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Няколко отделни думи 
и тяхната комбинация 
се забиха в съзнанието 
ми преди дни. „Еснафи“, 
„еснафство“, „еснафски 
страсти“. Поводът бяха 
многото коментари, 
които прочетох по повод 
колко е хубав живота 
ни когато сме си купили 
къщи, кондоминиуми, 
коли, котиджи и можем да 
пием и ядем до пръсване 
всеки уикенд.  Причината 
вероятно се криеше в 
подсъзнанието ми, което 

свързваше в не особено 
положителен образ думите 
и съдържанието, стоящи зад 
„еснафа“. Но истината бе, че 
не знаех нито какво означава 
„еснаф“, нито „еснафски 
страсти“! И започнах да 
търся. Думата „еснаф“, 
разбира се, не е създадена 
да носи негативен оттенък, 
напротив. „Еснафите“ са 
определяни като сдружения 
на занаятчии от даден 
занаят в определено 
населено място през 
Османското владичество, 

които са притежавали 
пълна вътрешна автономия, 
а йерархията им се е 
състояла от чираци, калфи 
и майстори. През 19 
век, еснафът стимулира 
развитието на националната 
ни промишленост и е 
първостепенен фактор не 
само на стопанското, но 
и социалното развитие. 
В негативният си смисъл 
„еснафите“ са определяни 
като духовно ограничени 
хора, затворени в кръга на 
битовите си интереси и на 

ежедневието си. Значението 
на думите се изменя във 
времето в резултат на 
промяна общественото 
отношение към тях, и 
думата „еснаф“ от „член 
на сдружение” днес се 
възприема повече като 
„човек с дребни и ограничени 
интереси”. Еснафщината, 
съответно като дребнавост, 
ограниченост, затвореност, 
тесногръдие. 

Еснафски страсти Автор: Вяра Димитрова, Редактор в.”Пламък”
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Scarborough’s first Italian restaurant

2272 Lawrence Ave. E.
(416) 751-1200
NOVARISTORANTE.CA

Kristiyan Todorov
Mortgage Specialist

cell: 647-971- 3121 
 
fax: 1-855-373-5371 
kristiyan.todorov@td.com

Независимо дали купувате  
дом за първи път,

вече сте  собственик на жилище
или търсите имот за инвестиция,

Аз ще ви помогна  
да вземете моргич  

по най-удобния и лесен начин.
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Fiera Foods Company is HIRING
ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА

As one of North America’s largest, private-
ly-owned large-scale bakeries, Fiera Foods 
Company and affiliated companies has an 
incredible history of expansion, innovation and 
quality over the past 30 years.  

We’re looking for outstanding people to join 
our outstanding team.   

Production (Mixers, Scalers, Oven Op-
erators, Production Line Operators, General 
Production Staff, Forklift Operators, Shipper/
Receivers)

Skilled Trades (Electricians, Mechanics, 
Refrigeration Mechanics, PLC Technicians)

Sales (Canada and US)
Management (lead hand, supervisory,  

management, Project Engineers)

Our commitment to quality, excellence, and 
responsiveness are critical to our team and 
our success.  Superior communication, team-
work, and attention to detail are expected of 
everyone.  

 
Please submit your resume and your compen-
sation expectations to jobs@fierafoods.com

We thank all in advance for their interest, 
however only those selected for interviews will 
be contacted.  

Като една от най-големите частни пекарни 
в Северна Америка, Fiera Foods Company и 
свързаните с нея компании има невероятна 
история на разширяване, иновации и качество 
през последните 30 години.

 Търсим изключителни хора, които да се 
присъединят към нашия изключителен екип. 

Производство (Специалисти по смесване, 
Оператори на производствена линия, 
Работници на конвейер, Мотокаристи, 
Доставчици/Приематели) 
     Професионални работници 
(Електротехници, Механици, Хладилни 
техници, PLC Техници) 

Продажби (Канада и САЩ) 
Mениджмънт (Бригадири, Супервайзъри, 

Мениджъри, Инжинери-проектанти) 

Нашият стремеж към качество, 
съвършенство и отговорност са от 
решаващо значение за екипа ни и нашия 
успех.Изключително добра комуникация, 
работа в екип и прецизност към всеки 
детайл се очакват от всеки един.

 Моля изпратете автобиографията и 
очакванията си за възнаграждение на имейл: 
 jobs@fierafoods.com 

Благодарим предварително на всички за 
оказания интерес, но само тези, които бъдат 
избрани за интервю, ще бъдат потърсени от 
нас.

Р Е К Л А М А

NOVARISTORANTE.CA
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Филип Трифонов-
едно утвърдено име 
в българското кино и 
театър през 70-те и 80-
те, едно име, без което 
българското кино не 
би могло да се изкачи 
нагоре в развитието си.

Филип Трифонов-
е м б л е м а т и ч е н 
актьор, изключително 
характерен и 
неподражаем. Ролите, 
които той остави в 
ЗЛАТНИЯ ФОНД на 

българското кино, 
са запомнящи и 
неповторими. Те са 
илюстрация на един 
самобитен и утвърден 
талант, на безгранично 
раздаване и любов 
към филмотото и 
театралното изкуство. 

Филип Трифонов 
създаде собствена 
марка на поведение и 
позиция в ония години, 
когато много от 
нещата не се изричаха 

на глас. Момчето, което 
той изигра във  филма 
“Момчето си отива”, 
никога не го напусна и 
днес когато той  е на 70 
год., виждаме в очите 
му онзи жив пламък, 
който продължава да  
гори, когато заговори 
за кино, за театър, за 
многото изиграни роли 
и изобщо за голямото 
изкуство.

ЕДНО 
ТЕЛЕФОННО 

ИНТЕРВЮ 
с 

ФИЛИП ТРИФОНОВ
Ало, здравйте г-н Трифонов, 

не мога да повярвам, че говоря с 
вас! 

За мен е чест, че чувам 
вашия глас и още по-доволна ще 
бъда, когато ще ви посрещна на 
летището в Торонто. Чакаме ви 
с нетърпение “на живо” да  ни 
разкажете за себе си и да гледаме  
вашите два филма “Момчето 
си отива” и “Оркестър без име”. 
Освен с двата филма, вие идвате 
и с театралната постановка  
“Аудиенция”. Това ще бъде 
прекрасен уикенд за българите 
тук в Торонто. Предстоят ви 
гастроли и в Отава, и в Монреал. 

Но позволете ми, преди да 
дойдете тук в Торонто, бих 
искала да отговорите на няколко 
въпроса. 

- Ще отговоря с удоволствие за 
българите в Торонто, Монт Реал и 
Отава.

Как в ония години, когато 
да влезеш във ВИТИЗ, бе много 
трудно, и поради това се оказа 
привилегия и чест за малцина, 
вие се насочихте именно към 
този престижен институт на 
изкуството?

-Майка ми беше актриса и 
докато аз бях малък, тя играеше 
в Младежкия театър в София. 
Репетиции, представления, 
гастроли в провинцията... Всички 
тези ангажименти не й позволяваха 
да ме остави сам в къщи и ме 
водеше винаги и навсякъде с нея. 
Затова, като дете си бях изградил 
негативно отношение към тази 
професия. Но явно съм грешал. 

След казармата обаче, 
попаднах  в Студия за игрални 
филми-”Бояна”. Намерих си работа 
като асистент-оператор, но нямах 
лиценз за това. Работейки там, 
аз се надявах да взема изпита за 
асистент-оператор и затова се 
захванах с цялата сериозност на 
моите невръстни 20 години да правя 
кариера в тази посока. Изпитът 
обаче така и не успях да го взема, 

но затова пък животът ми поднесе 
най-прекрасната компенсация, 
приеха ме във ВИТИЗ.

Разкажете как точно се 
случи това?

-През ония далечни години 
пред камерата на сериала “Демонът 
на империята” се извървяха много 
български артисти. Гледах ги 
тогава и си мислех: “И аз това мога 
да го правя!” Само дето кон не 
можех да язда, защото всички във 
филма яздеха перфектно, начело 
с Илия Добрев, който играеше 
ролята на Васил Левски. Та когато 
един ден Илия Добрев ме попита 
изненадващо: ”Не си ли мечтаеш 
да станеш актьор?”тогава,  в 
отговор, аз почти изкрещях: 
”Та това е голямата ми мечта!”. 
Така споделена с точния човек, 
мечтата се превърна в реалност. 
Илия Добрев и жена му Нина ме 
подготвиха с материал и аз бях 
приет в класа на великия Апостол 
Карамитев. И до сега този факт го 
приемам като дар от Съдбата. 

Да, знам доста за вашата 
кариера на актьор. Стремително 
нагоре и участия в едни от най-
значимите филми по това време 
в България.  Всичко това обаче 
ще ви помоля да разкажете 
“на живо” пред публиката в 
Торонто, Отава и Монт Реал. 
А за мен,моля ви, малко в аванс. 
Тъй като знам, че вие също като 
нас, българите тук, за известно 
време сте бил емигрант в 
Германия,  разкажете нещо за 
този си период.

-Да, бях емигрант в Германия. 
За един кратък период. Важен се 
оказа този период от живота ми......
Голяма мечта имах още като ученик 
да избягам в Западна Германия и 
когато се отвориха границите се 
запътих смело на там. Любопитен 
бях да видя оная Германия, за 
която си мечтаех. Когато се озовах 
там, започнах период на нов живот. 
Нов старт, ново начало!  В този 
смисъл  опитах много професиии, 

опитах много нови несъществени 
за мен начинания,  дори карах 
камион, голям камион. През цялото 
това време обаче имах усещането, 
че това не е моята същност, че това 
не съм аз, че съм влязъл временно 
в някаква чужда  роля, която се 
опитвах да изиграя добре. Опитвах 
се. Стараех се много. Търсих 
себе си в друго амплоа, в друго 
измерение. Карайки камиона обаче, 
имах време  много да анализирам 
живота си, повтарях си реплики от 
различни роли, репетирах герои от 
мои филми. Натрапчиво, като на 
филм в спомените ми изплуваха 
различни ситуации. Спомням  си, 
че не можех да изтрия от паметта 
си поемата на Валери Петров, с 
която ме приеха във ВИТИЗ:

“Така веднъж
във снежната алея
видях следи.....
той беше минал с нея”.
Карах камиона, отстрани се 

сменяха красивите пейзажи, но в 
главата ми само роли, роли и пак 
роли. Казах си:” Човече, послушай 
си сърцето!” И се запътих без много 
да му мисля към България...... 
но не с камиона, а със самолет, 
защото бързах. Много бързах да 
се прибера и не съжалявам, че го 
направих! Защото в България се 
чуствам щастлив. Щастлив  затова,  
че  си изкарвам хляба с нещо, което 
ми прави огромно удоволствие. 

Хората ви помнят в десетки 
филмови роли, но какъв е  Филип 
Трифонов в живота?

