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Скъпи приятели и съмишленици,

Отново е Великден! Денят на възкресението!
Възкресение Христово принадлежи към найсветлите и почитани празници сред православните
християни. Всеки от нас го преживява и усеща
по много индивидуален начин, но винаги този
ден се свързва с чувството на радост и вяра.
Дните около него са изключително вълнуващи,
пълни с ритуали и символи, които ни изпълват
с надежда и любов! Обръщаме се към църквата,
към близките и семействата си, обединяваме
се в надеждите си и очакванията си за нещо
ново, по-добро, започваме да вярваме, че няма
невъзможни неща и че чудесата се случват!
Всеки от нас запалва своята свещичка, взимайки от
благодатния огън и завихряйки се в празника, се
отдаваме на аромата и вкуса на прясно изпечените
козунаци, богатата празнична трапеза с обредния
хляб и разбира се, в търсенето на „бияча” от
нашарените яйца, който ще ни донесе радост и
здраве през цялата година!
Избрахме този ден за излизането на поредния
брой на нашето списание с желанието да сме
съпричастни и ние с празника и на надеждите,
които носи!
Обичайте се и вярвайте, защото отново е
Великден!

Екипът на “Красная линия”
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6. Внимавай с избелването на зъбите!

Професионалното избелване няма да увреди зъбите ти,
но някои методи като содата за хляб и различните прахове за
пушачи са силно окислени и могат да причинят загуба на част
от зъбния слой и чувствителността.

УСМИВКАТА

7. Спри да гризеш ноктите си!

8 стъпки към усмивката
на мечтите ти
Кой е казал, че красотата не изисква всекидневни
упорити грижи? Ако някой го твърди, бъди сигурна, че безсрамно се будалка с теб. За да се сдобиеш с красива усмивка
като тези, на които се наслаждаваш по билбордовете, трябва
да положиш доста повече грижи за зъбите си от просто миене
и инцидентни посещения при зъболекаря. Cosmo ти предлага
кратък списък с основните неща, които трябва да предприемеш и да избягваш по пътя към прекрасната усмивка.
1. Избягвай газираните напитки!

От газираните напитки (в това число се включват диетичните им разновидности, както и содата) зъбите ти изглеждат по-зле, отколкото всъщност са. Те са толкова окислени, че
дори могат да разградят горните слоеве на зъбния емайл. На
всичкото отгоре често имат богато съдържание на фосфор –
минерала, който неутрализира калция от костите ти, ако прекалиш с консумацията му. Някои учени даже твърдят, че фосфорът е способен да отслаби челюстта – това повишава риска
от загуба на зъби. Не минаваме без конкретни примери на
много млади хора, чиито зъби са в пъти по-разрушени от тези
на по-възрастни от тях. Всичко това е следствие от лошите им
хранителни навици - поемане на много газирани напитки и
неприемане на нужното им количество калций.
2. Дъвчи храната си!
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Храните, които изискват повече дъвчене като ябълки,
моркови и целина, почистват зъбите по естествен начин, а пък
спанакът, марулята и броколите предотвратяват замърсяването, като създават предпазен слой върху зъбния емайл, който
се превръща в нещо като „бариера“ за бактериите. Главните
замърсители със сигурност ще вземат своите жертви сред зъбите ти, затова избягвай чая, кафето, червеното вино, кърито
и прекалено цветната храна като черешите например (всъщност всичко, което би оставило незаличимо петно по бяла те-

ниска, не е подходящо за хапване, ако искаш искряща усмивка)! Под тяхно въздействие емайлът потъмнява и на зъбите се
появява пигментация, за чието премахване трябва да отидеш
на крайно неприятното за теб посещение при стоматолога.
3. Не употребявай наркотици!

Не, няма да говорим за фаталните последици от тях
– това е вече предъвкана тема и знаеш рисковете, надяваме
се. Лошото е, че освен на здравето, вредят и на усмивката ти!
Екстазито например причинява увреждания на челюстта. 60%
от употребяващите го страдат от износване на зъбния емайл
– проблем, който се среща при едва 11% от тези, които не го
ползват. Кокаинът, стрит във венците, пък ограничава притока
на кръв, наранява тъканите и възпрепятства подхранването
на нервните влакна около зъбите.
4. Откажи цигарите!

Пушенето вреди не само на здравето, но и на усмивката ти! Причинява лош дъх и унищожава зъбите! Благоприятства развитието на рака на устната кухина и повишава риска
от заболявания на венците, защото влошава кръвоснабдяването им и подхранването на нервните влакна около зъбите.
Пушенето на кутия цигари всеки ден в продължение на 10
години може да причини загубата на 10% от твърдостта на
костите. Дългогодишните изследвания доказват, че най-честата причина за загуба на зъби при хората от 19 до 40 години е
употребата на повече от 15 цигари дневно.
5. Избягвай стреса и релаксирай!

Несъзнателното скърцане със зъби (бруксизъм) се
случва на един от всеки десет души. Най-често е предизвикано от стрес и безпокойство и може да доведе до зъбни увреждания и смъкване на венците. Зъбите се избутват и след това
захапката се нуждае от корекции.
Най-честите му изяви се проявяват късно през нощта

Този отвратителен навик не само превръща ръцете ти
в грозно допълнение на хубавата ти външност, ами уврежда и
зъбите! Гризането на ноктите отслабва емайла и основната част
на зъбите ти остава непредпазена от влиянието на всякакви
вредни фактори. Имай предвид, че основната част на зъбите е
доста по-мека от емайла и се износва от вредни навици като
гризане на нокти, отваряне на бутилки и прочие.
Средният зъбен слой се разгражда доста по-лесно от
емайла, който, от своя страна, е доста лесно податлив на чупене и нацепване. Затова внимавай, ако не искаш зъбите ти да са
неравни, счупени и непривлекателни, а сме убедени, че никак
нямаш подобни желания, нали?

НОВИНА НА БРОЯ

и обикновено са несъзнателни. Попитай партньора си дали не
го правиш. Ако имаш бруксизъм, ще са налице следните знаци:
болка в устата, челюстта и лицето, ограничено движение на челюстта, възпалени венци и износени зъби. Според учените, за
да го предотвратиш, трябва да релаксираш ползотворно преди
лягане и да помолиш зъболекаря си за специални предпазители, които да носиш по време на сън.

8. Почиствай зъбите си правилно!

Е, не се съмняваме, че редовно и старателно миеш зъбите си... но дали е правилно, ще трябва да провериш сама.
Знаеше ли, че за добро почистване на зъбите са ти
нужни най-малко 2 или 3 минути? Милиони бактерии живеят в
устата ти – гадно, но факт. Изхранват се от храната, която е останала по зъбите ти и за да ги изгониш от „леговището“ им, трябва
да почистиш идеално зъб по зъб, а за това са ти нужни поне 2
минути. Хубаво е също поне по веднъж на ден да почистваш
междузъбните пространства с конци за зъби, защото това е
предпочитано укритие на замърсителите, които причиняват
кариеси. Дотук добре, разбрахме се за миенето, но се оказва,
че почистването на зъбите си е цяло изкуство! Освен всичко
трябва да внимаваш да не натискаш прекалено силно, защото
така може да увредиш зъбите и венците си, което е не по-малко
вредно от бактериите.
Един практичен съвет: зъбната ти хигиена е много важна, затова, ако си някъде навън и нямаш възможност да се
добереш до жизненонеобходимата ти четка за зъби, можеш да
приемеш алтернативен вариант – обилно изплакване с вода и
след това дъвка без захар. Дъвката благоприятства слюнкоотделянето, а слюнката действа като естествена плака в борбата
със замърсителите.

