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Американската авиокомпания
„Пан Ам“ е основана през 60те години на миналия век,
за да обслужва джет сет
начина на живот на група
космополити от богатите
слоеве на обществото,
които обичали да прекарват
времето си в пътешествия
на авиолайнери. Точно тази
аеросуинг мода от 60-те
отново се завръща това
лято – с женствени линии,
къси поли и бухнали рокли.
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яла година си мечтаем за
лято, слънце и море. Затова не е зле, когато сбъднем мечтите си, да извлечем
максимална полза от почивката: да
придобием бронзов загар, да отслабнем, да се стегнем, като поплуваме
в морето, и да включим повече полезни плодове в хранителния си режим. За да се получи точно така,
преди да тръгнете на море, вземете с вас всичко необходимо за поддържане на красотата във форма.
И си направете списък с правилата
за разкрасяване, за да не пропуснете нещо важно.

1. ВСИЧКО С МЯРКА
През първите дни на плажа

6
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10

задължително използвайте средство
за лице и тяло с по-висок слънцезащитен фактор (не по-нисък от
SPF 30). Специалистите са единодушни, че за придобиване на първоначален загар е достатъчно да стоите на пряко слънце само по 15 минути на ден. Това е гаранция, че
няма „да спите на закачалката“ и
че след отпуската няма да ви се
наложи да платите за процедури по
овлажняване на кожата и коригиране на бръчките.
Не жалете слънцезащитния
крем! Нанасяйте го половин час
преди да легнете на плажа по следната схема: 1 ч. л. – на лицето и
шията; по 1 ч. л. на всяка част от
тялото (тоест по 1 ч. л. на всеки крак и всяка ръка); 1 ч. л. – на

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ
Използването на слънцезащитен
крем не отменя основните грижи
за кожата. Формулите на противослънчевата козметика са съставени от химически и физически филтри, които възпрепятстват негативното въздействие на слънчевите лъчи. Но не подхранват и не
се грижат за кожата в дълбочина.
Затова винаги нанасяйте слънцезащитното средство върху попилия в кожата традиционен дневен
крем.

гърдите и корема; 1 ч. л. – на гърба. И не забравяйте да обновявате
защитата на всеки 2–3 часа – пясъкът и водата бързо свалят слънце-

Бела, брой 7 (173), 2012

а
р
у
г
и

ф
и
с
к
се

Могат ли ароматите,
упражненията с пръсти (мудрите)
и дори макароните да ни
направят слаби? Да, няма ли да
е прекрасно?! Представяме ви
най-новите трикове за оформяне
на тялото, както и продуктите,
които ще бъдат ваши съюзници в
борбата с килограмите.

1. ДА УХАЕШ НА СЛАБА
Това, че ароматите влияят на настроението ни, всички го знаем. Наскоро учени
разработиха и първия ароматен отслабващ
продукт (Veld`s Prends Moi), който допълнително съдържа карнитин (за топене на
мазнините), екстракт от водораслите спирулина и бета-фролин (Betaphroline) – растителен екстракт от Мадагаскар с отслабващо действие.
Впръскан върху кожата, продуктът стимулира отделянето на хормони на щастието –
т. нар. бета-ендорфини. Това редуцира стреса с 40% и притъпява чувството за глад.

2. ПИЛАТЕС СРЕЩУ
ГЛАД ЗА СЛАДКО
Има едно упражнение, което гарантирано
прогонва вълчия глад за шоколад и подобни
сладости – при това за секунди! То е много
лесно. Станете или седнете с изправен торс

18

болна тема

БЕЗ СИНИНИ,
КАПИЛЯРНИ
„ЗВЕЗДИ“ И
РАЗШИРЕНИ
ВЕНИ

В СЕЗОНА НА КЪСИТЕ ПОЛИ И ШОРТИТЕ СИНИНИТЕ ПО ЖЕНСКИТЕ КРАКА СТАВАТ
ПО-ЗАБЕЛЕЖИМИ И ПРЕДИЗВИКВАТ СМУТ. ОТКЪДЕ СЕ ПОЯВЯВАТ И МОЖЕМ ЛИ ДА
СЕ ПРЕДПАЗИМ И ПРЕБОРИМ С ТЕЗИ НЕСИМПАТИЧНИ „УКРАШЕНИЯ“?
ПРИЧИНА 1
ЧУПЛИВИ КАПИЛЯРИ
Чупливостта на капилярите е най-честата причина за
появата на синини, особено през горещините. През лятото ние по принцип страдаме от дефицит на аскорбинова
киселина. Затова не е зле да приемаме редовно витамин
С или аскорутин. Но не постоянно, а само през този сезон. Защото прекалено високите дози аскорбинова киселина могат да провокират гастрит, панкреатит и жлъчнокаменна болест. Не забравяйте също така, че витамин С е силен алерген, който можа да влоши състоянието на хората, страдащи от алергии.