-На сцената, в различните 
роли съм различен, но в живота 
съм като всички хора. Кахъря се 
за внучката ми дали ще я приемат 
в детската градина? Мисля дали 
дъщеря ми е щастлива? Мисля 
дали изложбата на сина ми ще 
мине добре? Естествено и за 

някоя роля във филм мисля, но 
за съжаление сега, за по-евтино 
наблягат на телевизионни сериали, 
а игралното, сериозното кино е 
на заден план. А с възрастта..... 
главните роли в киното намаляват. 
Въпреки това, скоро ми предстои 
премиера на филма “Моторът” на 
режисьора Валентин Гошев. В него 
изпълнявам ролята на народен 
представител от 1944 год. при 
нахлуването на съветските войски 
в Царство България.

Г-н Трифонов, вие самият 
като актьор, бяхте идол на 
хората от моето поколение. 
Кой обаче е вашият идол? Кой е 
примера, който сте следвал през 
годините? На кого се възхищавате 
като актьор?

-Нямам идол пред когото правя 
жертвоприношения.../смее се/. Но 
има режисьори и актьори пред които 
се прекланям. Харесвам чешкото 
кино в един по-стар период, 
харесвам много и италианското 
кино. Обичах много двойката Енчо 
Багаров и Георги Парцалев, Григор 
Вачков, Кирил Господинов...... 
много са, но за съжаление вече те 
не са между живите. Това е живота! 
Минаваш през него и щастливци са 
тези, които остават следа след себе 
си. Надявам се и аз да съм от тези 
щастливците!!!!

Благодаря ви много и 
продължението на всичко онова, 
което ще разкажете предстои 
тук в Канада- Торонто, Монреал 
и Отава. Чакаме ви с нетърпение 
 

И “затворих” телефона. 
Удоволствие бе да разговарям с 
такъв голям актьор и еродит.

На телефона, от другата 
страна, зад океана, бе Моника 
Мирчовска

Заповядайте да гледате филмите “Момчето си отива”  (18 ноември, събота от 5pm ) и “Оркестър без име”  (18 ноември, събота 

от 7pm ), както и театралната постановка  “Аудиенция”  (19 ноември, неделя от 7pm ) в Madonna Catholic Secondary School, 

Toronto , 20 Dubray Ave, North York, ON M3K 1V5.  За билети: 647-449-0602, 416-409-7052, 647-833-6533
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ФРЕНСКИ РЕСТОРАНТ 
Le Montmartre

“Най-добрият френски ресторант”
  Незабравима Романтична 

Атмосфера
Фантастична Френска Кухня!

416-630-3804 
911 Sheppard Ave. West 

North York
Безплатен паркинг

www.lemontmartrerestaurant.com

Предлагат се изискани блюда и висока класа 
френски вина.

Непременно опитайте:
French Onion Soup (Cупа с лук с капак от запечен 

кашкавал),  
Filet Mignon (Филе миньон с изумителен сос)  

Frog legs (Жабешки бутчета) 
Deboned Roast Duckling in a delicious orange sauce  

(печено  патешко месо с вкусен портокалов сос)

2101 Dundas St E, Mississauga, ON L4X1M3

THE OPEN CORK  Restaurant & Lounge

(905) 624-9777 
www.theopencork.com

(Dundas & Hwy 427)

Don’t forget to buy your New Year Eve Tickets!
 Call for more details.

 905-624-9777
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Недостиг на кадри в зимните курорти
Дни преди началото на 

зимния сезон планинските 
курорти в България изпитват 
недостиг на работна ръка. Търсят 
се близо 2,000 души за сезонна 
работа в ски курортите, най-вече 
сервитьори, готвачи и камериерки. 
От Сдружението на хотелиерите 

и ресторантьорите в Чепеларе и 
Смолян уведомяват, че младите 
кадри напускат страната и 
предпочитат да работят в зимните 
курорти в Австрия и Германия, 
където заплащането е между 1,200 
и 2,000 евро на месец. Затова сега се 
търсят работници от вътрешността 

на страната, предава Нова тв. За 
да се справят с кризата с кадри, 
хотелиерите в зимните ни курорти 
са решили тази година да внасят 
сезонни работници от трети страни. 
Сдружението на туристическия 
бизнес апелира държавата да 
подготви реформа в образованието. 

Тази година в зимните ни курорти 
се очакват рекорден брой туристи. 
Прогнозата на министерството на 
туризма е ръстът да бъде с около 
10%.

Амортизирани линейки возят пациентите в България
90% от колите, или 618 от всички 

674 спешни автомобила в страната са 
с пробег по 220 000 км до 320 000 км. 
Само 56 са с по-нисък пробег. Те са 
купени през 2015 г. и са изразходили 
средно по 50,000 до 60,000 км. 178 
от колите, които возят пациенти са 
на повече от 10 години. Това показва 
справка от Министерството на 
здравеопазването. В същото време 

средният брой обаждания, на които 
отговарят линейките в София и 
областта на денонощие, е 500, пише 
“Монитор”. Едни от най-старите 
медицински автомобили са тези във 
Великотърновска област. Общо за 
10-те общини колите там са 14, от 
които 12 са закупени в периода 2007-
2009 г. Средният им пробег е не по-
малко от 300,000 кв., не разри шефът 

на Спешна помощ д-р Валентина 
Хаджирадева. Реанимобилите са 
оборудвани с цялата необходима по 
стандарт апаратура, включително 
и дефибрилатори, но въпросът е че 
и тази апаратура вече е остаряла, 
допълни тя. 400 нови автомобила 
с пълно оборудване от медицинска 
апаратура се предвижда да бъдат 
купени до 2020 г. Финансирането 

за тях е по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., 
в която е заложена безвъзмездна 
финансова помощ от над 83 млн. 
евро. Освен новите коли, с тези 
средства ще бъде въведена и т. нар. 
телемедицина.

Обвинен в трафик на хора и сводничество в Испания е отново кмет в 
България

Кметът на с. Семчиново в община 
Септември, Пламен Темелков, който 
заедно с още 6 души бе задържан с 
Европейска заповед за арест на 26 
юни 2017 г. и екстрадиран в Испания 
заради обвинения за участие в 
организирана престъпна група, 
трафик на хора и склоняване към 

проституция, се е върнал в родното 
си село и отново е на работа. Това 
съобщиха от кметството пред 
“Фокус“. Общинската избирателна 
комисия в Септември отстрани 
кмета с решение от 13 октомври, 
тъй като Пламен Темелков 
отсъствал от работа повече от 3 

месеца. Решението обаче било 
оспорено в Административния 
съд в Пазарджик от адвокати на 
кмета. На 26 октомври Испанският 
Кралски съд в град Марбея променя 
мярката му за неотклонение 
„задържане под стража” в “парична 
гаранция” и го освобождава  от 

следствения арест. От решението 
на Административния съд зависи 
дали ще има нови частични местни 
избори в пазарджишкото село или 
Пламен Темелков ще запази поста 
си до края на мандата, който изтича 
през есента на 2019 г.

Хората над 100 г. в България са 254-ма към декември 2016 г.
Най-много като абсолютно 

число столетниците са в София. 
От другите градове на първо 
място е Пазарджик, а най-малко 
са столетниците във Видин. Това 
съобщи генетикът Любомир 
Балабански на форум “Дълголетие”, 
цитиран от “24 часа”. Генетикът 
работи по проект за генетична банка 
на българския столетник. За целта ще 
се анализира ДНК на участниците 
в изследването и данните ще 
бъдат съпоставени с резултатите 

от подробна анкета за начина 
им на живот. От проучванията 
досега се очертават междинни 
изводи, че въпреки убеждението за 
решаващата роля на храненето не 
се установява специфична диета на 
столетника. Не се очертава връзка 
между вегетарианството и здравето 
и дълголетието. Най-често хората 
разказвали, че са се хранили с 
“каквото има”, но като цяло не са 
преяждали. Повечето не са пушили, 
не са прекалявали с алкохол и почти 

всички са работили и са физически 
активни цял живот. Над 50% си 
обясняват своето дълголетие със 
спокойния живот, който са водили, 
въпреки че са от поколението, 
преживяло две световни войни. 
Много от тях почти никога не 
са пили лекарства. Това, което 
обединява в най-голяма степен 
столетниците, е, че имат в рода си 
дълголетници. Затова и е толкова 
голям интересът към гените им 
и дали има специфични фактори, 

които човек получава от родителите 
си. В момента изследването на 
генома на човек струва около 
$1,000 и не се прави в България. 
Очаква се това да промени 
медицината и да я трансформира от 
лечебна в профилактична. Защото 
дълголетието губи от своя смисъл, 
ако болест или с влошено психично 
здраве.

Близо 1 млн. от жилищата в България са необитаеми
… но същевременно 1 млн. души 

живеят в пренаселени имоти и имат 
нужда от жилище. Това разминаване 
установи доклад на Световната 
банка, поръчан от Министерството 
на регионалното развитие и 
благоустройството, съобщава БНТ. 
Според доклада, имотният пазар 
в България е доста небалансиран. 
Празните домове са около 1,200,000. 
В София, това са 24% от жилищния 
фонд. В Софийска област достигат 

до 48%, в другите два големи 
области Пловдив и Варна около 
30%, и средно 30% от жилищата 
в страната. Обезлюдяването на 
жилища се увеличава, почти 
наравно със строителството на нови 
жилища. Броят на необитаваните 
жилища нараства от 677,000 през 
2010 г. до 926,000 през 2014 г. 
Последните 3-4 години пазарът 
се движи от жилищни нужди, по 
тази причина пазарът е прозрачен и 

предсказуем. Цената на жилищата 
е много висока в сравнение със 
средните нива на доходите в 
страната ни. Около 1 млн. души 
живеят в жилища, които се споделят 
от повече от едно семейство. А за 
домакинства с доходи под 1,000 лв. 
на месец е почти невъзможно да 
закупят или наемат свое жилище на 
пазарни цени. Повече от една трета 
от младите хора, въобще не могат да 
си позволят собствен имот и заради 

това живеят с родителите си. За 42% 
от едночленните домакинства и 31% 
от живеещите под наем разходите 
по поддръжка на жилището са 
сериозно затруднение. Според 
Световната банка държавата 
има слаба жилищна политика, а 
общините - почти нулева такава. 
Така България остава една от 
страните с най-ниски показатели на 
мобилност на домакинствата сред 
страните в преход.

Опитах се да открия какво 
във времето е определило 
трансформацията, но честно казано 
се загубих между “Криворазбраната 
цивилизация” на Добри Войников, 
„Разни хора–разни идеали” на 
Алеко Константинов и множеството 
съвременни разработки върху 
темата. Едно нещо открих общо в 
понятията тогава и сега. Егоизмът.
Затворената и мислеща единствено 
за себе си гилдия и затворените 

и мислещи единствено за себе си 
българи, парадиращи с материални 
придобивки и мащабна консумация. 
И тъкмо когато мислех да се 
натъжа, попаднах на темата еснафи 
и дарителство. Болници, църкви, 
училища. Дребните тесногръди 
собственици постепенно са се 
превърнали в сериозни дарители и 
са били такива до настъпването на 
комунистическия метеж в родината 
ни.  Постепенно чисто материалните 

им нужди, след задоволяването 
им, са пренасочили вниманието 
им от масираната консумация и 
концентрираното придобиване на 
материя, в  осъзнаване значението 
на образованието, здравето, 
вярата, хуманността. Дали 
наистина понятия като еснафство 
и еснафски страсти трябва да 
носят негативен оттенък? Не 
задължително. В развитието си и 
много позитивен. И със сигурност 

много от демонстриращите 
материално благоденствие и 
масивна консумация по социалните 
медии наши сънародници, ще 
дадат началото или ще бъдат 
продължението на тенденции, 
качества и послания, с които ние 
и наследниците ни ще се гордеем.  
Силно вярвам в това!