Забавленията никога не свършват
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Всички знаем колко неуютно може да се окаже на
зъболекарския стол. Въпреки прогреса в стоматологичната
техника продължаваме да се боим от посещението в зъболекарския кабинет, което вече е излишно.
Ако поначало венците се зачервяват, раздразват или
започват да кървят, то с течение на времето това може да
доведе до множество още по-неприятни последствия. Например те силно отстъпват от зъбите, вътре в тях се образува
гной, което може да доведе даже до падането им. Всички тези
ужасни възможности се явяват резултат от неправилно поддържане на устната кухина и ред други вредни навици.
Да се предпазим от възпаление можем, ако:
;; Почистваме зъбите два пъти на ден с паста, съдържаща флоурид.
;; Веднъж на ден използваме конец за почистване.
;; Редовно посещаваме зъболекаря и извършваме
почистване на зъбите.
;; Не използваме тютюневи изделия.
Също така, за да се справим с проблема, трябва да знаем какво представлява той.
Възпалението на венците е бактериална инфекция на
тъканите и костите, които обграждат и поддържат зъбите. В
зависимост от степента на увреждане възпалението може да
бъде два вида: гингивит и пародонтит.
Гингивитът е умерено възпаление на венците, което
засяга венците и тъканите, обграждащи венците. Той предизвиква почервеняване, подуване на венеца, който лесно започва да кърви при почистване на зъбите.
Пародонтитът е възпаление на венците, което прогресира и се разпространява по долната им линия, което поврежда зъбните тъкани и костта. При него венците се отделят от зъбите, като остава място, където могат да се развият бактерии и
да се повреди костта, която държи зъбите. Венците също така
могат да се приберат назад. Зъбите може да започнат да се
клатят, а понякога и дори да се наложи да се отстранят.

Ако сте познали част от признаците на гингивита, то
от него не е сложно да се избавите с помощта на ежедневно
почистване с паста и конец. Като заедно с това редовно посещавате стоматолога за почистване.
Ако възпалението на венците е прогресирало до пародонтит, стоматологът добре ще почисти зъбите, като използва метод, с който да прочисти каналите и корените. Той
ще отстрани плаката и зъбния камък. Най-вероятно ще ви
бъде назначено и лечение с антибиотик, за да се предотврати
инфекцията в устата.
Ако възпалението се окаже още по-сериозно, може да
се наложи хирургическа намеса.
Към здравето на венците не трябва да се отнасяме лекомислено. Последствията, които може да предизвикаме от
недостатъчна или неправилна грижа, може да се окажат повече от сериозни. Освен това едно от последните направени
изследвания в тази област показва, че има пряка връзка между сърдечните заболявания и бактериите, които се образуват
при възпалението на венците.
За да се предпазите от нежелани проблеми с венците
е най-добре да полагате ежедневна грижа за устната кухина и
да вземате мерки от рано. Тогава ще се наслаждавате на красива усмивка и добро състояние на зъбите.

BILKADENT EXPERT WHITENING
Паста за зъби с избелващо действие
Ефективно отстранява оцветявания
(петна) и възвръща естествената белота на зъбите, като щади венците и има
противовъзпалителен ефект.
Съдържа комбиниран екстракт от шипка, лимон и сода бикарбонат, които
осигуряват меко абразивно и избелващо действие, без да се наранява зъбният емайл.

НОВИНА НА БРОЯ
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Как да предотвратим
възпаление на венците

BILKADENT EXPERT PARODONT PROTECT
Вода за уста против възпаления в устната кухина
Включените в състава биологично активни компоненти имат клинично доказано антибактериално и
плакопочистващо действие и се препоръчва за третиране на гингивити, стягане на венците и силна
антикариесна защита.
Съдържа комбиниран екстракт от лечебни билки: мента, невен, синя жлъчка, жълт кантарион, теснолист жиловляк, лайка, чер оман, зелен чай, листа от дива череша в комбинация с лечебните соли на
млечната киселина.

BILKADENT EXPERT PARODONT ACTIVE
Паста за зъби с антипародонтозно действие
С клинично доказан подчертан противовъзпалителен ефект, подходяща за ежедневна
орална грижа и профилактика на гингивалното възпаление, стягане и заздравяване на
венците.
С биологично активна формула - комбинация от лечебни билки ракитник (облепиха), зимзелен и листа от дива череша, обогатена със соли на млечната киселина. Препоръчва се
при възпалителни заболявания на гингивита и пародонта, както по време на активно лечение, така и в периодите на поддръжка.
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Новата кампания на Bilka
във Facebook

СЪБИТИЯ

Стани лице
от корицата!

В рамките на най-женския месец от годината – март,
Bilka провокира всички дами, като започна издирване на
лице за корицата на есенния брой на сп. „Bilka Lifestyle”!
Кастингът се провежда във Фейсбук на фен страницата на Bilka, създадена за популяризиране и защита на
подетата миналото лято кауза „АЗ съм ЗА естествен бюст”.
Конкурсът приключи в края на март, а към момента
кандидатките са 146. Изборът на „лице от корицата” ще бъде
направен от екипа на Bilka в съответствие с философията на
марката за естествена красота и излъчване.
Избраницата в кастинга може да очаква вълнуващо
преживяване – професионална фотосесия и публикуване
на избрани нейни снимки на корицата и на някои от вътрешните страници на септемврийския брой на списанието „Bilka Lifestyle”, както и подарък – козметична серия за
лице от Bilka Collection.
Ето и някои от участничките...
8
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ЗДРАВЕ И ХАРМОНИЯ

