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ТЕМА НА БРОЯ:

БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ ЗА МЛАДОСТ

БЪЛГАРСКИТЕ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА КАТО ИЗВОР НА МЛАДОСТ

ИЗВОРЪТ НА МЛАДОСТТА – ИНТЕРВЮ С НАШИ ПРИЯТЕЛИ

ЕЛИКСИР е-списание
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"Изворът на 
младостта - това е 
вашият ум, вашият 
талант, 
творчеството, което 
внасяте в живота си 
и живота на 
любимите си хора. 
Когато се научите 
да черпите сили от 
този източник, вие 
наистина ще 
победите 
старостта".

София Лорен

ЕЛИКСИР е-списание
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ЕЛИКСИР е-списание

Основна терапевтична употреба
Дух/Ум:
Розата действа тонизиращо, успокоително. Препоръчва се при алергии, когато имунната система е 
дисбалансирана, често при автоимунни заболявания.
Тяло
Тонизира и подпомага детокса на черния дроб. Прочиства от мукозни натрупвания, тонизира
сърдечносъдовата система. Действа регулиращо на женските полови хормони. Противовъзпалителното
и антисептично действие на розата са ценни при всички менструални проблеми и състояния на
матката. Розовото масло е най-силното антисептично етерично масло и се препоръчва при остри и 
хронични бронхити, астма, туберколоза.

Кожа
Прекарсно масло за всички видове кожа. Заздравява капилярите и е много полезна при крупеоза.

Роза етерично масло - действие:
✔противовъзпалително;
✔антисептично;
✔афродизиак;
✔бактерицидно;
✔регенериращо;
✔тонизира сърцето, стомаха, черния дроб, нервите, матка.

Розовото масло сe извлича с парна дестилация на цветовете на роза дамасцена.
аслото от роза (царицата на цветята), има прекрасен, женствен, чувствителен аромант. 
Има стимулиращ ефект върху цялата нервна система, а като съставка в козметични
лосиони и кремове допринася за изглаждане и подобряване на тена на кожата.

Роза (Rose) - етерично масло
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ЕЛИКСИР е-списание

Основна терапевтична употреба
Дух/Ум
Проучванията показват, че вдишването на лавандула има успокояващ и успокояващ ефект върху нервната система, което го прави
чудесна алтернатива за облекчаване на стреса, безпокойството, депресията и умората.
Нервни състояния, като главоболие, мигрена, безсъние, депресия, безпокойство, напрежение. Шок и емоционален дистрес. Центрира и 
отпуска контракциите, когато се прилага върху слънчевия сплит.

Тяло
Вдишването на аромата на лавандула може да облекчи чувството на гадене или болест на движението. Маслото от лавандула е мощно и 
демонстрира противогъбична активност в широк спектър. Лавандулата е ефикасна за лечение на алопеция ареата . Това е състояние, при
което косата се губи от някои или от всички области на тялото.

Кожа
Прекрасно средство за първа помощ при порязвания, ухапвания, ужилвания, натъртвания, изгаряния- включително слънчеви. Може
внимателно да се използва и чисто при по-малки кожни проблеми като пустули /подутини, цицини/, петна, мехури, циреи, забирания, 
обриви след бръсненен. Успешно повлиява дерматити, екзема, псориазис, акне. Ефикасно при варикозни вени и лоши рани.

Лавандула етерично масло - действие:
✔имуностимулиращо;
✔успокоява възбудената нервна система;
✔облекчава симптоми на тревожност, безсъние, депресия;
✔помага срещу мускулни болки, артрит и ревматизъм;
✔противовъзпалително, антисептично и аниспатично, облекчава респираторни проблеми;
✔понижава кръвното налягане;
✔тонизира и регенерира;
Лавандуловото масло се извлича с парна дестилация на цветовете на лавандула. 
Успокоява и релаксира напрегнатия ум, за тези, които се чувстват извън баланс
или трудно заспиват. 

Лавандула (Lavender) - етерично масло
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Изворът на младостта
интервю с наши приятели

• Таня: Връзката ми с моите пораснали деца и работата ми, която е свързана със създаване 
на красота и младост.

• Севдалина: Слънцето водата, песните на птиците, природата като цяло.

• Аида: Имам какво да свърша, винаги имам нови идеи да правя нови неща. Младостта е вътрешно усещане. 

• Слава: Общуването с млади хора и физическата активност, особенно туризма.

• Вера: Стремежа ми за нови знания и нови хоризонти. Този стремеж ме вдъхнови и открих , че корените ми могат да ми дадат много за да бъда 
вдъхновена. Започнах да се запознавам с традициите на българските народни танци и песни и в тях открих вдъхновение, сила и вяра. Изискваше се 
постоянстяво, което ме мотивира да откривам още и още хубави неща  и да се движа по пътя на младостта, който за мен е безкраен.

• Виолета: Досегът до децата ми, тяхната жизненност и веселост, тяхната енергия, която е неизчерпаем източник на вдъхновенние за мен.
Друго нещо което ме зарежда е йога- не само асаните но и дихателните практики.

• Валя: Много ми е трудно да говоря за възрастта си защото съм баба на 3 мавнука и прабаба нна една внучка. А в същото време се чувствам млада и 
заредена с енергия. Общуването с приятелите ме зарежда еведневно с енергия.

• Маги: Всичко – радостта от живота любовтта красотата, спокойствието и хармонията, вярата във Всевишният. 

• Ели: Всичко което ме забавлява. Скоро бях студентка (на 62 години съм), планирам да започна да се уча да свиря на музикален инструмент.

Всички знаем, че въррастта е само цифра. Биологичната и духовна възраст нямат общо с цифрите в личните 
ни документи. За това колко млади изглеждаме е важно как се чустваме.

Предлагаме на нашите читатели няколко интервюта с наши приятели осъзнали удовоствието да се чувстват 
млади.

Зададохме на нашите приятели следния въпрос:  Какво ВИ кара да се чувствате млади ?

ЕЛИКСИР
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Очаквайте в следващият брой

• Екип на е-списание:

• Напата Група

✔ Още практики за младост в българските трядиции
✔ Практики за младост чрез спорт и туризъм
✔ Подмладяващата енергия в българските народни песни и танци

ЕЛИКСИР
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