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Скъпи приятели и съмишленици,
Вече е юни, лято е! Всеки ден се наслаждаваме и радваме
на животворното слънце, което ни създава настроение,
мотивира ни да работим или пък да се отдадем на планове
за почивка, както и да сме красиви, свежи и ведри! Лятото
ни зарежда с една наистина чудотворна енергия, променя
мислите ни и ни прави доволни и щастливи!
През юни посрещаме и Еньовден – на 24-ти: деня на лятното
слънцестоене, един от главните астрономически преломи
в годината; деня, в който слънцето за последно “лудува” и
лятото започва постепенно да отстъпва пред зимата.
На Еньовден сме готови да станем много рано сутринта и да
се насладим на щурата игра на слънчевите лъчи през деня,
за да сме здрави през цялата година, както ни обещават
поверията, и така да придадем нов смисъл на поговорката
„Ден година храни”.
Този празник е патрон на билкарите и ние не можем да
пропуснем случая да ви разкажем това, което знаем и което
сме научили за целебната магия на билките, за чудодейната
им сила, за ритуалите, свързани с тях, за билките в козметиката
и напълно естествено за новините около нашата ваша Bilka
Collection.
Нашият трети пореден брой на списанието е посветен на
сакралното вълшебство на билките. Искрено се надяваме, че
вие ще се заплените от него и ще го усетите от страниците
ни, така както се случи и със самите нас.

Екипът на “Красная линия”
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Новина на броя

как да я съхраним и поддържаме...
От незапомнени времена жените, нежната половина от човечеството, правят всичко по силите си да съхранят красотата си. Те
берели билки и растения, от които приготвяли различни отвари,
мазила, а също и ги използвали за ястия. В този процес все повече
и повече разбирали кои от тях могат да използват за хранене и
кои имат вълшебните лечебни свойства, с които да поддържат и
удължат красотата си. И особено за тяхната сила при изгрев на
Еньовден.
Но преди да се насочите към определени начини, е добре да проверите дали косата ви е здрава и жизнена и се нуждае само от
профилактична грижа или трябва да положите по-специални
грижи за нея.
След един прост тест може да установите дали процесът на косопад е в норма или има патология, която се
нуждае от лечение или специални грижи.
Падането на косата, както и растежът й, са естест-

вени процеси, протичащи при всеки без изключение, защото организмът сменя мъртвите с нови клетки. Съществува и норма, която определя падането на 60-100 косъма на ден. Ако косопадът е
в тази норма, няма за какво да се притеснявате, защото на мястото
на падналите косъмчета ще израснат нови.
Ако броят им е много по-голям от нормата, трябва да се замислите за консултация със специалист и да вземете по-сериозни мерки за премахването на косопада.
Направете елементарен тест на косопада, като огледате падналите косъмчета. Ако в края им няма тъмна торбичка, всичко е наред.
Ако има, пробвайте три дена да не миете главата, а след
това издърпайте кичур коса. Ако всеки път, когато направите този тест, в ръката ви останат повече от пет
косъмчета, това говори за проблем, който изисква
лечение. Най-важното в този случай е да определите правилната причина за косопада.

растения, които съдържат голямо количество метали.
Съвет: Средства с екстракт от бяла бреза имат стимулиращи свойства, като подпомагат киселинно-алкалното равновесие и дезинфекцират кожата. Подходяща основа за чувствителна и проблемна
кожа.
По време на климакс, пубертет и бременност заради завишен
тестостерон
Това е най-сложният случай за въздействие, защото не може да се
наложи и хормонална терапия. При всички случаи обаче, преди да
вземете каквото и да е сериозно решение, поговорете със специалист.
Съвет: Средства със съдържание на екстракт от бял бор са също
добро средство срещу косопад. Това растение съдържа дъбилни
вещества, витамин С, летливи минерални соли, които имат антисептично, противовъзпалително и тонизиращо действие.
Нарушено кръвоснабдяване на съдовете на главата
Това се получава от честото пиене на кафе, което както рязко разширява, така и рязко свива кръвоносните съдове. Освен това, ако
към него е прибавен коняк или ликьор, силата на съвместното негативно въздействие върху косата рязко се увеличава.

Новина на броя
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Виталната коса

Липса на желязо в организма
При жените често се получава заради ежемесечната загуба на
кръв. Освен това към намаляване нивото на желязо водят и много
съвременни диети. Признаците за това са бледа кожа, слабост, сънливост, вялост. Да потвърди или да отхвърли това като причина за
косопада може обикновено изследване на кръвта. Ако причината
се потвърди, трябва да се употребяват повече продукти, съдържащи желязо или специални добавки.
Съвет: Използвайте продукти за коса с коприва - освен приемането на желязото вътрешно е добре то да навлезе и в самата кожа
на главата.
Стрес
Сигурно сте забелязали, че когато сте изнервени, започват и проблемите с косата.
При отделни стресови ситуации косопадът бързо се нормализира,
като съдовете на кожата на главата се възстановяват за кратко време. Но ако стресът е постоянен, съдовете се стесняват толкова, че
косопадът придобива хроничен характер.
Съвет: Вземете си средства с екстракт от невен - той ускорява регенерацията, а обезцветява пигменти петна и лунички, заздравява
косата и ускорява нейния растеж. Подходящо средство е и против
пърхут.
Различни заболявания
Заболявания на щитовидната жлеза, анемия, диабет, пневмония,
поликистоза на яйчниците, увеличаване на надбъбречните жлези,
предавани по полов път заболявания - те засягат пряко количеството и качеството на косата.
Съвет: Можете да помогнете на възстановяването й с използването на средства, които съдържат в състава си дъбова кора. Противовъзпалителните и антисептични свойства, които притежава
дъбовата кора, са силни. Особено благотворно влияние има върху мазната коса, като намалява въздействието на вредните за нея
околни фактори.
Реакция на медикаменти
В днешно време има стотици лекарствени препарати, които могат
да предизвикат подобен пролем. Такива могат да са противозачатъчните, диуритици, лекарства за високо кръвно налягане, антидепресанти, стероиди и даже най-разпространени болкоуспокояващи. Прочетете противопоказанията и ако в тях е посочено,
че медикаментът може да предизвика косопад, посъветвайте се с
лекар с какво друго средство може да го замените.
Съвет: Средствата за грижа за косата, в които се използва масло
от розмарин, предпазват от косопад и образуване на пърхут. Под
действието на розмарина се активизира обменът на течностите в
организма, засилва се кръвообращението, извличат се шлаките.
Неправилна поддръжка
Боядисването, къдренето, постоянното ползване на стабилизиращи стредства, сушенето със сешоар... Ако не може да се откажете от
тях, то поне давайте на косата време за почивка и възстановяване.
Не се препоръчва и постоянното носене на перуки, изкуствени кичури, плитки и изправяне, разделяне на път на едно и също място.
Съвет: Лечебните свойства на алоето са свързани с алантоин, който се съдържа в неговите листа. То притежава и естествени антиоксиданти във формата на витамин В комплекс, витамини C и E, а
също бетакаротин, който навлизайки в организма, се превръща
във витамин А.
Диетични добавки
Най-често това са добавки, които съдържат селен, а също и такива с

kozmetikata.com
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По-малък или по-голям,
но винаги стегнат!

След Мерилин Монро – иконата на женствеността от 50-те
години, сексуалната революция и еманципацията на жените
през 60-те години идва ред на един съвсем различен типаж,
който става символ на модерната жена - Туиги.

