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От Долината на розите - 
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Скъпи приятели и съмишленици, 

Пролет е!

Всяка година очакваме с растящо нетърпение да 
усетим как ни събужда нежната усмивка на пролетното 
слънце и ни донася нови усещания, нова радост, нови 
мечти и изживявания! Всеки път се влюбваме отново и 
отново в този пълен с красота и надежди омаен сезон, 
изпълваме се с нови планове и очаквания, взимаме бър-
зи решения, отдаваме се напълно на вълшебството, кра-
сотата и великолепието на ПРОЛЕТТА! 

В нашия нов брой ще споделим с вас нашите нови 
проекти, радостта ни от новата визия и мащаб на фабри-
ката ни и няколко, надяваме се, полезни идеи за вашето 
добро пролетно настроение! 

Допуснете слънцето до вас и посрещнете с отворе-
ни обятия магическата пролет!

Екипът на Bilka Lifestyle 
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Преди повече от 18 години, вдъхновени от природните 
богатства на България и възможностите, които ни предоставят 
те за развитие на българска натурална козметика, ние създадо-
хме марката Bilka и изградихме свое развойно звено и фабрика 
за производство. Разположена в „самото сърце на България“, 
козметичната ни фабрика е на стратегическо място. В непо-
следствена близост, от едната ни страна са известните с плодо-
родието си гроздови насаждения на българските сортове Мав-

руд и Мерло - Виноградец, Карабунар, Брестовица, Асеновград, 
а от другата ни страна само на няколко километра е известната 
в цял свят омайна Долина на розите.

През 2013 година компанията стартира дългосрочна 
програма за цялостно обновяване, модернизация и рекон-
струкция на козметичната фабрика, която е създадена и изгра-
дена през 1996 година. Амбициозният инвестиционен план на 
компанията обхваща периода 2013-2018 година и цели цялост-
но привеждане на производствената база в съответствие с ев-
ропейските норми и изисквания. 

С настъпването на пролетта и в синхрон с възраждаща-
та се природа „Билка Лайфстайл“ ООД осъществи първия етап 
от инвестиционната си програма и влезе официално в обно-
вения си дом. Изпълнените мерки по проект „Намаляване на 
енергоемкостта на производството в „Билка Лайфстайл“ ООД 
по Договор за безвъзмездна помощ на Европейския фонд за 
регионално развитие, ОП „Развитие на конкурентоспособност-
та на българските предприятия“ e първият етап от мащабен 
инвестиционен план на компанията за модернизация и рекон-
струкция на производството. Въвеждането на енергоспестява-
щи производствени технологии, както и мерки за намаляване 
на енергоемкостта, ще позволят на компанията да повиши кон-
курентоспособноста си и разшири продуктовото портфолио, 
като оптимизира производствените процеси. По този начин 
компанията ще отговори на все по-високите изисквания на 
своите потребители, както и ще им гарантира високо качест-
во и пълно покритие на европейските норми и изисквания-
та, в това число и стандарт „Добри производствени практики“ 

(GMP). Инвестиционната програма е изцяло съобразена и с 
екологичните норми на производство.

Цялостното изпълнение на инвестиционната програма 
на компанията ще предостави нови възможности за развитие 
на Bilka Lifestyle, която е специализирана в развитието на нату-
рални продуктови линии, базирани на отличителни маркетин-
гови концепции. За да отговорим на нуждите на съвременните 
динамични потребители, все по-ориентирани към природосъ-
образния начин на живот, непрекъснато трябва да развиваме 
и надграждаме продуктовите си линии, като добавяме все по-
съвременни и ефективни продукти. Колекциите, произвеж-
дани под собствени търговски марки: „Bilka Collection”, „Bilka 
Homeopathy”, “Bilka Dent”, „Bilka Upgrape”, са добре известни на 
потребителите и се ползват с високо доверие. Те са една много 
добра основа за надграждане и последващо ниво на развитие.

Инвестицията се осъществи благодарение на опера-
тивна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007-2013 година в партньорство 
с Европейския фонд за регионално развитие.

Bilka Lifestyle.Ltd

Bilka Lifestyle Ltd 
Нов дом - нови възможности
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Подмладяваща Anti-Age козметична серия ROSA 
DAMASCENA с включени в състава доказано ефективни, 
висококачествени органик розова вода и натурално ро-
зово масло.

Почитта към розата е символ на преклонението пред 
красотата. Народното изкуство е съхранило най-стойностните 
истини за света; непреходните открития на една народна есте-
тика, създадена от хармонията и съвършенството на природа-
та, от нейните цветове, звуци и настроения. 

Розовият цвят е вплитан в шевици, повтарян в дрехи и 
накити, пресъздаван е в легенди, музика и танци; мерило е за 
непреходна хубост. Затова и хората, които го отглеждат, славят 
с празник това красиво цвете, което се ражда за живот, за да 
създава настроението и поезията на дните ни.

Най-хубавото розово масло поради климатичните осо-
бености и сортовете растения идва от „сърцето“ на България – 
Розовата долина. 

Познато е в целия свят и е с цената на златото!
Розовото масло изглажда кожата, стимулира възста-

новяването на клетките, притежава бактерицидно действие и 
уникални свойства. Използва се и в ароматерапията – отстра-
нява меланхолията, действа стимулиращо на сетивата, пови-
шава самочувствието и дори либидото, откъдето вероятно е 
дошло и другото название на розата – „цвете на влюбените“...

Вдъхновени, ние създадохме нашата козметична серия 
на базата на най-висококачественото българско розово масло 
и органик розова вода от Rosa Damascena – признати в цял свят 
и използвани от световните марки продукти в парфюмерията и 
козметиката.

Bilka Collection представя

ПОДМЛАДЯВАЩ Anti-Age КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 
ROSA DAMASCENA

С натурално розово масло и органик розова вода с гаран-
тиран български произход и доказано високо качество
Крем за лице с подмладяващо Anti-Age действие на основата на 
иновативна комбинация между биологично активни съставки: 
натурално розово масло и органик розова вода с гаранти-
ран български произход и най-високо качество;
революционна съставка с биотехнологичен произход 
VENUCEANE – ограничава появата на бръчки и осигурява пер-
фектна защита от атмосферните условия и вредното влияние 
на околната среда;
масло от ший, алантоин, Д-пантенол 
Биологично активният комплекс стимулира обновяването на 
кожата на лицето в дълбочина и видимо намалява признаците 
на стареене. Ефективно подхранва кожата, изглажда бръчките, 
овлажнява и изравнява тена. С UV защита.  

ГЕЛ около очи 
ROSA DAMASCENA 
 
Съдържа 36% висококачествена органик розова вода с га-
рантиран български произход
Гел за деликатната зона около очите с осезаемо стягащ и из-
глаждащ ефект. Благодарение на леката си формула попива 
бързо, освежава и овлажнява кожа около очите. Органик ро-
зовата вода прониква в дълбочина, като видимо изсветлява 
тъмните кръгове под очите, изглажда фините бръчици и при-
дава свежо излъчване.

