водниста,
дразнеща кожата секреция и засягане на конюнктивата са
безпогрешни индикации. Парещите болки се подобряват от
топлина. Болният има силно безпокойство и голяма жажда,
пие водата на малки глътки. Състоянието му се влошава след
полунощ. На преден план са слабост и изтощение.
Еупаториум перфолиатум - при това лекарство има много
болезненост в цялото тяло; пресипналост и кашлица, с
много силна болка в ларинкса и горните дихателни пътища.
Пациентът е жаден, но пиенето на течности предизвиква
повръщане. Кашлицата буквално съсипва пациента,
причинява болка в главата и гръдния кош и той придържа
гърдите си с ръце. Характерни за това лекарство са болките,
като че ли костите са счупени.
Рус-токсикодендрон – отровен бръшлян. Грип с мъчителни
болки във всички кости и схващане в ставите, кихане и
кашлица. Кашлицата се влошава вечер и се предизвиква
от гъделичкане зад горната част на гръдната кост. Сухота
в гърлото с жажда, силно желание за прясно мляко.
Лекарството е особено полезно при грип след намокряне
или изпотяване от физически усилия.
Нукс-вомика – индийско орехче. Подходящо при грип след
излагане на студен вятър, с усещане за студ и втрисане.
Пациентът е раздразнителен, чувствителен на шум и миризми.
Главоболие, запушен нос, гърлото е силно раздразнено,
усещат се бодежи от гърлото към ушите. Болният е с висока
температура, като в същото време го втриса.
Сабадила – американска чемерика. Ключовият симптом
на това лекарство е кихането. Кихане и сълзотечение при
излизане на открито. Гърлото е оточно и болката в него е
по-силна при “празно” преглъщане (само на слюнка). Чести,
силни кихавици, от които се тресе цялото тяло. Студени
тръпки и втрисания с “гъша кожа”, пълзящи в посока нагоре,
са силно изявен симптом. Болка в челото, сухота на устата,
без жажда и кашлица, която се влошава, когато пациентът
лежи.
Спонгия – вид морска гъба. Лекарство при грип с бронхитни
симптоми – дрезгава суха кашлица, стягане и парене в
гърлото, „свирене” в гръдния кош. Пациентът е тревожен и
изтощен.
Дрозера – росянка. При грип с пристъпи на суха, раздираща
кашлица. Кашлицата е продължителна, до задушаване и
гадене.
Дулкамара – кучешко грозде. Това е едно от най-добрите

Познавате ли вашия аромат

Астрологията и ароматерапията са свързани от векове, но
тяхната връзка придобива популярност все повече и повече
в новото време. Вашият зодиакален знак има силно влияние
върху аромата, който харесвате, и на аромата, на който сте
склонни да реагирате .
Ароматерапията все повече навлиза в живота като
холистично средство за лечение. Хората търсят все нови
средства за релаксация и се фокусират цялостно върху
доброто състояние на духа и тялото. Какво по–добро от
комбинацията между астрология и ароматерапия?
Тази уникална комбинация е част от ароматерапията, която
се фокусира изключително върху специфичните особености
на индивида, произлизащи от съответния зодиак. Някога
задавали ли сте си въпроса защо определен аромат ухае
по-различен начин на различните хора? Това е така, защото
всяка индивидуалност е различна, определена от слънчевия
знак.

Зодиакалните ни знаци са разделени на 4 елемента:
земя, въздух, вода и огън. Всеки човек, принадлежащ към
определена зодия, притежава съответен елемент, който
съответства по-добре на определени аромати или цветни
екстракти. Тази наука принадлежи към древните цивилизации
и сега се възражда отново. Великият билкар и аптекар на
XVII век - Николас Кулпепер, е написал няколко книги, които
комбинират факти, касаещи медицината и астрологията. Той
приписва една ръководна планета към всяко растение и по
този начин улеснява всеки да определи своето етерично
масло.
Влиянието на планетите има дълбоко действие върху нашите
сетива и включва огромно знание и мъдрост. Ако познавате
своя аромат, сте склонен да развиете по-добро отношение
с него и съответно да постигнете резултати при неговата
всекидневна употреба.
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23 юни – 23 юли

Oвенът е огнена зодия и неговата ръководна планета е Марс.
Качество: кардинални
Характерно масло: розмарин
Зодиакалната година започва със зодия Овен.
Слънцето влиза в тази зодия през пролетта,
време на нови енергии и естественото начало на
годината.
Този знак се свързва с главата и Овенът често е
склонен към главоболия, мигрени, синузити и
други болести, свързани с главата. Тези симптоми
често реагират положително към ароматерапията.
Планетата, свързана с овена, е Марс - огнена по
природа. Следователно е логично да погледнем към растенията
и етеричните масла, свързани с Марс, които биха възстановили
вътрешната енергия на овена. Такива са черният пипер и
джинджифилът.