Здраве и хармония

Красивият бюст

Туиги всъщност е далеч от сексапила. Тя е хилава, с изпито
лице, огромни очи и прегърбен силует на дете. Но въпреки
липсата на каквато и да е женственост у нея тя дава посоката
за стремежа на съвременната жена към изчистено от излишни
килограми стегнато тяло.
Как изглежда идеалната жена днес? Стройна фигура, свежа
външност, по възможност дълги крака и разбира се... красив и
стегнат бюст! Защото женският бюст е обект на възхищение от
страна на мъжкия свят! И статистиката го потвърждава – мъжете онемяват при вида на сексапилен женски бюст. Различна
е представата за неговата красота – по-голям или по-малък,
но винаги стегнат!
Като млада всяка жена може да се похвали с красив бюст. Но
с възрастта, особено след бременност, започват проблемите – гърдите губят своята стегната форма, губят еластичност,
отпускат се. И в този момент жената започва да търси всевъзможни начини да възвърне красотата на бюста си.
Съвременната козметична промишленост предлага специални козметични средства, които не са на хормонална основа и
при редовното използване на които кожата на гърдите укрепва, намаляват неприятните стрии, а и много често резултатът е
приятно уголемен бюст.
Такъв модерен, иновационен продукт е гелът за извайване на бюста с БЯЛО ГРОЗДЕ Grape Energy
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Този супернежен и леко охлаждащ гел оформя и поддържа
бюста и дори уголемява размера на гърдите до желаната форма. Съдържа изключително ефективен екстракт за поддържане на бюста от плодовете на африканското дърво КИГЕЛИА и
натурален екстракт от БЯЛО ГРОЗДЕ.
Екстрактът от КИГЕЛИА стимулира растежа на клетките в областта на бюста и го оформя до желаните размери. Подсилва
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Редовната му употреба, комбинирана със здравословен начин на живот, води до видими резултати при оформянето на
прекрасен бюст!
Тъй като съдържа активни съставки от растителен характер,
този гел не предизвиква никакви странични ефекти при потребителя.
Гърдите се повлияват изключително добре и от лек масаж с
подходящ крем или олио за тяло. Това засилва кръвообращението в млечните жлези, подхранва и хидратира кожата на
гърдите и стяга мускулатурата около бюста.
С приятна консистенция, нежен аромат и изключително богати на природни масла са двата продукта на базата на българско грозде, които с успех могат да се ползват за масаж на
гърдите.
Витализиращо масло
за тяло Bilka UPGRAPE
Подхранва и овлажнява кожата на тялото с прекрасна
комбинация от растителни биоекстракти и масла. Образува невидим слой, който предпазва кожата от главата
до петите и деликатно омекотява сухите части.
Комбинира в състава си найценните и ефективни растителни съставки с екосертификати за чист
биопроизход.
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Действие на основните активни компоненти:
Овлажнява
и
омекотява: глицерин с растителен произход
за подобряване
тургора на кожата.
Подхранва: масло
ший, богато на витамини A, D ,E и F, алантоин и ароматни есенции,
възвръща еластичността на
кожата и я успокоява.
Антиейдж действие: масло от гроздови семки - най-мощният
антиоксидант, който защитава кожата от стареене, естествен
UV - протектор.
Регенерира: бадемово масло, което нежно попива, подхранва
и омекотява кожата.
Витализира: екстракт от грозде - смес от масла, микроеле-

менти и ароматни вещества, витамини и полизахариди, които
стимулират обновлението на клетките и тонизират кожата.
Употреба: Кремът се нанася веднага след къпане с нежно масажиране, докато напълно се абсорбира от кожата. За да се
получи желаната мекота, нанасянето се повтаря върху зоните,
които се нуждаят от особено внимание.
Олио за тяло
копринена кожа Bilka UPGRAPE
С антиейдж и антистрес ефект. Подпомага и коригира силуета
на фигурата и теглото.
Уникална суперактивна формула, която
комбинира най-ценните за кожата природни растителни масла (бадемово, сусамово, масло от авокадо, масло от маслина
и масло от гроздови семки) и силикон.
Хармонично въздейства на кожата на
тялото, като я овлажнява и подхранва в
дълбочина, стимулира кръвообращението и лимфодренажа и предпазва
от появата на целулит.
Премахва неприятното чувство
за сухота на кожата след вана или
душ. Бързо и леко попива, без да
оставя мазни следи.
С превъзходен плодово-парфюмен аромат.
Употреба: След вана или душ се
нанася с кръгови движения върху
още влажната кожа и с масажирне
се втрива до пълното му попиване.
Олиото е подходящо за всеки тип
кожа.

станала достатъчно безопасна и действително резултатът е
почти мигновен (като се изключи постоперативният период
за възстановяване).
Но изборът между красота и здраве, когато той касае найнежната част на женското тяло – гърдите, най-често трябва да
бъде обмислен от всички посоки. Защото има редица приемливи процедури, които, съобразени с природата на женските
гърди, могат да запазят бюста във времето стегнат и сексапилен и дори да го уголемят.
Практически съвети за поддържане красотата на бюста:
;; Гърдите не обичат горещата вода под душа! Хладката вода и леките масажиращи движения от долу
на горе тонизират мускулите около бюста.
;; Гърдите се повлияват изключително добре от лек
масаж с подходящо масло за тяло отново в посока от долу на горе. Това засилва кръвообращението в млечните жлези и подхранва и хидратира
кожата на гърдите.
;; Контрастният душ тонизира кожата на гърдите. С
помощта на душа всяка от гърдите се облива по
посока на часовниковата стрелка, като се редува
хладка вода с такава със стайна температура.
;; Особено важни за красивия бюст са витамините
А, С и Е, както и напитките, богати на антиоксиданти (зелен чай, свежи цитрусови сокове и разбира се, червеното вино).
;; Правилната осанката също влияе благотворно
върху мускулите на гърдите, които поддържат
млечните жлези. Балансът на калция в организма
на жената е от изключително значение в този случай и съответно консумацията на млечни продукти е много благоприятна за поддържането му.

Здраве и хармония

еластичните му връзки и го предпазва от появата на стрии.
Натуралният екстракт от БЯЛО ГРОЗДЕ по естествен начин
подобрява структурата на кожата и укрепва мускулите около
бюста, като оказва и лифтинг ефект върху отпуснатите гърди.