ГЕЛ за измиване на лице 
ROSA DAMASCENA

Съдържа органик розова вода с гарантиран български 
произход и доказано високо качество
Гелът измива лицето по-нежно от обичайните миещи средства, 
поддържа нормалния воден баланс на епидермиса и не дразни 
очите. Органик розовата вода има силно изразено антибак-
териално действие, като едновременно с това съхранява ес-
тествената влага в кожата. След употреба кожата е успокоена, 
омекотена и тонизирана, без усещане за изсушаване и опъване.

Очаквайте новата серия на 

Bilka Collection ROSA DAMACSENA 

в  търговските обекти за Великден!
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Подмладяващ Anti-Age КРЕМ ЗА ТЯЛО
ROSA DAMASCENA

С натурално розово масло и органик розова вода с гаран-
тиран български произход и доказано високо качество
Подмладяващ крем за кожата на тялото, създаден на основа-
та на биологично активен комплекс с високо съдържание на 
етерични масла: органик розова вода и натурално розово 
масло. Кремът стимулира обновяването на кожата отвътре и 
видимо намалява признаците на стареене. Подхранва в дъл-
бочина и подобрява кръвообращението, тонизира, осигурява 
необходимата влага и омекотява.  

Основни съставки и характеристики:

 Органик българска розова вода 
Органик розовата вода, която влагаме, е много специална 
– съдържанието на етерично масло е приблизително 0,1% в 
сравнение с Българския държавен стандарт (0.025-0.04%). По-
вечето от розовата вода, произведена в България, е страничен 
продукт от дестилацията на розово масло. Технологията, която 
се използва за производството на вложената от нас Органик 
розова вода, е различна и продуктът съдържа 3 - 4 пъти по-голям 
процент розово масло, което е естествен консервант и запазва 
водата стабилна и микробиологично чиста. Суровината, която се 
използва, е от специални органични сертифицирани насаждения. 
Органик розовата вода е богата на флавоноиди и витамини, 
сред които А, С, D, Е и В3, които са от изключително значение за 
външния вид и здравина на кожата.
•	 Овлажнява, въздейства и тонизира всички типове кожа. 
•	 Преди почистване на лицето от грим може да напръскате 

кожата с розова вода за улесняване на  премахването на 
замърсяването , а кожата остава за дълго мека и сияеща.

•	 Намалява появата на бръчки и осигурява pH баланс на 
кожата.

•	 Помага при слънчеви изгаряния – може да напръскате ко-
жата с розова вода за облекчаване на усещането.

•	 При кожни раздразнения и белези от изгаряния облекчава 
неприятното усещане.

•	 Има антисептични свойства - може да се нанася и върху 
рани, унищожава и някои бактерии, предизвикващи  кож-
ни несъвършенства.

•	 Подобрява кръвообращението в малките кръвоносни съ-
дове, помага при спукани капиляри.

 Натурално българско розово масло
Българското натурално Роза Дамасцена масло е безспорно 
признато като най-доброто в света. 100% натурален продукт, 
получен чрез водно-парна дестилация на цветовете на масло-
дайната роза (Rosa Damascena P. Miller). От около 3000-3500 кг 
цветове се получава 1 кг скъпоценна течност. Всеки розов цвят 
е под стриктен контрол при входа на производството, самия 
процес и съхранение. Цветята се отглеждат в специално обо-
собени сертифицирани розови полета, разположени в Долина-
та на розите, където благодарение на уникалната комбинация 
от благоприятен климат и почвени условия, отглеждането на 
рози е с традиции повече от 300 г.
Българското розово масло съдържа над 300 ценни съставки. 
Високата му оценка е поради оздравяващите, разкрасяващи и 
терапевтични свойства, както и многопластовия, дълбок аро-
мат. Една капка от него създава лукс и лекува, възстановява, 
подмладява и хидратира по най-нежния начин. Премахва гру-
бия релеф на кожата, белези от акне и рани. 
Не е токсично!
Използва се в целия свят не само в парфюмерията и козметика-
та, но и в ароматерапията, фармацията и хранително-вкусовата 
промишленост.

 VENUCEANE™
Революционна съставка с биотехнологичен произход!
•	 Anti-Аgeing, Anti-UV+IR photo damage подобрява ар-

хитектура на кожата, като ограничава и формирането на 
бръчки

•	 доказан хидратиращ ефект 
•	 защита от атмосферните условия на околната среда
•	 коригира активирането на свободните радикали според 

температурата
•	 детоксикиращо действие и противодействие на произ-

водството на свободните радикали, предизвикано от IR
•	 доказано действие срещу инфрачервената радиация, 

предпазва от стреса, който причинява IR. 

Подмладяващ Anti-Age КРЕМ ЗА РЪЦЕ
ROSA DAMASCENA

Съдържа висококачествена органик розова вода с гаран-
тиран български произход
Крем за ръце с подмладяващо Anti-Age действие, създаден на 
основата на биологично активен комплекс, съдържащ органик 
розова вода, витамин А, глицерин. Ефективно възстановява 
тургора на кожата на ръцете, подхранва и изглажда, като при-
дава свеж и младежки вид. Съдържа UV протектор.

ТОНИК за почистване на лице
ROSA DAMASCENA

Съдържа 20% висококачествена органик розова вода с га-
рантиран български произход
Тоникът перфектно почиства и овлажнява кожата на лицето, 
без да я дразни и изсушава. Кожата е тонизирана и освежена 
за целия ден. Органик розовата вода има силно изразено ан-
тибактериално действие, като едновременно с това съхранява 
естествената влага в кожата.
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Хидратиращ гел за 
измиване на лице 

AQUA NATURA Хидратиращ крем 
душ-гел за тяло 
AQUA NATURA

Хидратиращ гел-скраб
за измиване на лице

Възстановяваща емулсия 
за тяло AQUA NATURA

Антицелулитен гел
с БЯЛО ГРОЗДЕ

Гел за извайване на бюст
с БЯЛО ГРОЗДЕ

Модулатор за тяло
MAVRUD Age Expert

1313

Идва пролетта, слънцето грее, настроението ни се повишава. 
Хвърляме топлите дрехи, изваждаме пролетните, оглеждаме 
се в огледалото и в повечето случаи НЕ СМЕ ДОВОЛНИ! Защо? 
Забравили сме да поддържаме форма с движение, намерили 
сме оправдание за това, отпуснали сме се. Не сме се хранили 
балансирано и здравословно, не сме правили разходки... Като 
всяка година чакаме ПРОЛЕТТА, т. е. прикривали сме се. 
Сега този сезон дойде и време за губене и отлагане няма! Най-
доброто средство е да сменим нагласата си, да се мотивираме 
и да си представим как изглеждаме, когато сме във форма, и 
да започваме – за да се чувстваме добре, да се харесваме и 
обичаме!
Дошло е нашето време, най-подходящият сезон да почистим 
всичко около нас – дома си, душата, тялото. Да се освободим от 
зимата и да посрещнем топлото време с гордо вдигната глава!
Приготвили сме няколко съвета, които при нас работят и силно 
желаем и при вас да е така!