Обратното на това, когато овенът е стресиран, успокояващият
ефект може да бъде постигнат при използване на
масла, ръководени от планетата Венера като
роза и здравец. Овните често са склонни към
температури и възпаления, които се влияят от
масла, ръководени от Луната като лайка или
маточина.
Ако сте овен, склонен към депресии, маслата,
ръководени от Слънцето, ще ви помогнат найдобре и ще възстановят огъня във вас по найбезболезнен начин. Слънцето ръководи смоли
като бензоинова, тамян (Frankincense) и мирта,
които имат затоплящо и успокояващо действие.
„Маслата на щастието” бергамот и портокал също принадлежат
към тази категория и са известни като антидепресанти.

ракът е земна зодия и се ръководи от планетата Луна
Качество: кардиналност
Характерно масло: лайка
Домът е важен за Раците не само като
физическо място, където те се чувстват
защитени, но и като място, което принадлежи
на семейството.
Майчиното чувство и
родителското чувство са много характерни
за раците.

Телец

Лъв

24 юли – 23 август

проблеми, проблеми с теглото и целулита. Обожават приятните
усещания на изтънчени аромати и реагират
положително на терапевтичните масажи.

Телците са известни със своята любов към богатства
и стойностни неща както материални, така и
духовни: талант и способност. Но същевременно те
се впускат в удоволствията на плътта: храна, вино и
секс. Тяхната ръководна планета е Венера, известна
като богиня на любовта и покровител на красотата и
изкуствата. Телците са талантливи хора и притежават
изключително чувство за естетика и красота. Ценят
красивите дрехи, комфорта и стилното обкръжение. Склонни
са към преяждане, което води често до храносмилателни

Телците ръководят врата и раменете, които често
са схванати, тъй като всички притеснения се
събират там. Склонни са към възпалено гърло,
а понякога и недостатъчност на щитовидната
жлеза .
Телците харесват луксозните масла, ръководени
от Венера, такива като роза, здравец, сандалово
дърво и иланг-иланг. За храносмилателните проблеми найдоброто е кимион, а копърът е подходящ след преяждане.

Лъвът е огнена зодия и се ръководи от Слънцето
Качество: устойчивост
Характерно масло: жасмин

Качество: непостоянство
Характерно масло: босилек
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Близнаците, ръководени от планетата Меркурий,
са комуникативни и съпричастни. Те са обикновено
с живи умове, бързи, подвижни, социални и често
имат по-висок коефициент на интелигентност от
средния. Сред тях има велики оратори и писатели.
Някои от тях са флиртаджии, но по много невинен
начин. Тяхната естествена отговорност ги кара
да сменят интересите си, работата, домовете и
браковете, партньорите си по-често, отколкото е
нормално за останалите. Имат склонност да поемат
повече отговорности наведнъж. Те се поддават на стреса,
тъй като мозъкът им е постоянно ангажиран и неспособен
да релаксира. Безсънието може да е основен техен проблем

Успокояващите масла под ръководството на
Венера имат положително действие върху
Лъвовете. Такива са лайката и маточината. За
сърцебиенето им помага иланг-иланг. Ако лъвът
претърпи поражение в работата, той е склонен
към депресия. Слънчевите масла като бензоин и
копър могат да са от полза.

Лъвът ръководи сърцето и кръвообращението.

Дева

22 май – 22 юни

Меркурий

Лъвовете са склонни към високо кръвно налягане, сърцебиене
и проблеми със сърцето. Ароматерапията им
помага да релаксират и да се освободят от
стреса.

Счита се, че лъвът е знакът на кралете и
политическите лидери. Също и на артиста –
актьори, музиканти, танцьори или певци. Лъвът е
знак на смеха, хобитата и има нужда от достатъчно
време за почивка.

Близнаци
Близнаците са въздушен знак и се ръководят от планетата

Маслата, ръководени от луната са охлаждащи, а
на раците им е необходимо да бъдат затоплени
по време на стрес. Само когато слънчевата
светлина се отразява в луната, на Раците може
да им се помогне чрез масла, и то тези, които
се ръководят от Слънцето: бензоин, бергамот,
портокал и мандарина.