Павлина Велчева

Стремежът на около 50% от жените
да коригират своя бюст е подтикнал
много изследователи да се обърнат
първо към природата в търсене на
билки, храни и напитки, които биха
могли при редовна консумация да
уголемят бюста.
Така например шведски учени са установили, че консумацията на повече от 3 чаши кафе дневно спира растежа на млечните жлези при девойките. А консумацията на зелеви храни
не винаги повлиява върху размера на женските гърди. Предполага се, че и хормоналното състояние на всяка жена специфично реагира на усилията да бъде уголемен бюстът.
Понастоящем много от съвременните жени намират в имплантантите своето решение за придобиване на по-голям бюст от
този, който природата им е отредила. Тази процедура днес е
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Някои мисли и съвети
на Петър Дънов

Всичко има в природата. Всичкото богатство, всичкото знание,
което търсите, всичко ще намерите в нейните библиотеки.
Нейните библиотеки са пълни с най-хубавите книги на видни
поети, философи, учени, скулптори, музиканти, художници,
алхимици. Каквото пожелаете, всичко ще намерите в библиотеките на природата. Там алхимиците превръщат желязото
в злато. Там учени, лекари търсят начини как да се справят с
различните болести. Всичко има в библиотеките на природата. Но там има следните надписи: „Човек, на когото краката не
са чисти, да не влиза в библиотеката на природата.” „Онзи, на
когото сърцето не е топло, да не влиза в библиотеката на природата.” „Който има някаква мрежа на очите си, да не влиза
в библиотеката на природата.” Той трябва да има съвършено
здрави очи. Ушите, ръцете, всичко трябва да бъде здраво на
човека, който иска да влезе в библиотеката на природата да
чете. Иначе, ако човек има най-малък някакъв недъг, не му се
позволява да влезе в библиотеката на природата. Докога? Докато не се освободи от този дефект. Там пише още така: „На
любители не се позволява да влизат в тази библиотека.” Отвън
могат да седят, но вътре не им се позволява да влизат. Онези, които търсят своето лично щастие, могат да седят отвън,
там да наблюдават и да гледат, но вътре не им е позволено да
влизат.
Знае се, че някои лечебни растения растат на места, дето има
или заровено злато, или златни жили. Намерено е, че други
растения пък растат там, дето има скъпоценни камъни или
благородни метали. Други растения растат там, дето има мед,
желязо и т. н. Човек трябва да познава тази именно ботаника,
да знае къде какви растения растат. Някои растения растат
изключително при места, дето има злато. Някои растения пък

имат само лечебни свойства. Всичко
това трябва да се изучава. То представя скритата страна на ботаниката.
Аз не искам да разкривам и друга
страна на ботаниката: има такива
растения, от които достатъчно е да
пиете само няколко капки, за да се
подмладите или да станете красиви.
Например има растения, които са в състояние да прояснят ума на човека, да усилят паметта му. Една-две капки от тия растения
са в сила да извършат това нещо. „Кажи ни кои
са тия растения!” Това е тайна в природата, която не е позволено да се открива.
Лайкучката действа особено лековито. Ако
не сте разположени, ако нямате апетит, пийте няколко дена поред лайкучка. Сварете си
всеки ден прясна и пийте сутрин, на гладно
сърце, по една чашка. Като правите това 3-4 дена
наред,
разположението и апетитът ще ви се възстановят. Белият цвят
на лайкучката показва чистота и щедрост, тя е готова да се
жертва. Жълтият цвят на тичинките й показва разумност, но
горчивината й - че има нещо, което не е от висока култура.
Теменугата се употребява като чай и лекува задух.
Растенията са по-големи майстори от хората в превръщането на слънчевата енергия в органическа материя. Затова има
растения, които живеят по няколко хиляди години, не като
Матусал, син Енохов, живял 969 години, 4, 5, 6 и повече пъти от
него. Казвате: „Възможно ли е?” Възможно е, разбира се. Това,
което растенията могат да направят, и човек може да го направи. Когато човек е излязъл от растителното царство, от този
Божествен свят, дето енергиите се превръщат, той е забравил
онзи основен закон, превръщането на енергиите в жива материя. Сега тук-там само в някои окултни книги от средните
векове ще срещнете, че хората са познавали някакъв еликсир
на живота, от който, като се вземат само няколко капчици,
животът може да се продължи. Има някакво твърдение по

пел от изгорели кленове, изсипете я в
чаша гореща вода и като се утаи, изпийте
водата.
Вътрешно възпаление на носа
Да вземе болният малко от дребната лайка, да я свари, да смърка от отварата и да
си измива носа отвътре. Това да прави десет дена наред, сутрин и вечер. След това
десет дена почивка. После пак десет дена да
се прави, пак почивка десет дена и т. н. Едновременно лайката може да се употребява и
вътрешно. Да се пие всяка сутрин топла вода
по една малка чашка без захар. Това ще се прави десет дена. После 10 дена почивка, пак ще се
прави 10 дена и т.н.
Сливици
1. При възпаление на сливиците отвън се налага
селски квас.
2. В 1/4 л вряла вода се турят 3 листа от тетра и
като клокне, веднага се маха от огъня. От тая вода
се пие по една кафейна чашка сутрин, обед и вечер.
З. При гнойни сливици на врата се поставя млечен
компрес няколко пъти. След махане на компреса на
същото място се поставя селски квас.
При гнойни сливици освен това се прави гаргара на
гърлото с отвара от лайка.
Ечемик на окото
При ечемик на окото се препоръчва компрес от лайка. Сварява се лайката, туря се в торбичка и се слага на
окото. Отгоре се туря мушамичка, после вълнен плат.
Всичко това се бинтова.
Окапване на косата
Четири пъти на ден се мокри косата с хладка вода. Да се
търка косата с отвара от корени на репей.
За засилване на косата да се пие цяла година отвара
от копривени корени. Даже по този начин бялата коса
може да стане черна.
Увеличение на черния дроб
При тази болест да се пие отвара от цикория. Взема се цялото растение: корен, стебло и листа. Черният дроб заболява, когато човек става в чувствата си ту топъл, ту студен и
с това се изменят електромагнитните течения в тялото и това
се отразява върху черния дроб. Болестите на черния дроб
и жлъчката идат от пресилена дейност на нисши чувства, от
свръхпроизводството на нисши, дисхармонични чувства.
При болести в жлъчката са полезни киселите храни, особено
лимоните. Да се избягват тлъстите, мазни храни. По възможност да се дава почивка на черния дроб. Болният да се храни
с по-лека храна.
Хемороиди
Преди да дойде месец май, болният да пие отвара от подъбиче три пъти на ден по чаена чаша (така е в книгата), защото
хемороидите се засилват най-много през май и тогава идват
кръвоизливите. А когато дойдат хемороиди в каквото и да е
време, пак ще пие отвара от подъбиче.
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Дънов
и билките