Почистването! 
За да сте във форма, почистете тялото си отвън и отвътре – 
храносмилателната система от токсините и кожата от мъртвите 
клетки. Досега покривахме кожата с дрехи, сега вече искаме тя 
да е нежна и сияйна. Затова купете си четка или ексфолираща 
гъба от близката аптека или специализиран магазин. Нека 
вашите ежедневни душове се превърнат в търкане и 
премахване на мъртвите клетки, за да подготвите една добра 
основа за следващата стъпка.
Няма да има цялостен ефект, ако не смените нагласата си към 
храната. Старата рецепта – балансирано, често и по-малко, 
е вечна! Повече вода, чайове, фрешове, пресни плодове и 
зеленчуци. По-малко мазнини, захар и тесто. 

Раздвижете се!
 Осигурете на своето тяло поне 30-40 минути на ден движение 
по избор, най-добре различни натоварвания за всяка част на 
тялото си. Ако нямате любим спорт, отивайте на работа пеша, 
правете бързи разходки сред природата, запишете се в група 
за спорт, която не сте посещавали до този момент, защо не и 
танци. Разнообразието, което се предлага, е голямо, а цените са 
достъпни. Не се лишавайте, сега е моментът!

Глезете се! 
Ако имате възможност, правете поне веднъж седмично вана 
с подходящи масла и соли. Това ще подобри овлажняването 
и ще витализира кожата ви. Направете си морска терапия 
вкъщи с морска сол, която се продава във всеки магазин. В 
този естествен продукт се съдържат повече от сто минерални 
вещества, състоящи се от над 80 химични елемента. Той оказва 
благоприятно влияние върху външния слой на кожата, има 
свойството да я изглажда, както и да извлича негативното 
напрежение от тялото. Много е подходящо също да позволите 
на кожата си да диша и да усетите радостта на слънчевите лъчи. 
Отидете на близък до вас открит минерален басейн – знаете 
как действат минералните води на кожата! За радост нашата 
страна е пълна с извори и те са съвсем достъпни.

Подхранване на кожата – 
започнете да го правите ежедневно след душ или вана с 
подходящи масла, емулсии, кремове и млека за тяло. Пазарът е 
богат на тези продукти и вие знаете, че ще усетите ефекта съвсем 
скоро само с тези малки усилия. Не забравяйте и да започнете 
работа по проблемните/целулитни  зони със средствата, които 
се предлагат. Знаете, че е необходима упоритост – не трябва 
да се намират оправдания и мързелът да ви побеждава! Не се 
давайте!

Специални грижи за лицето – 
през този сезон радостта ни завладява, настроението и 
самочувствието ни се подобряват, но не трябва да забравяме, 
че лицето ни има нужда от пролетно възстановяване. Добре е 
след зимата  да се обърнем към своя козметик за съвет, свързан 
с премахване на мъртвите епидермални клетки. Вероятно 
ще ни посъветват да си направим леки пилинг процедури 
в зависимост от вида на кожата. Изключително важно е не 
само да се радваме на слънцето, а и да предпазим кожата си 
от  зачервяване и увреждане, както и да забавим стареенето. 
Препоръчително е да употребяваме кремове за лице със 
защитен UV фактор.

Bilka Lifestyle.Ltd

Събудете тялото и 
лицето си за пролетта! 
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Преди зимата и лошото време да се завърнат, ни се иска още 
сега да помечтаем за свежестта на пролетта и положителната 
енергията, която ни носи новият сезон. 
И докато дойде ред на пролетното почистване и обновяването 
на гардероба, решихме да проверим какви са новите тенденции 
при маникюра за пролетно-летния сезон. 

Ярки и свежи цветове
През Пролет/Лято 2014 неоновите цветове ще бъдат заменени 
от ярките и зареждащи с енергия багри. През пролетта бъдете 
изключително смели и без никакви колебания заложете на 
свежите нюанси като акцент. Яркосините тонове, слънчево 
жълтото и портокаловият цвят ще са най-актуални и 
определено ще ни донесат настроение в сивото и натоварено 
ежедневие. 

Пастелни тонове
Пастелните тонове също ще са актуални през този сезон. И 
ако предпочитате по-деликатна визия, изберете приглушените 
и неутрални нюанси като светлорозовите и бледосините, 
телесния цвят и мекото пастелно сиво. 

Тъмни и мрачни цветове
Тенденцията на тъмната палитра ще продължи и до пролетта. 
Ако тъмните и мрачни цветове са вашият избор, заложете на 
тъмнозеленото, на богатия и плътен син цвят и класиката в черно.

Блясък и загадъчност
Маникюрът може да бъде вашият интересен аксесоар, ако 
използвате като акцент сребърни тонове и кристалчета, които 
буквално да улавят светлината. Най-лесният начин ноктите ви 
да заблестят е, като използвате лак за нокти с блестящи частици 
и завършите с матиращ топ лак. Под матиращия слой топ лак 
бляскавият лак ще даде дълбочина и загадъчност на ноктите ви 
по един фин и интересен начин.

Естествен вид на ноктите 
Не трябва да забравяме, че добре поддържаният маникюр е 
важна част от модната ни визия, а естественият вид на ноктите 
определено е тенденция и за новия сезон. Ще постигнете този 
ефект, ако оформите ноктите си къси и нанесете фин слой лак с 
телесен цвят. А ако тази визия е прекалено обикновена за вас, 
създайте лек, бляскав ефект със сребърно, поставено само на 
върховете над естествения нокът.
И накрая, но не на последно място по важност – не забравяйте 
да предпазвате ръцете си от сухота, като полагате грижа за 
тяхната хидратация. Винаги използвайте лосион или крем за 
ръце. Според дерматолозите един от най-важните съвети за 
грижа за ръцете е да прилагате хидратиращия крем след всяко 
измиване на ръцете.

автор: Кристина Младенова

маникюрът – 
свеж и 
пролетен 
аксесоар

Крем за ръце 
MAVRUD age EXPERT Крем за ръце и нокти  

БЯЛО ГРОЗДЕ

Глицеринов балсам за 
ръце регенериращ

Крем за ръце и нокти
Бяло вино Крем за ръце и нокти

Червено вино 15

Зд
РА

в
е и

 х
А

Рм
о

Н
и

яЗд
РА

в
е 

и
 х

А
Рм

о
Н

и
я

14 15



Аромат на пролет 
Разумното хранене е простата и подразбиращата се 
предпоставка чрез наслада да водим хубав и пълноце-
нен живот. Сезонната храна, разнообразието и фанта-
зията допринасят много за това приказно вълшебство! 
Тенденцията за завръщане към традиционната, семпла, 
но пълна с носталгия по позабравени аромати кухня е 
навсякъде по света.
Старите семейни специалитети на баба и мама са все 
по-желан и очакван гост на трапезата ни. В търсене на 
позабравени интересни идеи кой не е надничал с любо-
питство в старите им тефтери?
Вдъхновението да пресъздадем някои техни рецепти 
чрез нашия личен поглед и усещане за вкусна храна е 
още по-силно и допринася за уют в дома и сърцата ни.
Легендарният швейцарски готвач Фреди Жирарде 
казва: “Вероятно яденето е наистина най-голямото 
удоволствие на този свят, което ние, хората, можем да 
изпитаме. Защото кой има цял живот 3 пъти на ден пер-
фектен секс?”