Еснафски страсти Автор: Вяра Димитрова, Редактор в.”Пламък”<< Прод. от стр 1 
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Гранит маркер и Бронзов плакет 
Офорт и Статуя 

Урни
Огромен избор на изложени в двора  
на фабриката за лесно разглеждане
Инсталация във  
всички гробища на GTA

Save Your Budget

ПАМЕТНИЦИ НА ДОБРИ ЦЕНИ

Стивън Хокинг: Човечеството ще изчезне до 2600 г.
Човечеството ще изчезне 

до 2600 г., предупреди физикът 
Стивън Хокинг. Според учения, 
населението на Земята ще нараства, 
с което потреблението на енергия 
ще се увеличава, а самата планета 
ще се превърне в „огнена топка“, 

пише The New York Post, цитиран от 
“Фокус”.   Според Хокинг, за да се 
спаси от катастрофата, човечеството 
ще трябва да намери друга планета. 
“Човечеството ще трябва да 
стигне до места, до които никой 
не е стигал, ако иска да продължи 

съществуванието си с още един 
милион години”, заяви Хокинг 
на среща на Tencent WE в Пекин. 
Чрез видеовръзка той призова 
инвеститорите да подкрепят 
неговия проект Breakthrough Star-
shot, в рамките на който се планира 

изпращането на космически апарати 
до най-близката до Слънчевата 
система звезда Алфа Кентавър в 
търсене на обитаема планета.

330 хил. души в трудоспособна възраст нито учат, 
нито работят, нито си търсят работа

Около 330 хиляди в България 
са демотивирани, показват 
данни от целево проучване на 
изследователски център “Тренд”, 
проведено между 10 и 28 септември 
и представително за тази група. То 
бе представено от социоложката 
Евелина Славкова в партньорство 
с фондация “Фридрих Еберт” 
и Института за икономика и 
международни отношения (ИИМО). 
Демотивираните са хората в 
трудоспособна възраст, но нито 
учат, нито работят, нито си търсят 
работа, нито са регистрирани в 
бюрата по труда, нито се осигуряват.  
Най-голямата група безработни и 
демотивирани са 18-29-годишни - 

27% или близо 90 хиляди. Над 80 
на сто от безработните пасивни 
българи са без работа повече от 
година, като 12% от тях никога 
не са имали постоянна работа. 
Любопитно е, че 80% търсят работа 
чрез роднини, близки и приятели. 
“Това говори за обезсърчаване 
от основните методи, които им 
се струват ненадеждни. Разчитат 
основно на помощта и ходатайството 
на близки хора” , убедени са 
социолозите от “Тренд”. Едва 28% 
преглеждат обяви в интернет, 17% 
следят обяви в печатни медии, а още 
9% - в специализирани издания. 
По около една пета от хората 
във всяка от възрастовите групи 

- 30-39, 40-49, 50-59-годишните 
са демотивирани. 10% сред 
демотивираните са висшисти, 
мнозинството от 53% имат средно 
образование, 26% - основно. 56% 
от анкетираните са се определили 
като българи, 27% - като роми, 
14% - като турци. Повечето - 43%, 
живеят по селата. Демотивираните 
българи обикновено разчитат на 
доходите на член от семейството 
- 57 на сто твърдят това. Едва 12% 
се изхранват от социални помощи, 
а 19% - от заплата от чужбина. Без 
никакъв доход твърдят, че са 72 на 
сто, според данните. Около 13 на сто 
получават до 500 лв., 2% твърдят, 
че получават между 500 и 1000 лв., 

1% - че получават 1500 лв., показват 
данните. За да започнат работа, 
мнозинството - 53%, от попитаните 
поставят на първо място добро 
заплащане. Готови да пътуват за 
работа в друго населено място 
на 50 км са едва 33% срещу 56%, 
които биха се отказали.  Повече от 
половината демотивирани искат 
държавата да им осигури работа, а 
42% смятат, че това е тяхно лично 
задължение. 58% от анкетираните 
предпочитат да живеят в България. 
Малко над една четвърт обаче - 27%, 
при първа възможност биха отишли 
да живеят в чужбина. Най-висок е 
процентът сред най-младите (41%) и 
тези с висше образование (35%).

Давност до 55 г. за приватизационни сделки 
обмисля ГЕРБ

Най-дългият срок давност 
от 55 год. за приватизационни 
сделки обмисля ГЕРБ. Това 

заяви председателят на правната 
комисия в Народното събрание 
Данаил Кирилов пред bTV. Не 

делим сделките на сключени през 
определено време и при дадено 
правителство, ще бъде проверено 

всичко, увери той.
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София е на  
83-то място по 
задръствания. 
Торонто на 73-то, 
Монреал на 86-то

София попадна в топ 100 
на градовете с най-големи 
задръствания в света, съобщи bTV. 
Според класацията на TomTom Traf-
fic Index, българската столица е на 
24-то място в Европа, по най-тежък 
трафик и на 83-то място в света. Tom-
Tom Traffic Index (www.tomtom.com) 
изследва 390 града в 48 страни на 6 
континента. Индексът се базира на 
измерване увеличаване на общото 
време на пътуване в сравнение с 
ситуацията със свободен поток. 
Например ниво на претоварване 
от 36% съответства на 36% 

допълнително време 
на пътуване за всяко 
пътуване, навсякъде 
в града по всяко 
време в сравнение 
с това, което би 
било в ситуация на 
свободно движение. 
Индикаторите на 
TomTom Traffic Index се основават 
на измервания на скоростта от 
историческата база данни на Tom-
Tom за трафик и се използват за 
изчисляване на времето за пътуване 
по отделните пътни сегменти и 

цели мрежи. Според класацията 
заради задръстванията времето за 
придвижване в българската столица 
се удължава с близо 30%. Най-много 
време в задръстванията прекарваме 
в час пик вечер - тогава пътуването 
ни се удължава с цели 66%, докато 

сутрин – с 58% по-дълго. Торонто 
е на 73-то място с 62% вечерен час 
пик и 50% сутрешен. Ванкувър е на 
34-то място, а Монреал на 86-то. На 
първите три места са Мексико сити, 
Бангкок и Джакарта.

Освен беден, нашият народ е и болен
.. заяви проф. Атанас Атанасов 

от Българската академия на науките 
(БАН) при представяне основните 
резултати от проекта “Здраве, 
качество на живот, неравенства. 
Състояние, взаимни влияния, 
тенденции и предизвикателства”, 
организиран от Института за 
изследване на обществата и 
знанието при БАН, цитиран от 
българските медии. Според данните 
от проучването на БАН над 60% 
от българите са страдали от поне 
едно заболяване през последните 
3 години. Отделно от това около 
60% от българите посочват, че 
страдат от поне едно нарушение 
на психичното здраве. Около 

65% от анкетираните заявяват, че 
страдат от поне едно хронично и 
дълготрайно заболяване, което е 
диагностицирано от лекар. “Излиза, 
че нашият народ е беден, знаем го 
всички. Освен това ставаме обаче и 
болен народ. Нашият народ е болен”, 
заяви проф. Атанасов. По думите му 
хората в България страдат от едно, 
две, три или повече заболявания, 
включително психични. Според 
резултатите от проекта на БАН 
става ясно, че най-честите здравни 
проблеми в България се дължат на 
високото кръвно налягане - над 32% 
от анкетираните. 25% са посочили, 
че страдат от болки в кръста и 
краката. 38% от анкетираните 

са обяснили, че нямат никакво 
заболяване. 26%  са заявили, че 
страдат от 3 или повече здравни 
проблема, а около 20% от българите 
са отговорили, че страдат от 
сърдечно-съдови проблеми.  

Доц. д-р Здравка Тонева от 
БАН коментира, че здравето на 
българите е на много ниско равнище 
и не спира да се влошава. Чувството 
за това се усилвало допълнително 
заради високите нива на социални 
неравенства в здравеопазването 
и достъпът до здравни ресурси. 
Според д-р Тонева сериозен проблем 
в здравеопазването се наблюдава 
относно неосигурените пациенти. 

“Известен наш политик, чието име 
няма да споменавам, е диабетик 
и трябваше да получи болнично 
лечение. Настаняват го, лекуват го. 
Лечението му струва около 23 000 
лв. Оказва се, че той не е осигурен. 
Това била неговата форма на протест 
против здравната реформа. Накрая 
той излиза от болницата без да 
плати нито стотинка, а болницата 
се натоварва с 23 000 лв. Плаща ги 
болницата като ограничи разходите 
по други пера”, разказа Тонева. 
Проектът обхваща интервал от 3 
години - от 2014 г. насам.

Над 25% от лекарите в България са в пенсионна възраст
.. сочат данни от проучване на 

Българския лекарски съюз. Въпреки 
че са в пенсионна възраст, голяма 
част от тези лекари остават на 

работа, като в повечето случаи това 
се налага, защото няма кой да ги 
замести. Неврохирургът в “Пирогов” 
доктор Сотир Попатанасов, който 

отдавна е навършил пенсионна 
възраст, но продължава да работи, 
заяви пред БНТ, че в сферата на 
неговата дейност се наблюдава 

сериозен дефицит на кадри. Лекарят 
заяви, че до преди 20 години в 
България от 30 хиляди лекари е 
имало едва 100 неврохирурзи.

Близо 900,000 гърци са посетили България за първите 9 месеца
. на 2017 г., което представлява 

е ръст от над 10%. Това обяви 
министърът на туризма Николина 
Ангелкова, която се срещна с 
гръцкия си колега Елена Кунтура 

на българския щанд по време 
на международното изложение 
WTM в Лондон, информираха от 
Министерството на туризма. През 
изминалата година повече от 1 

млн. гърци са посетили България, 
което е ръст от 9.7 % спрямо 2016 
и подрежда страната на второ 
място по брой посещения. Гърция 
е и водещ пазар за пътувания зад 

граница на българите, посочи 
министър Ангелкова, според 
която за миналата година Гърция 
е посетена от повече от 1.2 млн. 
българи. 
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* $100,000 minimum per family group  
Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc.
Insurance license sponsored by The Great-West Life Assurance Company.

PLAMEN  SEPETTCHIEV
For many years Mr. Sepettchiev and his team have carefully managed 

capital for high net worth families and busy business owners.  
Our professional full service includes  

a wide range of investments to match your unique needs.