Забелязали ли сте как от сезон до сезон позабравяме
някои много важни неща като например носенето на носни
кърпички през зимата в джоба и сламената шапка за плажа
през лятото? Забравяме и дрехите от миналата година, което
намираме за особено приятно, защото смяната на гардероба
винаги носи някаква малка, хубава изненада.
И понеже лятото най-сетне, най-накрая и най-после
идва (личи, че сме го чакали нетърпеливо, нали), ви представяме списък с най-важните летни козметични неща, които
трябва да притежавате, за да имате прекрасно лято в града и
на плажа.
Слънцезащитен лосион и крем
Или какъвто и е да друг козметичен продукт (спрей,
крем, мляко) с UV фактор.
Учените са установили, че щетите, които слънцето нанася върху кожата, са толкова вредни, колкото пушенето на
цигари. И също като цигарите проблемите се появяват покъсно.
Използвайте го сутрин вместо крем за лице. Така ще
сте обвити в морски аромат през целия ден.
Не забравяйте да нанесете на всички открити части на
тялото. Така ще предотвратите и „аграрното“ изгаряне на презрамки, преди да сте стигнали морето.
Стик против изпотяване
Най-добре е да го държите в чантата си – за всеки случай. Изберете такъв с неутрален аромат, за да можете да го
съчетаете с парфюма си.
Въпрос на предпочитание е дали ще изберете дезодорант, рол-он или стик, но ви уверяваме, че един такъв продукт
е супернеобходим за лятно самочувствие.
Овлажняващи млека за тяло
Кожата страда ужасно през лятото, въпреки че тогава
я смятаме за най-красива с шоколадовия й тен.
За да сте като свеж плод на плажа, а не като повяхнала
круша, използвайте овлажняващи лосиони за тяло след всяко
влизане във водата.
След душ също давайте на кожата си необходимите
й овлажняващи съставки и избягвайте да използвате миещи
средства всеки път.
Не забравяйте и специализираните средства за изглаждане и стягане на кожата и против целулит, за да изглеждате с гладка и блестяща кожа.

ЗДРАВЕ И ХАРМОНИЯ
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Приготовления
за лятото
Комплект „Грижа за краката“
Петичките са на показ през цялото лято и заслужават
внимателна грижа. Пила, пемза и отново много крем за омекотяване – това трябва да включва комплектът ви за грижи за
краката. Иначе и най-красивите сандали няма да ви спасят от
лошото впечатление.
прочетете повече в www.tialoto.bg

Вдъхновява деня на всяка жена

Grape
Therapy Mavrud

Grape Energy

Bilka Upgrape
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Подобрява фигурата и кожата!

Антицелулитен гел с БЯЛО
ГРОЗДЕ

Нежен крем, с интензивно биоактивно действие,
базиран на откритите само в българското грозде
МАВРУД антиоксиданти и полифеноли, 30 пъти посилни от познатите досега.

Ефективно редуцира целулита и
моделира тялото!
Изключително активна формула, основана на последните открития за въздействието на пептидите върху кожата
и съчетаваща синергичното действие
на активните съставки, съдържащи се
в гела – натурален екстракт от БЯЛО
ГРОЗДЕ, ПЕПТИДИ и МЕНТОЛ.

Антицелулитното хранене е основа на всяка програма
в борба с този недостатък. И това не е случайно, защото именно неразумното потребление на храна става една от основните причини за появяването на ненавижданата "портокалова
кожа". И заради това е немислимо да се избавите от целулита,
без да коригирате храненето.
Ако не страдате от допълнителни килограми, то такава
корекция се свежда до отказа от кафе, никотин и алкохол. А
също и понижаване на приема на:
;; мазнини
Откажете се от червеното месо и млечните продукти.
Избирайте птици и риба, а също млечни продукти с понижена
масленост.
;; продукти, преминали преработка
Откажете се от полуготови храни, полуфабрикати, консервирани и замразени продукти.
;; рафинирани въглехидрати
Откажете се от бялото брашно и продуктите от него
(бял хляб, макарони, спагети).
;; захар
Постарайте се да я замените с мед.
;; сол
Откажете се от чипсовете, снаксове и други подобни
"залъгалки" на глада. Храната солете само в чинията (тъй като
е установено, че по този начин употребяваме много по-малко).
Ако имате излишни килограми, то антицелулитното
хранене трябва да бъде още по-нискокалорийно. В този случай е добре да се ръководите от следните правила:
* На организма са необходими 30 ккал на 1 кг тегло
при пълен покой, 40 ккал на 1 кг тегло при леко натоварване и

55 ккал – при тежки. (При изчисляването трябва да изхождатe
от нормалното за вас тегло, а не от фактическото.)
Задачата е да разпределите правилно необходимата
за вас храна, без да надвишавате сбора. При желание може
леко да понижите количеството, за да се създаде енергиен
дефицит, което да застави организма да го допълни от натрупаните собствени запаси.
Ясно е, че колкото повече искате да отслабнете, толкова по-малко е необходимо да ядете, но и тук има граници.
Затова трябва да помните:
- минималната енергийна стойност на продуктите
трябва да съставя 1200 ккал на ден
- минималното количество мазнини е 25 г на ден
- минималното количество белтъци е 120 г на ден
- минималното количество въглехидрати е 400 г на
ден (във вид на зърнени храни, плодове и зеленчуци)
И не забравяйте, че борбата против целулита изисква
комплексни грижи! Движете се повече, изберете любимия си
спорт и го практикувайте не по-малко от 2 пъти седмично и
не по-малко от 1 час. Изключително важно е да си създадете
навик и винаги след душ да глезите тялото си с антицелулитни
и стягащи продукти, специално създадени, за да бъде кожата
ви гладка и стегната!

ЗДРАВЕ И ХАРМОНИЯ
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Антицелулитно
меню

Модулатор за тяло с ГРОЗДЕ МАВРУД

Олио за тяло копринена кожа
За копринено мека кожа
Антиейдж ефект
Антистрес ефект
Коригира 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.

Витализиращо масло за тяло
Луксозна грижа за кожата
Ново поколение натурална козметика
подхранва и овлажнява кожата на тялото
с прекрасна комбинация от растителни
биоекстракти и масла. Образува невидим слой, който предпазва и деликатно
омекотява сухите части, стимулира естествените процеси и създава усещане за
копринена и стегната кожа. Комбинация от
ценни ефективни растителни съставки с еко
сертификати за чист биопроизход.
13
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Трапезарията - новият
олтар на добрата храна
формата, трябва да имате предвид и колко души очаквате да се
съберат около масата. Кръглата форма е най-подходяща за не
повече от двама до четирима, а тази форма е най-приемлива
за фън-шуй.
Но каквото и да говорим, най-актуалната форма е квадратната и правогъгълната. И тъй като минималистичната архитектура е на мода, естествено и масите са минималистични – с
възможно най-малко извивки и ъгли, без орнаменти. Материалът тук безспорно е масивно дърво, защото то придава тежест
и стабилност, което внушава спокойствие в трапезарията.
За столовете не е нужно да споменаваме много. За тях
важи същото като при масите – най-добре е да са с високи облегалки, с изчистени линии и е препоръчително да не ги слагате в краищата на правоъгълна маса, за да запазите естетиката.
Цветовете

Освен на класическото черно и бяло (подходящо за
правоъгълни маси), където масата и столовете са черни, а стените бели и обратното, можете да заложите на доста по-цветни
решения. Естествено, се придържайте към класически двойки
като бяло-червено, синьо-жълто (тази комбинация е идеална
за шахматно разположение), лилаво-бяло и други.
Осветлението

Вече отлично знаем всички съвети, свързани с културата на хранене, за да изглеждаме добре. Балансираност, помалки количества, почти без сладко, без тестени храни, повече
плодове и зеленчуци, по-чести хранения – 5 на ден. Остава
само да ги изпълняваме!
Трапезарията е мястото, което наред с кухнята използваме все по-рядко. А и как иначе – кой има време да готви, пък
да сервира, да се събира цялото семейство и прочее. Темата
днес е последните тенденции в обзавеждането на трапезарията и как да оформим пространството за хранене, за да се чустваме комфортно в него!
Още от древни времена трапезарията се е превърнала
в олтар за хората, любители на хубавата храна (тази група не
включва посетителите на заведенията за бързо хранене и други атракциони). Но ще оставим древните времена настрана, защото ни интересуват последните тенденции в обзавеждането
и оформянето на пространството за хранене.