този въпрос, но казвам: дълъг живот без съзнание не е живот.
Дълъг живот може да съществува само при едно възвишено
съзнание, да бъдеш във връзка с природата, да съзнаваш, че
природата, в която живееш, е жива и разумна.
За да живеете по-дълъг живот, трябва да разбирате живота на
растенията и да умеете да използвате нектара им.
От книгата “Малка книга на здравето”, съставител Никола
Нанков
Лечение с растения
През май и юни, в хубави слънчеви дни сутрин рано събирайте билки, сушете ги и после ги поставете в стъклени буркани, запушени, да постоят още малко на слънце, една мъничка
незначителна тревица или цветенце при нужда са най-добри
лекари.
Наберете си мащерка, зелени листа от ягоди, те са лечебни.
Наберете си и дребна лайкучка. Не ги туряйте на влажни места.
Достатъчно е да вземеш подбел и ще се подмладиш. Но трябва
да знаеш през кой ден на годината да го вземеш, дали когато
цъфти и изобщо по кое време на годината. Според мен найдобре е да го вземете, когато в него се балансират по-положителните сили. Човек трябва да попадне в този момент, когато
подбелът е в състояние на самоудоволствие и е готов да дава,
да помага. Така е и с всички останали растения. Тогава човек
трябва да излезе рано в зори или при изгрева на слънцето,
когато на небето няма нито един облак. Има ли най-малкия
облак, лекарството се разваля. Ако съвпаднат тези състояния,
тези моменти, тогава ти ще си откъснеш един цвят и ще го
затвориш в едно шишенце. Ако знаете това изкуство, кога да
откъснете този цвят, вие ще изпитате голям трепет, когато се
приближите към подбела, защото той ще ви подмлади и радост ще бликне у вас. На ранина, точно при изгрева на слънцето ще откъснете цвета и ще го турите в шишенце.
Ако ви боли стомах, сварете си малко равнец. Против кашлица си сварете малко синя тинтява.
Ако на моя приятел му тежи нещо, страда, ще му кажа да си
вземе с три пръста малко цвят от пелин, да го сложи в джезве,
да го държи пет минути да клокне и всеки ден в продължение
на 10 дни да пие по една чашка пелин и положително 75% ще
се подобри, без захар да го пие.
Когато сте неразположени, вземете на върха на един нож пе-
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Язва на стомаха или на дванадесетопръстника
1. Първия ден сутринта да се взема гореща вода няколко чаши
за промиване на стомаха и червата и след това една кафейна
чаша дървено масло преди ядене. Вечерта също да се взема
гореща вода и след това кафейна чаша дървено масло.
Един-два часа след дървеното масло се взема житена вода.
2. Втори ден. Същото по отношение на горещата вода и дървеното масло, а вместо житена вода - овесена вода.
3. Трети ден. Също като първия ден, само че вместо житена
вода взема се картофена супа.
4. Четвърти ден. Като първия ден, само че вместо житена вода
се взема смокинена чорба без твърдите части.
5. Петият ден е като първия. Шестият - като втория и т.н.
Всичко това се повтаря 10 дена. След десетия ден дървеното
масло престава. А на болния се дава чай със сухари и краве
масло.
Цветовете на жълтия кантарион се турят в дървено масло и
стоят на слънце 40 дена. След това се взема от кантариона по
една супена лъжица сутрин и вечер преди ядене. Отвара от
жълтия кантарион се пие по 1 супена лъжица преди ядене.
При ядене да не се употребява кисело, люто и солено. Също
така да не се употребява боб, леща и грах. Могат да се употребяват, ако са олющени от люспите.
Завира вода 1/4 л, турят се в нея три листа от смрадлика и веднага се отстраняват от огъня, захлупената тенджера се оставя,
докато изстине. Тази вода се пие три пъти на ден, пред ядене
половин час по 1 кафейна чашка. На тетрата се употребяват
листата. Най-хубаво е да се бере, когато цъфти. Тогава листата
имат по-голяма сила.
Злокачествени тумори
1. Вземат се корени от кукуряк, набождат се в една малко издълбана ябълка и така заедно с ябълката се изпичат във фурната. След това коренчетата се изваждат от ябълката, варят се и
тази отвара се пие.
2. Да се пие слънчева вода (топлена на слънце).
3. Да се яде червен лук. Да не се яде месо.
4. Да се пости един ден в седмицата. Да се яде много проста
храна без смесване и да се пие зехтин.
Екзема
Екзема по ръцете:
Тази екзема показва, че кръвта е нечиста. Тя трябва да се пречисти по следния начин:
1. Болният да се храни известно време със сурова вегетарианска храна: ябълки, круши, домати, чушки и др. сурови. Също
така и варено жито. Няма да употребява хляб. Суровата храна

пречиства кръвта.
2. Да се свари вода в по-голяма тенджера, да се сложат листа
от тетра в по-голямо количество и да се вари по-дълго време.
Тази вода да се сложи в леген и да си потопи ръката.
Ако екземата е по краката:
1. Сварява се вода в газова тенекия, турят се листа от тетра в
по-голямо количество и също се вари по-дълго време. И краката се държат в тази вода - и екземата минава.
2. Възварява се 1/4 литър вода, турят се три листа от тетра и
като клокне, се отстранява от огъня, захлупва се и се поставя
да постои така. От тази вода се пиело една кафейна чашка сутрин, обед и вечер.
За кашлица
Пийте равнец. Лятно време събирайте равнец – бял и жълт,
синя тинтява, мащерка, зелени листа от ягода, дребна лайкучка.
Те са магнетични растения и лекуват. Да си имате цяла аптека
от стъкленички.
Синаповото семе има свойството да изтегля простудата от организма.
Горчива е лайкучката, но е много лековита.
За кашлица вземи троскот, вари го 15 минути и пий водата за
кашлицата. После си мажи гърлото със зехтин и вътрешно вземай по малко зехтин. Изпивай сутрин, обед и вечер по една
чаша троскот. Тя е хранителна, а от друга страна действа лечебно. Ще се запознаеш с троскота. Много го хулят, обаче той е
много добър. Лекар е той. Вкус хубав има той.
Забележете, всички растения, у които венчето на цвета е
петлистно, действат разхлабително. Значи числото 5 е етикет,
показва някакво свойство.

Учителят
Петър Дънов

Материалът е подготвен с любезното съдействие на
общество “Бяло братство”
Петър Константинов Дънов е роден на 11 юли 1864 г. в село
Хадърджа (днешна Николаевка), Варненско, в семейството на
свещеник Константин Дъновски. Потомък на два български
възрожденски рода. Майка му Добра е дъщеря на чорбаджи
Атанас Георгиев, кмет на Николаевка, открил първото българско училище във Варненския край, а баща му – свещеник Дъновски, е отслужил първото богослужение на български език в
църквата “Свети Михаил” във Варна и е радетел за религиозната ни свобода и просвещение.
След завършването на средното си образование в Свищов Петър Дънов заминава за Америка. През 1888 – 1892 г. завършва
семинария “Дрю” в гр. Медисън, щат Ню Джърси, след което
теологичния факултет на Бостънския университет, а на другата
година защитава дипломната си работа “Миграция на германските племена и тяхното християнизиране”. След това записва
и Медицинския факултет на същия университет. През 1895 г. се
завръща в България, а през 1896 г. излиза книгата му “Науката
и възпитанието”. След 1900 г. за 11 години Петър Дънов изнася
множество сказки на духовни теми, прави първите в България
френологични и антропометрични изследвания на българския череп. Част от резултатите са публикувани в списание
“Родина” през 1901 г. в пет статии със заглавие “Глави и лица”. В
началото на века основава със свои съмишленици “Общество
за повдигане религиозния дух на българский народ”, бъдещо-

то Всемирно Бяло Братство. Така започват и първите духовни
събори. Заради необикновената дълбочина и проникновение
на беседите на Петър Дънов възниква обръщението “Учителю”,
което оттогава остава.
От 1904 г. Петър Дънов се установява в София, а след 1911 г. неговите неделни беседи стават публични. През 1922 г. той слага
началото на духовната Школа на Бялото Братство, в която теоретичните знания са съчетани с духовни практики, методи за
самоусъвършенстване, упражнения за развитие на тялото, ума
и емоциите. От 1929 г. до сега ежегодно се провежда лятната
духовна школа в местността на Седемте рилски езера. Това е
мястото, където учениците са естествено свързани с природата и прилагат придобитите умения. През 1932 г. на поляната
на “Изгрева” край София се ражда Паневритмията – свещеният
кръгов танц, чиито движения и музика са дадени от Учителя.
След напускането на земното си тяло през декември 1944 г.
Учителят Петър Дънов оставя в духовно наследство: над 5000
лекции и беседи, 150 музикални, френологически карти и изследвания, Паневритмията и множество безценни съвети за
“хигиена на душата и тялото”
“Това е учение за живата природа, която включва в себе си
всички сили, с които се занимава науката. То е наука за Разумното в света. То е наука за Бога за Любовта.” (Учителят Петър
Дънов)
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ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Необходими продукти
400-450 г брашно
½ кубче мая за хляб
200 мл прясно мляко
1 равна с. л. захар
2 ч. л. сол
60 г масло