OUR TEAM OF SPECIALISTS

Scott Clews-Hunt 
CFP CIM FCSI - 
Securities Planning 
Specialist
Investors Group  
Securities Inc

Frank Lapierre  
CFP CLU -  
Insurance Planning  
Specialist I.G. 
 
Insurance Services Inc.

Georgia Giannakis - 
Mortgage Planning 
Specialist

I.G. Investment  
Management Ltd.

Get advice as individual as you are.  
Call or email us today to schedule a consultation*

 100% confidential, no cost or obligations:

Toll Free 1(855)597-7787 Ext.6231
Plamen.Sepettchiev@investorsgroup.com

INVESTMENTS     RETIREMENT     TAX PLANNING     ESTATE PLANNING     MORTGAGE PLANNING     INSURANCE

Investors Group is currently one of the largest financial planning companies in Canada 
helping Canadians reach their financial goals since 1926  

and serves approximately one million clients.

Турски археолози твърдят, че са открили 
непокътна гробницата на свети Николай

Турски археолози смятат, че са 
открили почти напълно непокътнат 
храм и гробницата на свети Николай 
в Анталия, съобщава турският 
вестник Hürriyet, цитиран от Guardian.  
“Постигнахме много добри резултати, 
но истинската работа започва сега”, 
коментира Чемил Карабайрам, директор 
на проучвания и паметници в Анталия. 
“Може би ще намерим непокътнатото 
тяло на свети Николай”, допълва той. 
Почитан за подаръците си и помощта му 

към бедните, светецът от четвърт век е 
първообраз на легендата за Дядо Коледа. 
Демре е построен върху руините на Мира, 
града, където се смята, че е живял свети 
Николай.  Археолозите наскоро започват 
нови проучвания, откривайки храма 
под съвременната църква, използвайки 
географски радари. Те коментират, че 
храмът е почти напълно непокътнат, 
но е недостъпен поради наличието на 
каменни релефи и мозайки, които трябва 
да бъдат запазени.

Google ще строи първият град 
на бъдещето в Торонто

Alphabet - компанията 
собственик на Google, реши да 
строи своя експериментален 
град на бъдещето в Торонто. В 
този първи по рода си проект 
компанията Sidewalk Labs, 
която е дъщерна на Alphabet, ще 
стартира дейност на площ от 5 
декара в крайбрежния квартал 
Quayside на около 1.5 км. от 
downtown. Дългосрочните 
планове предвиждат 
експерименталният град да се 
разпростре на площ от 3 хил. 
декара на мястото на бившата 
крайбрежна индустриална зона 
в града, предава Financial Times. 
Технологичният град на Google 
ще съдържа най-разнообразни 
иновации, като автономни 
автомобили, роботизирани 
доставчици, които пътуват в 
подземни тунели и прочее. За 
да стане това обаче, Sidewalk 
посочва, че Торонто трябва да 
премахне доста съществуващи 
регулации в зоната на проекта, 
засягащи публичния транспорт, 
ограниченията за строеж и 
др.  Президентът на Alpha-
bet Ерик Шмид и канадският 
премиер Джъстин Трюдо 
обявиха сделката на събитие 
в Торонто. „Започнахме да 
мислим за всички неща, 
които можем да направим, 
ако някой ни даде град и ни 
сложи начело“, каза Ерик 
Шмид. За Alphabet проектът 
представлява възможност за 
провеждане на разнообразни 
експерименти, свързани с 
приложението на технологиите 
в реална градска среда. „От 
нашата перспектива това не е 
някаква случайна активност. 
Това е кулминацията на почти 
10 години размишления как 
технологията може да подобри 
живота на хората“, каза Шмид. 
„Ерик и аз говорим за тази 
колаборация от няколко години 
и да виждам как всичко това 
се случва сега е невероятно 
вълнуващо“, каза премиерът 
Трюдо. „Едно от големите 
предизвикателства пред проекта 
е събирането на лични данни 

от гражданите. Регулациите 
са доста затегнати в Канада, 
а големите компании залагат 
именно на колекциониране 
на лични данни, които биват 
използвани по най-различни 
начини в проектите им. Side-
walk планират да разположат 
система от сензори, които да 
следят всичко – от състоянието 
на пейките в парка, през нивата 
на замърсяване, до условията за 
настаняване в града.  Проектът 
навярно ще бъде ракетен за 
невиждани до сега иновации 
в сферата на енергетиката и 
здравеопазването.  Предвижда 
се създаването на технологична 
здравна система, която да бъде 
интегрирана в социалната 
политика на страната. От гледна 
точка на транспорта, Alpha-
bet предлагат ограничаване на 
движението на лични превозни 
средства, като на гражданите ще 
бъде предложена възможността 
да се придвижват чрез 
автономен публичен транспорт 
и велосипеди.  Предвиждат се 
и роботи, които да извършват 
доставки чрез подземни тунели, 
където ще се намират и всички 
тръби за вода и кабели за 
електроенергия. Sidewalk Labs, 
която е дъщерна компания на 
Alphabet, бе създадена през 
2015 г. от Дан Доктороф, бивш 
заместник-кмет на Ню Йорк. 
За първоначалните тестове 
и планиране по проекта 
компанията ще похарчи $50 
млн. Като част от усилията 
Google ще премести канадската 
си централа в Торонто. 
Доктороф посочва, че детайлен 
план какво точно ще се случва 
с проекта ще бъде представен 
до 1 година, след като бъдат 
проведени консултации с 
обществото в града. „Нашата 
цел тук е да слушаме, да 
разбираме“, казва той. „Това 
трябва да бъде обществено 
обсъждане... в противен случай 
няма да имаме политическото 
доверие да правим неща, 
които са доста смели“, добавя 
Доктороф.

Синът на Ричард Драйфус също обвини Кевин Спейси в сексуално посегателство
Синът на холивудския актьор и 

носител на “Оскар” Ричард Драйфус 
обвини Кевин Спейси в сексуално 
посегателство, което по думите му се е 
случило, докато баща му е бил в същата 
стая. Хари Драйфус, който също се 
занимава с кино, е бил на 18 години по 
време на инцидента, при който Спейси 

го е опипвал. В текст, публикуван 
в американския сайт Buzzfeed, той 
описва актьора от поредицата на Net-
flix House of Cards като “сексуален 
хищник”, който се е чувствал “в 
безопасност” да злоупотребява с 
него, тъй като е знаел, че младото 
момче “няма да каже и дума”. Хари 

твърди, че случилото се е през 2008 
г. По това време неговият баща 
Ричард Драйфус играе в постановка, 
режисирана от Спейси, в Лондон. 
Хари е посетил баща си за Коледа и е 
участвал в репетиция в апартамента 
на Спейси, на която са били само те 
с баща му. На нея той на два пъти се 

е опитал да опипа Хари и на третия 
път го е направил, докато Ричард е 
четял своите реплики. “Не можех да 
осъзная какво се случва - баща ми и 
аз се преструвахме на любовници в 
постановката, докато Кевин Спейси се 
опитва да ме съблазни и всичко това в 
реалния живот”, пише Хари.  

На Indiegogo Marketplace 
компаниите ще продават  
          продуктите си

Популярната краудфъндинг 
(crowdfunding) платформа In-
diegogo обяви, чe начинаещите 
компании (start-ups), които набират 
финансиране чрез платформата, 
вече ще могат и да продават 
продуктите си директно чрез сайта 
на компанията. Големият момент 
е в името Indiegogo Marketplace, 

която нова платформа позволява на 
всякакви продукти, независимо от 
къде са финансирани, да се продават 
онлайн директно на клиентите, 
предава TechCrunch. По този начин 
Indiegogo официално навлиза в света 
на онлайн търговията. Компанията 
ще получава комисиона в размер от 
10 до 15% от продажната цена на 

продуктите. Indiegogo се стреми да 
помогне на потребителите да имат 
достъп до „умни иновации”, които 
не могат да бъдат намерени никъде 
другаде. На Indiegogo Marketplace 
вече е наличен продукта Aumi Smart 
Nightlight, който бе финансиран 
чрез конкурентната краудфъндинг 
платформа Kickstarter през 2015 г. 

Това е малка и плоска смарт лампа 
за осветление, която има множество 
интересни функции и може да се 
контролира чрез смартфон. Indiego-
go е набрала $56 млн. финансиране 
до този момент, включително от 
Kleiner Perkins Caufield & Byers, 
Khosla Ventures и Insight Venture 
Partners.
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ПОРЪЧАЙТЕ

Specialized In  
Greek & Middle Eastern Pastries,

Wedding & Birthday Cakes, Grocery

1961 Kennedy Rd, Scarborough  
( just South of 401) 

Tel: 416-754-7857  
Monday to Wednesday. 9 am - 8:30 pm,  

Thursday to Saturday - 9 am - 9 pm, 
Sunday - 10 am - 7 pm

Over 25 years in business

- Fresh meats.  
- Smoked meats. Deli counter
- Euro products  
- Hand made Bakery items
Mark’s Traditional Waterloo approach
- Locally farmed and micro batched
- Humanely raised without antibiotics
- Free from gluten and allergens-Low sodium

Mark’s Hungry Deli & Kitchen 
24 Chauncey Ave, Etobicoke, ON M8Z 2Z4

Lunch Special,  
Frozen  

Home dinners

Bloor St. W

Six point Rd.

Chauncey Ave.

Сладкарница и 
деликатесен магазин  

в Скарбъро

Gerhard’s cafe has been serving customers with Austrian and German style 
chocolates and cakes for over  32 years.  
Traditional design, exquisite taste and excellent quality.
Whether it is a birthday, wedding or unique celebrations,  
we will provide you the best products and services.
Except for our signature chocolate and cakes, we also provide  
great coffee and tea with delicious lunch and high tea. We are honoured to  
invite you come here and enjoy the precious spare time with your love ones!