Каква лампа ще изберете зависи от цветовете на помещението и формата на масата. За кръгла маса вземете и кръгла
лампа, като интересното в случая е, че е добре лампата, освен
да е кръгла, трябва и да е огромна. Примерно кръгла бяла маса,
бели стени и голяма кръгла (сферична) лампа от червено стъкло. За правоъгълните маси подходящи са поредицата от лампи
– примерно 5-6. Добър избор е да не взимате симетрични лампи, а да има малко разчупеност, примерно да са разположени
стъпаловидно и т.н.
Аксесоарите

Всъщност такива почти липсват. Най-добрият вариант
е да сложите свещник от прозрачен поликарбонат (няма да се
разтопи) или от метал, като се съобразявате с цветовете.
Покривките и пердетата просто ги забравете. Ако ги
добавите, най-много да се получи някаква гротеска. Нататък
оставяме вашето въображение, защото знаем, че ще се справите.
прочетете повече в www.tialoto.bg

Масата
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Изборът на правилната маса е от екзистенциална важност – той зависи от пространството, от вашите идеи и разбира
се, от цялостната концепция.
Ако разполагате с обширно пространство, предвидено
за целта, най-добре е да изберете кръгла маса. Когато избирате

Вдъхновява деня на всяка жена

ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Петя Петкова, наричана от журналистите
“властелинката на тенджерите”, отново ни
предостави няколко интересни рецепти
С пожелание за пролетно настроение и
вкусни преживявания в кухнята!
И драги читатели - не бъдете сами, поканете
приятели и роднини да споделят трапезата
ви, защото споделените удоволствия са
двойно по-големи удоволствия!
Петя Петкова – Щифлер беше избрана за
участие в предаването Lord of The Chefs от
10 000 желаещи и 150 допуснати за кастинг.
Развитието на шоуто я стимулира да готви с още по-голяма страст и любов!

Салата Цезар
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Необходими продукти:
За 4 порции
4 тостерни филийки
150 - 200 г кисело мляко
4-5 скилидки чесън
4 яйца
1/2 китка магданоз
30 г кедрови ядки (или орехи)
5-6 с. л. зехтин
сол и черен пипер на вкус

Необходими продукти:
За 4-5 порции
1 бр. айсберг салата или друг вид крехка, зелена салата
За соса:
2 много пресни жълтъка
50 г ситно рендосан пармезан
1 ч. л. дижонска горчица
20 мл оцет (светъл)
1-2 с. л. лимонов сок
60 мл зехтин
1-2 скилидки счукан чесън
сол и черен пипер на вкус
4 тостерни филийки
30-40 г масло
по желание няколко рибки аншоа
Начин на приготвяне:
1. Жълтъците се разбиват заедно със зехтина с тел (може и с миксер, но не за дълго, за да не стане майонеза). Прибавят се солта,
черният пипер и горчицата. Разбърква се добре и се добавят
всички останали продукти. Бърка се до хомогенна смес. Ако сосът
е много гъст, се разрежда с няколко супени лъжици вода, при необходимост се доовкусява.
2. На филийките се изрязва кората, нарязват се на малки квадрадчета. Запържват се в маслото до приятен златист цвят.
3. Измитата и добре подсушена салата се накъсва на малки парченца и се разбърква със соса. Поръсва се с крутоните. По
желание всяка порция се украсява с няколко рибки аншоа.
Може да се сложат и няколко намачкани с вилица (като мус) рибки в самия сос.

Начин на приготвяне:
1. Филийките се запичат.
2. Киселото мляко се разбърква с малко сол и 2 скилидки
счукан чесън.
3. Магданозът се пюрира с останалия чесън, кедровите
ядки (или орехи), зехтина, черния пипер и малко сол.
4. Яйцата се изпържват на “очи” в малко масло.
5. Филийките се намазват с киселото мляко. Отгоре
се поставят яйцата. Върху всяко се слага 1 -2 ч.л. от
магданозения сос. Сервира се веднага.

ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Великден
с Петя

Тост по панагюрски

Месна торта с картофено пюре
Необходими продукти:
За 5-6 порции
800 г кайма
2-3 яйца
250 мл прясно мляко
80 г хляб от предишния ден
150 г кромид лук (2 глави)
2 ч. л. сол
1 ч. л. черен пипер
чубрица на вкус
1-2 с. л. олио
2 ч. л. дижонска горчица

За картофеното пюре:
Начин на приготвяне:
800 г стари картофи
1. Прясното мляко се затопля, хлябът (без кората) се
250 мл прясно мляко
накисва, докато попие.
50 г масло
2. Каймата се разбърква хубаво с много ситно пюрирания
сол и индийско орехче на вкус
лук, разбитите яйца, хляба, подправките, олиото и
500 г кромид лук (4-5 глави)
горчицата.
3. Оставя се 30 мин. да “почине”, разбърква се отново,
изсипва се в намазана с олио тавичка с размер 24 см.
Заглажда се, намазва се с олио и се надупчва няколко пъти
до дъното с нож.
4. Пече се в предварително затоплена фурна около 1 час
на 160-180°С. Два-три пъти тавичката се изважда и се
изцежда от течността.
5. Лукът се нарязва на тънки резенчета и се запържва до
сладост. Към края се посолява. Оставя се върху кухненска
хартия, за да се изцеди от мазнината.
6. Картофите се обелват и сваряват. Пасират се. Отделно млякото се загрява леко с маслото и подправките.
Като се разтвори маслото, се сипва при картофите и се
разбърква внимателно (пюрето трябва да остане пухкаво). Намазва се месната торта. Сервира се поръсена с
изпържения лук.
За гарнитура много подходяща е доматена салата от 4-5
обелени домата, нарязани на филийки.
Полива се със следния пюриран сос:
30 мл зехтин
2-3 с. л. балсамов оцет
половин китка босилек
1 ч. л. захар (или мед)
1 скилидка чесън
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ДОМАШНА ТРАПЕЗА
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Козунак
Необходими продукти:
1 кг брашно
6 яйца
120 г масло
150-200 мл прясно мляко
300 г захар
2 ванилии
рендосаната кора на 2 лимона
2 ч. л. сол
1 кубче мая за хляб
2 ч. л. ром

За намазване:
1 жълтък
За поръсване:
60 г захар
40 г сурови бадеми

Начин на приготвяне:
1. Маята се размива в 100 мл хладка вода с 1 ч. л. захар и 1 ч.
л. ром. Поръсва се с 2 с. л. брашно, покрива се и се оставя
на топло да шупне.
2. Яйцата се разбиват много хубаво със захарта и ванилиите.
3. Замесва се тесто от пресятото брашно, маята, яйцата, солта, лимоновите кори, останалия ром и приятно
топлото мляко.
4. В много топло помещение започва да се меси тестото.
Прибавя се по малко от маслото (стайна температура)
и така, докато се използва цялото количество. Втасва,
докато удвои размера си. Премесва се отново.
5. Тестото се разделя на 3 равни части. Разточват се 3

рула с дължина 45-50 см, сплитат се на плитка и се слагат
в кръгла тава с диаметър около 32 см. Втасва отново минимум 30 мин., набождат се бадемите, намазва се с жълтъка
(предварително разбит с 1-2 с. л. вода). Поръсва се със захарта и се пече в предварително затоплена на 200°С фурна 10
мин. и след това около 1 час на 160°С.
След изключването на фурната се оставя в нея за още 10-15
мин. да “почине”.