Петя Щифлер

Необходими продукти
за 5-6 порции

Една маруля
250 г пушен бекон
200 г сварен нахут
1 средна краставица
½ връзка пресен лук
1 връзка репички
½ връзка пресен босилек

За салатения сос

3-4 с. л. зехтин
3 с. л. майонеза
2 с. л. кисело мляко
1 с. л. дижонска горчица (или друга на вкус)
1-2 с.  л. лимон
сол и черен пипер 

Салата с нахут и хрупкав бекон

хрупкави кори с подправки

Необходими продукти за 6 броя

200 г бяло брашно
100 г фин грис
1 пакетче суха мая
2 с. л. зехтин
1 ч. л. захар
1 ч. л. сол
1-2 с. л. сусам, чубрица, кимион или други по избор
още необходими – няколко с. л. зехтин за намазване на корите
Начин на приготвяне

1. Брашното и грисът се пресяват, разбъркват се с остана-
лите продукти (без подправките) и с малко хладка вода 
се замесва меко тесто. Втасва, покрито до удвояване на 
размера. Намесва се и се разделя на 6 топки, които се 
оставят покрити настрана. 

2. Всяка топка се разточва до максимално тънка кора, като 
се ръси често с брашно. Поставя се върху хартия за пе-
чене, намазва се със зехтин, поръсва се с подправки, по 
желание и със сол.

3. Пече се в предварително загрята на 180-1900С фурна 7-8 мин. 

Начин на приготвяне

1. Всички продукти за соса се разбъркват (при 
необходимост се доовкусява) и се смесват с на-
хута. Беконът се нарязва на тънки лентички и се 
запържва без мазнина. Оставя се върху кухнен-
ска хартия да се поизцеди.

2. Салатата се обърква с всички продукти, раз-
пределя се в подходящи чинии, поръсва се с 
бекона и се сервира.
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Необходими продукти за 4 порции

Около 600 г писия (или друг вид рибно филе)
50 г настърган пармезан
5-6 с. л. сметана 
1 жълтък
сол и черен пипер на вкус

За пюрето

600-700 г картофи
150 г замразен спанак (или 3 шепи пресен)
150 мл прясно мляко
100 мл сметана
40 г масло
1-2 скилидки чесън
1 връзка пресен лук

Начин на приготвяне

1. Лукът се нарязва на дребно и се запържва до прозрач-
ност. Прибавя се спанакът, задушава се 5-10 минути, сипва 
се смeтаната, добавят се счуканите скилидки чесън, сол, 
черен пипер и като кипне, се отдръпва от огъня.

2. Обелените картофи се сваряват, намачват се не много 
фино, разбъркват се с маслото, сол на вкус и млякото. 
Смесват се със спанака.

3. Пармезанът се разбърква със сметаната, жълтъка и под-
правките. 

4. Рибните филета се ръсят със сол, черен пипер и брашно 
отвсякъде и се поставят в подходяща тефлонова тава (или 
в тавата от фурната върху алуминиево фолио или хартия 
за печене).

5. Намазват се с пармезановата смес и се пекат в предвари-
телно загрята фурна, горен реотан (в по-горната част на 
фурната) около 10 мин. на 230-2400С.

Риба писия 
с картофено-
спаначено пюре

Необходими продукти
450-500 г брашно 
200 г смлени орехи
150 г захар
100 г мед
2 яйца (ако са малки - 3)
100 г масло 
1 ч. л. сода бикарбонат
2 щипки сол

блини с пушена 
сьомга и яйчен 
крем
Необходими продукти за 6 порции

60 г брашно от елда
40 г бяло брашно
150-200 мл прясно мляко
1 ч. л. суха мая
1 ч. л. захар
1 ч. л. сол
250-300 г пушена сьомга
копър за украса

Необходими продукти за яйчения крем

4 яйца
50 г меко масло
3-4 с. л. заквасена сметана (или 2 с. л. кисело  мляко + малко сме-
тана)
сол на вкус

Начин на приготвяне

1. Брашната се пресяват и разбъркват с хладкото мляко, сол-
та, захарта и маята до хомогенна смес (с консистенция на 
кекс). Покрива се и се оставя да втаса.

2. Яйцата се сваряват 10-12 минути, обелват се, отделят се 
белтъците от жълтъците. Жълтъците се претриват през 
едра цедка и се разбъркват с маслото. Белтъците се наряз-
ват на малки кубчета и заедно със заквасената сметана се 
объркват в жълтъчената смес. Подправя се със сол.

3. Тестото се разбърква леко, с голяма супена лъжица се за-
гребва от сместа и се изпържват блини с диаметър около 
6-7 см в тиган, намаслен с малко олио.

4. Върху блините се слага от яйчения крем, парченце сьомга 
и се украсява с копър.

медена торта 
с орехи

По избор:
Ванилов крем
1.2 л прясно мляко 
50 г масло
200 г захар
60 г натурално нишесте
2 жълтъка
1 яйце
2 ванилии 

Сметанов крем
300 мл готварска сметана
700 мл заквасена сметана
150 г пудра захар
2 ванилии
1 с. л. ром

За поръсване 
100 г смлени орехи
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Петя Петкова Щифлер е известен кулинар, автор на „111 рецепти около света”, участник 
в предаването „Lord of The Chefs”, част от „Момичетата от града”. Тя обича да експери-
ментира с различни вкусове и аромати и каквото и да приготвя, влага в него цялото 
си сърце. 
 „Имайте предвид, че винаги голямата любов и големият успех са свързани с голям риск” 
е казал Далай Лама. Но за да не се налага да рискувате, ви даряваме с 69 изпитани аф-
родизиака, с които бързо и сигурно да стигнете до любовта... или да я събудите отново! 
Защото във връзката доживотна гаранция няма. Единственото сигурно е, че желанието 
да се раздаваме безкористно винаги дава резултати. Затова не пестете времето, чув-
ствата, вдъхновението си за тези, които обичате. Предлагаме ви 69 начина да проверите 
дали любовта наистина минава през стомаха. 
Книгите на Петя може да намерите в книжарниците на „Сиела“, както и във всички добре 
заредени книжарници в страната, също и онлайн.
За контакт и поръчка на книгата: Facebook - Petia Petkova Stiffler или на  
http://petiapetkovastiffler.blogspot.com/
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Начин на приготвяне
1. Медът се разтопявя на огъня, добавя се содата и се раз-

бърква. Когато побелее и кипне, се отдръпва настрана. 
Прибавя се маслото.

2. Отделно яйцата се разбиват със захарта и се разбърк-
ват с медената смес, орехите, солта и брашното. Върху 
повечко брашно се замесва меко тесто. (То остава лепка-
во, не е нужно да се прекалява с брашното.) Оформят се 
7 питки (по около 160 г всяка), оставят се върху брашно, 
покрити с кърпа.