Риба в морска сол
Необходими продукти
за 3-4 порции

Лятно меню
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Знанията за билките и подправките са стари почти колкото човечеството.
Последните години все повече хората се стремят към едно
здравословно и природосъобразно хранене.
Подправките са важни не само за вкуса на яденето, а и за бързото му храносмилане. Нараснало е значението на регионалните
и сезонните продукти. Особено сега, когато се намират целогодишно продукти от цял свят и по всяко време на годината. Все
повече търсим и ценим българското. Във време на глобализация това е връзката ни с родината, с природата...
Много приятно, интересно и разтоварващо е събирането на
билки. А ако съберем и тук-там разхвърляните хартии, опаковки и шишета, природата не само няма да ни се разсърди, а
ще ни се отблагодари с още повече красота и плодотворност.
Разхождайки се из нашите красиви планини, ливади, плажове и
селца, трябва да внимаваме и уважаваме отглежданите култури,
дървета, дребни животинки и насекоми. А не да ги унищожаваме и нараняваме. Да не оставяме грозни следи след нас в природата. Защото - където се държим добре, там ще ни и посрещат
добре.
АКО МОЖЕХА БИЛКИТЕ ДА ГОВОРЯТ, КОЛКО ЛИ МЪДРОСТ ЩЯХА
ДА НИ СПОДЕЛЯТ.
Желая ви много настроение и нови кулинарни наслаждения.
Петя Петкова

2 лаврака около 1,5 кг общо
2,5 кг морска сол (по възможност ситна)
5 белтъка
2 с. л. лимонов сок
черен пипер и сол на вкус
2 връзки копър
2 с. л. зехтин
Начин на приготвяне
1. Рибата се почиства, измива и подсушава добре. В коремната й кухина се слагат копърът, черният пипер, малко сол, по
1 с. л. лимонов сок и зехтин.
2. Солта се изсипва в голяма купа. Прибавят се леко разбитите
белтъци. Разбърква се добре.
3. Тавата от фурната се покрива с алуминиева фолио. Рибата
се слага върху 1/3 от солта. Покрива се с останалата част. С
намокрени ръце се притиска и заглажда от всички страни.
Солта трябва да прилепне плътно към рибата.
4. Пече се в предварително затоплена на около 210°C фурна
25-27 мин.
5. Рибата се изважда. С нож кората се изрязва внимателно от
всички страни. Добре е да се отстрани цялата като капак.
Отделя се кожата и рибата се разпределя в предварително
затоплени чинии. Сервира се с резенчета лимон и зехтин за
поръсване.

За плънката
2 връзки пресен лук, по възможност дребен
40 г масло
1 връзка магданоз
150 г извара (или рикота)
150 г сирене
3-4 склилидки чесън
черен пипер и сол на вкус
2 яйца

Начин на приготвяне
1. Маята се разтваря в около 70 мл хладка вода, прибавя се
захарта, разбърква се добре и се поръсва с 1 препълнена
супена лъжица брашно. Покрива се и се оставя да шупне на
топло място 15-20 мин.
2. Пресятото брашно се разбърква с маята, топлото мляко с
разтвореното вътре масло и солта. Замесва се меко тесто.
Втасва около 1 час.
3. Ситно нарязаният лук се задушава с маслото (под капак).
Прибавя се счуканият чесън, разбърква се и след 1 мин. се
отстранява от огъня.
4. Изварата (рикотата) се разбърква с много дребно нарязания
магданоз, рендосаното сирене, черния пипер, задушения
лук и разбитите яйца.
5. Втасалото тесто се премесва, разточва се (около 30 см диаметър), плънката се разпределя в средата. Внимава се да
остане от всички страни по краищата около 2,5-3 см без
плънка. Навива се. Слага се внимателно затоплена на180°C
фурна и се пече приблизително един час.

ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Солен кекс с подправки
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ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Необходими продукти
250 г брашно
130 г захар
120 г масло
130 г сурови лешници
1 ванилия
2 яйца
1. Лешниците се запичат леко във фурната на 180ºС за около 10-15 мин.
2. Мекото масло, захарта, яйцата и ванилията се разбиват много добре с
миксер.
3. Прибавя се брашното, замесва се твърдо тесто. Накрая се добавят и
лешниците.
4. Тестото се оформя на руло с диаметър 5 см, завива се в прозрачно фолио и се оставя една нощ на студено.
5. На другия ден се режат шайбички с дебелина максимум 1 см. Пече се
около 20 мин. на 180ºС в предварително затоплена фурна.

Палачинкова торта
Необходими продукти
за 8-10 порции
100 г брашно
3 яйца
1 с. л. захар
½ ч. л. сол
около 170 мл прясно мляко
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За крема
800 мл прясно мляко
70 г натурално нишесте
3 жълтъка
100 г захар
2 ванилии
50 г масло
кората на един лимон
120 мл сметана

Начин на приготвяне
1. Изпържват се около 10 палачинки
2. Млякото се кипва със захарта и ванилиите, отстранява се от
огъня. Нишестето се разтваря с малко хладка вода и към него
се прибавят разбитите жълтъци.
3. С непрекъснато бъркане се изсипва бавно на струя нишестената смес към млякото. Връща се на огъня.

ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Лешникови сладки

4. Бърка се непрекъснато 3-4 мин. с тел до състяване, не
трябва да къкри. Дръпва се настрана от огъня, прибавят
се студеното масло и рендосаната лимонена кора. Разбърква се, докато се разтвори маслото.
5. Кремът за повече гладкост се прекарва през цедка. Като
изстине, се разбърква внимателно с разбитата на пяна
сметана.
6. Реди се палачинка, 3-4 с. л. от крема, пак палачинка, крем
и така до края, завършва се с крем. Оставя се на студено.
Преди сервиране се поръсва с крокант.
Крокант
100 г захар
2 с. л. олио
50 г едро смлени сурови бадеми или лешници
В тиган се разбъркват захарта и олиото, като се карамелизират, прибавят се ядките. Бърка се 1-2 мин., като се внимава
да не потъмнее карамелът. Изсипва се върху пергаментова
хартия. Като изстине, се начуква или смила.
Преди консумация да престои поне 1 час в хладилник.
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ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Необходими продукти
20 бр. цвят бъз
2 л вода
2 кг захар
20 г лимонена киселина
1. Водата се сипва в голям съд с капак. Добавя се захарта и се разбърква добре.
2. Прибавя се лимонената киселина, бърка се, докато се разтвори.
3. Добавят се и 20-те цвята бъз с изрязани дръжки. Разбърква се и
съдът се затваря.
4. Оставя се 3 дни в прохладно и по възможност тъмно помещение.
Размесва се по един път на ден.
5. Сиропът се прецежда през тензух и се съхранява в добре затворени бутилки на студено. Годност – около една година.