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.
Повече информация за книгата, може да получите във Facebook - Petia Petkova Stiffler

Най-свещеното
място за християните и
юдеите, третият свещен
град заедно с Мека и Медина за мюсюлманите - Йерусалим е толкова древен
и пълен с история и вяра,
Петата спирка от Via Dolorosa, Кръстния път на Исус
че дори да е атеист, човек
не може да не усети уникалната атмосфера на този град. През цялата си хилядолетна
история домът на трите монотеистични религии е бил арена
на кръвопролития, стратегическа цел на войни, кръстоносни
походи и терористични атентати. Днес е факт спокойствието,
което евреите са си осигурили чрез пропускателните пунктове
и доста спорната стена, отделяща палестинската част на града. Факт е и че ако човек е почитател на религията, историята,
мистиката и необикновените преживявания, може спокойно
да посети този уникален град и да напълни душата и очите си.
За да стигнете до Йерусалим, ви трябва валиден задграничен паспорт и най-лесно – билет за самолет до израелското
летище Бен Гурион, което се намира точно по средата между
древната и съвременната столица на Израел. Пътят към Йерусалим води нагоре и все нагоре, градът се вижда отдалече
– бял и примамлив, небесен. Целта ви, естествено, е старата
част, зад чиито крепостни стени се намират всички съкровища,
които този вълшебен град пази за вас. В карето съжителстват
арменска, еврейска, християнска и мюсюлманска общност и
всяка от тях носи своя необикновен колорит. Ако влезете през
Портата на Яфа, ще ви посрещне Кулата на Давид, а ако пътят
ви тръгне през арменската част, ще се изкушите от десетките
малки магазинчета и занаятчийски работилници – от красиви,
по-красиви. Но вие вървите към най-свещеното място за евреите – Стената на плача, и нищо не може да се сравни с това
преживяване – да поставиш листче с желание в пукнатините на
стената, а в сърцето си да се помолиш независимо на кой Бог.
Продължавате през арабската част – несравнимо помръсна и ароматна от останалите, и най-накрая стигате до
християнския квартал, насред който се намира Църквата на
Божи гроб. Отвън храмът не изглежда внушителен, но вътре е
необятен. Първо ще видите Голгота, хълма на Разпятието, сега
превърнат в олтар. Продължавате в огромната зала, приютила малък параклис, заобиколен от поклонници в дълга опашка. Божи гроб – пещерата, в която е било погребано тялото
Църквата на Божи гроб след слизането на небесния огън. Фотография: www.dariknews.bg

ВАКАНЦИЯ

Свещеният Град
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Здрави и красиви
с хомеопатия

на Исус и в която Той е възкръснал. Вътре има място
колкото да влязат трима-четирима, затова всички чакат
дълго и търпеливо да се докоснат до чудото на Христовото Възкресение. В тази малка и най-свещена църквица всеки Великден се случва слизането на благодатния
огън – чудо, което остава необяснено и до днес. Оттам
самозародилият се огън поема пътя си към църквите и
домовете на християните, празнуващи Възкресение. И
така частичка от свещения Йерусалим идва и при нас,
като ни носи просветление и вяра, че чудеса са възможни.
Лена / momichetataotgrada.com

Статуя на цар Давид
Стената на плача

Свещникът менора
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Днес здравият външен вид е неотделима част от красотата. Но за корекция на различни нарушения и за лечение
на заболяванията все по-голямо значение придобиват естествените методи на лекуване и лекарствените средства с природен произход.
Една от най-безопасните и щадящи системи за лечение е хомеопатията, с нейните малки дози от природни вещества и с индивидуалния подход при лечението на всеки
пациент. Хомеопатите изучават не само болестта, те обръщат
голямо внимание на емоционалните, физическите и психическите особености на болния. Зад оплакванията, дори и от козметичен характер, от състоянието на кожата, ноктите, косата,
зъбите или очите, хомеопатът може да види болестта на всеки
отделен човек и да подбере схема за лечението й.
С помощта на правилно подбрани от специалист хомеопат лекарства може да се подобри състоянието на различните типове кожа, да се премахнат акнето и обривите, нарушенията на пигментацията, да се заздравят чупливи нокти
и коси, изпръхващи устни, да изчезнат стриите и целулитът.
Ефектът ще е по-голям, ако лечението е комплексно – диетотерапия и корекция на нарушената обмяна на веществата с
хомеопатични лекарства с цел постигане на лечебен, козметичен и естетичен ефект.
Кожата е най-голямата система за отделяне в организма, площта на повърхнината й е средно два квадратни метра.
Голямо количество течности и различни вещества проникват
и се извеждат през кожата. По външния вид на кожата смело
може да се съди за състоянието на вътрешните органи, а различните кожни обриви са огледална картина на вътрешните

болести. Видът на кожните изменения показва особеностите
на протичане на вътрешните заболявания и за хомеопата е
важен критерий за подбор на необходимите хомеопатични
препарати.
Хомеопатът подбира индивидуално показаното лекарство за всеки пациент, като оценява сбора от проявените
симптоми. Тези симптоми може да са различни – емоционални,
психически и физически. Ето и някои козметични особености,
които са част от картината на даден хомеопатичен препарат:
• блестяща, мазна кожа – Бриония
• суха кожа – Кали карбоникум, Арсеникум албум
• отекла, подпухнала кожа – Хелеборус
• жълтеникава кожа – Хелидониум
• бледа кожа – Калкарея карбоника, Вератрум албум
• твърда, удебелена кожа – Антимониум крудум
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лестите на косата или на космената покривка на главата са
свързани с нарушения в работата на целия организъм. Хомеопатията предлага много индивидуални средства за лечението
на косата чрез възстановяването на работата на вътрешните
органи и жлезите с вътрешна секреция. Затова, ако се обърнете към хомеопат поради мазна и цъфтяща коса, той ще ви
предложи не външни средства, а лечение с вътрешен прием
на лекарства, което винаги дава по-добър резултат.
Най-честият повод за обръщане към лекар е косопадът. В зависимост от индивидуалните признаци се използва
някое от следните лекарства – Силика (при силно зиморничави пациенти, склонни към изпотяване), Арсеникум аблум (при
хора с изразена слабост, безпокойство, усещане за парене по
главата), Алумина (при преждевременно остарели хора, със
суха кожа и коса), Сепия (косопад при ранен климакс), Ликоподиум (косопад след раждане), Стафизагрия (опадане на косата след тежка психична травма) и др.
Прекрасно допълнение към красивите ръце са здравите и красиви нокти. При тънки и меки нокти– хомеопатът
може да предпише Фосфор, Ферум фосфорикум. При дебели
и вроговени нокти – Графит или Антимониум крудум.
Има още много козметични проблеми, при които хомеопатията може да е полезна. Защото тя има индивидуален
подход към всеки човек и успява да го промени вътрешно, за
да изглежда красив отвън.
Д-р Димитрина Атанасова

