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Виното и… любовта
... Отдавна на земята е признато
от прости и божествени вина най-хубаво е виното, когато
човек го пие с влюбена жена ...
Евтим Евтимов

Свети Валентин и Трифон Зарезан – има ли друга страна по света, където празниците на
виното и любовта така щастливо да съвпадат? Случайно ли е това, или е нашето желание да
комбинираме тези изключително важни за живота ни думи, като им придадем съдържанието,
което искаме, и ги отпразнуваме както подобава!
Пред нас е февруари – този едновременно студен, сладък и магически месец, в който не
е възможно да не се мисли и говори за вино и любов – тези така силно свързани и омайващи
понятия! Те са изпълнени с такъв смисъл, че дори често не могат да бъдат разделени. Стоят
толкова близо едно до друго, вървят заедно, подхождат си, допълват се, карат те да пееш и да
си подсвиркваш, да грееш в усмивка, да виждаш света прекрасен!
Ако търсите и мечтаете да уловите духа на любовта, направете го, като отворите бутилка
вино с любимите си хора, със своите приятели! Празнувайте и се ухажвайте, намерете найкрасивите думи, споделяйте чувствено и се обичайте!

Наздраве!
А сега се забавлявайте се с нашия специално
подготвен брой на Bilka Lifestyle!
Екипът на “Красная линия”
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НоВиНА НА Броя

Спечелете от Bilka Collection
ваучер от 200 лв. за „Технополис”

Участвайте и спечелете! От 20 януари до 9 март с кода
от стикера на всеки закупен крем за лице от гроздовите серии
на Bilka Collection можете да се регистрирате в промоцията
на „Красная линия”. Там ви очакват 50 ваучера х 200 лв. – всеки
ден един от вас печели ваучер за покупки от „Технополис” на
стойност 200 лв.
Цялата информация за вашето участие можете да получите на промосайта: bilkaexpert.bg.
Сега е моментът! Празникът на виното и влюбените
наближава. Bilka Collection ви предлага точните подаръци за

д
лесно е

вашите любими хора! Имате възможност да им предоставите
ваучер от „Технополис” и кремове за лице, които ще направят
кожата им сияйна и лицата им усмихнати! А уханието им ще
бъде пристрастяващо!
С ваучера от 200 лв., можете да доплатите, ако покупката ви е на по-голяма стойност, или да купите няколко неща
на тази стойност.
Пожелаваме ви успех!

ш

а избере

Крем за лице MAVRUD ageEXPERT
Уникална формула, в която са съчетани силата на
българското грозде „Мавруд“ и най-хитовите и модерни съставки, използвани в съвременната козметика.
Клинично тестван и с доказано действие, той съдържа
най-мощните антиоксиданти и активни регенериращи съставки. Ефективно стимулира обновяването на
кожата отвътре, като видимо намалява признаците
на стареене. Абсорбира се изключително добре от
кожата, предизвиква бърз лифтинг и защитава кожата
от кислороден стрес.

НоВиНА НА Броя

опитайте късмета си!

Не изпускайте шанса си
да изберете вашия крем за лице!

Крем копринен лифтинг ефект
24 часа хидратация

Ново поколение натурална козметика ефективно
стимулира естествените процеси, осигурява дълготрайна хидратация на кожата и изглажда тена.
Повишава еластичността и създава усещане за сияйна
и копринена кожа. Комбинация от ценни ефективни
растителни съставки, притежаващи ЕКО сертификати
за чист биопроизход.

Подарък

С

КАКВО: 50 ваучера x 200 лв
за Технополис!
КОГА: от 20 януари до 09 март
2012 г. вкл.
КАК: Изтрий полето, изпрати с SMS кода от
стикера на номер 1917 или се регистрирай на
www.bilkaexpert.bg
Подробности за промоцията: www.bilkaexpert.bg
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* Цена на SMS - 0,30 лв с ДДС
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Крем за лице с БЯЛО ГРОЗДЕ

Ефективна грижа за кожата с тонизиращ ефект!
Подхранва кожата на лицето с витамини, ензими и натурални стимулатори, от които се нуждае, за да изглежда млада и свежа. Съдържа
активна съставка от най-нов клас RENOVAGE, която предотвратява
първите процеси на стареене на клетките – дехидратация и петна по
лицето, видимо заглажда фините бръчици и разширени пори, успокоява зачервяванията и задържа влагата в кожата.
Натуралният екстракт от БЯЛО ГРОЗДЕ и ВИТАМИН Е ускоряват
регенеративните процеси на кожните клетки, блокират свободните
радикали и така забавят появата на първите мимически бръчки.

Крем против бръчки
Timecode

Ново поколение натурална козметика видимо намалява бръчките, като възстановява еластичността на
кожата и запазва овала на лицето. Забавя и предотвратява стареенето на кожата на лицето и я успокоява след ежедневния стрес. Комбинация от ценни
ефективни растителни съставки с ЕКО сертификати за
чист биопроизход.
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СЪБиТия

Bilka представя

MAVRUD Age EXPERT
Красота и увереност, неподвластни на времето
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Bilka Mavrud АgeEXPERT съчетава по уникална формула доказаните качества на българско грозде „Мавруд” с
последните световни тенденции и научни открития в козметиката. Серията e интензивна, дълбоко регенерираща
Anti-Age терапия за лице и тяло. С нея осигуряваме изискана комплексна грижа на кожата, съчетаваща хидратация, подхранване, обновяване, стягане, оформяне, структуриране и
изглаждане.
Bilka Mavrud AgeEXPERT
 съдържа уникална комбинация от най-мощни антиоксиданти и регенериращи съставки с доказано подмладяващо
действие;
 ефективно стимулира обновяването на кожата отвътре,
като видимо намалява признаците на стареене;

 абсорбира се изключително добре от кожата, предизвиква бърз лифтинг и защитава кожата от кислороден стрес;
 продуктите не съдържат парабени.
Резултатът е доказан козметичен ефект и невероятно удоволствие за сетивата!
След едномесечна употреба кожата става свежа и сияйна,
клетките – пълни с енергия, а лицето – с младежка структура
и плътност!
Формулата, по която е създадена основата на серията, е с клинично доказана ефективност и осигурява съвременна комплексна подмладяваща Anti-Age грижа на базата на съдържащите се ключови съставки:
 Хитовата активна съставка креатин, която стимулира
производството на колаген, активира естественото обновяване на ДНК структурата на кожата и е един от най-добрите източници на енергия на клетките. Регенерира кожата отвътре!
 Хиалуроновата киселина, която е един от най-силните козове на козметичната индустрия – задържа влагата в кожата и
така запазва плътността и я прави гладка и изпъната! Действа
срещу свободните радикали, запълва образуваните бръчки и
осигурява дълготрайната хидратация на кожата, подобрявайки външния й вид.
 Най-мощните антиоксиданти и полифеноли, открити
само в българското грозде „Мавруд”, които забавят процесите на стареене 30 пъти по-ефективно от познатите досега
методи! Mаслото от нежните гроздови семки, което освен
силен природен антиоксидант е и най-добрият UV филтър,
създаден от природата, също стимулира синтеза на колагена
и подобрява еластичността и тонуса на кожата. Най-мощният
природен антиоксидант не случайно е наричан и хормон на
младостта!

 Маслото от ший съдейства за лесно проникване на крема
в кожата, успокояват я, подобряват еластичността, кръвообращението и регенерацията й. Естественият UV фактор, който
съдържа предпазва от влиянието на слънчевите лъчи.
За запазване трайността на продуктите е използвана ново поколение консервираща съставка, която едновременно с това
има хидратиращо и антиоксидиращо действие.
Продуктите не съдържат вредни за човешкото здраве консерванти и оцветители.
Нов ТV клип
В края на януари очаквайте и новия телевизионен
клип на Bilka с главен герой - Bilka Mavrud Age Expert!
Идеята е на рекламна агенция Silver Advertising, а
снимките бяха поверени в ръцете на небезизвестните Global
Films - невероятен екип, който снима някои от любимите ви
сериали и предавания като „7 ч аса разлика” и „Пълна лудница”.
Любопитни са и фактите около красивата дама, която
участва в клипа. Някои от вас, които следят Фейсбук страницата ни, защитаваща каузата „АЗ съм ЗА естествен бюст”, може
би ще я разпознаят. Дамата се казва Надежда и ние имахме
удоволствието да се запознаем с нея покрай наградата, която
спечели в началото на тази година в резултат на участието си
в конкурса „Стани лице от корицата” във Фейсбук.
Пожелаваме на всички български жени незабравими
мигове, неподправена красота и увереност в себе си с новата
серия Bilka Mavrud Age Expert!

7

Здраве и хармония

Гроздето превзема козметичната
сцена и става хитова съставка
в козметичните процедури и продукти!