3. Всяка питка се разточва върху намазана с малко олио 
пергаментова хартия, поръсвайки с брашно (под харти-
ята сложете навлажнена тънка кърпа или тензух, за да 
не мърда), с приблизително кръгла форма до максимално 
тънко положение.

4. Пекат се в предварително загрята на 2000С фурна около 
5 минути. Веднага се изрязват блатове с не много остър 
нож, за да не се разреже хартията. (Аз го правя, като вър-
ху изпечената кора слагам форма за торта с диаметър 
26 см и я притискам, за да не мърда.)

5. За сметановия крем: по отделно се разбиват смета-
ната с 50 г пудра захар и заквасената сметана със 100 
г пудра захар. Двете смеси се разбъркват внимателно с 
шпатула и се намазват блатовете отстрани и отгоре. 
Заглажда се красиво и се поръсва отвсякъде с орехите.

6. За ваниловия крем: млякото се кипва, добавят се 
захарта и ванилиите. Отдръпва се от огъня. Отделно се 
разбиват жълтъците и яйцето. Нишестето се разтваря 
в малко хладка вода и се смесва с яйцата. Сместа се сипва 
на струя в млякото, като се разбърква непрекъснато. 
Връща се на печката и се бърка на среден огън до сгъстя-
ване. Като започне да къкри, се отстранява от огъня и се 

добавя маслото. Разбърква се от време на време, за да не хване 
коричка, и като се охлади, се намазват блатовете.

Ако правите тортата с ванилов крем, е добре да изрежете 
блатовете една идея по-малки от 26 см диаметър, за да може 
да ги намазвате във формата. В противен случай, понеже кре-
мът е по-течен от сметановия, блатовете леко се размес-
тват и тортата няма да има хубав външен вид.
Желателно е преди консумация да престои 10-12 часа в хладилник.

белчин
и легендата 
Цари мали град

От години посещавам 
Белчин с приятели. Наслажда-
ваме се на минералните води 
и плажовете там, особено в 
сезон, когато не са отворили 
още традиционните открити басейни. Водата е чудесна, усло-
вията – приемливи и непретенциозни, и това ни се виждаше 
достатъчно. Селището си беше типично българско, изглеждаше 
със затихващи функции, без особена поддръжка и  изненади. 
Преди няколко години видях табелка на църквата „Св. Петка“, 
с удоволствие я посетих и останах възхитена от подхода на 
възстановяването й. Оказа се, че е построена през XVI в. върху 
основите на по-стара сграда от XIII–XIV в. Реставриран е пър-
воначалният й вид, както са възстановени и голяма част от 
оригиналните икони. Направо грее с каменната чешма до нея и 
нацъфтелите червени мушката, а благ свещеник разказва исто-
рията. Чувстваш се едновременно горд и изпълнен с надежда. 

Разбираме, че се завършват и разкопките на хълма Св. 
Спас, само вдигаме глава и виждаме, че нещо мащабно се случ-
ва. Преданията разказват, че там някога е имало голям манастир 
или старо селище, наричано Цари Мали град, чиито останки са 
се виждали до XIX в. От 2007 г. археолози под ръководството на 

Веселин Хаджиангелов започ-
ват проучването на хълма и 
съвсем скоро се появява за-
пазено римско укрепление, 
разположено на площ от 9 

дка. Учените разкриват 350 м от крепостните стени и 6 страже-
ви кули. В самата крепост са намерени останки от стопански 
постройки, много керамика, сечива, монети и оръжие. Според 
археолозите първите укрепления тук са изградени през IV в. сл. 
Хр., макар че са открити и следи от доста по-ранни тракийски 
поселища. Гарнизонът на крепостта вероятно е контролирал и 
охранявал района, известен с рударството си, и пътищата, мина-
ващи през тази част на Средиземна Дакия. Крепостта е претър-
пяла няколко унищожителни нападения. Първи поражения по 
нея нанесли вестготите, след тях хуните през V в. са я разрушили 
из основи и животът в района е замрял за близо век. През VI в. 
крепостта е издигната отново, но не е устояла на атаките на ава-
рите. Разрушително земетресение в края на същия век оконча-
телно я унищожава – при разкопките откриват фасадите на двете 
стражеви кули около главния вход, рухнали напред като килим 
от дялани камъни и тухли. Точно те дават възможност при рекон-
струкцията да бъде възстановен автентичният им изглед.
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Обещаваме си да 
го посетим и го правим! До 
възстановената крепост се 
достига много лесно и има 
варианти – по асфалтов път 
с автомобил, две екопътеки 
или релсов кабинков лифт. 
Изглежда впечатляващо! 
Пълен е контрастът със ста-
рините в България, които 
сме свикнали да посещава-

ме. Помислено е за всичко. Обновена е не само крепостта, а и 
цялата среда около нея – осветена е денонощно, поставени са 
пояснителни табели по широките алеи за посетители, напра-
вени са атракции за децата – въжен мост и детска площадка, 
за да може да се отдъхне и да се продължи да се разглежда 
пространството от около 10 дка. Присъстват и обичайните за 
световните забележителности аудиогайдове и автомат за въз-
поменателни монети.

Крепостта Цари Мали град носи атмосферата на късна-
та античност и ежедневието на цивилното население от епоха-
та. Могат да се видят експозиции на римски военни доспехи и 
стенобитни оръдия, възстановени оригинални артефакти като 
подкови, звънци, нашийници, реконструкции на ежедневното 
облекло на местното население, реконструкция на вертикален 
тъкачен стан, множество накити и копчета. Монетите са най-мно-
гобройните находки от крепостта, а една от най-впечатляващите 
е бронзова монета-минима на императрица Гала Плацидия. 

Извън крепостните стени е разкрита християнска 
черква, предполага се изградена през XIV–XV в. върху по-ста-
ра базилика от VI в. Под нея са намерени основите на черква, 
датирана от средата на XV в., което я прави една от най-старите 
християнски постройки по нашите земи. По-долу се виждат и 
останки на езическо светилище.
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Средствата за масова информация формираха устойчив 
образ на успешния човек, който при никакви обстоятелства не 
страда от наднормено тегло. Именно затова усилията на пове-
чето от съвременните  хора са насочени към достигане на този 
идеал и премахване на излишните килограми. Наблюдавайки 
отстрани, няма как да не забележите, че хората с проблемно тегло 
реагират различно. Едните не виждат никакъв проблем да отслаб-
нат – само е нужно да започнат да ядат по-малко. Хората, които 
заемат тази позиция, обикновено са слаби. На противоположната 
страна са по-пълните хора, изпробвали всевъзможни средства за 

отслабване, но безрезултатно. А да ядат по-малко, те просто не 
могат.

За да се обяснят причините за поява на излишното тегло, 
трябва да погледнем на проблема в цялостност, като на първо мяс-
то е психическото състояние на човека. Пълните хора – въпреки 
разпространеното мнение за тяхната флегматичност, се отличават 
с обострени възприятия за света. Те преживяват дълбоко и силно 
всякакви недоразумения и обиди, намират много поводи за тре-
вога и въобще повече са склонни да попадат в стресови ситуации. 
И за да излязат от омагьосания кръг, те „изяждат“ получения стрес.