Годината
на Заека

АСТРОЛОГИЯ

Акнето е една от най-честите причини за обръщане
към лечебна козметична помощ. То е заболяване не само на
кожата, а на целия организъм. Мастните жлези започват да
отделят мастен секрет с променен състав, а дейността им се
контролира от централната нервна система. Себореята може
да се усложни при силна стресова ситуация или хормонална
пренастройка, свързана с половото съзряване.
Има две клинични форми на себорея: суха и мазна.
При мазната себорея кожата лъщи и прилича на портокалова кора, груба, с разширени пори. Мастните жлези се
възпаляват и се появяват така наречените младежки пъпки.
При сухата себорея кожата си остава мазна, но прави впечатление на суха и се лющи. Мастната секреция в този
случай е гъста и плътна, смесена е с рогови люспици, затова
кожата не лъщи.
Когато отидете при хомеопат с някое от тези оплаквания, той ще избере едно от следните лекарства:
• при мазна себорея – Туя, Натриум муриатикум (в
повечето случаи пациентите са слаби, с блестяща мазна кожа
около очите и косата), Калкарея каброника (пациенти, склонни към напълняване, с бледа, хладна кожа) и др.
• при суха себорея – Сулфур (състоянието на кожата
се влошава от топлина и от вода), Хепар сулфур (гнойно акне)
и др.
Наред с хубавата кожа красивата здрава коса е едно
от най-впечатляващите украшения на жената. Най-често бо-

Всяка китайска година е повлияна от съответното животно, под чийто знак
попада. Годината на Заека започна на 3 февруари 2011-а. Повечето години на Заека
са тихи, позитивни и вдъхновяващи и 2011-а, изглежда, ще бъде насочена в тази посока – освежаваща промяна след динамичната и доста драматична Година на Тигъра.
Семейството, дипломацията и личното развитие ще изпъкнат през 2011-а. Отново
вниманието ще бъде насочено към алтернативните енергийни източници и природосъобразния начин на живот. Обществените сектори в областта на изкуството и културата ще бъдат много заети с произвеждане на невероятни произведения и поставяне
на важни изложби през цялата година. Любовта, романтиката и семейният живот са
в добро състояние, с обновена признателност от близки и приятели. Като цяло ще
бъде забавна и относително спокойна година. Независимо че агресията, насилието и
военните зони все още ще бъдат налице, китайската Година на Заека благоприятства
мирните решения и дипломацията. Така че ще съществува чувството, че не всичко е
загубено и че надеждата е все още жива.
Нека разгледаме всяко животно поотделно, основните им личностно черти и
какви са перспективите за 2011-а – Годината на Заека.

Предсказания за всяка зодия
МАЙМУНА:
ПЕТЕЛ:
КУЧЕ:
СВИНЯ:
ПЛЪХ:
БИК:
ТИГЪР:
КОТКА/ЗАЕК:
ДРАКОН:
ЗМИЯ:
КОН:
КОЗА/ОВЕН:
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1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Плъхът поради много причини
ще бъде доволен от края на Годината на Тигъра! Тогава имаше
много промени и темпото беше
ускорено – нещо, от което Плъхът не се чувства особено комфортно. Китайската Година на
Заека е точно обратното – темпото й ще бъде бавно и стабилно и Плъхът трябва да се опита
да бъде търпелив и да остане доволен от равномерния
напредък през 2011-а. Работата отново ще бъде на преден план,
но този път опитът и знанията на Плъха ще бъдат призовани да му
помогнат да напредне доста добре в кариерата. Благоприятни за
това са април, октомври и ноември. На любовния и романтичен
фронт може да има повод за празник през годината под формата на годеж, сватба или рожба. Юли, август, декември и януари ще
бъдат особено специални месеци. Важен аспект от 2011-а е, че за
Плъха е време за лично израстване, хобита и развитие на умения,
които носят щастие. За онези Плъхове, които обичат да пишат, тази
година ще повиши креативността им и независимо дали пишат за
удоволствие или печалба, писането им ще бъде изтъкнато в найпозитивен смисъл. От здравословна гледна точка Плъхът се е
чувствал угаснал понякога през 2010-а, но през 2011-а жизнеността му ще се повиши. Той ще се чувства по-силен и също така ще се
грижи по-добре за себе си, поддържайки добра диета и постоянна
програма от упражнения.

Вол

Волът е пораснал доста през
2010-а. Нейните завихрени моменти и неочаквани предизвикателства са означавали, че Волът трябва да приспособи мисленето си
и да смени посоката на момента!
Някои може да се чувстват леко
потиснати заради начина, по който са протекли нещата, и е важно
да гледат с очакване към 2011-а,
като оставят 2010-а решително зад себе си. Китайската
Година на Заека ще бъде окуражаваща за Вола. За тези, които желаят да сменят кариерата си или поне да сменят нейната посока,
февруари, март и септември ще донесат вълнуващи предложения
и напредък. Романтиката изпъква по много специален начин тази
година – необвързаните Волове се намират точно на правилното
място в правилното време, за да срещнат някой много специален.
За тези, които са във връзка, тя ще се развие и ще стане по-здрава.
Юни, юли и октомври са прекрасни месеци за любов и романтика. Приятелството ще бъде важно през 2011-а. Независимо дали
Волът търси нови приятели, или се оповава на приятелства, които вече има, важно е да остане социално активен. Март, август
и декември ще бъде особено социално ангажиран. Волът трябва
да си отдели време да си подсигури здравословна диета и време за упражнения, както и да прекарва време навън. Почивката и
релаксацията ще бъдат от решаващо значение за всички Волове в
Годината на Заека.