Ако редовно приемате аскорбинова киселина в течен вид, след
това е препоръчително
да изплаквате устата си
с обилно количество вода,
защото киселината разрушава зъбния емайл. А за да
не навредите на стомаха си,
по-добре да пиете витамин
С след хранене.

ПРИЧИНА 2
ПРОБЛЕМ С ВЕНИТЕ
Обърнете внимание дали по краката ви освен синини има
също така възелчета и т. нар. капилярни звезди. Ако е
така, значи причината за синините ви се крие по-скоро в
заболявания на малките вени. Важното в този случай е,
че те се появяват не вследствие на удар, а от само себе
си. И често имат форма на „паяк“ с червен или виолетов
цвят. Ако това е вашият случай, трябва да се обърнете
за съвет към флеболог и да си направите ултразвуково
изследване на кръвоносните съдове на краката. По резултатите от него може да се определи дали тези капилярни „звезди“ са първите признаци за заболяване на дълбоките и на повърхностните вени. Ако те сочат, че с вените ви всичко е наред, но капилярните „звезди“, тежестта и отеклите крака продължават да ви притесняват,
се налага да поносите за известно време стягащ трикотаж. В аптеките и специализираните магазини има голям избор от такива изделия. Но не е препоръчително да
ги избирате сами, трябва преди това да се консултирате с лекар. В този случай имате шанс да си изберете
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идеалния за вас модел. Ако
пък изследването установи
заболяване на дълбоките и повърхностните вени, тогава ще трябва да се подложите на по-сериозно лечение. То
обикновено започва с прием на препарати, които повишават тонуса на вените. Но в някои случаи може да се
наложи и оперативно лечение. Често жените сами молят
лекуващия им лекар да ги прати на склеротерапия. Това
е манипулация, при която във вената през много тънка
игла се вкарва специално вещество, което „слепва“ поразения кръвоносен съд. Този метод е добър, но не решава
проблема окончателно, а само козметично. Затова жените го предпочитат толкова много – за да изглеждат краката им безупречно през лятото.
Особено внимание заслужават синините при бременните жени. Износването на детето се явява голямо натоварване на вените. Затова много често след раждане
жената се оказва с… варикоза. За да се избегне това
заболяване, трябва още от третия месец бременната
да носи профилактично стягащ трикотаж.
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душа и тяло

МЕДИТАЦИЯТА
НЕ Е ТРУДНА
тина да си починете след задължителните първи три
дни на адаптация.
Често обаче очакваната адаптация не настъпва даже
и след първата седмица отпуска. По статистика все
повече хора на възраст между 30 и 45 години имат
проблеми с отпускането. Няма как да е иначе, след
като цял живот се учим да работим „на педал“ и да
сме максимално концентрирани. В някакъв момент се
оказва, че

© SERGEY SKLEZNEV | DREAMSTIME.COM

тялото и умът ни
са се отучили да почиват
Тялото трупа умора през цялата година, в аварийни
ситуации и наличие на проблеми отговаря със спазми и
мускулна скованост. Именно тялото, и по-точно мускулната система, позволява или не позволява на мозъка да се настрои на честотите на почивката. За да
не си развалите сами отпуската заради натрупаното
напрежение, трябва отрано да поработите за „преквалификацията“ на собственото си тяло. Като отново откриете забравеното изкуство да се отпускате.
Какво да направите? Медитирайте.

Както уверяват психолозите, истински
щастливи могат да бъдат хората,
способни да се наслаждават на настоящия
момент, като живеят тук и сега.
Това умение е неотделимо от умението
да се отпуснеш – нещо, на което
могат да ви научат съвременните
техники за медитация.

Какво е медитация

О

тпуската е подходящо време за промяна – сега
е моментът да обърнете страницата и да започнете нов живот. Какво да направите обаче,
ако постоянният стрес и напрежение саботират постоянно тази промяна и ако работата и проблемите ви се въртят постоянно в главата ви? Скъпоценните дни за отдих бързо отминават, а вие изобщо не можете да превключите на режим „почивка“.