Проблемът с преяждането 
не е в стомаха, а в главата

Управата на Цари Мали град планира от тази година 
там да се провеждат концерти и исторически възстановки, 
както и лятно кино с тематични филми.

Белчин се възражда! 
Проектът за реставрацията и експонирането на 

крепостта e финансиран  по оперативна програма „Регио-
нално развитие“, дейностите се ръководят от община Са-
моков, а изпълнението е на „Главболгарстрой“. От лятото на 
2013 г. всеки може да я посети. 

Оставаме с уважение и гордост от предприемчи-
востта и професионализма на екипа, положил тези усилия.

Можем само да ви посъветваме – посетете Белчин! 
Заслужава си!

Bilka Lifestyle.Ltd
снимки: www.carimaligrad.com

Село Белчин се намира на 15 км от Самоков, 50 км от 
София и 145 км от Пловдив. 
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ПЛЪХ

Според китайската астрология 2014 г. е годината на Коня, затова хора-
та под този знак ще бъдат дарени с най-хубавите неща в живота. Прочетете 

вашия годишен хороскоп, за да планирате какво да правите и какво не. Пред-
сказанията на китайския хороскоп за 2014 г. са лъч надежда за почти всеки. 

Ще имате идея какво ще ви предложи китайската Нова година и ще може да 
сравните с какво тази година е различна от предходната. Всяка сфера на 
живота ви ще бъде засегната – лична, финансова, връзки или някакво друго 
важно събитие. По този начин ще може да планирате годината си и да я 
оползотворите по най-добрия начин. 

Животът ви става по-лесен, когато знаете вероятността на съ-
битията. С китайския хороскоп ще го направим още по-лесно. Тази система 

за астрологично предвиждане е надеждна и коректна. Китайският хороскоп 
се състои от 12 знака, кръстени на 12 животни. Свързан е с годината ви на 

раждане. За да определите кой е вашият китайски знак, може да използвате 
таблицата по-долу:

Плъх 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020

Вол 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021

Тигър 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022

Заек 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023

Дракон 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024

Змия 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025

Кон 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026

Овца 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027

Маймуна 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028

Петел 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029

Куче 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030

Свиня 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031

Според китайския хороскоп за 2014-а вратите на успеха ще се отворят за вас в началото на годината. 
Находчивостта ви и неумиращият ви дух ще ви осигурят победи над препятствията, които ще се изпречат на 
пътя ви. За безработните първата половина на годината е добра и те ще намерят задоволителна работа. За ра-
ботещите главната задача ще е да бъдат ценени и те ще се справят доста успешно. Според китайския хороскоп 
за 2014 г. ключът към светло бъдеще е увереността и способността ви да оцелявате в много трудни ситуации. 
Ще посрещате всеки проблем смело и резултатите ще бъдат много удовлетворителни. Хората, родени под този 
знак, са работохолици и това качество може да им коства малко от гледна точка на здравето. Не забравяйте, 
че „здравото тяло е храм“ и за да го поддържате, трябва да давате на тялото и на ума си заслужена физическа и 
психическа почивка. Правете си здравословна диета, медитация и йога, за да се чувствате заредени с енергия. 
Говорейки за личните отношения, според китайския хороскоп за 2014 г. ще трябва да научите изкуството да 
балансирате професионалния и личния живот отделно с успех. Възможни са конфликти заради заетия ви гра-
фик или някакъв външен източник. Финансово ще имате постоянен поток на приходи. Но трябва да знаете, че 
е необходимо и да харчите.

Източник: http://www.astrosage.com/astrology/chinese-zodiac-astrology.asp

Въпреки че формите на това хранително разстройство 
са достатъчно разнообразни – неконтролируеми пристъпи на 
преяждане, хранене нощем, преяждане от стрес, общото е, че 
храната се използва не за попълване на енергийните нужди на 
организма, а в качеството на лекарство за стреса.

Установено е, че в основата на преяждането лежат би-
охимични процеси – организмът на пълните хора изработва 
недостатъчно количeство от хормона на удоволствието серо-
тонин. А използването на храна, особено сладкиши, запълва 
този дефицит. Недостигът на серотонин се корени също и в 
психическото състояние на човека и се обяснява с различни 
причини – психологическа травма в детството, травми на гла-
вата и други. Всеки си има собствена причина, довела го до 
наднормено тегло.

При тези условия много ефективно е лечението с хоме-
опатия, която идентифицира и отстранява психичните причини 
за проблема и едновременно с това лекува пациента с хомео-
патични препарати, за да отслабне. 

Хомеопатията е една от най-безопасните и щадящи сис-
теми за лечение 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 осо-
бености 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 направи схема за лечението й. 

С помощта на правилно подбрани от специалист хо-
меопат лекарства може да се намали теглото, а заедно с това 
да се подобри самочувствието, себеусещането и излъчването 
на човека. Ефектът ще е по-голям, ако лечението е комплексно 
– диетотерапия, спорт, повишен прием на вода и корекция на 
нарушената обмяна на веществата с хомеопатични лекарства с 
цел постигане на лечебен, козметичен и естетичен ефект.

Ето някои хомеопатични препарати, подходящи при 
наднормено тегло:

Pulsatilla nigricans
Лекарството е направено от растението анемония. 

Подходящо за хора, които лесно се разплакват или смеят, както 
и за пристрастени към сладкото. Пулсатила често се предписва 
на тези, които имат проблеми с храносмилането. 

Calcarea carbonica
Лекарството Calcarea carbonica може да помогне на 

хората, които преяждат, за да се успокоят. Други симптоми са 
лошо усвояване на храната, забавено храносмилане, стомашни 
киселини, подуване на корема. Хора тип Калкарея страдат от 
намалена имунна защита. 

Antimonium crudum
Лекарството Antimonium crudum може да помогне за 

подобряване на метаболизма, храносмилането и отделянето. И 
тези хора имат забавено храносмилане и асимилиране на хра-
ната. Проблемите в храносмилателната система се съпровож-
дат от бял, силно обложен език. 

Kali carbonicum
Лекарството Kali Carbonicum може да помогне на хора-

та с наднормено тегло, на които през цялото време им е сту-
дено. Други съпътстващи симптоми са хроничен запек, лошо 
храносмилане, лош вкус в устата, хронични инфекции като 
бронхит или синузит, постоянни болки в гърба.

Graphit
Лекарство за хора с бледа кожа и постоянно чувство 

на студ. Съпътстващи проблеми са запек и кожни заболявания. 
Подходящо е за жени в менопауза, склонни към напълняване.

Има още много козметични проблеми, при които хоме-
опатията може да е полезна. Защото тя има индивидуален под-
ход към всеки човек и успява да го промени вътрешно, за да 
изглежда красив отвън.