Ракът ръководи стомаха и панкреаса,
следователно храносмилателните проблеми
на база емоции са характерни за раците. Раците често си

21 април - 21 май
телецът е земна зодия и се ръководи от планетата Венера
Качество: устойчиви
Характерно масло: роза

имат вътрешни притеснения, които не разкриват. В редки
случаи те изпадат в параноя. На раците не е
много лесно да им се влияе чрез ароматерапия,
но етеричните масла им действат добре.
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Рак

Овен

21 март - 20 април

24 август – 23 септември

придружен с депресия или възбуда.
Някои близнаци имат склонност да пропускат
някои хранения или пък да се тъпчат с
нездравословна храна. Пренебрегват спането
и гимнастиката, защото са изцяло заети с
размишления.
Близнаците управляват ръцете, дробовете и
централната нервна система. За тях са типични
ревматични и артритни болки. Склонни са към
бронхити и астма особено в детска възраст.
За близнаците особено ефикасно въздействие
оказва лавандулата. Босилекът може да се окаже
полезен в лекуването на белите дробове и астмата. Копърът
и ментата помагат на близнаците, когато те са уморени и
депресирани. А лавандулата ги успокоява.

девата е земен знак и се ръководи от планетата меркурий
Качество: непостоянство
Характерно масло: лавандула
Слънцето преминава през тази зодия по време
на урожай и девата обикновено се свързва с
богинята майка. Девата е зодия на работата и често
се свързва със здравето и лечението. Девите имат
нужда да се чувстват, че правят нещо полезно и
значимо.
Девите се отличават с изключително остър ум и
прецизност в детайлите. Много от тях са прекалено
взискателни към обкръжаващата ги среда и
изискват прекалено много от околните. Те са изключително
организирани и се изявяват като отлични счетоводители,
библиотекари, чиновници и често тези качества ги обсебват.
Често поставят своите нужди след нуждите на околните и

това води до здравословни проблеми. Работят много и това ги
довежда до изтощение.
Анемията е характерен проблем за девите и те би
трябвало да се хранят качествено, за да се справят
с това. Много от тях се тревожат прекалено често
и това ги води до стрес. Девите ръководят черния
дроб, слънчевия сплит и червата. Там се появяват
проблеми, вследствие на тяхното пренатоварване
с работа. Язвите и колитите са често срещани
проблеми и те могат да се повлияят чрез
етеричните масла.
Меркурий е ръководната планета и масла като кимион, копър и
мента могат да им помогнат при храносмилателните проблеми.
Лавандулата съдейства да релаксират. Розата и жасминът им
помагат да възстановят умствената си дейност.
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везните са въздушен знак и ръководната им планета е Венера
Качество: кардиналност
Характерно масло: здравец
Везните са
единственият знак, означен
с неодушевен предмет. За тях са важни
справедливостта, честността и балансът. Преди
да вземат решение, те оглеждат и двете страни
на монетата. Те са дипломатичните пазители на
мира при зодиите.

23 декември – 19 януари

Везните се свързват с бъбреците и долната част на гръбнака.
Последният може да се лекува чрез
ароматерапия. На везните им допадат здравец,
роза и иланг-иланг. Храносмилателните им
проблеми се лекуват с анджелика, кардамон
и канела. Копърът е добър детоксикант. За
проблемите с долната част на гръбнака е добър
розмаринът.

козирогът е земна зодия и се управлява от планетата Сатурн
Качество: кардиналност
Характерно масло : садина
Козирогът е най-дълбоко свързан със земята. За
тях е характерно отношение към отговорността.
Приемат всички задължения сериозно и появяват
огромна смелост при защита на околните.
Козирозите са свързани с колената, следователно
страдат от болки в костите, мускулите и връзките

Скорпион

Водолей

24 октомври – 22 ноември
скорпионът е водна зодия и се ръководи от планетите Марс

и Плутон

20 януари – 19 февруари

енергията, но при скорпиона тази енергия често е скрита.

Качество: устойчивост
Характерно масло: пачули

Скорпионът не търси помощ и често прибягва
към самолечение. Скорпионът е свързан с
урологичната и гениталната система в организма
и простатата при мъжете.

Скорпионът маркира навлизането в зимния период
и всички асоциации, свързани с духове и демони, се
свързват с тази зодия. Плутон представя подземния
свят и всички легенди, свързани с героите на
подземията, са свързани и със зодия скорпион.

Маслата под влияние на Марс влияят върху
скорпионите и им донасят топлина и комфорт:
бор, джинджифил, черен пипер. Някои от
слънчевите масла също оказват положително
въздействие: размарин, жасмин и бергамот,
особено срещу депресията.