Напрежението ви е станало навик
който не ви „пуска“. Ако не вземете мерки навреме,
ще се окаже, че отпуската ви е минала, а вие така и
не сте успели да си починете.
Аклиматизацията през първите три дни е съвсем
нормална и точно затова физио- и психотерапевтите
препоръчват да си взимате не по-малко от 10 дни отпуска. А най-добре – 14 дни, за да имате време наис-

Казват, че е много по-трудно да обясниш принципите
на медитацията, отколкото да се научиш да ги прилагаш на практика.
Медитацията – това е концентрация върху собствените усещания, която ни помага да постигнем спокойствие и ни дава възможност да управляваме емоциите си. След медитативен сеанс човек се чувства
като обновен.
Няма правилни и неправилни начини за медитиране.
Просто трябва да се научите да спирате вниманието
си върху въображаеми природни картини, звуци, шумове или върху дишането и да се съсредоточавате за
известно време върху тях. Това не е толкова сложно. По-лесно е това да се постигне в група с учител,
но се надяваме нашите указания и описания на прости
техники да ви помогнат да започнете да медитирате
и самостоятелно.
Бела, брой 7 (173), 2012

29

м

икрофон за психолога

Оставете ги

НА МИРА
ИЛИ КАК ДА

ОБЩУВАМЕ ПРАВИЛНО
С ИНТРОВЕРТИТЕ
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П

оддържаме активни отношения с различни хора,
лансираме себе си и своите идеи, бързо взимаме решения, постоянно сме на показ и в някакъв контакт с някого… Много хора обаче не
се чувстват уютно, когато се опитват да се придържат към този ритъм на живот. Възможно ли е те да
запазят хармоничната връзка със самите себе си, след
като животът е толкова силен дразнител?
„От дете не обичам големите компании – признава 29-годишната Поли. – След оперативки или преговори се чувствам като изстискана, макар и отлично да разбирам, че в
голяма степен кариерата ми зависи от това да бъда активна фигура сред голям екип от хора.“
Тихомир пък недоумява защо приятелите му не го

Различни мозъци
Според невробиолозите
поведението на интровертите има физиологични причини. При тези хора
се отчита постоянно високо ниво на електрическа активност на мозъка, което води до силна
възбуда в мозъчната кора
както в състояние на покой, така и при решаване
на сложни задачи.

34

Именно по тази причина
на интровертите им се
налага да се защитават
от големия брой външни
дразнители – за да могат да поддържат оптимално нивото на възбуда.
При екстровертите е обратно. Те търсят допълнителни дразнители, за
да стимулират недостатъчно високата си мозъчна възбуда.

оставят на спокойствие. „Всички около мен са решили,
че съм самотен, и много настоятелно се опитват да ми
осигуряват развлечения. Наистина не можете да си представите колко големи усилия ми коства непрекъснато да
им обяснявам, че ми е приятно да прекарвам съботите и
неделите сам вкъщи. Абсолютно сам! Напоследък измислих
следния аргумент: „Не разбирате ли? – казвам на приятелите си. – Аз съм Тихомир. Предпочитам да ми е „тихо“ и да
ме оставите на „мира“.
Времето, в което живеем, наистина е отлично за т.
нар. екстроверти – хората, които са открити, активни и които „се зареждат“ от общуването с околните. Те винаги изглеждат успешни, задават тона на
разговорите и темпото на събитията. Постоянно играят на „всичко коз“. Интровертите са незабележими, заВпрочем най-голяма мощото са склонни да стоят в
зъчна активност при инсянка и предпочитат да се
тровертите се отчита
отдадат на любимата си комв челния дял на мозъка
пания – а именно на самите
(зоната, която отговасебе си.
ря за дейностите, изисПървият, описал тези два
кващи висока концентратипа личности през 1921 г.,
ция и самовглъбяване) и в
е ученикът на Фройд – Карл
центъра на Брок (с който
Густав Юнг. Според него
се предполага, че може
екстровертите
определят
да е свързана склонноссвоето „аз“ чрез своето обтта човек да разговаря
кръжение и чрез социалноаксам със себе си).
тивните си роли. Интровертите пък осъзнават себе си
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САМОПОЗНАНИЕ
К Ъ М П И Н Г И Б У Н ГА Л А

Какво точно
означава думата
„креативност“, която
сега е в устата на
всички? И защо у нас
креативните хора не
си намират работа
лесно? Четете и
предавайте нататък
– току-виж, и родните
работодатели се
научили да наемат
креативни хора.