ТРАДИЦИИ и ритуали

Сироп от бъз

Еньовден

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

Космически, чудодеен, омаен, целебен, магьоснически!
Това е 24 юни: Еньовден – Денят на на билкарите, лечителите
и магьосниците, денят, на който православният свят празнува
рождението на свети Йоан Кръстител, а народният календар
се прекланя пред всепобеждаващата природа.
Този празник заема важно място наред с Коледа, Великден и
Гергьовден, но има доста по-стари, езически корени.
Обредите и традициите на двата празника се преплитат.
Според християнската вяра рождението на свети Йоан Кръстител е подсказано „свише“. Родителите му, Захарий (юдейски
свещеник) и Елисавета, вече на преклонна възраст получават
вест, че ще добият син. Йоан Кръстител се ражда няколко години преди Христос, за да прокара пътя на неговото учение
сред юдейския народ. Той пръв започнал покръстването на
юдеите във водите на река Йордан.
Астрономически денят съвпада с лятното слънцестоене, когато народните поверия твърдят, че слънцето за последно «лудува», а след това започва да умира и оттук насетне „св. Еньо
започва да си кърпи кожуха и се стяга за зима”.
Вярва се, че сутринта на празника слънцето “трепти”, “играе”

и който види това, ще бъде здрав през годината. Точно по изгрев, всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо
да наблюдава сянката си. Ако се очертава цялата, човекът ще
е здрав през годината, а отрази ли се наполовина – ще боледува. С култа към слънцето е свързано и паленето на обредни
огньове, което е характерно за цяла Европа.
Преди да тръгне по пътя си, слънцето спира да си почине и да
се прости със света, който няма да види цяла година. Окъпва
се във водите и прави водата лековита. После се отърсва и
росата, която пада от него, е с особена магическа сила. Затова
всеки трябва да се умие преди изгрев в течаща вода или да се
отъркаля в росата за здраве. В крайморските райони на страната вярват, че морето “спира да се движи” и също се къпят в
него. Водата на Еньовден придобива животворяща сила.
В нощта на умиращото и възраждащото се слънце различните
треви и билки са най-целебни и най-омайни. Затова на Еньовден рано сутрин, моми и жени, врачки, баячки и магьосници
берат билки, които използват за лек и магии през цялата година.
Трябва да се наберат 77 и половина билки - 77 за болести и по-
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обичаят Еньова буля, в който участват момите, и гадаят за всички – моминските китки за женитба, на останалите – за здраве
и плодородие. Булята е най-малкото момиче. Обличат го като

ТРАДИЦИИ и ритуали

Билките като
хомеопатични
лекарства

булка, слагат му накити и червено було.
В различните части на България този ден се нарича Еньовден,
Яньовден, Летни Ивановден. На този ден празнуват - Йоан,
Янко, Яна, Еньо, Енчо.

Все още много хора при споменаването на думата „хомеопатия” първата асоциация, която правят, е билки или билколечение. Билките са безценен дар от природата. Фитотерапията
(билколечението) е най-древният начин за борба със заболяванията и все по-успешно се прилага при лечението на редица болести. Хомеопатични лекарства се приготвят от всичко
което ни заобикаля – растения, минерали, метали, животински и човешки тъкани. Само част от растителните хомеопатични лекарства са приготвени от познати и използвани от
векове билки.
Билките използваме, като ги запарваме, варим, киснем и след
това употребяваме извлека, който действа директно върху
тъканите и органите – при бъбречни, белодробни, сърдечни,
кожни, храносмилателни и какви ли не още проблеми.
Хомеопатичните лекарства от билки се приготвят от цяло,
свежо растение. То се поставя в алкохол и престоява известно време, през което разтворителят извлича различни ценни
съставки. Получава се така наречената майчина тинктура. От
нея чрез разреждане и потенциране се получава хомеопатичното лекарство.
Всяко хомеопатично лекарство има картина. Тя представлява
сбор от симптоми, събрани по пътя на доказване на даденото
вещество. Здрави доброволци приемат в големи количества
например извлек от лечебно растение. След известен брой
приеми организмът се насища и лечебното действие преминава в интоксикиране. Точно симптомите от интоксикирането
представляват картината на лекарството. Ханеман преди повече от 200 години по този начин достига до извода, че симптомите, които предизвиква в големи дози дадено вещество, се
лекуват от същото, ако са в хомеопатични разреждания.
От друга страна, пациентът също има цялостен комплекс от

симптоми – физически оплаквания, емоционални проблеми, психически особености. Съответствието между
картината на болестта на пациента и
картината от доказването на лекарството е един от основните принципи
в хомеопатията – „Подобното се
лекува с подобно”. По такъв начин се избира хомеопатичното
лекарство за пациента – търси
се възможно по-голямо подобие
между двете картини, за да се постигне по-пълно излекуване.
Накратко ще разгледаме част
от картината на хомеопатични лекарства, направени
от най-често използваните билки в
България:
ЛАЙКА – Chamomilla
Подходящо лекарство за нервни
и избухливи хора с холеричен
темперамент. Скандалджии и грубияни, гневят се за дреболии.
Човек с много нисък
праг към болка – от
това
произлизат всичките му проблеми. Деца твърде чувствителни към болка, които плачат
при поникването на зъбите
от гняв и безсилие. Капризни
деца, искат нещо, но когато им