автор: д-р Димитрина Атанасова 

Китайски хоРоСКоП 2014
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Несигурност е думата за вас според китайския хороскоп за 2014 г. Вашата работлива натура и лоялност-
та към работата няма да ви спасят от това да вземете някои грешни решения. През 2014 г. ще трябва да слушате 
вътрешния си глас и да избягвате другите да командват действията ви. Може да се чувствате разочаровани 
от работата, но продължавайте да работите, за да поддържате работния си дух. Запазете спокойствие и хлад-
нокръвие, защото това е единственият начин да стоите далеч от дразнещи и притеснителни професионални 
политики. Любовта ще е на ваша страна през 2014 г. според китайския хороскоп, въпреки че може да изскочат 
някои проблеми с доверието и неразбирателства между вас и партньора. За да продължите гладко напред в 
личния си живот, ще трябва да положите сериозни усилия. За необвързаните сценарият е точно обратният 
и е възможно да намерите сродна душа през тази година. 2014-а ще бъде слаба и за финансови печалби, ще 
получите само поддържаща сума пари. Плановете за инвестиране или някоя голяма покупка трябва да бъдат 
отложени. Щом несигурността ви следва тази година, то как да нямате и здравословни проблеми? Главата и сто-
махът са областите, където могат да възникнат проблеми. Китайският хороскоп казва, че задължително трябва 
да следвате режим на балансирана диета, медитация и йога. Ще имате възходи и падения, но увереността и 
вярата в себе си няма да намалеят.

Китайският хороскоп за 2014-а предвижда Тигрите да бъдат благословени с много късметлийска и бла-
гоприятна година. Промени и предизвикателства ще ви чакат на работния фронт, но не бива да се притеснявате, 
тъй като ще се адаптирате доста умно към ситуацията. Ще вземете максимума от предоставените възможности 
и ще подсигурите финансово бъдещето си. Приходи, неочаквани парични печалби и повишения са причините 
за това. С толкова много пари, идващи към вас, няма да бъдете заслепени и да ги изхарчите ненужно, а ще ги 
инвестирате в правилните области – нещо, което заслужава признание. Колкото до личните ви отношения и 
връзки, нещата няма да тръгнат по начина, по който вие искате. Тайни, лъжи и дори изневери са възможни. Ще 
откриете истинската страна на партньора ви – дали хубава или лоша, времето ще покаже. Здравето ви изглежда 
перфектно, но трябва да продължавате да полагате усилия да го поддържате в правилното състояние. Научете 
се да правите разлика между прекалено много и прекалено малко що се отнася до начина ви на хранене. През 
2014 г. голяма част от съзнанието ви ще бъде заето от духовното.

Китайският хороскоп за 2014-а предвижда трескава година за всички Зайци. Вашата енергия и хитрост 
е всичко, което ще ви прави способни да посрещате смело всички неприятности, но не бъдете прекалено са-
моуверени. Ще имате голямо количество работа, което несъмнено ще заеме цялото ви време и внимание, като 
създаде пространство с вашия любовен и семеен живот. Предложението е да се опитате да се справите с всяко 
задължение наравно, без да пренебрегвате което и да е. Приятелите ви ще се докажат като верни спътници и 
ще ви подкрепят през цялото време. Всичко е добре на финансовия фронт, само се въздържайте от прибързани 
решения. Китайският хороскоп предвижда, че наследствена собственост или земя може да повишат нивото 
на банковата ви сметка. Доста пари идват, но и доста ще излязат от вас под формата на пътуване или много 
пътувания. Но резултатите ще оправдаят похарчените пари. Зайците, които са във връзка, трябва да дадат на 
партньорите си времето, което те искат и заслужават, в противен случай нещата може да излязат извън релси. 
За необвързаните все още няма надежда да намерите правилния човек, освен ако не се случи някое чудо. Ки-
тайският хороскоп за 2014-а съветва да обърнете специално внимание и грижи за вашето здраве. Каквото и да 
е нехайство не е препоръчително, затова се фокусирайте върху правилното хранене.

Според китайския хороскоп за Драконите 2014-а е комбинация от хубава плюс статична година. Въз-
можно е да се чувствате празни, загубени или безжизнени вместо активни и енергични. На работния фронт 
може да достигнете ниво на равновесие, което означава нито възход, нито падение. Може да подобрите ситуа-
цията с усилия и малко креативност. Да разчитате на колегите си в офиса не е добра идея, тъй като те могат да 
пуснат ръката ви и да ви изоставят, като предизвикат раздразнение и гняв у вас, което, ако не успеете да кон-
тролирате, може да ви коства много. Китайският хороскоп за 2014-а предсказва, че финансовите въпроси ще 
трябва да се следят внимателно и вместо да се фокусирате на това какво да купите, по-добре внимавайте какво 
е важно. Не правете грешката да харчите щедро поне до първата половина на годината. Втората половина ви 
носи лъч надежда за малко повече късмет и придобивка на наследствена собственост. В любовния живот всич-

ВОЛ

ко е просто перфектно, стига да контролирате думите си и да запазите спокойствие. Необвързаните Дракони 
може да се обвържат с грешния човек, ако вземат прибързани решения. Здравето през тази година е стабилно 
и няма да има някакви големи усложнения с изключение на нормалните малки неразположения.

Вълнуваща година за Змиите според предсказанията на китайския хороскоп за 2014-а. На работното 
място ще бъде забавно и високо възнаградено, тъй като вие ще оползотворите таланта си и ще дадете най-
доброто от себе си, а това ще тласне кариерата ви. Шефът и други висшестоящи ще оценят положените усилия 
и ще ви възнаградят с повишение. Възможно е да се появи конкуренция от нови колеги, но Змиите не ги инте-
ресува. Нали така? Ще постигнете успех в доказването пред другите, че сте най-добрите. Финансово годината 
изглежда много добра и ще харчите щедро за лукс и комфорт, но ще трябва да пробвате и да спестите. Любов-
ният ви живот ще премине през най-добрата си фаза и ще се радвате на всяка минута от него. Необвързаните 
ще намерят сродната си душа за цял живот и младоженците ще бъдат благословени с раждането на първата 
им рожба. Последно, но не на последно място е здравето. Избягвайте нехайството и се уверете, че поддържате 
здравословна ежедневна рутина. Здравословна диета и пълноценен сън са всичко, над което трябва да се 
фокусирате.

Според китайския хороскоп 2014-а е вашата година, годината на Коня. Нови възможности и проекти ще 
ви засипят със сигурни печалби. Успехът в работата е доста очевиден, но не забравяйте да стъпите здраво на 
земята, защото големият успех води до прекалена самоувереност, което от своя страна може да доведе до край 
на всичко. Тази година ще разкриете таланта си да се справяте с много неща наведнъж. Ще се интересувате 
от социалните услуги и работа. Възможни са успешни сделки, които ще са резултат от вашата упорита работа, 
интелигентност и преданост. 2014-а е ваша година, но не се увличайте да вярвате на всеки случаен човек по въ-
просите за любовта. Любовта не е игра; осигурете й необходимото време и пространство, преди да се доверите 
на човека, който според вас е всичко, което сте търсили. На здравния фронт трябва да се погрижите специално 
за дробовете и гърдите си – в противен случай може да имате сериозни проблеми.