От много години знаем, че гроздовите
семена изобилстват с минерални соли, витамини и олигоелементи. В днешно време изключителните хранителни свойства на гроздето са
признати и неговата слава набира сила в козметичния свят, дори в СПА средите – тези райски
места за поддържане на формата и кожата.
Наскоро беше открито, че гроздовите
зърна са истински източници на красота: гроздовите семки и листата на червеното грозде са
мощни антиоксиданти. Няма значение дали става дума за „Каберне”, „Мерло” или „Совиньон” –
вашата красота заслужава най-добрите реколти.
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Гроздето и неговите полифеноли
Внимателно скрити в плода, гроздовите
семки съдържат много активни вещества, наречени полифеноли. Това са съставки, които нашата кожа не може да си набави достатъчно. Като
висши съставки против стареене полифенолите
са отлични „уловители” на свободните радикали,
които са известни с лошото си влияние върху
кожата и й причиняват стареене. Проучванията
установяват, че тези полифеноли са 10 000 пъти
по-активни от витамин Е в борбата с бръчките.
Гроздето има удивителен ефект и върху
структурата на кожата. То е непрекъснато под
светлините на прожекторите – с откриването
на нова съвременна активна съставка списъкът
на вълшебните продукти се удължава. Ресвератролът – полифенолен фитоалексин, намиращ
се в люспите на червеното грозде, стимулира
защитата на растенията, помагайки им да се
възстановяват. Същите ползи са приложими и
за нашата любима кожа: ресвератролът стимулира обновяването на клетките (+24%) и като

Гроздови кремове и добавки
Виното, направено от грозде, е значителен източник
на полифеноли. За щастие има и други начини да се възползваме от екстрите му. В козметиката полифенолите навлизат
бавно, но сигурно. Те определено изискват грижи – изключително крехки са и бързо се окисляват в досег с въздуха, като
губят много от ефективността си. Разходите за този продукт
също смущават много от производителите. По груби сметки
от 1 тон гроздови семки се произвежда 1 кг полифеноли. По
тази причина продуктите, съдържащи полифеноли, са скъпи.
Но в борбата със стареенето на кожата нищо не може
да ни спре – особено виждайки положителните резултати на
полифенолите. „Използвани върху кожата, полифенолите защитават еластина, колагена и съединителната тъкан на кожата
и осигуряват моментален подмладяващ ефект”, обяснява Евелиен, разкрасителен терапевт в „Caudalie” СПА център.
Може да ги използвате, за да дадете на кожата си чрез
лифтинг ефект истински тласък на красотата. Комбинирани с
хранителни добавки, които гарантират добра клетъчна динамика, скоро ще можете да забравите коя година сте родени и
да изненадате много хора!

Гроздетерапия и термални минерални процедури
Идеята за комбинация на грозде и вода е уникална
и е базирана на таласотерапията (лечение с морска вода),
но с гроздето във всичките му форми като основна съставка
вместо морска вода. Може да бъде под формата на вана от
намачкано грозде за подобряване на кръвообращението или
винотерапия.
В традиционните термални СПА центрове избирате между океанска или средиземноморска вода, докато тук
изборът е между видовете вино „Каберне”, „Мерло” или „Совиньон”. Процедурите са комбинирани с планинска изворна
вода, богата на минерали и олигоелементи. Точно така, дори
при разкрасителните процедури виното трябва да се разреди
с малко вода!
Различните типове грозде имат почти еднакви свойства в борбата със стареенето на кожата, като мултисетивният
ефект е основният в гроздетерапията. Разкрасяващите процедури, дори най-класическите, включват различни масажни
ритуали с божествени ухания и сетивното удоволствие да се
отпуснеш е движещата сила за красотата.

Здраве и хармония

Поглезете кожата си
с гроздетерапия

допълнение го прави нежно. И още доста добри причини да
го направите част от вашия разкрасителен ритуал против стареене – отключва и стимулира работата на определени гени
в човешкото ДНК и така води до подобрение в цялостната обмяна на веществата.

Автор: Катерина Мейлард
Превод: Елица Златкова
http://beauty.doctissimo.com

9

ЗДрАВе и ХАрмоНия
Естественото е модерно – естествени материи, цветове на косата в естествената гама на природата, естествени
продукти за лечение. И въпреки огромното разнообразие на
кремове, маски за лице и лосиони, с които козметичната индустрия залива пазара, специалистите все по-често се връщат
към чудодейните свойства на естествените растителни масла.
Те не съдържат вредни вещества, които травмират кожата, а я
подхранват, хидратират и освежават така, както и най-скъпите
кремове понякога не успяват. Трябва обаче да ги познаваме
добре и да знаем какво е най-подходящото им предназначение.
КОЙ КОЙ Е
Естествените растителни масла са два вида – етерични
и основни.
Етеричните са известни като ароматерапевтични и с
тях работи ароматерапията. Те са концентрирани, ароматни,
летливи вещества. Не се разтварят във вода, но добре се разтварят в спирт и се смесват с основните масла. Никога не се
използват в чист вид.
Основните могат да се използват в чист вид. Те стават
дори за ядене. В козметиката базовите масла често се използват като смес от няколко масла или като основа, в която се
добавят етерични масла.
МУЛТИТАЛАНТИ
Основните масла се добиват по метода на студеното
пресоване. Техните биохимични свойства са близки до тези на
кожата и затова проникват в дълбоките й слоеве и й доставят
полезните вещества. Тези масла хранят и овлажняват кожата
и й помагат да не се дехидратира, заглаждат образувалите се
бръчки. Имат и регенериращи и противовъзпалителни свойства. Съдържат витамини, микроелементи, наситени и ненаси-

тени мастни киселини. Ако маслото съдържа много наситени
мазнини, то се втвърдява дори при стайна температура. Ако те
са малко, маслото остава течно дори при ниски температури.
Когато подбирате масло за своята кожа, обърнете
внимание дали тя добре го попива. Ако на лицето ви остава
мазен филтър, значи не е подходящо за вас. Маслото не бива
и да е много твърдо, защото трудно се разпределя по кожата.
Тези недостатъци на даден вид масло могат да се коригират,
като се смеси с друго, докато се получи желаната консистенция с необходимите свойства. Базовите масла са едно от
най-добрите средства за почистване на кожата. Колкото и да
е невероятно, те действат изключително добре и на мазната
кожа. Проникват дълбоко в порите и разтварят мазнините,
след което нечистотиите и прахта, смесени с кожния себум,
лесно се свалят с памуче. За да почистите основно кожата на
лицето, първо намокрете памучния тампон с топла вода, изстискайте го хубаво и капнете малко масло. Обтрийте добре
лицето. Повторете тази процедура няколко пъти, докато памукът остане съвсем чист. Ако остане мазен слой върху кожата,
отстранете го с тампон, натопен само в топла вода. На първо време не е нужно да правите такова основно почистване
всеки ден. Достатъчно е три пъти в седмицата. Ако видите, че
тази процедура се отразява добре на кожата ви, можете да я
правите колкото желаете.
ПОДБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО
Масло от жожоба
Прилича на рядък восък, не се окислява и на практика
не гранясва. Подходящо е за всички типове кожи. Когато се
нанесе върху кожата, образува полупропускаем тънък слой
върху нея и й помага да задържи влагата. Подхранва, предпазва и овлажнява кожата, съдържа и естествен слънцезащи-

се използва в чист вид и като смес.
Масло от кайсиеви костилки
Препоръчва се за чувствителна и склонна към възпаления кожа, но е подходящо за всякакъв вид. Подобрява еластичността й, освежава тена, хидратира я. Може да се използва
и за деца.
Зехтин
Не се окислява върху кожата и я прави изключително
мека и еластична, съхранява влагата, премахва мъртвите клетки на повърхността и освежава тена.
Бадемово масло
Подходящо е за всеки тип. Особено добре действа
при възпалена и лющеща се кожа. Лесно се нанася и бързо
попива. Прави кожата мека и еластична. Препоръчва се да се
използва в смес.
 Съхранявайте маслата в малки шишенца от тъмно стъкло,
за да не попада светлина върху тях, иначе бързо се окисляват
и гранясват.
 Не ги нагрявайте, но ги пазете при температура над 25
градуса.
 Съхранявайте бързоразвалящите се масла в хладилник.
 Не се мажете с основни масла от глава до пети. Не съдържат вредни вещества, но не се знае как ще реагира кожата ви.
 Открийте подходящото масло за вашия тип кожа. Това,
което действа добре на кожата на приятелката ви, не значи, че
е подходящо и за вас.
 Някои от базовите масла предизвикват образуването на
комедони (черни точки), защото запушват порите. Това са тези
от жожоба, лешник, авокадо. Използвайте ги като смес.
Източник: www.domashenjurnal.bg

От началото на м. февруари, можете да зарадвате дамите с изненади от Bilka Collection!
Комплектите съдържат уникалното Олио за тяло Bilka Upgrape, което прави вашата кожа – гладка, стегната и копринено мека, както и нежни подаръци, за по-красиви усещания!