Заек

Тигър
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Повечето Тигри ще се чувстват
доста удовлетворени и изпълнени с енергия в края на собствената си 2010-а. Годината на
Заека ще бъде още една позитивна за тях година. Любовните
въпроси са специално изведени на преден план, като много
от родените под този знак решават да се оженят или да доведат връзката до следващото ниво. Необвързаните
Тигри ще имат много шансове да срещнат партньор, като периодът
между юни и септември е с особено добър изглед. Ако скоро са
се сблъсквали с лични изпитания и трудности, 2011-а ще се окаже много по-светла година. Финансово Тигърът най-вероятно ще
се радва на повишение на приходите – дали от повишение на заплащането, или от неочаквани извънредни доходи. С внимателно
планиране и бюджетиране те могат да се радват на това парично
увеличение, докато облекчават финансовите си трудности. Хобитата и заниманията на открито също ще интересуват Тигъра тази
година и ще осигурят спокойствие и социална среда, които ще му
паснат перфектно. Пътуванията и ваканциите с приятели ще бъдат
на фокус през късната пролет, както и през август и септември.
Ако има мечтана дестинация, която винаги е искал да посети, това
е перфектната година за целта! Покупка на къща или смяна на дома
също може да се подреди в картите. Това би било по-скоро вълнуващо, отколкото прекалено стресиращо развитие и Тигрите трябва да процъфтят в тяхната нова среда.

Заекът вероятно е решил, че инерцията през 2010-а е доста обезпокоителна, като едва ли осъзнава,
че неговите постижения през годината ще го подготвят прекрасно
за собствената му година 2011-а.
Това ще бъде зашеметяваща и найблагоприятната година за него,
особено що се отнася до работата и кариерата. Неговата способност да взаимодейства с другите
ще го изстреля на челно място за всяко повишение в работата.
Също така, ако Заекът обмисля напълно друга кариера, това е перфектното време да проучи възможностите си. Промяната не само
че ще го изпълни с енергия, но той ще се почувства по-щастлив,
отколкото се е чувствал от известно време. От март до май и от октомври до ноември ще бъдат важни моменти за развитие в кариерата. Финансите през собствената Година на Заека са раздвижени,
като късметът му надделява. Той може да получи увеличение на
заплатата, да получи подарък или да направи допълнителни пари
от хоби или предприемаческа идея. От социална гледна точка
август, септември и декември ще бъдат трескави. Необвързаните
Зайци могат да срещнат своята половинка тази година и връзката
може да напредне много бързо. Тези, които имат партньори, ще
разберат, че връзката им става по-сериозна и важна. Стресът и
притесненията около решения могат да пресушат жизнеността на
Заека през 2011-а и е много важно той да си почива достатъчно.
Той също не трябва да забравя да се обажда на близки и приятели
за подкрепа и съвет по време на трудните моменти.

Дракон

Китайската Година на Заека
ще бъде много по-балансирана и сигурна година в
сравнение с 2010-а за всички
Дракони. Те със сигурност са
харесали вълнуващия характер на Годината на Тигъра,
но сега е време да забавят
темпото с една-две степени.
Много от тях са претърпели промяна в работата си и по-забавеното темпо на 2011-а ще им помогне да се установят и дори да се кандидатират
за повишение. Юли, септември и ноември ще дадат шанс на Драконите да преоценят какво правят и в каква посока искат да тръгнат сега.
Сериозно ще обмислят възможността да се преквалифицират или да
ходят на вечерни уроци. Основите, които сега полагат, ще подобрят
значително перспективите им през 2012-а – тяхната собствена година.
Романтиката е красиво обсипана с възможности да срещат нови хора
през цялата година, но особено много през април, юни, септември и
декември. Като цяло това ще бъде позитивна и щастлива година за
Драконите. Паричната ситуация ще се подобри за повечето от тях и
тяхното око за сделки ще бъде изключително набито. Пътешествията
също са на преден план през Годината на Заека и времето, прекарано
с приятели и любими хора, ще бъде изключително ценно. Почивките
през април, май или септември ще се окажат запомнящи се. Трябва да
преследват и да се наслаждават на хобитата и талантите си, тъй като те
ще им донесат много удоволствие и развлечение през 2011-а и могат
да доведат до други интересни възможности.

Кон

През голяма част от 2010-а
прожекторите са били насочени към Коня в често търсене на неговата бляскава
компания и приятелство.
През 2011-а той ще се фокусира върху кариерата си,
като се задават неочаквани
развития и възможности за
повишение. Конят трябва
внимателно да наблюдава събитията, за да може, щом се появи
удобен случай, да действа бързо и да бъде нащрек. Април, май, октомври и ноември ще бъдат окуражаващи месеци за придвижването
му нагоре в работата или дори в намиране на изцяло нова работа.
Здравето и благосъстоянието ще занимават мислите на много Коне
през китайската Година на Заека и сега ще бъде перфектното време да
преосмисли своята фитнес програма и диета. Социално както винаги
Конят ще бъде зает, като май, септември и декември ще бъдат изпълнени със забавни възможности с приятели. Обвързаните Коне ще се
справят по-добре от необвързаните през 2011-а. Ако се появи нова
любов на хоризонта, съветваме Конете да се отпуснат и да се оставят
връзката да се развие бавно и без пришпорване. Март, септември и
октомври са основни месеци, за да намерят някой специален. Конят е
приключенска душа по природа и може да предприеме пътешествия
до далечни места в Годината на Заека. Финансово Конят определено
има шанс да увеличи доходите си през годината и трябва да положи
всички усилия, за да управлява парите си внимателно.

Змия

Змиите обичат да имат планове и да следват своя маршрут
по строго определен ред –
2010-а хвърли всичко това на
вятъра. Китайската Година на
Заека ще бъде много по-привлекателна за Змията и тя ще
се почувства отново на правилния път, макар и все още
заета и пълна със задачи.
Целта на Змията през 2011-а ще бъде да се
увери, че върши нещо, което й харесва, нещо, което й позволява да
изрази своята креативност и талант, и нещо, в което превъзхожда
другите. Февруари, март и октомври ще й отворят много възможности в кариерата, за да постигне това. Все пак Змията трябва да
положи усилия и да стане наясно с намеренията си, в противен
случай възможностите може да изчезнат. Финансово нещата изглеждат много по-добре за Змията и с планиране и спестяване
тази година ще бъде отлична. През 2011-а на фокус са домашното
декориране и преустройство и времето, прекарано вкъщи със семейство и приятели, ще бъде ценено. Романтиката и приятелството ще бъдат превъзходни през 2011-а и тя ще се наслаждава много
на социални събирания – особено на тези, свързани с работата.
Предупреждение към всички Змии – има вероятност за грешка
в преценката или малко вредни клюки – това може да доведе до
странна ситуация. Стъпвайте внимателно! Здравословно Змиите
трябва да се погрижат да имат балансиран начин на живот, в противен случай тяхната енергия ще пострада.