Хомеопатия
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ловин за болест “без име”, която знаят само избрани лечители.
От тях се вият еньовденските венци (през които се преминава
за здраве) или китка (по която на сутринта се гадае). Задължително е във венеца или китката да присъства еньовчето.
Точно преди изгревa цъфти и приказното цвете разковниче.
То притежава силата да отваря всичко заключено и да лекува
неизлечими болести. Докато с билките, набрани на Гергьовден, се церят животни, с еньовските се лекуват хора. С тях
може да се гонят и зли духове. Прави се и бяла магия за любов
и здраве. Възможно е да се завърти главата на някой момък
с любовен талисман. Ревниви девойки извършват ритуал за
раздяла на либето си от своя съперница.
През нощта срещу празника не бива да се пие вода, нито да се
налива, а в самия ден не се пере, за да не се разболее член на
семейството. За лечение и гадаене при залез слънце се взима
от чист сладък извор „мълчана вода“ (налята при пълна тишина, за да не се погуби от човешки глас магическата й сила).
Еньовден има и тъмна страна. По първи петли вещици и магьосници се събличат голи, яхат метлите и обират лековитата
роса. След това литват над ниви и ливади и ограбват плодородието със специални заклинания. Злите старици се развихрят и затова на Еньовден хващат всички видове уроки и други
заклинания на тъмните сили. Това е нощта и на повелителките
на горите - самодивите. Когато се спусне тъмата, могат да бъдат намерени край езеро или река. Там се къпят, плуват, перат
си дрехите, оставят ги да съхнат на лунна светлина и извиват
вълшебно хоро на мелодия, свирена от кавал. Самодивите се
влюбват в хора, обикновено в юнаци, а змейовете в девойки.
Само един техен поглед омайва избраника/избраницата и те
са запленени завинаги. Срещу тази магия момъкът се спасява
с отвара от перуника, а момата - с отвара от пелин.
На Еньовден се гадае за здраве, женитба и плодородие. Прави
се обичаят напяване на китки или пръстени по същия начин,
както и ладуването. В някои райони за гадания се изпълнява
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Може да се използва след първата фаза на слънчево изгаряне.
При всякакъв вид уртикария. Използва се при ставни проблеми и ревматизъм.
БЯЛ РАВНЕЦ – Achillea millefolium
Много добро средство при кръвоизливи от различни органи – нос, бял дроб, стомах, черва, матка, следоперативно, при
нараняване. Използва се и превантивно срещу кръвоизливи
след раждане. Обичайно хеморагиите са обилни, неболезнени и без повишена температура. Болезнени разширени вени
по време на бременност.
ЗАРАСТЛИЧЕ, ЧЕРЕН ОМАН – Symphytum
Лекарство при счупване на костите (задължително трябва
да са наместени), при бавно зарастване, при наранена надкостница. Подпомага зарастването на костите, образуването
на калус и намалява режещата болка. Травми без синини и
кръвонасядания. Травма от удар с тъп предмет по окото.
САМАКИТКА – Aconitum Napelus
Силен страх и безпокойство, изписани на лицето. Отключващите причини за заболяване при хората от този тип са уплаха
и излагане на сух студ. Аконит е едно от първите лекарства,
за които мислим, при внезапно начало с висока температура,
която може да достигне 40°С. Започва суха, постоянна кашлица. Пациентът е жаден и превъзбуден. Всичко това се случва
обикновено около полунощ.
СЪСЪНКА, КОТЕНЦЕ - Pulsatilla
Мили и очарователни хора на всяка цена ще се опитат да ви
се харесат. Лесно се разплакват, и обичат да ги утешават. Колкото повече плачат, толкова по-добре се чувстват. Променливост на всички нива – физическо, емоционално и психическо.
Чувстват се много добре на открито. Не са жадни. Влошават
се от топлина. Има спазмолитично действие при спастична
кашлица, спазми на храносмилателния канал и маточни болки. Има и противомигренозно и антиневралгично действие.
Много добро лекарство при проблеми с ушите. Едно от найчесто използваните лекарства за деца – ринити, фарингити,
кашлици, шарки, поведенчески проблеми. Неразположения
по време на бременност и менопауза.
АРНИКА – Arnica Montana
Това е лекарството, което почти всеки хомеопат има в чантата
си. Използва за всякакъв вид механични травми: счупвания,
натъртване, инсулт, инфаркт, размачквания, пътнотранспортни произшествия, черепно-мозъчни травми и травми на гръбнака; всичко, което може да бъде съпроводено с вътрешни и
външни кръвоизливи. Арника най-често е първото хомеопатично лекарство за шок от физическа травма независимо от
какъв характер. Има афинитет към меките тъкани, мускули,
кожа, сърдечно-съдовата система и особено към капилярите.
Типично е усещането за натъртеност, за болки - все едно, че
човекът е бил бит, или схванатост в ставите - все едно, че са
навехнати. Може да се използва и при мускулна треска. Много
успешно се прилага преди и след хирургическа интервенция,
включително и в стоматологическата практика например при
вадене на зъб, за скъсяване на оздравителния период.
д-р Димитрина Атанасова

Келтска дървесна
астрология
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се даде, го хвърлят на пода. Влошаване от топлина, особено
при зъбобол. Изпотяване от болка. Подобрява се от носене и
натиск на корема.
ЖЪЛТ КАНТАРИОН – Hypericum perforatum
Силни, пронизващи, стрелкащи болки по хода на нерва. Пациентът психически се влошава от болката, може да стигне до
депресия. Такива болки може да има при изваждане на зъб,
нараняване на нокти, убождане, травма на опашната кост при
падане или раждане. Болката по хода на нерва е типична при
херпес, тригеминална невралгия. Влошава се от докосване,
сътресение, студено и влажно време.
КОПРИВА – Urtica urens
Копривна треска – дребни сърбящи пъпчици. Усещане, че
пълзят мравки по кожата. Парещи и жилещи болки с подуване. Лекарството се използва за лечение на еризипел (червен
вятър), херпес на
устните.

Келтската представа за Вселената се свързва с
формата на дървото, чиито корени са прорастнали дълбоко в почвата, а клоните извисени високо към небето. Дърветата се смятат
за одухотворени и следователно за живи
същества, притежаващи както безкрайно
познание и мъдрост, така и магически
сили и символично обозначават цикъла на живот, смъртта и обновлението.
В келтския календар отделните видове
дървета са свързани с всяко новолуние.
Думата за “дърво” на келтски има двояко
значение, което не се ограничава само
до смисъла на дървото като растение, но
носи и по-абстрактната идея за “буква, писменост, знак”. Всеки един знак съответства на
период от годината.

Бреза – този, който
достига постижения

24 декември – 20 януари
Ако сте роден под знака на
Брезата, вие сте много предприемчив човек, който често
мотивира другите и те лесно
стават жертви на вашата предприемчивост, усърдие и амбиция. Вие постоянно искате

още, търсите нови хоризонти и си поставяте по-високи
цели. Периодът, в който сте
родени, е забулен в тъмнина и
за това вие постоянно търсите
начин да се измъкнете и намерите светлината. Родените
под знака на Брезата, подобно
на самото дърво-бреза, са жилави, еластични. Вие сте толе-

рантни, разсъдливи и родени
лидери. Често взимате лидерски позиции бързо, когато се
налага. От нежната страна вие
донасяте красота в пустоша,
осветлявате стаята с присъствието си и очаровате тълпите
с бързия си ум. Съвместими
сте със знаците Лоза и Върба.
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ви са оригинални и креативни, което дори води другите
до объркване откъде ли идвате. Това често ви кара да
страните от хората, защото си
мислите, че те така или иначе
не ви възприемат. Независимо
от това, че изглеждате хладни
външно, вътрешно имате изгарящи от страст идеали. Тази
вътрешна страст поражда въ-

трешната ви мотивация да се
движите напред в живота си.
Имате естествена способност
да трансформирате ситуациите и хората около вас само с
присъствието си. Имате силно
влияние по един много спокоен начин и околните очакват
от вас уникални перспективи.
Офиките си пасват добре с
Бръшлян и Глог.

Глог – този, който
има илюзии

водят съвсем обикновен живот, но отвътре крият силна
страст и неизчерпаем креативен пламък. Те са адаптивни
към всеки начин на живот – самите се чувстват комфортно и
карат другите да се чувстват по
такъв начин. Любопитни са и
се интересуват от много неща.
Те са невероятни слушатели и

хората ги търсят, за да се разтоварят пред тях. Ако сте Глог,
то имате невероятно чувство
за хумор. Виждате голямата
картина и имате невероятно
вътрешно чувство. Подхождат
си с Ясен и Офика.

Ясен – този, който
омайва

ме на време да сте мрачни и
дръпнати, но това е защото вътрешният ви свят е в постоянно движение. Вие сте в допир
с музата и се вдъхновявате от
природата. Вие вдъхновявате
всичко, до което се докоснете,
и хората търсят омайното ви
присъствие. Вие се интересувате силно от изкуство, поезия,

наука и теология. Може да ви
мислят за саможив, но вие сте
се потопили в собствения си
фантастичен свят. Постоянно
сте в състояние на обновяване и почти не се интересувате
от мнението на околните за
вас. Ясенът си пасва с Върбата
и Тръстиката.

Дъб – този, който
стабилизира

щи, щедри и помагащи. Самоуверени сте и вярвате, че нещата ще се развият в позитивна
посока. Уважавате историята
и миналото и често ставате
учители. Обичате да споделяте знанията си за миналото с
околните. Те изминават дълъг
път, за да намерят себе си в
живота. Живеят дълго, щастли-

во и се радват на многобройно семейство, участват в богат
социален живот. Съвместими
са с Глог и Тръстика и Бръшлян.