ЗДрАВе и ХАрмоНия
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маслата
в козметиката

тен филтър. Няма мирис и може да се използва и за грижа на
косата.
Масло от авокадо
Богато е на витамини. Добре подхранва и овлажнява
кожата. Препоръчва се за суха и чувствителна кожа. Облекчава възпаленията, подобрява еластичността на кожата и на
косъма. Много добра грижа е и за околоочния контур.
Масло от гроздови семки
Съдържа най-силния естествен антиоксидант, известен на науката. Състои се от 70 % незаменими мастни киселини, които лесно се възприемат от косата и кожата, съединяват
и задържат влагата. Гроздовото масло има способността да
регулира омазняването. Стяга, но не затваря порите! При сухи
коси и кожи може да се смесва с някои от другите поддържащи масла. Маслото от гроздови семена помага регенерацията
на косата и кожата. Намира все по-голямо приложение в козметиката.
Масло от пшенични зародиши
Богато е на витамин Е и е подходящо за суха и зряла кожа. Има регенериращи свойства, овлажнява, заглажда
бръчките и укрепва стените на кръвоносните съдове. Ако по
време на бременност мажете корема си с него, със сигурност
ще избегнете появяването на стрии. Помага и на косата, която
се къса. Не смесвайте това масло с други. То е достатъчно богато и „тежко“ за кожата.
Сусамово масло
Подходящо е за всякакъв тип кожа. Премахва лющенето, нормализира отделянето на себум, свива порите, успокоява възпаленията. Хидратира и изравнява кожата и я предпазва
от вредното влияние на слънчевите лъчи. Това масло може да

11

Здраве и хармония

В Индия благодари този,
който подарява – това ще
подпомогне душата му в
развитието й

Йога е известна като сложна система от упражнения за
усъвършенстване на тялото и личността. Но от задълбочените
философски съчинения и от комерсиалните уроци повечето
хора остават с впечатлението, че йога е старомодна отживелица, отдалечена и неприложима в обикновения живот. Целта
на статията е да разчупи тази концепция и да представи йога
като цялостна наука за живота, която може да е много полезна
за хармонизиране на човешките взаимоотношения.
Йога означава сливане, съюз, връзка на човек с божествената му природа, а Бог е във всичко и навсякъде, така че
на практика този съюз се изразява в балансиране, хармонизиране на човека и неговия свят. Всеки има нужда да се чувства
цялостен и балансиран в емоциите и действията си, но тъй
като средно статистическият човек не е отшелник, живеещ в
отдалечена планинска пещера, този баланс изисква хармонизиране на отношенията с другите. Това йогите наричат Карма
йога или Йога в действие. Тя е интегриране на йогистките морални ценности в ежедневието. Интимните, семейните, професионалните взаимоотношения са прекрасна възможност за
Карма йога. Йога в действие е да работиш и обичаш и да се
грижиш безусловно. Да бъдеш толерантен, грижовен, отворен
за нуждите на другия, да даваш най-доброто от себе си, без
очакване за награда, да оценяваш момента.
Най-висшата форма на съюз (йога) между двама души

Сита и Рама символизират идеалните съпрузи и
бракa като път към духовно усъвършенстване. Всяка
индийска сватба символизира съюза между тях.

Планинска поза или
планинска верига

Първото упражнение е много подходящо за въведение в съвместната ви йога практика. То произлиза от Хата
йога и цели да засили духовната връзка между двама души и
да покаже, че любовта може да съществува без негативно обвързване и ограничаване на личното пространство на другия.
1. Застанете срещу партньора си на около 60 см един
от друг и затворете очи. Това разстояние е достатъчно, за да
усещате присъствието на другия и да държите ръце си, без
да се изморявате и същевременно да изградите усещане за
личното си пространство.
2. Наместете се удобно и хванете ръцете на партньора
си. Опитайте се да усетите присъствието му, да почувствате
излъчването му, да усетите енергията, протичаща през хванатите ви ръце.
3. Почувствайте тежестта на тялото върху земята, почувствайте как стъпалата ви срастват със земята и стават едно.
(Земята символизира стабилността в човешките взаимоотношения.)
4. Почувствайте как енергията тече от земята през
краката към ръцете и главата ви, как заздравява, стабилизира
връзката ви.
5. Около 5 минути са достатъчни за тази въвеждащата
концентрация.

Здраве и хармония
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Йога за двама

е бракът. В Индия на него се гледа като символ на божествената любов, съюз между противоположностите в природата,
като акт на сътворението. Според официалната си дефиниция любовта е състояние, в което щастието на друг човек е
жизненоважно за твоето лично щастие. За да сме щастливи и
завършени личности в отношенията си с другите, първо трябва да сме наясно със себе си, с това какво точно искаме и способни ли сме истински да подкрепяме и обичаме някой друг.
Тук е и мястото на йога в нашия живот.
Опознавайки себе си, човек се учи да уважава различията на другите и да гледа на тях като на не по-малко
комплексни, интересни и красиви личности. Йога гледа на
брака като възвишена духовна връзка, в която двама души
са избрали да се учат и развиват заедно. Тя е изпитание на
личностните им качества и средство за тяхното развитие. Семейните консултации присъстват отскоро в западните общества, но източните култури следват дългогодишна традиция в
развиването и следването на препоръки за хармонизиране
на семейните/любовните взаимоотношения. Най-известният
наръчник за успех в любовта е Кама Сутра. Кама Сутра означава „Уроците на Кама” (бог Кама е еквивалент на римския бог
Ерос). Интересното е, че въпреки голямата си популярност
само 1/5 от цялата книга е посветена на сексуални пози. Тя е
по-скоро анализ на взаимоотношенията между мъжа и жената. Тя дава съвети за това как жената да се грижи за домакинството и нуждите на съпруга й, как да доставя удоволствия и
да поддържа искрата в любовта. Кама Сутра представя секса
като божествен съюз, а брака като възможност за личностно
усъвършенстване чрез служба на другия.
Бихте казали, че за тази игра са нужни двама, и сте
напълно прави. Именно затова йога би имала много по-благоприятен ефект върху семейния живот, ако е споделяна и
практикувана и от двамата партньори.
Практикувана по двойки, йога е по-увлекателна, забавна и полезна за задълбочаване на семейните взаимоотношения. Тя може значително да обогати емоционалната, физическата и духовната връзка между двама души.
За да подкрепим теорията с практика, представям на
вниманието ви две лесни упражнения, които може да опитате
с близък човек:

Поза „войн“

Следващото упражнение цели да подобри баланса
в семейните отношения. Позата се нарича „войн” и в случая
изразява различни позиции или мнения между партньорите,
които често са повод за неразбирателства.
1. Застанете един зад друг и заемете поза „войн” (виж
картинката).
2. Нека партньор 1 (този от задната страна) постави
ръцете си под тези на партньор 2, така че да поеме тежестта
им. В същото време партньор 2 не трябва да се отпуска напълно и да отежнява тежестта върху партньор 1. Така ръцете на
двамата партньори образуват енергийна верига.
3. Задръжте позата, докато се уморите, и после сменете местата си.
Автор: Елена Кимилева
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ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Кашкавалена крем супа
4-5 порции
Необходими продукти:
500 мл прясно мляко
500 мл вода
1 кубче зеленчуков бульон
60 г масло
40 г брашно (2 с. л. с връх )
150 г зрял, твърд кашкавал
1 скилидка чесън
сол, индийско орехче и черен пипер на вкус
1 жълтък
4-5 бр. тостерни филийки
див лук (или перца пресен лук)

Дами и господа,
Свети Валентин наближава!
Който иска да покаже чувствата си на любимия човек чрез
неустоимия вкус на храната, мога да го уверя, че е попаднал
на подходящото четиво!
Мотото ни днес е: вкусно, ароматно, съблазнително и добре
премислено в детайли меню, за да не се допусне познатата
ситуация – домакинята (домакинът) заспива след първата
глътка аперитив... преди изисканата вечеря да е сервирана.
Спазвайте точно указанията по рецептите и вместо уморени ще бъдете в блестяща форма за една дълга нощ! Добре
прочетената рецепта е почти сготвено ястие!
Свети Валентин е прекрасният повод да благодарим на
любимия ни за обичта, с която ни дарява. Нека на този ден
осъзнато да помислим, колко е хубаво, че споделяме живота
си с човека до нас.