АСТРОЛОГИЯ

Плъх

Коза

Годината на Заека започва брилянтно за онези Кози, които
търсят работа или искат смяна на кариерата. Чрез сериозно ослушване и ровене в мрежата ще изскочат вълнуващи
възможности. Март, април и
септември са подходящи за
напредък в работата и позитивни промени. Изминалите
няколко години подложиха
на изпитание Козата и 2011-а ще бъде много
по-позитивна и щастлива, година на възход. През тази година ще
има много възможности за нови приятелства и участия в социални
мероприятия – точно от каквото има нужда Козата. Подкрепата и
приятелството ще бъдат от изключителна важност за Козата през
тази година и ще й осигурят поощрението и увереността, от които
има нужда. През 2011-а необвързаните Кози ще се радват на прекрасна и вълнуваща година в любовен аспект, а тези, които вече си
имат партньор, може да започнат да мислят за по-сериозно ниво
на връзката си. Февруари, август и септември ще предоставят възможности за романтични срещи, а цялата година ще донесе щастливи социални събития. Козата трябва да се грижи за собственото
си здраве тази година, като си осигури достатъчно почивка и релаксация. Ще бъде натоварена година, по най-хубавия позитивен
начин, но също така може да бъде малко пресушаваща жизнеността на Козата. Финансово нещата изглеждат по-добре в сравнение
с предишните години и много Кози ще се забавляват да си купуват
вещи и дреболии за дома или да предприемат кратки пътешествия.
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АСТРОЛОГИЯ

Маймуната ще хареса 2011-а, защото плановете и целите й ще се
движат напред гладко и според
очакванията. За Маймуните, които се занимават с творческа дейност като писане или изкуство,
тази година ще бъде особено
вдъхновяваща и тяхната работа
ще бъде високо ценена. Китайската Година на Заека ще предложи някои брилянтни възможности за повишение
и ако са активни и бдителни, Маймуните ще се възползват от предимствата. За тези, които търсят работа, вниманието към детайлите, когато
кандидатстват за работа, ще отвори значителни възможности. Февруари, септември и ноември би следвало да бъдат изключителни месеци в тяхната кариера. Приятели и роднини ще са източник на много
щастливи и запомнящи се моменти през 2011-а и вероятно ще има едно
или две специални празненства. Март, май и декември ще бъдат много
социално активни за повечето Маймуни. За необвързаните ще има немалко възможности да срещнат някой специален на излети с приятели
или в работата. Като допълнение пътувания до художествени изложби,
музеи или други културни места ще се окажат доста възхитителни за
много Маймуни. Китайската Година на Заека ще бъде успешна година
за тях да следват идеите за самоусъвършенстване, които обмислят от
известно време. Много хубави неща ще им донесе свежото излъчване
вследствие на фитнес програмата, диетата и начина, по който разпускат.
2011-а ще бъде годината, в която Маймуната ще продължи напред, като
остави всички разочарования и съжаления зад себе си. Очертава се
доста удовлетворяваща и приятна година за Маймуната.

Куче
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Китайската Година на Заека предлага блестящи възможности за
всички Кучета. Особено ще бъде
наблегнато на техния личен живот. При обвързаните връзката на
Кучетата ще се развие и ще стане
много по-смислена на всички
нива. Необвързаните Кучета ще
бъдат особени късметлии и ще
намерят някой много специален. Всички социални събития
ще носят възможност за среща на някой
нов партньор, като април, юни, август и декември ще бъдат най-натоварените месеци в техния социален календар. От гледна точка на кариерата работата на Кучетата ще се разраства или неочаквано ще се
появят възможности за повишение. Много е важно да обсъдят всякакви
притеснения или идеи със семейството и приятелите. С повече увереност и себеуважение ще натрупат уважение сред колегите в работата.
Най-благоприятните на работния фронт са март и от септември до ноември. Сграбчете момента, когато се появи! Финансово Кучето може да
очаква подобряване на неговата ситуация. Това ще му позволи да се
отдаде на хобитата си и евентуално да предприеме едно-две пътувания.
В Годината на Заека Кучетата трябва да се пазят от загубена, забавена
или некоректна документация. Проверете два пъти дали всичко е точно
както трябва да бъде във всичката документация тази година. Кучето ще
възроди интереса си към здравето, фитнеса и откритите занимания тази
година, което много ще повлияе на неговата жизненост и жар за живот.
Ако може да остави изминалите няколко изпитателни години зад себе
си, 2011-а ще бъде най-приятната и щастлива година.

ХОРОСКОП 2011

Маймуна

Петел

Годината на Заека ще бъде
много по-тиха, в сравнение с
2010-а за Петела. Все пак Петелът ще трябва да ограничи
своите естествени жизнерадост и ентусиазъм само леко
през 2011-а и да приложи
малко търпение и здрав разум. На работния фронт ще
бъде изключително важно
за Петела да работи в близост с колегите си
и да упражни своите свързващи умения. Това ще трябва да бъде
позицията му през март, април, ноември и декември, когато ще
последват неочаквани развития. Цялата работа, която върши на
кариерния фронт в момента, ще бъде отплатена през 2012-а, китайската Година на Дракона. Петелът също така трябва да проучи
всякакви възможности за обучения. Това ще му се отдаде изключително добре и също ще му е от голяма полза по-нататък през
годината. От романтична и социална гледна точка 2011-а ще бъде
много по-спокойна, което ще се хареса на много от Петлите. Март,
юли и август, изглежда, ще бъдат най-активните на социалната
сцена. Предупреждение – Петлите трябва да мерят приказките си,
когато говорят с приятели и да не бъдат прекалено сурови. Може
да последва кавга или край на близко приятелство. Финансово
Петелът може да има някои разходи, свързани с дома тази година
– ремонти, декорации и подобни дейности. Ще бъде мъдро, ако
управлява всеки проект разумно и пазарува изгодно. Китайската
Година на Заека ще бъде скъпа за всички знаци. Като цяло 2011-а
ще бъде приятна и окуражаваща за всички Петли.

Свиня

Свинята обича да се забавлява
и да се социализира – да се събира със семейство и приятели. На този фронт Годината на
Заека няма да я разочарова!
Може да не е присъствала на
много купони напоследък, но
през 2011-а нейните социални връзки ще се увеличат
значително, като април, май,
юли и октомври ще бъдат найприятните месеци. Необвързаните Свине вероятно ще срещнат
романтичен партньор чрез приятел или на семейно събиране.
Свинете купонясват добре, но и работят здраво и Годината на Заека ще донесе възнаграждението за цялата тази здрава работа. За
всички Свине, които искат да сменят работата или да се изкачат
по стълбицата на повишението, ще има доста възможности. Но
те трябва да действат бързо, като са направили всичко възможно по отношение на проучвания и познанства. През март, април
и септември ще има развитие в работата, но трябва да са готови
за падения през всеки момент от годината. Свинята ще се чувства
добре през 2011-а и ще иска всичките хубави неща да се случат
наведнъж. Тя ще трябва да се научи да бъде търпелива и да продължи с по-спокойното темпо на Годината на Заека. В противен
случай може да се изгори. Като цяло 2011-а ще бъде прогресивна
и приятна за всички Свине.
http://www.moonslipper.com/chinese.html
Превод: Елица Златкова

ДОМ С ХАРАКТЕР
В сърцето на Бояна, с прекрасни панорамни
гледки към Витоша и София.
Стилна и дръзка архитектура в пълна хармония
със заобикалящата природа.
Френски прозорци, съчетани с дървени фасадни
елементи – усещане за свобода и простор, в
комбинация с топлината и уюта на дървото.
16 апартамента, всеки един с уникално
разпределение - възможност за избор, съобразен
с вашата индивидуалност.

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

www.linearossa-bg.com
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Честито Воскресение Христово!