Скорпионът е най-дълбоката и тайнствена зодия
и хората от тази зодия са много емоционални, но
трудно разкриват това. Ръководната планета Марс се свързва с

Водолеят е въздушна зодия и неговата ръководна планета е
Уран и Сатурн
Качество: устойчивост
Характерно масло: нероли

Водолеите се привличат от новите идеи,
технологии, от всичко иновативно и често
изпреварват собственото си време. Не обичат
рутината и се чувстват зле в обикновена среда.
Ще бъдат щастливи, работещи за себе си. Много
от тях са социални реформисти. Счита се, че са
студени хора, защото не споделят мислите си и
чувствата си само с най-близките. Във връзката им
е важно партньорът да поддържа тяхната независимост и да им

Стрелец

стрелецът е огнена зодия и ръководната му планета е Юпитер
Качество: непостоянство
Характерно масло: черен пипер
Стрелецът е последната от огнените зодии и
е свързана по-малко със слънцето и повече с
пламъците на зимните празници. Стрелците
са любознателни и ентусиазирани и обичат
да обясняват изчерпателно. Те са социални
хора, интересуват се от околните, спонтанни и
оптимистични. Обичат разговорите, особено
философските или метафизичните теми. Имат
добро чувство за хумор , използват остроумни шеги
и забавляват околните. В близките си контакти те уважават

позволява да остават
сами от време на време.
Водолеите се свързват с долната част на краката,
глезените и циркулацията на кръвта в тази част.
Характерни за тях са разширените вени, разтегнати
сухожилия и изкълчени глезени. Дълбоките масла,
свързани със Сатурн, им помагат.
Садината (vetivert) и кипарисът са подходящи за
циркулацията на кръвта и за вените. Масажи и
компреси с маслата на Слънцето и Марс също
помагат. Студените компреси с лайка са найдобрият избор.

Риби

23 ноември – 22 декември

28

около колената. Помагат им затоплящите масла на Слънцето,
Марс и Юпитер.
Сатурн също оказва влияние. Козирозите са
склонни към стрес и изтощение. Брезата им
действа противовъзпалително. Чувстват се добре
и под въздействието на дълбоки аромати като
кедрово дърво и садина (vetivert).

20 февруари – 20 март

истината и ако има измама от страна на партньора, то това води
до край на връзката.
Те често са много енергични, силни и подвижни.
Тази зодия е свързана с бедрата и таза, а те се
влияят от ароматерапията.
Ишиасът е проблем, който се лекува чрез
масажи и вани. При изтощения стрелците
могат да ползват маслата на Марс – майоран,
джинджифил и индийско орехче, бор и черен
пипер. Когато стрелецът е зле с нервите, може
да му подейства розовото дърво.

рибите са воден знак и тяхната ръководна планета е Нептун и

Юпитер

Качество: непостоянство
Характерно масло: маточина
Рибите са свързани с планетата Нептун, откъдето
и произлиза техният идеализъм, спиритуализъм и
артистичност. От друга страна, рибите могат да се
самозаблуждават или да бъдат двойнствени.

Рибите са склонни към пристрастяване, не е
задължително да е към нещо физическо, може да
е някаква идея. Обичат ароматните масажи, водата
е ключов елемент. Предпочитат психическо
затопляне чрез масла като бергамот, жасмин и
тамян.

Източник: www.merinews.com
Превод: Мария Христева

астрология и Аромати

Козирог

Везни

24 септември – 23 октомври

Желаем ви весела Коледа и
щастлива Нова година!

Тя
Сутрешен бриз. Цъфнало цвете. Нежно
докосване. Миг откровение.
Силна прегръдка. Слънчев поток.
Аромат на червен чай.
... Енергията Ки.

¨

Легендата Хората на Изток са по-склонни да се вглеждат в себ

жизнена енергия залегнала в основата на живата и неживата природа. В
енергия, преминаваща през целия материален свят. Източните учители и
тялото. Доказано е, че в червения чай, освен лечебните му и успокояващи
В безумния ритъм на съвременния начин на живот подсъзнателно търсим
технологии, умело съчетани с нашите познания и източната философия, ни
енергията Ки.

Интимен
крем-сапун
за жената
С екстракт от червен чай
www.krasnaya-bg.com

На Изток хората отд
тта на чувствата, с
Според тях интимн
на енергията Ки.
човешкото тяло. З
избирането на акт
време и с разлики
В интимния сапун
лансираност на съ
енергетика.