FRESH BAKED CAKES EVERY DAY ALL YEAR AROUND

1085 Bellamy Road North Unit #1,  
Scarborogh, 416.438.9800, 

Ellesmere Rd. M
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www.gerhardscafe.ca

Opening Times
Mon: Closed
Tue-Sat: 9am-6pm
Sun: 10am-6pm

Австрийски и 
Германски

стил торти и
шоколадови 

изделия
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E:  info@friendlytravel.ca
W:  www.friendlytravel.ca

T: 905 849 4664 
C: 647 999 2010

407 SPEERS RD, Suite 203, OAKVILLE, ON, L6K 3T5

Самолетни билети
„All inclusive” почивки

Visitors to Canada Insurance
Туристически застраховки

Cruises

TICO # 4631602

BOBBY DONEVA

TICO#04332359
7851 Dufferin St.,Ste.100, Thornhill, ON L4J 3M4

Office:(905)660-7000 ext.301

1.877.(999-4768)x301

Самолетни билети до България и по света

  Бизнес пътувания, почивки на Карибите    

    Застраховки

    Коли под наем, хотели

   Билети за вашите гости  

от България

Direct: 416-992-4030
YYZ Travel Group

Ишгъл – Relax If You Can (Ischgl, Österreich)
Статията със съкращения се предоставя от patepis.com, Автор: Автори: Димитър Токмаков и Чавдар Марев, Снимки: авторите

Relax if you can… е слогана на 
Ишгъл, първокласен ски курорт 
в западна Австрия, още известен 
като меката на апре-ските. Намира 
се в долината Пацнаун, сгушена в 
склоновете на планинската верига 
Силврета в провинция Тирол. Слогана 
Relax if you can разказва накратко 
всичко за Ишгъл – първокласен ски 
курорт на който кипи вечен купон. 
Но за Ишгъл малко по-късно.  Нашето 
ски-приключение Ишгъл започна на 
09.01.2015 г. в 5 ч. сутринта тръгвайки 
от Пловдив, познатата компания 
от шест големи и трима малки 
приятели с бус под наем, натъпкан 
със ски оборудване, дрехи и някои 
други неща от първа необходимост. 
Разстоянието от Пловдив до Ишгъл в 
зависимост от това от къде ще се мине 
– Словения или Унгария е около 1650 
км и се взима средно за 17 часа с кола. 
Ние разделихме пътя на две с една 
нощувка във Филах, Австрия. Във 
Филах пренощувахме в една чудна 
хижа над самия град в полите на 
планината – Aktiv-Appartements Kar-
awanken Lodge. Намира се между Vil-
lach и Faak am See . В хижата има стаи и 
апартаменти доста прилични, с добри 
цени и включена чудесна закуска. 
Хижата има оценка 8.4 в booking.com, 
която е съвсем реална. На следващият 
ден след прекрасната закуска 
сервирана лично от собственика на 
хижата поехме в посока Инсбрук, като 
за малко разгледахме района около 
Филах и Faak am See. Разстоянието от 
Филах до Инсбрук е 290 км и се взема 
за около 4 ч ако се минава през южен 
Тирол. На нас ни отне малко повече тъй 
като спряхме за кратка разходка и кафе 
в Брунек. Пътят минава през Шпитал, 
Лиенц и през Прато Ала Драва се влиза 
в Италия, на чиято територия е по-
голямата част от южен Тирол. Минава 
се през много красиви, спокойни и 
китни алпийски тип селца както в 
Италия, така и в Австрия. Спряхме 
в Брунек (Брунко) за кратка почивка 
и ароматно италианско кафе. След 1 
ч и 30 мин пристигнахме в Инсбрук, 
спряхме на паркинг в центъра на града 
и се отправихме на кратка разходка и 
разглеждане на забележителностите. 
Инсбрук е град в западна Австрия и 
център на провинция Тирол. Градът е 
бил домакин на зимните олимпийски 
игри през 1964 г. и 1976 г. След като 
се разходихме из Инсбрук към 17 ч. се 
отправихме към Ишгъл и най-вече към 
селото преди Ишгъл – Капл, където 
бяхме наели голям апартамент в чисто 

нова къща с всички удобства, 4 спални, 
3 бани, отоплен ски гардероб и голям 
хол с кухня, който ни събираше всяка 
вечер. 1-ви ден. Ставаме сутринта 
рано и осъзнаваме, че синоптиците са 
безкрайно точни.  Предвиждаха не по-
малко от 10 см. пресен сняг и познаха. 
Снегът се сипе ситно и компанията 
е пред дилема: да се ходи ли на ски 
или да пишем деня „дъждовен”. Ски-
зоната на Капъл много прилича на 
Банско. Същите размери, един лифт /
кабинка/ от градчето до пистите, а 
горе просторни и немного сложни 
писти. По пистите няма почти никой 
и е удоволствие да се кара в 10 см. 
пудра. Пейзажът е изцяло алпийски 
и е страхотна прелюдия към ски 
емоциите и предизвикателствата на 
пистите в Ишгъл.По пистите няма 
почти никой и е удоволствие да се 
кара в 10 см. пудра. Пейзажът е изцяло 
алпийски. След двучасово интензивно 
каране, без никакво чакане по 
лифтовете се заражда една прекрасна 
идея, да посетим ресторантчето и 
да опитаме типичния австрийски 
„щрудеель”, с надеждата, че няма да 
ни отрежат главата ей така: Отиваме 
в двуетажния ресторант с красивото 
име „Sunny mountain restaurant” и 
разбираме, че щруделът и в селото и 
тук струва 3,50 евро. Заредени с много 
положителни емоции се прибираме 
в апартамента, за да споделим 
впечатленията си и веднага групата 
изявява желание да посетим Ишгъл, 
за да видим, защо девизът на града е 
„Relax if you can….”?

Първото впечатление от Ишгъл е, 
че купонът тече. Много млади хора, 
които се връщат от ски и се отбиват 
до многобройните капанчета, от 
които дъни яка музика и скиорите 
шумно пригласят познати рефрени. 
Не може да не се усмихнеш при тази 
гледка. 2-ри ден. Сутринта ставаме 
рано, ентусиазирани от мисълта, 
че ще караме ски на ски-зоната на 
Ишгъл. В 8.30 сме паркирали на 
безплатния паркинг пред Silvretta-
bahn, който се намира на 50 метра от 
лифта. Опашка няма, всички писти 
работят, което е предпоставка за 
щури ски емоции. Вземаме не особено 
далновидното решение да си купим 
еднодневни карти, които струват 50 
евро на човек /имаме идея да караме 
утре на една от най-голямата ски 
зона в Австрия, Sankt Anton am Arl-
berg/ и почти веднага се качваме на 
лифта. Silvrettabahn e капацитет 3500 
човека на час, кабинките са много 

бързи, предназначени са за 16 човека 
и минават над целия град и от него 
се прострат омайни гледки. След по-
малко от 10 мин. сме в сърцето на ски 
зоната, от където тръгват лифтове и 
писти във всички посоки и където след 
бясно каране можеш да починеш, да се 
срещнеш с приятели или просто да 
си купонясваш в огромния ресторант. 
Голяма гордост за жителите на Ишгъл 
е най-новия лифт в Ишгъл, който 
свързва градчето с връх Pardatsch-
grat. Лифтът е сменен преди 2 месеца, 
последен писък на модата е и наистина 
оставаме впечатлени. Сваляш си ските, 
качваш се на ескалаторите и си пред 
модерните кабинки, който събират 
по 24 човека. Зашеметяваща гледка 
, прекрасен интериор и нормални 
цени, не по-високи от цените в ски 
зоната на Банско. Изпълнени с много 
запечатани спомени от омайните 
гледки и писти се връщаме в 
апартамента, където така естествено 
пийваме червено винце с хамон и 
чертаем бъдещите предизвикателства. 
А те са Санкт Антон ам Арлберг, 
прогнозата за времето е подходяща, 
слънчево, без вятър, което е 
предпоставка за незабравими емоции. 
3-ти ден.  Тръгваме сутринта рано 
с леко приповдигнато настроение 
и с очакването да се докоснем 
до Sankt Anton am Arlberg. Тук 
традициите на малкия планински 
град , съжителстват с репутацията 
на един от най-добрите ски-курорти 
в Алпите, както от гледна точка на 
качество на пистите и съоръженията 
(кабинкови и седалкови лифтове до 
2800 м н.в.), така и на хотелската 
база, която не държи толкова на 
количеството, колкото на качеството. 
Санкт Антон е една от перлите в 
Алпийската корона на Австрия, която 
задължително трябва да се посети. 
Тук има обработени писти за всички 
скиори, 43% са за начинаещи (сини), 
41% за средно напреднали скиори 
(червени) и 16% са за по-напреднали 
(черни). Разстоянието между Капъл и 
известния курорт е 35 км. и се изминава 
за около половин час. Паркираме 
около лифта Nassereinbahn, който се 
явява източната порта към ски зоната. 
Естествено безплатно, в близост до 
лифта, като има един служител, които 
има изискване от всички паркиращи, 
да са плътно наредени до другите коли. 
Тръгваме да превземаме връх Kapall в 
слънчевия ден и пред нас се изправят 
омайни гледки и предизвикателни 
писти. Спускаме се по черната писта 
от върха, която е широка, перфектно 
обработена и по нея почти няма скиори 
и отново и отново, все по различни 
писти…. край няма. Отправяме се 
към следващата ски зона Stuben. 
Ски зоната не е посещавана много 
от скиорите, защото лифтовете 
са старички, двуседалкови и 
седалките са метални, което при 
тези отрицателни температури 
не е най-приятното изживяване. 
Иначе пистите са широки, добре 
обработени, но при условие, че си 

само за ден, си е загуба на време. 
Ски зоните завършват в планинското 
градче, където лифтове, автобуси, 
мостове със скиори се преплитат 
в едно. 4-ти ден. Отново рано сме 
на лифта, защото имаме поредните 
ски предизвикателства – ще караме 
в швейцарската част, където имаме 
информация, че пистите не са толкова 
стръмни, че са без големи падове и 
са перфектно обработени. Освен това 
мислим да изминем и Dutyfree road до 
Samnaun, малко селище в Швейцария, 
което си е извоювало статута на 
безмитна зона и където можеш да 
влезеш в магазините, едва ли не със 
ските. Граница между Aвстрия и 
Швейцария практически няма. Просто 
се знае, че отвъд върховете Idjoch и 
Viderjoch, които се виждат от Idalp е 
Швейцария. Естествения център на 
скизоната на Samnaun е Alp Trida. От 
това място започват повечето лифтове. 
Пистите в по-голямата си част са сини, 
има съвсем малко червени и всички 
са някак си по-меки, по-слънчеви и е 
удоволствие да се кара по тях.След като 
минахме по почти всички швейцарски 
писти се отправяме към връх Pal-
inkopf /2864 м./ , от където започва 
десеткилометровият Dutyfree road до 
Samnaun. Пистата е много приятна за 
спускане и макар, че е червена на цвят, 
не е особено трудна. Отправяме се към 
познатия ни връх Palinkopf, от който 
се спускаме по панорамен, но много 
тесен ски път, към новия лифт. Пътят 
ни предоставя забележителни гледки, 
заради които спираме и щракаме по 
някоя снимка, въпреки бръснещия 
вятър и ниските температури. 
Изморени, но много удовлетворени 
се отправяме към Ишгъл с мисълта 
за едно заслужено après ski, като 
коментираме, че категорично си 
заслужава и следващия ден да караме 
в швейцарската част. На последния 
ден се появиха скулптори, които 
ваяха фигури от сняг и се грижеха за 
доброто настроение на скиорите. На 
една от ски пистите имаше място за 
пушене с интересния надпис – If you 
are stupid enough to smoke do it here. 
И тъй като ски зоната на Ишгъл е 
безбрежна, на 5-я и 6-я ден компанията 
се раздели по интереси. Някои 
караха на вече познати и приятни 
писти на които усъвършенстваха 
ски уменията си, други пак отидоха 
до Швейцария, трети откриха нови 
писти в Австрийската част. И така 
ненадейно дойде момента да хванем 
последния лифт надолу към Ишгъл 
и да се сбогуваме с прекрасната ски 
зона, хубавото село с нестихващия 
купон и многото Apres Ski заведения. 
Обещахме си пак някога да се 
върнем… дано! На следващия ден след 
половин дневно шофиране стигнахме 
до Будапеща. Отседнахме в хотел 
Danubius Hotel Gellért , стар спа хотел 
от 18-19 век. На следващия ден след 
15 – 15 часово непрестанно шофиране, 
без особени проблеми, забавяния и 
чакане по границите се прибрахме по 
живо по здраво в Пловдив.
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There’s SEW much more at LEN’S MILL STORES