Елша – този, който
прокарва браздата

себе си лоялни последователи. Вие сте чаровен, общителен и често се сработвате с
различни характери. С една
дума разбирате се с всички и
всички биха искали да са около вас. Това е, защото сте уверени в себе си, имате силна
вяра в себе си. Тази увереност
е заразителна и хората забелязват това ви качество бързо.

Вие сте много фокусирани и не
харествате излишното размотаване. Хората от този знак са
способни да виждат същността и не толерират показността. Ценят високо времето си и
считат, че пилеенето на време
е престъпление. Мотивират се
от действието и резултатите.
Разбират се добре с Глог, Дъб
и дори Бреза.

Илекс - този, който
ръководи

вие се амбицирате и удвоявате
усилията, за да постигнете крайната цел. Много рядко може да
бъдете победен. Затова много
от хората ви следват и ви считат
за лидери. Дори в ежедневието
сте състезателни и амбициозни.
Може да станете арогантни, но
само когато сте сте сигурни във
възможностите си. Когато ви
опознаят, вие сте щедри, вни-

мателни и чувствителни. Високо
интелигентни. Справяте се с науките лесно. Тъй като не полагате усилия, често живеете на стари лаври. С други думи, ако не
сте постоянно в движение и не
се трудите, можете да започнете нездравословен и мързелив
начин на живот. Имате нужда от
баланс и това ви го дават Ясенът
и Бъзът.

Върба – този, който
наблюдава

инициативни (хора с изключителна психическа способност)
и интелектуални. Разбирате
цикличността и разбирате, че
всяка ситуация си има своя сезон. Това ви дава възможност
да приемате нещата реалистично и ви прави по-спокойни
от повечето хора. Научавате
лесно и често впечатлявате

хората около вас с вашата памет. Често от вас блика потенциал, но често се въздържате,
боейки се от пищността. Съвместими сте с Брезата или с
Бръшляна.

Лешник – този,
който знае

да обяснявате с изумителна
точност. Знаете добре фактите и сте информирани в подробности. Често изглеждате в
очите на другите като всезнайко, но не можете да контролирате това. Умни сте и знаете
правилната посока на действие. Възприемате детайлите и
харесвате нещата да са точно

така. Често това, че владеете
реда и контрола, ви води до
принудително поведение, ако
не сте проверили предварително нещата. Владеете числата, науките и имате аналитичен ум. Обичате правилата,
често ги създавате, вместо да
ги следвате. Пасвате си с Глог
и Офика.

21 януари - 17 февруари
Според келтската дървесна
астрология родените под знака на Офиката са философите
на зодиака. Ако сте роден под
енергията на Офиката, то вие
се отличавате с проницателен
ум и високи идеали. Мислите

18 февруари – 17 март
Родените под знака на Ясена
според келтската дървесна
астрология са свободомислещи. Фантазьори, инициативни и природно артистични,
виждат света като чиста капка
вода. Има тенденция от вре-

18 март – 14 април
Ако сте родени под знака на
Елшата, то вие сте от хората,
които по естествен начин намирят правилния път, посока.
Вие сте в постоянно движение
и ще прокарате пътя с огнена
страст, често увличайки със
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15 април – 12 май
Ако сте роден под знака на
Върбата, вие сте ръководен
от луната и следователно
сте подвластен на повечете
мистични аспекти на лунната
реалност. Това означава, че
сте изключително креативни,

13 май – 9 юни
Хората, родени под знака на
Глога, не са това, което изглеждат. Отвън са едни, отвътре
тотално други. Те са много
различни. Отговарят на поговорката „не съди книгата по
корицата”. Отвън изглежда, че

10 юни – 7 юли
Родените под този знак имат
изключителната способност
да са силни. Защитават другите
и са говорители на тези, които
не могат сами да се изразяват.
Те са кръстоносци, говорители
на онеправданите. Възпитава-

8 юли – 4 август
Това е царствен знак. Благороден, високо извисен, лесно
стават лидери и властни хора.
Лесно приемате предизвикателства, ако сте родени под
този знак. Преодолявате лесно
трудностите,
препятствията.
Ако срещнете препятствие,

5 август – 1 септември
Вие сте високо интелигентни,
организирани и полезни. Както и хората, родени под знака
на Илекс, вие сте академични
и се откроявате в класната
стая. Способни сте да избирате полезната информация,
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Офика – този, който
мисли
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нещата и симпатизирате и на
двете страни. Трудно е да изберете едната страна, защото
виждате положителното и в
двете. Има области в живота,
където сте категорични. Това
са храната, виното, музиката
и изкуството. Имате изтънчен
вкус и сте познавач на изтънчеността. Обичате лукса, и

можете да превърнете една
дрипа в произведение на изкуството. Чаровни сте, елегантни сте, имате класа. Често
сте в ситуация, другите да се
възхищават на вас и вашата
поза. Пасвате си с Върбата и
Лешника.

Бръшлян – този, който оцелява

верността към хората. Вие се
раздавате и сте винаги на място да подадете ръка за помощ.
Родени сте в мрачни времена
и за това понякога животът
ви може да е тежък. Това понякога изглежда несправедливо, обстоятелствата идват
прекалено бързо. Независимо
от това, вие приемате пробле-

мите мълчаливо и спокойно
и с душа, пълна с милост. Има
тенденция да сте силно духовни и да се поддавате на силна
вяра и това ви помага в трудностите. Вие сте остроумни и
спокойни, харизматични и добре се чувствате в обществото. Подходящи знаци за вас са
Дъб и Ясен.

Тръстика – този, който любопитства

интересните истории и често
ви въвличат в клюки, скандали. Вие сте добри историци, журналисти, археолози.
Обичате хората, защото те ви
дават разнообразно тълкуване на нещата. Вие сте опитни
в примамването на хората да
говорят с вас, понякога сте манипулиращи. Но имате силно

чувство за истина и чест, което
прави вашите схеми безболезнени. Пасвате си добре с други
от вашия знак, Ясен и Дъб.

2 септември – 29 септември
Родените под този знак са родени в периода на равноденствие и са често променящи
се и непредсказуеми. Пълни
сте с противоположности и
нерешителност. Това е, защото
вие виждате двете страни на

30 септември – 27 октомври
От всички ценни качества
на хората, родени под знака
на Бръшляна, най-ценното е
това, че можете да преодолеете всички проблеми. Имате
интелект, но по-ценно е състраданието ви към другите и

28 октомври – 24 ноември
Роденито под знака на Тръстиката са хората, които пазят
тайни. Ровите дълбоко в смисъла на нещата, за да откриете
истината, скрита дълбоко. Те
най-често стигат до сърцевината на нещата. Обичате

Бъз – този, който
търси
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25 ноември – 23 декември
Това са хора, които обичат
свободата и често изглеждат
диви за другите знаци. На младини често живеят есктремен
живот, търсачи на силни усещания. В този период на го-

дината слънцето преминава
бързо и това е заложено в натурата Ви. Често сте считан за
аутсайдер. В действителност
вие сте дълбоко съвършен, с
философски наклонности. Вие
сте много внимателни с околните и имате желание да им
помагате. Тази помощ е често

астрология

Лоза – този, който
изравнява нещата

ÇÇ

възпрепятствана от вашата
брутална честност, която споделяте открито. Разбирате се
добре с Елша и Илекс.

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

www.linearossa-bg.com
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