Начин на приготвяне:
1. В подходящ съд се кипват водата, млякото, бульонът,
подправките и счуканият на много ситно чесън. В тенджера
се разтопява половината от маслото. Добавя се брашното,
разбърква се 1-2 минути и се отстранява от огъня. Внимателно, не наведнъж, от млечния бульон се сипва към брашнената каша.
2. Връща се на огъня, къкри леко 10 минути, като се разбърква
периодично. Жълтъкът се разбива в купа, към него се сипват
1-2 черпака от супата, разбърква се до хомогенна смес и се

С пожелание за незабравим празник!
Петя

Витаминозна салата
4 порции

Необходими продукти:
1 пакет микс зелена салата
2-3 с. л. сурови слънчогледови ядки
1 морков
връзка репички
½ връзка магданоз
6 тостерни филийки
4 яйца
50 г масло (стайна температура)
сол и черен пипер на вкус
за украса – малко див лук или
магданоз
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Начин на приготвяне:
1. Яйцата се сваряват 10-12 минути. Като изстинат, се
обелват. Отделят се белтъците от жълтъците. Жълтъците се претриват през едра цедка и се разбъркват с маслото
и малко сол.
2. Белтъците се нарязват на много дребни кубчета. Филийките се намазват с жълтъчената смес, поръсват се с
белтъците, притиска се отгоре леко. С формичка (за сладки)
се изрязват сърчица. (До употреба се съхраняват покрити с

За салатения сос:
4-5 с. л. зехтин
1 ч. л. балсамов оцет
1 ч. л. винен оцет
1 скилидка чесън
(по желание)
½ ч. л. тиквено олио
(по желание)
1 ч. л. мед
1 ч. л. дижонска горчица
сол и черен пипер на вкус

прозрачно фолио.)
3. Всички продукти за салатения сос се разбъркват добре. При
необходимост се доовкусява.
4. Преди сервиране се добавя салатата, нарязаните на
колелца репички и нарязаният на дребно див лук или магданоз.
Разбърква се нежно. Разпределя се в порции, поръсва се със
слънчогледовите семки, украсява се със сърчицата-сандвичи
и се сервира.

връща обратно в супата.
3. Кашкавалът се настъргва на ситно и също се прибавя
(непременно трябва да е зрял, защото в противен случай ще
се тегли като дъвка). Разбърква се внимателно до кремообразност.
4. От тостерния хляб се изрязват (с формичка за сладки)
сърчица. Остатъкът от маслото се разтопява в тиган и
сърчицата се изпържват нежно от двете страни.
5. Супата се сервира поръсена с дивия лук и крутоните-сърчица.

ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Афродизиаци
с Петя

Рибно филе
със задушен праз
и сметана
4 порции
Необходими продукти:
500-600 г рибно филе (лаврак, ципура или други подобни)
5-6 с. л. зехтин
30 г масло
200-300 г праз (2-3 стръка)
100-150 мл сметана
сол и черен пипер на вкус
1-2 лимона
1 прясна люта чушка
копър за украса
Начин на приготвяне:
1. Измитите филета се подсушават и се слагат в съд с марината от сока на половин лимон, 2-3 с. л. зехтин, сол, черен пипер и нарязаната на тънки филийки люта чушка. Покриват
се с алуминиево фолио и се оставят на студено. Обръщат се
няколко пъти в маринатата.
2. Празът се нарязва на полуфилийки, поръсва се със сол и
черен пипер и се пържи на среден огън около 30 минути в мас-

лото. Към края на готвенето се сипва сметаната, къкри леко
няколко минути, добавя се 1 с. л. лимонов сок и се отдърпва от
огъня.
3. Рибата се запържва много нежно от двете страни и се
сервира върху канапе от праз. Украсява се с копър и парченца
лимон.
По желание поднесете и с варени картофи.
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ДОМАШНА ТРАПЕЗА

Биохотел „Моравско село”

7-8 порции

Необходими продукти:
200 г черен шоколад
80 г масло
4 яйца
80 г захар
250 г сметана
2 листа желатин (или 1 пакетче на прах)
1-2 ч. л. ром

Разказ
на
Свилен
Смиленов,
един от най-атрактивните участници
във „Фермер търси
жена”, за биохотела и
биостопанството,
които управлява.

Още необходими:
200 г сметана
шоколадови сърчица или друга подходяща
украса
1 с. л. натурално какао за поръсване
Начин на приготвяне:
1. Шоколадът се разтопява на водна баня.
2. Сметаната се разбива на пяна (внимавайте да не я
преразбиете, защото ще стане на масло и ще трябва да
я изхвърлите или... наистина да си направите масло) и се
прибира на студено.
3. Маслото се разтопява на много слаб огън.
4. Белтъците се разбиват на сняг със захарта.
5. Жълтъците се разбиват също отделно.
6. Желатинът, ако е на листа, се оставя 5 минути в студена
вода. Ако е на прах, според упътването на опаковката.
7. Разтопеният шоколад се разбърква (с тел) нежно с маслото. Прибавя се изстисканият с ръце желатин (ако е листа)

или разтвореният (ако е на прах) в малко вода желатин.
Разбърква се ритмично, докато желатинът се разтвори
напълно.
8. Добавят се внимателно жълтъците и ромът. Пак се
разбърква и се прибавят белтъците. Накрая се добавя
сметаната. Продължава се с внимателното разбъркване до
хомогенна смес.
9. Шоколадовият мус се покрива с прозрачно фолио и се
оставя на студено минимум 5-6 ч., най-добре едно денонощие. Изважда се на стайна температура 30 минути преди
консумация. Със затоплена лъжица за сладолед се загребва
от сместа и се разпределя в подходящи купички или чаши.

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, може да получите във Facebook - Petia Petkova Stiffler или на http://petiapetkovastiffler.blogspot.com/

Биохотел „Моравско село” е сгушен в полите на Рила и
Пирин планина, които красивата котловина, наречена Предел,
разделя. Семейният бутиков биохотел е създаден с желание
всеки, който обича природата, да я почувства близо до себе
си. На всеки гост предлагаме топла грижа, вкусни домашно
приготвени биологично чисти храни и напитки, които отглеждаме с любов и вдъхновение, както и цял куп развлечения,
спортни занимания, разходки, тихи вечери пред камината или
романтични мигове в градината през лятото. Отглеждаме и
предлагаме богат избор от чиста, полезна, домашна биохрана
за вас и цялото семейство.
Биохотел „Моравско село” е уникална комбинация
между хотел, изграден и обзаведен различно от класическата
позната хотелиерска форма, и биоферма, която произвежда
по-голямата част от хранителните продукти – млякото, сиренето и кашкавалът са произведени от нас по стара семейна
рецепта, както и яйцата, и зеленчуците. Ще усещате миризмата на домашен хляб или домашни сладкиши, ще останат незабравими сладката, соковете, виното, невероятният лечебен
домашен ябълков оцет, с който се лекуваме... Хотелът – това са
четири прекрасни къщи с изглед от всички страни към планината, а ресторантът е отделен в средата на комплекса. Имаме
биомагазин, откъдето може да си купите всичко, което биофермата ни произвежда, и най-доброто от биокозметиката и
биопрепаратите за растителна защита. А ако самите вие искате да се присъедините към идеята за биоземеделие, освен
консултация ще получите и възможност да натрупате личен
опит.
Защо БИО?
Биологичното земеделие е производствена система,
която поддържа устойчиво почвеното плодородие, екосистемите и здравето на хората. Тази система се основава на екологични процеси, биоразнообразие и практики, адаптирани към

местните условия, вместо използване на пестициди с неблагоприятно и вредно действие. Осигурява полза за околната
среда, добро качество на живот за всички, за планетата... Казано просто, биологичното земеделие е земеделска система,
която цели да осигури на нашите гости прясна, вкусна и естествена храна, съобразена с естествените природни цикли.
Биологично земеделие – добро за природата, добро за вас.
Така че всеки път, когато купите биологична ябълка
или изберете вино от биологично грозде от менюто на нашия
ресторант, можете да бъдете сигурни, че те са произведени
съгласно стриктни правила, чиято цел е опазването на околната среда и нуждите на животните.
Биологичните ферми работят според концепцията
на затворения земеделски цикъл. Например плодородната
почва, която е резултат от използването на животински тор
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Шоколадов мус
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и органична материя като почвен подобрител, намалява ерозията на почвата и загубата на вода и хранителни вещества.
Нещо повече, естественият тор и фуражът за животните са по
принцип продукт на самото биологично стопанство, в което
се използват, или на съседни стопанства. Така се свежда до
минимум използването на външни вложения.
Перилните и почистващи препарати, които използваме, са с изключително ефективно действие, като едновременно с това са безвредни за околната среда. Време е да вземем
мерки, за да опазим природата и нашите деца. Време е да
направим планетата чиста от нашето ежедневие. Ако бъдем
екологично и социално отговорни към себе си и бъдещите
поколения, ще спасим не само околната среда, но и нещо повече... ще спасим живота.
Опаковките на продуктите могат да се рециклират заедно, като процесът на рециклиране изисква минимален разход на енергия. Използваме слънчеви колектори за топлата
вода, енергоспестяващи крушки и и специални душове, за да
пестим водата.
сота и хармония – стаите ни са с уникален дизайн, мебелите
ни са ръчно правени, състарени или изрисувани (правихме
ги ние – Свилен и Светла), всички биозеленчуци и храни се
произвеждат от Роси и Тано, а цялата идея и концепция, цялата реализация и вещо ръководство до най-малкия детайл,
докато се стигне дотук, е плод на мисълта и труда на Здравка
и Николай. Екипът ни, който се грижи за вас, е страхотен. Благодарим им за чудесната работа.
Благодарим на всички наши партньори и приятели, на
гостите ни, на ценителите на чистотата, красотата и природата, на добрия вкус. Благодарим ви!
Биохотел „Моравско село”
За контакти: тел.0898621765
www.biohotel-bg.com
2@biohotel-bg.com