• Fabrics and sewing supplies from around the world
• The area’s most extensive yarn selection

• Notions, Yarn, Sewing and Craft Supplies for all your Special Projects
• Upholstery, Vinyl, Fashion Fabrics and Drapery

• Brand Name Clothing for the entire family
• Socks and Under Garments

• Basic Housewares and Linens

AT FACTORY OUTLET PRICES!
Come Visit One Of Our

11 Locations

BARRIE • BRANTFORD •  CAMBRIDGE • GUELPH •  HAMILTON
HAWKESVILLE • LONDON • PORT DOVER • TORONTO

WATERLOO •  WOODSTOCK
NEW! GTA

YEARS

CELEBRATING

WWW.LENSMILL.COM WWW.LENSMILL.COM
Follow us on

“They have all my sewing needs, are very knowledgeable and helpful”
~ Customer in Toronto
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We Specialize In Building  
And Desigining Custom Kitchens,  
Vanities, Wall Units & Furnitures

КУХНИ И 
МЕБЕЛИ 

ПО 
ПОРЪЧКА

Станислав Иванов 
Tel: 416 731 6321

stansofia2015@gmail.com 
www.stansofiacustomwoodworking.com 

POWERWASHING    УЛУЦИ    САЙДИНГУСЛУГИ
- Power Washing and Sealing ( Веранди, Патио,        
Каменни плочки, Стени, Фасции, Сводове)
- Eavestrough Cleaning (Почистване на Улуци)
- Corner Sealing
- Leafguards Installation (Монтажна защита от Листа)
- Bird Spikes Installation (Монтажна защита от Птици)

РЕМОНТ И МОНТАЖ
Eavestrough (Улуци)
Fascia (Фасция)
Soffit (Соффит)
Sidding
Aluminium Capping (Козирки)

647-465-6957 | Denys | dzakaliuk@gmail.com

Hey Italian food lovers, I have a GREAT NEWS for 
you!!! We have a bulgarian waitress in the best Italian res-
taurant in Toronto Nova Ristorante! This is Vessy Stroum-
sky and as you see from the picture her face is always 
smiling ready for your great party to serve. 2272 Lawrence 
Ave E #2, Scarborough, ON M1P 2P9, (416) 751-1200
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INПРЕВЪЗХОДНИ 
ЧЕРВЕНИ  

ВИНА  
ЗА  

ПРАЗНИЦИТЕ  
В LCBO

www.eurovintage.com

И многото сън заплашва с диабет
Излишъкът от сън, също 

както и недоспиването, е вреден, 
защото неадекватното количество 
сън повишава кръвната захар. 
Това е изводът, направен от група 
американски учени, след изследване 
на деца, страдащи от затлъстяване. 
Специалистите също така са 
установили, че недостигът на т.нар. 
дълбок сън се отразява особено 
негативно на подрастващите, като 
намалява отделянето на инсулин. 
Ръководителят на изследването 
д-р Дорит Корен, ендокринолог в 

Детската болница на Филаделфия 
обяснява за Ройтерс: „За да останат 
показателите на глюкозата на 
приемливо ниво и без резки 
скокове и спадове, е необходимо 
да подрастващите да спят между 
7,5 и 8,5 часа. Същото е правилото 
и за възрастните. При прекалено 
много сън, също както и заради 
недоспиване, се повишава сериозно 
риска от диабет тип ІІ”. Както се 
оказва, недоспиването може да е и 
една от причините за затлъстяване.

Супер изкуственият интелект идва 
и то по-скоро, отколкото очакваме

... твърди Масайоши Сон, главен 
изпълнителен директор на SoftBank. 
След около 30 години изкуственият 
интелект ще има коефициент на 
интелигентност (IQ) от 10,000 - твърди 
Сон. За сравнение, средното IQ при 
хората е 100, а при супер-надарените 
около 200, според Сон. Най-голямото 
и най-известно дружество на хора 
с висок коефициент Mensa приема 
членове с IQ минимум 130. Идеята, 
че един ден изкуственият интелект 
ще надмине човешкия е известна 
с термина “сингулярност.” Кога 
обаче точно ще стане това е често 
обсъждана тема в технологичната 
общност. “Сингулярност е 
концепцията, че човешкият интелект 
ще бъде надминат и това ще се случи 
този век със сигурност. Бих казал, че 
по този въпрос няма спор и вече няма 
съмнения,” казва Сон. Според него 
това ще стане факт „в следващите 
около 30 г.”. Сон управлява фонда 
Vision със $100 млрд. капитал, които 

той очаква да бъде инвестиран 
в следващите пет години и то в 
компании, които работят върху 
изкуствения интелект. Според Сон 
изкуственият интелект ще промени 
драстично всяка една индустрия. 
В днешно време хуманоидните 
роботи, като Pepper на SoftBank, 
впечатляват повечето хора. В бъдеще 
Сон предвижда, че ще се присмиваме 
на способностите на Pepper. “След 30 
години те ще се учат сами и вероятно 
ще се присмиват на нас,” казва Сон. 
“Днес те изглеждат сладки, те ще 
останат сладки, но ще бъдат супер 
умни.”В момента някои роботи са по-
умни от хората в някои сфери, казва 
Сон. “След 30 години обаче те ще 
са много по-умни от нас в повечето 
сфери. Това е така, защото те ще са 
милион пъти по-умни от днес,” казва 
Сон. „Сферата, в която хората винаги 
ще имат превъзходство на роботите 
обаче, е въображението“, казва Сон.
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Обадете ни се  
на 647-333-0536  

за всички ваши празненства:
Рождени дни, Годежи, 
Сватби, Кръщенета, 

Партита при пенсиониране, 
Бъдещи майки

TRADITIONAL 
BALKAN FOOD

385 The West Mall, Etobicoke
(416) 913-9258, (647) 333-0536

Join us at Flamingo’s this 
weekend for your special night 

out with the best live music,  
A party you will not want to miss!

Зелено смути 
с голяма доза 
желязо
1 чаша нарязан кейл (около 3 
големи листа)
1 чаша бяло грозде без семки 
(около 28)
 1 нарязана краставица
1 малка зелена ябълка, с 
изчистена сърцевина и нарязана 
на парчета
1/2 чаша вода

Смесете кейла, гроздето, 
краставицата, ябълката и водата 
в блендера, докато получите 
гладка смес. Преди сервиране, 
гарнирайте с пресни листа зеле 
и парче краставица (по избор). 
Съхранявайте в хладилника до 2 
дни (разклаща преди сервиране). 
Калории – 110.
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Отворено 7 дена в седмицата
Пон. , Вт., Ср. ,Нед. - 10am - 10pm
   Четв., Пет., Съб. - 10am - 11pm

1650 Dundas Street East
Mississauga 

(905) 848-2590

HOMEMADE, FRESH
HEALTHY § TASTY

Доставки по домовете с Uber Eats >>

We are looking for a waitress. Full or part time.
Please call: 647-606-5844 or apply in person.

Kostas Bakery 265 Ellesmere Rd 
(647) 748-9229 

FRESH 

MEAT

Всеки ден нови сладкарски изделия. 
Пресен хляб, торти, сладкиши, кремове, 

бакава, кадаиф. Пити и жито.
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Three Brothers Restaurant

657 Queensway, Toronto
www.threebrothersbarandgrill.com

416-253-8809Best Food Ever!

SARAJEVO Grill and Meat

225 The East Mall, Etobicoke 
(647) 748-2112

- Автентични сараевски кебабчета и плескавици
- Баници със сирене, спанак, картофи
- Кебабчета на грил, кебабчета с прясно месо
- Домашно приготвена храна
- Голям избор на деликатеси и хранителни продукти

128 O’Connor Drive

Dine- In - Take Out - Catering -Delivery
416.461.5200

Grilled Lamb Chops

KOKORETSI

The best  
Greek Food you’ve never had!

Different  
daily 
specials  
every day!

CATERING for your 
event. Our  
Mobile kitchen can 
serve all kinds of 
special events. 
Ask us!

Download full menu from our website!
www.greekgrill.ca

* Licensed LLBO   
* Wheelchair Access 
* Free parking * Kids Menu  
* 2 section enclosed patio

ДОСТАВКА ПО ДОМОВЕТЕ

КЕТЪРИНГ ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД 
ТЪРЖЕСТВА

   Lamb rotisserie

Кontosouvli

- Внос на европейски продукти, консерви, подправки,  сирена, 
кашкавали, салами. пушено месо, колбаси и др.
- Домашно приготвена храна: супи, гулаш, пълнени чушки, сърми, боб, 
кебабчета, плескавици.
- Всякакви видове десерти, торти за рождени дни и др. тържества.

780 Burnhamthorpe Rd. Unit#12/ Mavis
     905-232-5246

Оld Мill Pastry & Cafe
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416-253-8809

Р Е К Л А М А

Работно време:
Пон, Вт, Ср   9am - 8pm
Четв, Пет      9am - 9pm
Събота          8am - 6pm
Неделя          затворено

Огромен избор на пресно месо от Онтарио  
- свинско, телешко, агнешко, пилешко, патешко, 
гъше месо, пуешко и заешко.
Огромен избор на меса без хормони и 
антибиотици
Голям избор на вкусни пушени Европейски меса 
Вкусни, пресни торти  
Предлагаме и катеринг
Посетете сайта ни  
eddiesmarket.ca  
или ни харесайте във  
facebook.
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WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1

SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 

MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579 (Plamen 1, Plamen 2)

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жване

WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1
SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 
MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579  
(Plamen Nedialkov, Plamen Borisov)

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жване

sales@firstautogroup.ca

24 Hour Service 
Call Vahan: 647-381-8213

Accidents  
Booster Service, Car Rentals,  
Flatbed Service, Flat Tire,  
Local/ Long Distance Service,  
Recovery Specialists

TOWING

Ontario:
Missisauga,
North York, 
Thornhill,
Scarborough,
Vaughan, 
Richmond 
Hill,
Brampton,
Hamilton, etc.
Quebec  
(Montreal)

Call 24 hours, ask David 
(647) 210 4047

Full Insured Company

Пренасяме вашите домове, офиси.
Добри цени, гарантирана доставка  

в определеното време!
ПРОФЕСИОНА ЛНО,

БЪРЗО,  К АЧЕС ТВЕНО!

visa, master card, certified cheques, 
money order and cash

www.smatimoving.com
We accept:

Ключът към женския 
оргазъм е мастурбирането 
по време на секс

… констатираха американски 
учени, анализирали данни на 1569 
мъже и 1478 жени от най-различна 
възраст. Всички те отговаряли 
анонимно на задаваните въпроси, 
уточнява БГНЕС. Изследователите 
са отчели факторите, които 
са могли да повлияят върху 
резултатите – възрастта на 
участниците и обстоятелствата, 
при които се случвал половият 
акт. Американските сексолози 
смятат, че множественият оргазъм 
при жените е напълно реален. Те 

са стигнали до този извод сред 
друго изследване, при което се е 
наблягало на позите, увеличаващи 
вероятността за постигане на 
множествен оргазъм. Експертите 
подчертават, че оргазмът е 
индивидуален. При някои жени 
той се получава веднага, при други 
по-бавно, а при трети може да се 
редуват един след друг. Според 
общото мнение всред допитаните 
най-оптималната за жената поза е 
върху мъжа, но с гръб към него.
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Лидер в доставката на  
колетни пратки до България  

и други крайща на Европа

Експресна доставка 
на колети до 
България

СЪБИРАМЕ КОЛЕТИТЕ ОТ ВАШИЯ ДОМ!