Древните
маслинови горички на полуостров Ситония водят към
дълбокото синьо Егейско море. Едно от най– Залиромантичните места тук е
Къмпинг
вът на маслините. Днес
и Бунгала ви посреща освежен и преобразен и ви
гарантира спокойствие и уют по време на вашата
почивка.

© GUILU | DREAMSTIME.COM

К

реативността е умението
ни да творим. Тя се реализира във вид на нови идеи
и подходи в науката, културата, политиката и бизнеса, т. е.
във всички динамични области на
живота, в които има конкуренция.
И точно това повишава ценността
на творческите способности.
Креативността определя заниманията и кръгозора, чертите на личността и мотивацията, средата,
в която растем и живеем. Не помалко важни са интелектуалната
гъвкавост и умението за мислене
в различни посоки. Колкото повече
различни варианти на решение на
проблема можем да предложим, толкова повече шансове имаме да се
натъкнем на нещо оригинално.
Едно от най-важните условия за
креативността е

собственото ни
усъвършенстване
Усъвършенстването е духовна работа. Всяко творческо занимание ни
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помага да определим собствената си
ценност, да намерим своя смисъл. А
намирането на смисъла е важна духовна потребност, която ни отличава от всички други живи същества. Почти всички хора днес са се
насочили към изкарването на пари,
но работата, с която ги изкарваме,
невинаги ни дава възможност за самоизразяване. А реализацията и уважението към себе си са едни от основните жизнени потребности. Когато не можем да ги удовлетворим,

се чувстваме много зле. Ето защо е
добре, че се увеличава броят на хората, които се занимават с творчество в чист вид – танцуват,
пеят или пък посещават курсове
по грънчарство. Пробуждайки творческото начало у себе, ние се променяме, променя се и животът ни.
Този, който е направил творческите стъпки, става по-уверен и стабилен житейски. Започва да вижда
нови възможности за творчески изяви, включително и в работата си.

КЪМПИНГ
Къмпингът предлага на своите посетители различни
по големина места за каравани и палатки. Всяко място
разполага със собствено електрическо захранване. По целия
са разположени чешми с питейна вода.
терен на
Къмпингът разполага с две модерни бани и тоалетни, пригодени за инвалиди. За вашето удобство са осигурени перални,
хладилници, уреди за готвене, терен за скара-барбекю, места
за паркиране на личните автомобили.
БУНГАЛА И МОБИЛНИ КЪЩИ
Бунгалата са разположени сред дърветата откъм южната страна на къмпинга. Те разполагат с една или две стаи,
в които могат да се настанят от 2 до 5 души. Разполагат с кухненски бокс и баня с тоалетна. Обзаведени
са със спално оборудване, кухненски прибори, климатик,
телевизор и градинско оборудване.
Мобилните къщи са тристайни и четиристайни и
предлагат възможност за настаняване за 4–6 и 6–8
души. Всяка мобилна къща разполага и с напълно
оборудвана кухня, отворена към холните помещения; с баня, тоалетна, климатик, телевизор
и градинско оборудване.
ТАВЕРНА
Таверната предлага разнообразно
меню с традиционна гръцка кухня.
МЕТОХЪТ
Метохът е по-

строен през XVIII век и в
него са живели монасите от
Зографския манастир. Днес старата сграда
е обновена съобразно традиционната архитектура на полуостров Атон. Сега Метохът
е уютен хотел, а ние с удоволствие каним нашите
гости да се насладят на уникалната атмосфера
в сградата.
МИНИМАРКЕТ
Минимаркетът е отворен през целия ден и предлага всич.
ко необходимо за гостите на
БАРОВЕ НА ПЛАЖА
В
са разположени два бара, всеки на
отделен залив със собствен плаж. Баровете предлагат и шезлонги, и чадъри и работят през целия
ден. Там можете да се наслаждавате на разхладителни напитки и коктейли през горещите
летни дни, свежи салати и леки храни. За
търсачите на по-силни и шумни усещания е плажен бар Баия (BAHIA BEACH).
Освен през деня той работи и
до късно вечер. Предлага и
тематични парти вечери.

ВЪЗХОДЪТ НА КРЕАТИВНАТА КЛАСА
През ХІІ век принципите на протестантската етика формирали основата на
капитализма. В своята книга „Възходът на креативната класа“ американският психолог проф. Ричард Флорида твърди, че през ХХІ век те били заменени
от критерия „креативност“. Хората, които са заети в креативни професии,
съставят 30% от цялото население на развитите страни и формират особена креативна класа – най-влиятелната и перспективна днес. Изследване
на навиците, начина на живот, възможностите и зоните на отговорност на
нейните представители е предмет на книгата на Флорида. Издадена за първи път през 2002 г. (но май все още неиздадена у нас), тя е оказала огромно
влияние върху съвременните представи и тенденции на развитие на световната икономика.