18

Отоплението на комплекса е на пелети. Те се произвеждат от растителна биомаса – дървесина и земеделски
култури (слама, царевица, слънчоглед и др.), които за тази цел
предварително се смилат, пресяват и изсушават. Използва
се технология на пресоване без никакви слепващи и др. добавки. Като суровина за производството се оползотворяват
технологичните отпадъци от дървообработващата, мебелната
промишленост, дърводобива и земеделието.
Ние сме Моравско село, но си имаме имена и всеки
един от нас се занимава с точно определено нещо, клиентите
ни познават лично и сме щастливи около нас да се появяват
толкова много нови приятелства и познанства, приятни емоции и радости.
Онова, което вярваме, че ни прави истински уникални,
е съчетанието на всички необходими за съвършената почивка
елементи.
Всичко, което е хотелът, е свързано с мисълта за кра-
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В нашето съзнание хармонията и красотата се свързват преди всичко с разкрасителни процедури, чудодейни
еликсири, строги диети, изтощителни спортни тренировки...
За съжаление обаче това невинаги е достатъчно! Любовта,
щастието, комфортът и хармонията са процеси от вътре на
вън. Тялото има свои собствени механизми за регулиране на
баланса на полезните вещества, които постъпват в него. Минералните вещества са толкова важни за здравето, колкото е
кислородът. Минералите изграждат всяка клетка, помагат й
да функционира правилно, грижат се тя да бъде устойчива на
атаките на различни заболявания и по този начин ни помага
да бъдем в тонус и заредени с енергия.
До тези изводи стига още преди 130 години немският лекар д-р Вилхелм Шуслер. Дълги години той изследва
човешки тъкани и така открива, че те се изграждат от една
или няколко минерални соли, които са отговорни за тяхното нормално функциониране. Проблем възниква, когато има
дефицит или прекалено голямо количество от дадената сол.
Основният принос на д-р Шуслер е, че провокиран от хомеопатичните си познания, той започва да произвежда минералните соли леко разредени. Така те попадат в организма в
онази концентрация, в която естествено се намират в тялото.
Преминават през защитните мембрани на блокираните клетки и отключват техните механизми за правилно усвояване
на минералните вещества. В резултат на това се възстановява балансът в клетките. Така д-р Шуслер дава на пациентите
изключително ефективна и безопасна терапия с минерални
соли които номерира от 1 до 12.
№ 1 – Калциум флуоратум – омекотява твърдото и втвърдява
мекото.
Области на действие – еластични тъкани, зъби, кожа, коса, сухожилия.
№2 – Калциум фосфорикум – здрави кости и зъби.
Области на действие – волева мускулатура, сърдечен мускул,
зъби, кости, белтъчна обмяна.
№3 – Ферум фосфорикум – начален стадий на възпалението.

Области на действие – обмяна на желязото, подобрява кислородната сатурация в тъканите.
№4 – Калиум хлоратум – прогресиращо остро възпаление.
Области на действие – съединителна тъкан, жлези, детоксикация.
№5 – Калиум фосфорикум – нервна система и психика, енергиен метаболизъм.
Области на действие – регенерация, синтеза на лецитин, мозък и нерви; антисептик; енергизира.
№6 – Калиум сулфурикум – хронични възпалителни процеси.
Области на действие – стимулира чернодробната функция.
№7 – Магнезиум фосфорикум – повлиява вегетативната нервна система и гладката мускулатура.
Области на действие – успокоително средство; ефективно
при спазми и колики.
(Гореща седмица – при лечение на болки и крампи: 10 таблетки се разтварят в 250 мл гореща преварена вода. Изпива са
бавно, на глътки, като се задържа за малко в устата. Може да се
повтори 2-3 пъти. Особено ефективна при колики, менструални болки, мигренозно главоболие и др.)
№8 – Натриум хлоратум – баланс на телесните течности.
Области на действие – алкално-киселинно равновесие, терморегулация, лигавици.
№9 – Натриум фосфорикум – „Шуслерова сода” – за елиминирането на киселините.
Области на действие – разграждане на млечната киселина,
мастна обмяна, лимфа.
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Хармония и здраве
с Шуслерови соли

№10 – Натриум сулфурикум – чернодробни нарушения; екскреция и детоксикация.
Области на действие – глюкозен баланс, черен дроб, чревна
моторика, панкреас.
№11 – Силицея – структурна сила и плътност: коса, кожа и нокти; съдова стена; имунитет.
Области на действие – съединителна тъкан, кожа, хрущял,
дентин, нервни влакна.
№12 – Калциум сулфурикум – открити гнойни процеси; гърло;
дренаж на съединителната тъкан.
Области на действие – съединителна тъкан, кожа, разграждане на протеини.
12-те Шуслерови соли помагат на тялото по-добре да
усвоява минералните вещества от храната. Те са своеобразни
ключове към здравето във всички периоди от живота и при
различни състояния – стрес, бременност, хиперактивност,
старост, менопауза, намалена имунна защита, активно спортуване, интоксикации и др.
Съществуват утвърдени комбинации от Шуслерови
соли, които успешно се справят с решаването на здравословни проблеми.
Комбинация за засилване на имунната система –
включва соли № 3, 7 и 6. Прилага се след дълго хронично
боледуване или при нужда от повишаване на имунитета през
преходните сезони. Приемат се по 2 таблетки сутрин № 3, на
обяд № 7, вечер № 6, за няколко седмици.
Комбинация за красота - за изглаждане на бръчки,
укрепване на коса и нокти, поддържане на водния баланс в
подкожната тъкан. Включва соли № 1, 8 и 11. Трябва да се прилага ежедневно, като се взима от всяка сол по 5 таблетки в
следната последователност: сутрин – № 1, на обяд – № 8, и
вечер – № 11.
Комбинация за енергизиране на организма – при липса на жизнена енергия и хипотония включва соли № 3, 5 и 8.
Приемът е по 5 таблетки сутрин № 3, на обяд № 5 и вечер №

8, 1-2 седмици.
Комбинация при настинки – още в първия стадий на
възпалението, веднага при усещане за дискомфорт, безцветни секрети от носа, усещане за студ, се започва със сол № 3.
Когато секретите от безцветни станат бели, за елиминиране
на токсините, образувани при възпалението, се включва и сол
№ 4. По време на третия стадий на възпалението, когато секретите са жълто-зелени, има зиморничавост, отпадналост, се
взема и сол № 6. Приемат се по 5 таблетки – сутрин № 3, на
обяд № 4 и вечер № 6, докато отминат симптомите и 2-3 дни
след това.
Комбинация за дезинтоксикация – включва соли № 10,
6, 8 и 9. Спомага за екскреция на подлежащите на елиминация вещества през бъбреците и отстраняването на отпадните обменни продукти на организма. Приемът е № 10 сутрин,
преди обяд № 6, след обяд № 8 и вечер № 9 по 3 таблетки за
2 седмици.
Комбинация при целулит – за подобряване на тонуса
на тъканите, колагеновата структура и засилване на лимфния
дренаж. Прием по 5 таблетки сутрин № 1, на обяд № 4 и вечер
№ 12 за 1-2 месеца.
Солите на д-р Шуслер са под формата на таблетки. Те
могат да се смучат под езика или да се разтворят в топла вода,
но основното правило е да се приемат 15-20 минути преди
или след хранене. Те са подходящи за всяка възраст, нямат
странични ефекти и се съчетават с всичките традиционни и
алтернативни методи на лечение.
Автор: д-р Димитрина Атанасова
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Овен