Авто експорт | Купуваме авто на търгове в Канада | Контейнерни превозвания

3262 Lenworth drive, Mississauga, ON, L4X 2G1, 905-499-1122

морски превоз - $2.45/кг  
(delivery fee $10) 
минимално тегло 9 кг 

въздушен превоз- $4.35/ кг 
(delivery fee $30) 
минимално тегло 4 кг www.atlanticexpresscorp.com/tracking

Тракинг проверка на 
колета:

Всеки колет е 
застрахован на $100
Седмични пратки 
с контейнери от 
Торонто!

ДОСТАВКА ОТ КАНАДА ДО БЪЛГАРИЯ
 НА КОЛИ, МОТОРИ, ЛИЧНИ ВЕЩИ

В 20’ И 40’ КОНТЕЙНЕР В ЗАВИСИМОСТ ОТ НУЖДИТЕ ВИ
Нашата компания е създадена 1992 г. 

 и е специализирана в превоз на  
автомобили, машини,  
мотори и лични вещи  

от Канада до България.
Доверете се на нас! Ще натоварим и укрепим колата и 

вещите ви, ще ви асистираме с документацията  
по износ и внос!

All-Freight Канада е част от All-Freight Forwarding Inc. и 
разполага със склад под митнически контрол, предлага 

надежни спедиторски услуги и работи директно 
с всички основни морски превозвачи.

Освен това сме лицензиран автомобилен дилър 2212907 Ont 
Inc & All Freight Automobile Purchasing & Trading Inc. и можем 

да закупим от името на нашите клиенти автомобили за износ!
В България нашият партньор Freeline ltd ще ви асистира с 

разтоварнането и локалните процедури!
 За цени и повече информация звъннете на тел.:

905-671-8020  
saleem@allfreight.ca 

www.allfreight.ca 
www.facebook.com/allfreight.warehousingsvcs
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Suite 700 – 700 Dorval Drive
Oakville, Ontario, L6K 3V3

- Small Claims Court 
(Граждански Дела )
- Landlord and Tenant Board 
(Дела между Наемодател и 
Наемател)
- Traffic tickets (Пътно 
Транспортни Нарушения)
- Criminal Law (Криминално 
право)
- Real Estate Law (Сделки с 
Недвижими имоти)
- Family Law (Семейно право)

Внимание! 
 

DK Legal Practice се преместиха на нов адрес:
Suite 700 – 700 Dorval Drive, Oakville, On, L6K 3V3

Какво означава за 
жените мъжката брада

Най-скъпата чанта 
се продава на търг 
от $3.8 млн.

Аукционна къща Chris-
tie’s предлага на търг най-
скъпата дамска чанта в света. 
Чантата във формата на 
сърце е оценена на $3.8 млн., 
според Life. Изработена от 
Робърт Муауад  от гиганта 
при бижутата Mouawad 
( основан през 1890 г.) 
Съвместно Муауад върху 
аксесоара са работили 10 
в и с о к о к в а л и ф и ц и р а н и 
занаятчии, които са прекарали 

8,800 часа в изработване 
на чантата. Върху чантата 
са инкрустирани 4,517 
диаманта. 105 от тях са 
жълти, 56 - розови,  4,356 
- бели. Общото им тегло е 
над 381 карата. През 2010 г. 
чантата бе продадена за $3.8 
млн., като влезе в Книгата на 
рекордите на Гинес. Според 
експерти в наши дни тя може 
да бъде продадена за двойно 
по-висока сума.

4 грешки когато 
пазаруваме

В интервю експертът 
по пестене на пари Андреа 
Вочор дава няколко съвета 
как да не се допускат грешки. 
Грешка #1: Харчене с цел 
пестене - Харченето на 
повече пари с цел пестене е 
тенденция-капан, в който се 
озовават мнозина. Например 
да купите 2 артикула, тъй 
като получавате единия 
безплатно. Не се поддавайте 
на такива примамливи 
предложения, когато не 
се налага да купувате.  
Грешка #2: Плащане 
на предложената цена - 
Пазарете се. Нищо не ви 
пречи да се опитате да 
понижите предложената 
от търговеца цена. Често 

клиентите, които плащат 
посочената цена, вярват, че 
предоставянето на намаление 
е твърде трудна задача. 
Грешка #3: Емоционално 
пазаруване - Някои хора 
пазаруват, когато се чувстват 
тъжни. Други пък пазаруват, 
тъй като се награждават – те 
се чувстват истински добре. 
Не се поддавайте на емоциите 
– те не бива да ви ръководят, 
когато сте по магазините. 
Грешка #4: Запасявате се 
със стоки заради дневните 
промоции - Купоните и 
намаленията са добро 
решение, когато наистина 
се нуждаете от определени 
стоки. В против случай си 
хвърляте парите на вятъра.

За връзката между мъжката 
брада и предпочитанията на 
жените не са правени задълбочени 
изследвания в световен план - поне 
досега. Но според проучването, 
което група британски учени са 
провели преди няколко години, 
може да бъде обособена ясна 
закономерност между съответния 
тип окосмяване по мъжкото 
лице и намеренията на жените 
към конкретния мъж. Опитът 
се състоял в това, че на жените, 
които взели участие в него, били 
показани снимки на сравнително 
по-възрастни мъже, такива, за 
които се предполага, че им е 
време да се задомят. Акцентът 
във фотографиите на мъжете 
бил поставен върху брадата им – 
всички до един били разделени в 
пет категории – гладко обръснат, с 
леко набола брада, с израсла брада, 
поддържана къса брада и дълга 
брада. Въз основа на снимките, 
които им били показвани, жените 
трябвало да определят какви 
според тях са съответните мъже 

по отношение на показатели 
като мъжественост, улегналост, 
възможна агресивност. На дамите 
бил зададен и въпросът биха 
ли се съгласили да поддържат 
връзка с въпросните мъже и каква 
според тях би била тя – кратка, 
сравнително продължителна 
или такава с дългосрочна 
перспектива. Класацията, която 
направили жените независимо 
една от друга, показвала, че 
предпочитани са мъжете с леко 
набола брада. Тези господа, според 
представителките на нежния 
пол, са за предпочитане както 
за мимолетна секс авантюра, 
така и за връзка с перспектива. 
Най-неочакваното заключение, 
до което експериментът довел, 
било, че жените не харесват 
избръснатите мъже. Те били 
поставени на последно място 
както по показатели като 
мъжественост, така и по 
стабилност и възможност за 
дългосрочно обвързване.

Как " преоткрих "  
пророчицата Лейла
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 На страниците на руските вестници 
хората публикуваха свои благодарствени 
писма , адресирани до врачката Лейла 
. Според съдържанието на писмата , 
разбрах, че тази жена е представител на 
професия, който се тълкува по различни 
начини: изцеление, екстрасензорно 
възприятие, гадаене, ясновидство и т.н. 
  Бидейки скептик по природа и не 
много вярващ в свръхестественото, 
като прочетох друга статия за Лейла, 
аз реших да я посетя лично и я опозная. 
 Да ви кажа истината, имах намерение 
да пиша неща за шарлатани и хора 
измамници, които имат хипнотично 
въздействие и силата на внушението 
им ги прави да вярваме в нереалното. 
   Обадих се на номера, посочен във 
вестника и си уредих среща . Дойдох в 
офиса в определеното време , приготвил 
фотоапарата и вкючил  диктофона да 
запиша разговора си с нея . Но какво 
излезе после... сами ще разберете ... 
    - Влезте, моля . Вие сте Андрей ... от в-к 
... Аз винаги се радвам да си сътрудничим 
с пресата . Не мога да ви отделя много 
време  - работата ни чака , нали знаете ... 
         "Фактът, че тя ме нарича с името ми 
- това не е чудо. И тя знаеше , че ще дойда 
- . На такива трикове не вярвам::) . Казах 
и : " Искам да напиша една статия за хора, 
участващи в нетрадиционни науки. " 
     - Нека да бъдем честни - искате да 
напишете статия за мен,  гадателката 
Лейла , която " кара хората да и вярват 
като глупаци " ? Можете да направите 
това. Не съм ви ядосана и ще отговоря 
на всички ваши въпроси , но доколко 
любопитството ви ще бъде изпълнено, 
не знам ... - Лейла се усмихна . 
      - Кажете, Лейла  , как да започнахте 
работата си? И защо - ЯСНОВИДКА ? 
     Аз специално наблегнах върху всяка 
буква изговаряйки думата "Ясновидка„. 
   - Да, аз съм Гадателка , но не и в 
концепцията за " магьосничество " , 
а думата " предсказвам бъдещето " - 
лекува.  Лекуване не само на физически 
заболявания , но също така и върху 
духовното, моралното и енергията също. 
     Как станах врачка , вече е писано за това 
много пъти , така че няма да се повтарям 
. Но на въпроса , как така се случва с 
мен да съм гадателка , мога да кажа , 
че човешкото тяло се състои от сложна 

двупосочна 
система за 
съобщения 
с мощна 

енергийна осигуреност. Същата система 
, с някои разлики , се наблюдава при 
всички живи същества . Аз се явявам 
проводник в тази мощна енергия , но това 
не е моя заслуга , това чудо което Господ 
ми е дал . Мъжете , например, също могат 
да получават и предават информация. 
   Усмихнах се представяйки се себе 
си като проводник на такава енергия 
, и си представих че съм врачка. 
  - Не трябва да имате никакво съмнение 
в своите способности – Продължи Лейла. 
Спомнете си преди няколко месеца , че 
без причина, почувствахте тревожност 
, без да знаете защо , започнахте да се 
звъните на майка си в Русия , и то много 
дълго време, но не получавахте отговори 
на обажданията . И на следващия ден 
разбрахте , че тя е откарана в болница 
със счупен крак . Как е тя сега? - Попита 
Лейла , гледайки ме проницателно. 
  Аз не бях на себе си . Това е истина, това 
се случи преди шест месеца. За това Лейла 
нямаше откъде да знае. Следващият 
въпрос ме накара много да размишлявам.  
     - Направо съм удивен – казах и аз .  
-Получавате информация 
винаги за всичко? 
Почувствах как започвам да се вълнувам. 
   - Не, разбира се . Понякога не мога 
да декодирам информацията и да я 
предавам. Това означава, че човека трябва 
да знае някои факти . Или да ги получа 
за себе си, защото нещо трябва да се е 
случило с този или онзи човек , и в този 
случай , нищо не може да се променя. 
       Дали от любопитство или защото съм 
саркастичен , не можах да устоя и попитах 
Лейла да ми каже още нещо за мен. 
 -Не трябваше да наранявате приятелката 
си миналата нощ , млади човече 
. Ще трябва по някакъв начин да 
оправите положението . Освен това, 
когато се върнете у дома , изхвърлете 
недовършената бутилка уиски от вчера 
в кошчето , а вместо това поставете 
на масичката за кафе ваза с цветя . 
     Последните думи на Лейла направо ме 
шокираха. Това тя нямаше откъде да го 
знае. Предишния ден, след като имахме 
скандал с приятелката ми , когато се върнах 
вкъщи , отворих бутилка уиски, която 
остана неизпита на масичката за кафе .  
 Бях безмълвен и вероятно 