WWW.PORTOELEA.COM

ЗА КОНТАКТИ: +30 6984 62 55 87, +359 898 888 101, PORTOELEA@GMAIL.COM

В района на
търговските обекти
ти

СНИМКИ WARNER BROS./„АЛЕКСАНДРА ФИЛМС“

ЗВЕЗДИ

ИНТЕРВЮ

КРИСЧЪН БЕЙЛ VS.
ТОМ ХАРДИ
СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

ЗРЕЛИЩНИЯТ СБЛЪСЪК МЕЖДУ ДВАМАТА ПОСТАВЯ
ФИНАЛНАТА ТОЧКА НА БАТМАН – ЕПОСА НА КРИСТОФЪР НОЛАН

С

тане ли въпрос за здрав
български рок през последните години, отговорът неизменно е един –
„БТР“. Трудно е да се изброят всичките им хитове, вдъхновили феновете у нас и разнесли славата им
по световните сцени. Най-голямото признание за групата е, че песните „Елмаз и стъкло“, „Спасение“
и „Цвете от луната“са включени в
учебниците по музика.
Като всяка група, и „БТР“ преминава през различни промени в състава
си, но повече от 15 години в нея са
Кирил БОЖКОВ (китара), Славчо
НИКОЛОВ (китара), Иван КАЛФОВ
(бас) и Илиян ДИКОВ (ударни). Естествено, няма как да пропуснем и
фронтмена Атанас ПЕНЕВ, който
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за всички си остава Наско от „БТР“.
Наско винаги изпъква на преден план,
но за останалите това не е проблем. „Ние му удържаме от хонорара“ – шегуват се всички. По всичко
личи, че не го ревнуват от славата. Дори напротив, чувстват облекчение, че винаги Наско е най-търсен
от медиите. Той пък се справя чудесно с тази огромна отговорност.
– Давали сте толкова много
интервюта… За какво не ви
омръзва да говорите?
Наско: За посланията, които изпращаме с музиката си. Всъщност
не ни омръзва да правим музика.
– А какво е посланието на
„БТР“?
Наско: Рок музиката е бунтарска
и винаги има какво ново да каже.

А

ко още не сте разбрали, Кристофър Нолан е
новият властелин на Холивуд. За последните години талантливият режисьор ни поднесе поредица от уникални филми, успя да
ни представи в нова светлина един от иконичните супергерои и последно ни зарадва с шедьовъра „Генезис“.
Сега Нолан се цели още по-високо със своя трети и
последен филм за Батман. Излишно е да се уточнява,
че „Черният рицар: Възраждане“ е едно от най-очакваните заглавия за лятото и въобще за тази година.
Интересът към филма наистина е голям и ескалира до

Класика е обаче, защото говори за
нещата от живота. С годините
натрупахме много богат репертоар и хитове, които хората разпознават: социални песни като „Хвани
живота си в ръце“, „Златна рибка“
и красиви любовни песни като „Елмаз и стъкло“, „Няма връщане назад“, „Море от любов“. Всеки намира в тях нещо за себе си.
– „Музикант къща не храни“
е популярна фраза. Наистина
май с професия като вашата
не се изкарват много пари.
Славчо: Музикантът за разлика от
хората с други професии започва да
се труди от ранна детска възраст.
Не спира да работи със завършване
на консерваторията, не спира и с
пенсионирането си. Ние започнахме

БАТМАНИЯ
сравнима единствено с тази по „Титаник“ и „Аватар“. Няма как и епичният завършек на сагата за рицаря на Готъм Сити да не поеме по техния път и да
не се превърне в касов шампион. Все пак Нолан доказа с „Черният рицар“, че неизменно успява да спечели
на своя страна и зрителите, и критиците. Осем години след събитията в този филм, белязан със смъртта на истеричния злодей Жокера и прокурора Харви Дент, Батман ще се изправи пред ново предизви-
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кателство. Поел отговорност за престъпленията на
Дент, защитникът на Готъм Сити е изпаднал в изолация. Все пак комисар Джим Гордън отново се надява
на неговата помощ. Свирепият злодей Бейн заплашва
да разруши града. Междувременно Батман е предизвикан и от фаталната красавица Селина Кайл, известна и като Жената-котка. Той няма друг избор, освен
да се впусне в най-опасната си мисия, след която вече
нищо няма да е същото.
Заснет на три континента с бюджет над 250 милиона долара, „Черният рицар: Възраждане“ впечатлява с невероятния си актьорски състав. Нолан отново работи