Хороскопът за Овен през 2012-а носи със себе си прикоито се занимават с бизнес, ще осъществят доходоносчина за усмивка и радост. Тези от вас, които са минавали
ни сделки до средата на годината.
през период на разочарования в последните месеци, ще
Любов
21 март - 20 април
2012 година ще бъде синоним на любов и романтика
почувстват спокойствие. Знанията ви ще ви водят в праза Овните. След доста обезпокоен любовен живот през
вилната посока в живота. Вашата реалистична природа ще
предишната година сега можете да очаквате дълготрайна
изиграе силна роля, карайки ви да реагирате на нещата с
още по-практично мислене. През първия месец от 2012стабилност що се отнася до емоционално обвързване и
а хората под знака на Овена влизат в цикъла на Юпитер.
връзки. Необвързаните могат да очакват мечтания партньор най-накрая да влезе в живота им. Страстта на любоТова води до добър паричен поток и някои драстични провта ще заздрави романтичната връзка между тези, които
мени в кариерата ви. Това също е и времето, в което да се
са женени или сгодени.
отпуснете и да отидете на почивка.
Пари
Работа
Материалните трудности тази година постепенно ще изПрофесионалният успех ще целува краката ви през 2012-а.
чезнат. Доста ефективно ще използвате всички възможВсе пак, за да дойдат хубавите времена, ще трябва да изчаности, които ви носят парична печалба. Силното влияние на Юпитер, Марс
кате търпеливо последната четвърт на годината. През годината може да
и Меркурий ще променят злата участ, която ви преследваше предишната
имате някои препятствия в кариерата. Вашият спокоен и ведър характер
година. Търговските сделки ще доведат до сдобиване с някои ценни вещи
ще ви помогне да продължите с нормалните си занимания с разумно миу дома.
слене. С идването на септември ще дойде и драстична промяна в работата.
Предстои смяна на мястото или на самата работа към ноември. Тези от вас,

Телец

Хороскоп

2012
24

След някои прекъсвания в кариерата през 2011-а хоросгодината.
копът на Телеца за 2012-а предвижда успехи и отличен
Любов
растеж в кариерата. Наясно сте със своя потенциал, затова
Ще бъдете изключително спокойни дълбоко в себе си.
21 април - 21 май
планирайте годината подходящо.
Емоциите ви ще бъдат под контрол, като ще туширате
Влиянието на Юпитер ви предлага по-широка перспективътрешното напрежение. Романтиката непременно прива на живота. Имате достатъчно причини да се отдадете на
съства при вас. Обвързаните ще имат прекрасни моменсмислени дискусии с хората около вас.
ти заедно. Задава се романтично пътуване. Ще можете да
Използвайте своята мултифункционалност максимално.
балансирате между своята романтична и реалистична
Някои бизнес сделки ще бъдат завършени до края на годисъщност. Необвързаните могат да очакват най-накрая да
ната, като това ще доведе до дълготрайни и доста успешни
срещнат мечтания мъж или жена. Времето е подходящо
бизнес взаимоотношения.
за двойките Телци да прекарат повече време заедно.
Работа
Пари
През2012-а ще се извисите от гледна точка на кариерата
Парите ще се влеят към втората половина на годината.
ви. Ако сте писател или се занимавате с някаква артисБизнес сделките ще се окажат ползотворни. Третата четтична дейност, ще получите слава и признание. Ще имате много работа.
върт на годината ще бъде по-успешна от първите две. Нещата, които са се
Запазете спокойствие и самообладание и планирайте нещата дори преди
затлачили, сега ще се разрешат. Вашите мечти и цели ще бъдат постигнада ги започнете. Това ще ви помогне да напредвате във всичко по равно.
ти, тъй като ще постигнете доста финансови печалби. Сега е моментът да
Ще има смяна на работата към втората четвърт на годината. Можете да позапочнете дългосрочни бизнес сделки. През цялата година ще сте добре
лучите обаждане от чужбина до последната четвърт на годината. Ще има
финансово.
цялостен ръст в професионалната сфера, започващ от 3-тата четвърт на

След като се сбогуваме с 2011-а, сме нетърпеливи да разберем какво ни е приготвила 2012-а.
Прочитайки хороскопа си за Новата година, ще
си помогнете да планирате живота си по-добре.
Някои от вас може да имат планове за сватба,
други може би се чудят как ще се развие кариерата им през следващите дни. Ето и прогнозния
хороскоп за всеки от 12-те знака от зодиака, за
да добиете представа как ще протече 2012-а за
вас.
Позициите на планетите се променят всяка година, което също влияе на вашия късмет и бъдеще. Астролозите провеждат обширно проучване върху променените планетарни позиции, за
да направят прогнози за вашето бъдеще.

Близнаци

Действия, проекти и дейности са акцентите на хороскоПари
па на Близнаци за 2012-а. Весели и енергични, каквито са
„Печалби” и „приходи” са други две важни думи в хоросБлизнаците по душа, те със сигурност ще се радват хороскопа на Близнаците за 2012-а. Годината ще започне с па22 май – 22 юни
копът им да е пълен с вълнуващи събития.
рични печалби. Те могат стигнат до вас чрез повишаване
Годината може да стане монотонна през юли и август, но
на доходите, повишение, плодотворна възвращаемост на
това е само период. Скоро ще обърнете сценария на енакции и облигации или наследяване на имот. Опитайте се
тусиазъм. Взаимоотношенията със семейство, приятели и
да запазите баланса в бюджета и се фокусирайте върху удвъзлюбени ще разцъфтят. Благодарение на вашата присвояване на приходите чрез спестяване. Годината ви предпособима природа ще можете плавно да преминете през
лага готови възможности за бизнес, затова възползвайте
трудни ситуации и това ще ви донесе удовлетворение.
се максимално.
Работа
Любов
Работното ви място ще ви предложи по-голямо разнооВенера, планетата на любовта, ще бъде щедра към вас
бразие и стремеж да работите по-добре тази година! Отдетази година. Любовният ви живот е по-интензивен от всялете време, за да оцените плановете си за професионално
кога. Ако сте имали някакви неразрешени въпроси във
развитие. Ако сте планирали смяна на работата, размислете над вариантивръзката, сега е моментът да ги изкарате на светло и да ги решите. Онези,
те, които имате в момента. Ще мислите по много по-позитивен начин, опикоито са в сериозна връзка, могат да пристъпят нататък и да се оженят.
тайте се да го насочите в правилната посока. Потърсете експертно мнение
Въпреки това някои от вас може да са дълбоко емоционално несигурни.
от по-възрастните и висшестоящи от вас на работното място. Промените
За да сложите край на това, трябва първо да се изправите лице в лице с
започват от май нататък. Мрежата и контактите, които сте създали през
тях. Необвързаните е вероятно да срещнат нов човек, който отговаря на
годините, сега ще ви носят позитиви. Късметът е с вас!
техните интереси и предпочитания.
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Рак

Управлявани от изящество и очарование, Везните винаги
черпят вдъхновение от вас и от вашия професионализъм.
са с ведър и изпълнен с енергия възглед към живота. И
Очаквайте повишение към средата на 2012-а.
именно това предрича хороскопът на Везните за 2012-а. 24 септември – 23 октомври Пари
Ще имате финансови печалби, както и разходи. Вие сте с
Годината ще започне леко и ще продължи по този начин
щастлива и безгрижна нагласа. Повечето от разходите ви
известно време. Напрежението на работното място ще
ще бъдат импулсивни и вероятно ще похарчите повече от
намалее, което от своя страна ще намали вашата напрегнатост и притеснения.
предвиденото. Затова трябва да се ограничите и да се поЩе имате свобода на мислите и изявите, както и достатъчгрижите за спестяванията си. През декември се откриват
нови възможности за вас. За специалистите ще има нови
но простор за вашата креативност и изобретателност в
предложения, чакащи одобрението им, а в бизнеса ще се
работата. Личният ви живот – семейство и връзка, ви предподписват нови сделки.
лага подкрепа и напътствия.
Любов
Тази година ще отделите максимално време на любимите
Очаквайте приятни промени в любовта и връзките. Люви хора и ще създадете нови връзки. Като цяло годината
бовните въпроси ще ви носят спокойствие и радост, ще
започва и свършва с щастлива нотка.
изразявате свободно себе си. Обвързаните планират ваканция или кратки
Работа
бягства през уикендите. Ще има само една пречка – понякога ще имате
В сравнение с предишната година, когато отидете на работа усещате лекожелание да контролирате партньора си и ще станете свръх притежателни.
та и комфорт, а не напрежение. През първата половина на годината атмосОпитайте се да запазите емоционалния си баланс и това ще ви е от полза
ферата може да е с леко забавено темпо. Може да почувствате застой през
както в личните, така и в професионалните взаимоотношения.
определени повтарящи се периоди, но е препоръчително да го преглътнете и да се отпуснете за малко. Скоро ще се появят ситуации, в които ще
трябва да сте много активни. И в двата случая печелите. Вашите колеги ще