Китайският хороскоп за 2014-а предсказва, че годината на Коня ще бъде доста късметлийска и за вас. 
Ще имате безброй златни възможности и всеки, включително колегите ви и дори висшестоящите ще ви по-
казват признателност. Упоритата ви работа ще бъде оценена и затова сега е моментът да очаквате сигурно 
повишение. 2014 г. ще бъде благоприятна и за личния ви живот също, но не бива да се напъвате повече от 
необходимото. Дайте на любовния си живот малко пространство да диша и да се подреди. Китайският хороскоп 
казва, че това ще заздрави връзката ви и отношенията между вас и партньора. Необвързаните ще бъдат привле-
чени от някой, но това привличане няма да трае дълго. Във финансово отношение годината е доста обещаваща 
и ще имате множество източници за печелене и правене на пари. Но ще трябва добре да прецените как да ги 
изхарчите по най-добрия начин. Може да похарчите доста, за да впечатлите новия си любовен интерес, което 
със сигурност не е добре преценено. Банковият ви баланс може да се увеличи в резултат на придобиване на 
наследствена или неочаквана собственост. Що се отнася до здравето през 2014-а, трябва да обърнете сериозно 
внимание на горните части на тялото и гръбнака, тъй като са възможни сериозни усложнения. Упражнения и 
йога могат да ви помогнат да не се стига до тези проблеми.

За вас 2014-а е година на смесени резултати според китайския хороскоп. Навикът ви да вземате бързи 
решения е нещо, върху което трябва да поработите. Не позволявайте упоритата ви работа да отиде напразно 
заради произволни решения. Трябва да разберете, че да започнете каквато и да е задача или дейност и да я 
оставите, без да я довършите, е много опасно за имиджа и постиженията ви. 2014-а е годината, в която трябва 
да мислите по два пъти, преди да предприемете каквато и да било стъпка. Трябва да работите върху нивото 
си на концентрация, тъй като лесно се разсейвате от прекалено много неща. „Не всичко, което блести е злато“, 
предупреждава китайската астрология. Спрете да преследвате изкуствените неща и научете разликата между 
истинско и фалшиво. Финансовите въпроси трябва да се наблюдават внимателно и вие трябва да се въздържате 
от алчност за големи инвестиции. Без съмнение ще печелите много пари тази година, но това не означава да 
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В сърцето на Бояна, с прекрасни панорамни 
гледки към Витоша и София.
Стилна и дръзка архитектура в пълна хармония 
със заобикалящата природа.
Френски прозорци, съчетани с дървени фасадни 
елементи – усещане за свобода и простор, в 
комбинация с топлината и уюта на дървото.
16 апартамента, всеки един с уникално 
разпределение - възможност за избор, съобразен 
с вашата индивидуалност.

ДОМ С ХАРАКТЕР

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

www.linearossa-bg.com

КУЧЕ

СВИНЯ

ПЕТЕЛ

харчите без контрол. Инвестирайте само в уместни неща или може да купите нещо без стойност. Китайският 
хороскоп казва, че за необвързаните въпросите за любовта не седят много благоприятно тази година. Но пък 
женените двойки може да отпразнуват посрещането на нов член на семейството в живота си. И накрая относно 
здравето – малки проблеми могат да прераснат в големи, ако не се приемат на сериозно.

За Петлите китайският хороскоп за 2014-а предвижда смесени резултати. Посрещнете промените и 
ги приемете колкото се може по-бързо, за да спечелите състезанието или може да се наложи да го жадувате 
завинаги. Сега е времето да влезете в крачка и в едно темпо с конкурентите си и да престанете да мислите за 
миналото. В началото на годината ще имате финансови печалби, които впоследствие може да тръгнат в обратна 
посока, довеждайки до недостиг на финанси. За да спестите финансови средства и да не се налага да молите 
другите за помощ, контролирайте навика си да харчите прекалено много. Любовният живот също не дава инте-
ресни индикации според китайския хороскоп за 2014-а и може да почувствате, че нещо ви липсва във връзката 
или може да ви липсва някой, когото сте загубили. За необвързаните също нищо не изглежда благоприятно и 
те ще бъдат привличани само от временни връзки. Приятелите ви няма да ви изоставят и ще ви помагат и под-
крепят всеки път. Може да срещнете много стар приятел, с когото не сте били от много дълго време. Женените 
двойки може да имат разногласия и сериозни спречквания. Колкото до здравето според китайския хороскоп 
за 2014 г. всичко ще е наред, стига да се държите на безопасна дистанция от стрес и ненужни напрежения. Йога 
и медитация ще са ви много от помощ.

Хороскопът за 2014-а предвижда, че това е годината на равносметките – ще отделите време да седнете 
и да помислите как се е развил животът ви дотук. Смяна на работата, вероятно добра, се вижда във вашите 
карти. Много от вас ще получат мечтаната работа и всеки един ще заблести ярко като звезда, а другите ще виж-
дат колко сте способни. През 2014-а ще знаете как, защо и къде да похарчите парите си, тъй като финансовите 
въпроси не бива да се пренебрегват. Да харчите пари, за да впечатлите любимите си хора, не винаги е хубаво. 
А вие се отличавате с този навик, като купувате неща, които са извън способностите ви. През 2014-а се следете 
и стойте далеч от правенето на нещо такова. Годината според китайския хороскоп не носи добри новини за 
любовните въпроси и необвързаните ще имат проблеми да си намерят подходящия партньор. Женените двой-
ки също ще срещат сериозни проблеми в брачния си живот, а за тези, които се срещат с някого, е възможна 
раздяла поради егоизъм или избухлив нрав. В отлично здраве сте. Но трябва да контролирате навиците си на 
хранене, за да избегнете проблеми със стомаха.

Китайският хороскоп предвижда благоприятна година за бизнесмените и търговците. На работното 
място ще срещнете предизвикателства и конкуренция, които ще разчистите с класа. Този успех не бива да 
ви главозамайва и не бива да забравяте колко е важна човечността. Личният ви живот ще тече гладко, но има 
възможност да се завърне предишна любов, която ще освежи стари спомени. 2014-а е отлична за женените 
двойки и те ще се радват на любов и хармония в техните отношения. 2014-а предвижда и раждане на дете, 
което ще увеличи още щастието им. Необвързаните ще се фокусират върху многото хора, радващи се на техния 
„необвързан“ статус. Финансово 2014 г. звучи многообещаващо и вие ще имате много успешни възможности 
да правите повече пари. Ще трябва да си изясните къде да харчите и да сте нащрек, за да не хвърляте пари 
за други хора, които ви заблуждават. Колкото до здравето – не забравяйте, че имате деликатен стомах. Затова 
пазете се от нездравословна храна и боклуци. Опитайте се да не ядете вредни неща, за да се предпазите от 
лошо храносмилане, язви и главоболия. Пиенето на билков или зелен чай и упражненията ще ви помогнат в 
поддържането на здравословен режим.

превод: Елица Златкова
източник: www.astrocamp.com
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