С ЛЮБИМЦИТЕ СИ ОТ

„ГЕНЕЗИС“

Майкъл Кейн, Марион Котияр и Джоузеф Гордън-Левит. Големият въпрос е дали Ан Хатауей ще успее да
изтрие от паметта ни превъплъщението на Мишел
Пфайфър като Жената-котка. Според Нолан Хатауей ще изненада всички с изпълнението си, а нейни достойни партньори са двамата британци Крисчън Бейл
и Том Харди.
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ДА ПОГОВОРИМ

Автор Михайлина НИКЛЕВА –МИШЕЛ

ОВЕН
Важен трансформационен период
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ТЕЛЕЦ
Неочаквано добро предложение

ЧЕТИРИТЕ

СПОРАЗУМЕНИЯ
НА ТОЛТЕКИТЕ

М

асовият интерес към
вярванията и обредите
на американските индианци се запалва от
американския писател, антрополог и
етнограф Карлос Кастанеда. През
1968 г. излиза любимата и настолна на хипи поколението книга на
Кастанеда „Учението на дон Хуан“.
Съвсем наскоро се надигна нова вълна на интерес към наследството на
индианците, провокирана от книгата на дон Мигел Руис „Четирите
споразумения“, публикувана за пръв
път в САЩ през 1997 г.
Зад Океана тези идеи са активно разпространявани и от най-влиятелната в страната си тв водеща
Опра Уинфри.
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За какви идеи става дума? Толтекските споразумения са ефективен инструмент за разрушаване на
ограничения и предразсъдъци, които
дремят в нас от детството, изкривяват реалността ни и ни карат да страдаме. По силата на
възпитанието, което сме получили,
и културните ни особености (представите ни за това, какво е справедливо, правилно, красиво и грозно)
и по силата на личностните проекции („Трябва да бъда добър“, „Трябва да постигам успехи“) ние имаме
погрешна представа за себе си и
околния свят.
Някои от идеите на Мигел Руис се
доближават до християнските божии заповеди и до будизма. Не е

ТОВА СА ЧЕТИРИ ПРАВИЛА,
„СВОБОДА,

КОИТО НИ ОБЕЩАВАТ

ЩАСТИЕ И ЛЮБОВ“, АКО УСПЕЕМ
ДА ГИ ВЪПЛЪТИМ В ЖИВОТА СИ.

КАКВО СА ТЕ? НОВА ПОПУЛЯРНА
ФИЛОСОФИЯ ИЛИ ЕФЕКТИВЕН
НАЧИН ДА СЕ ОПОЗНАЕМ ПО-

ДОБРЕ И ДА СЕ ОБИКНЕМ ПОВЕЧЕ?

ОТГОВАРЯТ ТОЛТЕКИТЕ.

случайно даже, че споразуменията са
именно четири: в будизма четири са
благородните истини, а в християнството четирима са евангелистите.
Въпросът е защо книгата „Четирите споразумения“ ни привлича
толкова много. Защото авторът
талантливо и с думи прости интерпретира тези четири „завета“
на индианците, давайки ни и конкретни примери, за да ги разберем
по-добре. Не е нужно да сте посветени, за да ги реализирате на практика. Мигел Руис по свой начин ни
вдъхва увереност, че ако някой е
успял да усвои тези четири принципа на живеене, значи и ние ще
можем да го направим. Значи всеки
може да го направи.

Професионални
астрологични анализи
за всеки зодиакален знак

БЛИЗНАЦИ
Нови възможности
РАК
Вълшебен, но и труден момент
ЛЪВ
Отговаряте си на въпроса
„Кой съм аз?“
ДЕВА
Голямото „прочистване“
ВЕЗНИ
Пазете се от сплетни и кавги
СКОРПИОН
Хармония и любов
СТРЕЛЕЦ
Трудности от интимен
и финансов характер
КОЗИРОГ
Под напрежение сте
ВОДОЛЕЙ
Нова работа?!
РИБИ
Намирате половинката си

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение,
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар
ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ
ЛУННИЯТ ПЕРИОД ПО ДАТИ И ЧАСОВЕ
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