Лъв

Добри са новините за Скорпионите, които минават през
тивност и мениджърски умения, за да се справите добре
период на постоянство и в личния живот, и в семейството.
със заданието.
„Освобождаване от стари идеи” и „ участие в нови проекти”
24 октомври – 22 ноември Пари
е хороскопът на Скорпиона през 2012-а. Може да дойде
Скорпионите спестяват всичко на един дъх и после
под формата на нови възможности в работата, посещение
харчат по същия начин. Финансовата прогноза за Скорна свети места, развиване на ново хоби и подобни.
пионите през 2012-а предлага да следвате балансирана
Ново начало и надежди във взаимоотношенията и в рабополитика по отношение както на спестяванията, така и на
тата ще се появят. Здравето ви също ще се подобри, което
харченето. Купуването и продаването на собственост ще
ще ви зареди с енергия и стремеж да вървите напред с
доведе до добри резултати. Може да се окажете в позиамбициозни планове.
ция да дадете пари на заем на приятели и познати, но го
Тази година е подходяща да се сприятелите с нови хора, но
правете с повишено внимание. Ако имате дългове, изчисви съветваме да ги избирате внимателно.
тете всичко до септември.
Работа
Любов
Сферата ви на работа ще ви изложи на предизвикателства,
По отношение на любовта има и добри, и не толкова дос които да се справите. Просто нещата няма да ви бъдат безпрепятствено
бри новини. Да започнем с хубавите неща: двойките, които са обвързани
поднесени на тепсия. Може да очаквате конфликти с ваши колеги в раот дълго време, ще надянат хомота. Приятели, които са влюбени един в
ботата. Ако бъдете търпеливи и се сдържате, това ще облекчи нещата за
друг, ще предприемат нещо и ще изразят емоциите си един към друг. От
вас. Ще можете да правите стратегии, съобразявайки се с дългосрочните
друга страна, ако сте били в дълга и неудовлетворителна връзка, сега е
си планове. Ако сте търсили работа известно време, сега ще почукате на
моментът да сложите край и да обърнете нова страница. Ще попаднете на
правилните врати. Ще бъдете оценени и признати във вашата експертна
нови хора, които ще искат компанията ви. Ако имате проблем във връзкаобласт. Ако са ви възложили нов проект, използвайте цялата си иновата, най-доброто решение е да го изясните чрез разговори.

Позициите на Сатурн и Уран за хороскопа на Лъва през
ната работа, паричното възнаграждение може да дойде
2012-а акцентират върху това, че всичките ви планове, за
и на по-късен етап. Ще получите конкретни резултати за
които сте работили през последните 2 години, ще бъдат
всичката упорита работа към края на годината. Това ще
24 юли – 23 август
осъществени. Откриват ви се чудесни възможности. Лъстане, тъй като сте на път да получите повишение и дори
вовете имат склонност да прибързват. Това е полезно от
увеличение на приходите.
време на време, но може също така да действа по друг
Любов
начин. 2012 година е свързана с голяма доза семейно обСтава ли дума за любов, става въпрос за трансформация
вързване и вероятно ще трябва да се примирите с някои
и смяна на ролята. Вие ще преминете през няколко етапа
роднини, с които може да влезете в спор. В такива слуна развитие. Ще има етап, в който ще чувствате, че романчаи се справете със ситуацията чрез логични обяснения,
тиката е станала прекалено обикновена и досадна. Това
вместо да се впускате в заядливи аргументи.
ще бъде само фаза на израстване. Повечето Лъвове тази
Според прогнозата за Лъвовете през 2012-а трябва специгодина ще открият как гледат на любовта. Ако сте женени,
ално да се погрижите за здравето си, особено работещите
това е изключително важен момент, в който да заздравите
жени! Има вероятност да ви засегнат алергии, коремни
връзката си. Най-добрият съвет, който можете да получиболки и други храносмилателни проблеми, които може да се проточат
те, е да следвате сърцето си и да не съжалявате за нито един момент.
известно време.
Пари
Работа
През тази година трябва да се фокусирате основно върху вашите спестяваЩе бъдете подпомогнати в работата, което ще ви помогне да бъдете пония. Влиянието на Юпитер и Слънцето ще ви предизвика да харчите повепродуктивни. Ще се появят нови възможности, където трябва да играете
че. Сега е моментът, когато трябва да си наложите контрол на бюджета и да
ролята на лидер. В някакъв момент напрежението в работата може да ви
балансирате разходите си по отношение на спестяванията си. Трансфорсе струва непоносимо, това ще бъде към юли и август. Лъвовете търсят
мации, съюз в любовта и напредък в кариерата основно вещае хороскопът
признание. На първо място те очакват признание и уважение за свършена Лъва за 2012-а.

Дева
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Прогнозите за Девите според хороскопа за 2012-а са, че
позиция, може да очаквате поощрение във връзка с фите трябва да бъдат издръжливи и емоционално стабилни
нансовата година. И още, ако искате да смените работатази година! Годината, която се задава, предлага и рози, и
та, по-добри възможности ще се появят след април. Има
24 август – 23 септември
бодли. 2012-а ще ви изложи на някои критични ситуации,
вероятност да пътувате до международни дестинации
които могат да доведат до болезнен резултат. Това може
заради работата.
да се случи както на работното място, така и в семействоПари
то. Може да бъде под формата на внезапни събития или
Разходите и бюджетът трябва да бъдат добре планирани.
серия от случки.
Годината се очертава да бъде пълна с разходи. Възможно
Обстоятелствата ще ви карат да реагирате импулсивно.
е да се наложи да инвестирате в семейни нужди, като куВъпреки че понякога това може да е лечебно, в повечето
пуване на къща, организиране на големи семейни събиситуации ще трябва да останете спокойни и да запазите
рания и подобни. Ще имате печалби и доходи през пърсамообладание. Да пренасочите ума си е добро решение,
вите три месеца на годината и след това ще има застой
тъй като това ще ви даде сила и стабилност. Другите асизвестно време. От финансова гледна точка годината ще
пекти, като любов, пари и взаимоотношения остават базавърши положително.
лансирани.
Любов
Работа
Ако сте били в застояла и неудовлетворяваща връзка дълго време, сега е
Професионалният живот, въпреки че ви излага на изпитания, обещава
моментът да се отървете и да насочите живота и емоциите си в нова повъзнаграждения. Проекти, които са били дълго време в застой, скоро ще
сока. Не бъдете агресивни, опитвайки се да насилите нещата да се случат
получат одобрение за изпълнение. Същевременно може да се заемете с
по вашия начин. По-добре изчакайте да мине малко време и всичко да се
нови задания и бизнес проекти. Вашето обкръжение също ще се увеличи,
нареди както трябва.
тъй като ще срещнете нови хора. Професионално, ако сте на мениджърска

Везни

АСТРОЛОГИЯ

Планетарните позиции в хороскопа на Рака за 2012-а гоята. Опитайте да прецените вашите дългосрочни цели и
ворят за промяна, особено свързана със съдружниците и
перспективи и ще имате своя план за действие.
колегите ви. Може да са под формата на някой приятел,
Пари
23 юни – 23 юли
Ако думи като „промяна” и „упорита работа” са силно
планиращ стартирането на нов проект, или близък, разнаблегнати в хороскопа на Рака за 2012-а, то със сигурстроен от емоционален спад.
ност има и печеливша страна. Най-важни са паричните
Всичко това ще поддържа вашия свят в състояние на постоянна еволюция. Раците са мечтатели, но и с променлипечалби. Финансовите печалби вероятно ще са високи в
во настроение и понякога са склонни да се засегнат по
началото на годината. Казват, че Раците обичат да харчат
повечето за храна и пазаруване, но все пак те са внимапесимистичен начин, когато има непредвидими промени.
телни с парите си. Следователно, ще похарчите цяло съсНай-добрият начин да се справите с това е да останете
тояние за любимите си неща, но ще успеете и да спестите
спокойни и да се отнесете към ситуацията като към просдоста. Ако имате някакви дългове, платете първо тях. И
то още един период. Добрите времена са пред вас, само
така, въпреки упоритата работа и промяната печалбите
трябва да отворите очите си за тях!
ви ще са големи тази година!
Работа
Любов
Тенденцията от предходната година продължава и тази
Всички се обръщаме към любовта, за да сме спокойни! Повечето Раци ще
година. За всички осезаеми резултати трябва да работите доста упорито.
се радват на спокоен любовен живот през тази година. Всички неясноти
По-скоро умствена работа и анализиране. По-висшестоящите в работата
ще бъдат изчистени и хармонията ще възтържествува. Раците винаги са
ще оценят усилията ви, което ще ви направи забележими. По отношение
склонни да мечтаят за вечери на свещи и разходки на лунна светлина.
на смяна в кариерата ще бъдете препоръчани. Вземайки предвид факта, че
Време е да ги осъществите. Ако сте планирали да се ожените, може да
светът в днешно време е задвижен от „препоръки” и „от уста на уста”, това
срещнете подходящия партньор. Ако сте се дистанцирали или огорчили
със сигурност е във ваша полза. Сред всичко това ситуацията в работата
от партньора си, всичко това ще бъде излекувано сега.
може да загрубее в резултат на вашите пристъпи на смяна на настроени-

Скорпион

Стрелец

Хората от тази зодия, често познати като „амбициозни
сблъскате с неприятни ситуации със семейството и родСтрелци”, винаги са с позитивна нагласа към живота. Честнините, оставете такта и дискретостта да ви водят.
ни, нежни и ентусиасти, хората, родени под този знак, по
23 ноември – 22 декември Кариера и финанси
природа притежават дарбата да бърборят и способността
Зависимост е думата, която най-добре ви описва в работада издържат на всяка негативна ситуация, отнасяйки се
та. 2012-а ви обещава отличия на работното място, с това
оптимистично. Хороскопът на Стрелеца през 2012-а обеидват възхищението и уважението. Вашите подчинени ще
щава да бъде вълнуващ със задаващи се нови начинания
ви търсят и ще зависят от вас. Ще станете по-уверени от
и ново начало. Евентуално смяна на мястото или възможвсичките тези признания, които получавате. През първата
ност за нова работа, както и всякакви други възможности
половина на 2012-а ще получите повечето цветя, рози и
ще са в изобилие.
слава. От гледна точка на финансите ще спечелите много
Любов
повече от очакваното.
Любознателната ви натура ще ви направи по-любопитни
Може да се разкрие нова бизнес перспектива или предза партньора ви. Ако вече сте в сериозна връзка, ще плаложение за нова работа, вие трябва да сте отворени към
нирате срещи, за да можете да опознаете партньора си повъзможности за кариера.
добре отпреди. Приятелствата и другите ви близки връзки ще са хармоЗдраве
нични. Има вероятност да възобновите стари приятелства и да започнете
Цялостното здравословно състояние ще остане стабилно. Може да имате
нови. Отношенията ви с децата ще се заздравят само в случай на социална
проблеми, свързани с нервната система и червата. Ако не сте, то скоро ще
обстановка като например семейно събиране. По отношение на романтибъдете в желаната физическа форма.
ката, дори да имат малки неуспехи и спънки, Стрелците никога не правят
Като цяло прогнозата за 2012-а за Стрелците обещава здраве, богатство и
компромис със своята ведра слънчева нагласа към живота и хората. Ако се
просперитет. Малките трудности винаги могат да бъдат решени.
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ХОРОСКОП 2011

Козирог

Хороскопът на Козирога за 2012-а предвижда Новата гоПари
дина да е изпълнена с перспективи и възможности. Тази
Финансовият сценарий изглежда балансиран тази година
година животът ви се насочва към постигане на такова
– няма да има някакви свръхпечалби, нито пък необичай23 декември – 19 януари
спокойствие, каквото никога не сте изпитвали.
ни загуби. Със сигурност ще имате парични печалби, но
Освен това прогнозите за Козирога през 2012-а също така
това ще отнеме време. Очаквайте да изчистите всичките
показват по-малко промени в настроенията и повече соси дългове през първите месеци на годината. Може да
циализиране и контакти. Ще има нови занимания, с които
имате увеличение на заплатата, също вероятни са и голеда се заемете. Също така е време за цялостна ретроспекми бонуси и стимули.
ция.
Любов
Работа
Любовта и връзката са от изключителна важност тази
Целите ви ще са много по-ясни тази година. Най-важното е,
година. Много е важно да обгрижвате партньора си и
че ще имате много неща за правене, очаквайте нови прода го/я изслушвате. Сега е времето да разрешите всички
нерешени проблеми от миналото и да продължите смеекти и още задължения. Общуването играе много важна
ло напред. Опитайте да бъдете търпеливи и оправдайте
роля както в офиса, така и навън. Всъщност това ви позвоцинизма си с оптимистични мисли. Обвързаните ще прекарат ценно врелява да се развиете като личност. По време на този процес ролята ви в раме заедно и ще планират почивки, брак също е заложен в прогнозата за
ботата също става по-ясна, можете да изпълните вашата част с прецизност
2012-а.
и точност. Ако сте решили да сменяте работата, предлагаме да изчакате до
март, ще имате много възможности.

„Опитайте се да бъдете по-малко колебливи” е съветът,
подкрепата на колегите си. Последните четири месеца
който изпъква от хороскопа на Водолея през 2012-а. Безот годината, т. е. от септември до декември, е времето за
грижен и все пак съсредоточен, изобретателен, но обърлаври и признание. Всичките усилия, които сте положили
20 януари – 19 февруари
кан – понякога водният носител ви прави човек, който все
досега, ще пожънат успех и позитивни резултати.
отлага.
Пари
Това води до нежелани задръжки и колебания. АктуалиБогинята на успеха и богатството ви залива обилно тази
зацията за знака на Водолея през 2012-а ви поставя в обгодина. Ще бъдете на финансов връх тази година. Вдигане
стоятелства, от които единственият изход е спонтанността.
на заплатата или наследство на собственост може да ви
Обезпокоителните въпроси от предишната година изчездокара най-добрата възвращаемост. Или може просто да
ват завинаги, но колебливостта ви към новите идеи и хора
спечелите от тотото! Големите парични печалби ще насамо ще върнат същия застой.
трупате през първите три месеца на годината, т. е. между
Социалният ви живот ще се подобри многократно, както и
януари и март. След това финансите ще се задържат на
семейният. Благодарение на смяна на работата или стъпедно ниво за известно време. Нещата отново ще наберат
ка напред в кариерата ще се озовете на ново място, сред
скорост от септември нататък до декември.
нови хора.
Любов
Кариера
Помислете дали да не се ожените за човека, когото обичате! Каква по-хуба2012-а започва на пълни обороти – работата е подходящо поле за изява
ва любовна прогноза за Водолея от звъна на сватбени камбани? Необвърна този стремеж. Това може да се постигне чрез поемане на нови задазаните Водолеи ще срещнат нови хора. Не е задължително да се впускате
чи и проекти. На работното място ще поемете нови роли и отговорности.
във връзка толкова скоро. И все пак небрежни срещи и романтични вечеОбединете всичките си иновативни идеи и ги изпълнете добре. Приемете
ри са начини да се опознаете.
това като трамплин към по-големия успех. На работното място ще имате

Водолей

Риби

Хороскопът на Рибите за 2012-а предвижда спокойствие
викателства ще ви насочат към нови цели, които пък от
през цялата година. Това важи за дома, работата, любовнисвоя страна ще доведат до нови постижения.
те връзки, както и приятелствата. Темпото, с което животът
Пари
20 февруари – 20 март
ще тече, ще задълбочи вашите виждания – вие ще можете
Най-много парична печалба тази година произтича от нада виждате нещата по-ясно. Ще преминете през постепенследяване на собственост. Това ще бъде под формата на
но развитие и израстване. Понякога може да се чувствате
стара земя или потомствена къща. Също така има вероятнапълно отстранени от живота и всички материални желаност да се сдобиете и с други материални блага от по-възния. Това ще е само фаза, съвсем скоро ще се върнете към
растните ви роднини. Очаквайте увеличение на доходите
нормалното еднообразие. У вас ще се зароди усещане за
и повишение. Към момента няма нужда да инвестирате в
свобода, което ще се отрази на вашите мисли, действия и
акции и облигации, тъй като не е дошъл моментът за вас.
поведение.
Въпреки че няма да имате загуби, печалбите също няма да
Работа
са различни от обичайните.
Астрологичните прогнози за Рибите за 2012-а обещават
Любов
позитивни резултати в работата и кариерата. Ще има риРибите са мечтатели и романтични, те имат склонност да
скове и нови рискови проекти, но вие ще търсите удоволствието от тях.
оплитат таен свят от любов и романтика около себе си. Тази година е вреЩе излезете от монотонността по някакъв начин, ако има такава във ваме да излезете и да дадете на мечтите си реална форма. Трябва да напрашите всекидневни задължения и работа. В периода между март и май ви
вите някои твърди стъпки във връзките си – дали ще е брак или по-сериозпредлага доста напрегната и усилена дейност на професионалния фронт.
но обвързване и отдаване, годината призовава. Необвързаните вероятно
Напрежението може да е голямо, но вие ще се наслаждавате на новите
ще срещнат сродните си души. Ако сте претърпели сериозно сътресение
работни цели. Няма спор, че ще бъдете добре възнаградени. Нови предизвъв връзката ви, опитайте се да го решите.
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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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Обичайте се!

www.krasnaya-bg.com