изглеждах като идиот .... 
  - О, аз се отказвам. Съжалявам , не 
бях прав . Мислех си за вас какво ли 
не, по дяволите ... А то какво се оказа.. 
   Не се притеснявайте! Понякога и аз се 
изненадвам от себе си . Но ние трябва 
да помним , че ако не разбираме нещо, 
това не означава , че е то не съществува. 
 Неизвестното съществува независимо 
от нашите вярвания , и се аз се научих 
да го използвам за доброто на хората - 
свещено задължение на моята професия . 
   - В допълнение към лечението 
на физически заболявания, какви 
са другите проблеми които 
решавате на вашите пациенти ? 
      - Към мен се обръщат хора, които 
работят във високо електромагнитно 
замърсяване . Те всички са програмисти , 
оператори, ел. инженери , електротехници 
, инспектори - хора , които работят 
в областта на високите технологии.  
     Поради това замърсяване развиват 
сърдечно-съдови заболявания . 
Също могат да развият заболяване 
на периферната и централната 
нервна система , полиневрит и други. 
Много от моите пациенти се 
нуждаят от помощ в ситуации на : 
* Преодоляване на чувството на самота, 
вина, страх , съмнение в себе си . 
* Преодоляване на трудностите в 
отношенията с противоположния пол   
* Подобряване на комуникацията 

и умения , умения за общуване . 
* Себереализация , намиране и постигане 
на цели в живота , израстване в кариерата . 
* Личен растеж , самоусъвършенстване 
, знаейки, вашите силни и слаби 
страни , духовно развитие. 
* Моделиране на бъдещето. 
* Идентификация на истинските 
намерения на семейството , приятели, 
бизнес партньори и приятели . 
* Възстановяване на предишни 
събития в живота , анализ на грешките, 
допуснати в него, които могат и трябва 
да бъдат поправени в този живот. 
* Оценка на енергия и , ако 
е необходимо, коригиране . 
* Анализ на текущото състояние . 
* Съдействие при разработването на 
сложни житейски ситуации изпитват 
психическо травма, която напусна 
отпечатък на сърцето, паметта , съзнанието 
, репресивна дълго време , без възможност 
да намери своя начин за излизане от 
задънената улица на живота, за да се 
върнете към нормален щастлив живот . 
* Премахване на депресия и тревожност . 
* Защита от негативни влияния . 
* Диагностика на родословно дърво . 
И още много други . 
   - Благодаря ви, Лейла ! Надявам 
се да не ме накажете за глупавите 
неща, с които първоначално 
подходих към вас в интервюто . 
  - О, хайде, как може така да 
говорите...Мойто предназначение е 
съвсем различно. Аз не наказвам , 
наказва Господ . Не сте застрашени , 
защото не сте го направили от злоба . 
     Тя се усмихна , стисна ми ръката и 
ми каза сбогом . Вече напусках офиса 
,когато чух отново гласа и : - Андрю , 
изключете диктофона, който се намира 
във вътрешния джоб на сакото ви , 
той така или иначе нищо не е записал! 
    Не знаех дали да се смея или да плача. 
Усмихнах се глупаво и си ударих палеца 
на крака в перваза . Не ми беше никак 
до смях . Докато отивах пеша до колата 
проверих диктофона  " Sony ", който 
година и половина ми служеше вярно. 
Машината работеше , правеше шум , но 
не беше записала нищо ...

Как " преоткрих "  
пророчицата Лейла Лейла

416-650-1282
Приемно време и записвания 

от 09:00 ч. до 19:00 ч.

www.vorojeyaleila.com
Всеки, който се нуждае от помощ може да се обърне на адрес:  

1111 Finch Avenue West, Suite # 350, Toronto, ON M3J 2E5

Iridology  

How Does Iridology Work
The iris of the eye is an extension of 
the brain with many nerve endings 
that connect to every organ and tissue 

in the body by way of the nervous 
system.
Through this immense communica-
tions network, over time, the iris 
develops unique identifiable mark-
ings that relate to the body’s relative 
condition(s). Iridology maps those 
regions of the iris to the tissues and 
organs of the body and qualified 
Iridologists use this map to assess its 
state of health.
What Iridology Tells you 
about your state of health

Body constitution
Inherent weaknesses
Inflammation
Toxicity levels
Where in the body it is located
And at what stage it’s in
Disturbances and condition of the 
digestive system 
State of the nervous system
Lymphatic system congestion
Under-activity of the eliminatory 
channels
Psycho Emotional Dynamics

Registered Holistic Nutritionists 
(RHNs) are professionals trained in 
Natural Nutrition and complementary 
therapies, whose principal function is 
to educate individuals or groups about 
the benefits and health impact of op-
timal nutrition. The word “Holistic” 
means looking at the body as a whole, 
rather than just the symptoms and 
working on improving specific areas 
of your body at the functional level.

Although most people are aware 
of the benefits of sound nutrition, the 
range of conflicting information avail-
able to the consumer is often confus-
ing. As your Holistic Nutritionist, it is 
my intention to guide you through the 
maze of information from books, mag-
azines, supplements and diets on the 
market and help educate you about the 
best food and lifestyle choices for you. 
Because everyone is different, every 

effort will be made to understand your 
unique individual needs, likes and dis-
likes in order to formulate the best diet, 
supplement, and lifestyle approach that 
will work for you. Together we will 
create a plan that suits your comfort 
level and your individual needs. 

Benefits of Working with a Holis-
tic Nutritionist

Improve digestive health
Weight loss

Increase energy
Stress reduction
Improve sleep
Restore hormone balance includ-

ing PMS and Menopause
Improve skin clarity (eczema, 

acne)
Address food allergies and/or sen-

sitivities
Immune support
…and so much more!

What is a Registered Holistic Nutritionist?

647-818-8005 
    contact@grazielanutrition.com

www.grazielanutrition.com
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ХИРОПРАКТОР, ФИЗИОТЕРАПИЯ,  
РЕГИСТРИРАН МАСАЖ ТЕРАПИСТ,  

ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ, МЕДИЦИНСКА АКУПУНКТУРА
Лекуваме: Joint Replacement  
Rehabilitation, Болки в гърба,   
Разтягания и навяхвания,Главоболие,  
Проблеми след пътнотранспортни  
произшествия Whiplash, Fibromyalgia,  
Ишиас, Тенис / Golfer's Elbow,  
Замръзнало рамо,  Болки в ставите,  
Синдром на карпалния тунел (CTS) 
TMJ (Temporal Mandibular Joint  
Dysfunction), Намаляване на стреса,  
Премахване на бръчки

Имате: 

Мигрена?  

Болки в гърба? 

Болки в ставите? 

Чувствате се отпаднали? 

НИЕ МОЖЕМ  
ДА ВИ ПОМОГНЕМ !2221 Keele St., Suite #302  

(at the intersection of Keele St. and Ingram Dr.) 
Toronto, On, M6M 3Z5

Tel: 416-759-8099, Fax: 416-759-9085
www.iwellness.ca
iwellness.ca@gmail.com

469 Cosburn Ave
(416) 421-5207

8 Six point Road ( Kipling & Dundas)
(416) 503-2950

Всички видове  
ЗАСТРАХОВКИ в Онтарио: 

Иван Иванов
Тел: 647-377-3532

ivan@waddellinsurance.com

Автомобил, къща, бизнес.

Застраховки живот, инвалидност, пътуване.

Конкуренти цени за шофьори без или с малко опит в Канада.

Безплатна консултация на български или английски език.

Waddell Insurance Brokers Limited
110 Matheson Blvd. West, Suite 202, Mississauga, ON L5R 4G7

Ph: 905-712-8400, Fax: 905-712-9400

WE OFFER :  $ 0.50 PER MILE + HST  (CAN-US) 

DRY VAN 53” NOT OLDER AS 3 YEARS 

905-820-8778  
 

OR  WWW.NAVIGATORSMOTORFREIGHT.CA 

4 AZ DRIVERS WANTED 

Rani Randhawa, Pardeep Sharma and Tu Nguyen
Registered Insurance Brokers

416-398-4322 No obligation
Q u o t e s !

1118A Wilson Ave.,
Suite 201, (Keele & Wilson)

Car Insurance/ Motor cycle
Specializing In:
Experienced Clean Drivers
G2 and High risk
Speeding Tickets
No insurance tickets
Carless driving
Impaired driving comviction
Dangerious driving
Stunt Driving

Commercial Auto Insurance
Specializing In:
Painting
Carpentry
Electrician
Plumber
Renovation
Floor Installation
Cleaning

Indentifying & Managing your Insurance Needs

Good Rates for Experienced Drivers,

Low Rates for small business  
liability Insurance

We also insure accident, Tickets,  
Suspension and Impaired Driving

ЗАСТРАХОВКИ
Bethel Insurance Brokers Inc.

Commercial insurance for restaurant, beauty salon, office, garage, body shop, convenient store
Travel insurance for visitors/supervisa and Canadians

Fax: 416-398-0337

AUTO - HOME - COMMERCIAL - TRAVEL - LIFE - HEALTH
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Френски коняк “Кортел Наполеон”  
 
Производител: CORTEL е основана от 
прегрупирането на няколко фирми в региона “ 
Cognac” (Коняк), като всички те съществуват 
повече от 100 години. “Gemaco” е наследила от 
тези фирми уникален опит в производството и 
търговията с коняк и ракия.
Cortel Napoleon VSOP brandy (съкратено 
разговорно Cortel) е един от най-добрите коняци, 
предлагани на пазара днес. Отлежава в дървени 
бъчви,   CORTEL е изискан коняк и едновременно 
с това е много достъпна и модерна напитка. 

Цвят и вкус: Притежава кехлибарен цвят, с 
приятен лек дървесен вкус, с аромат на карамел, 
елегантен и специален финес и богатство. С добра 
плътност и сладък финал. 

Име и състав: Cortel Napoleon VSOP brandy  
носи името си от  холандската дума brandewijn 
“изгоряло вино”, “, прави се от ферментирал 
плодов сок, който се дестилира и отлежава 
в дъбови бъчви. Както повечето коняци се 
произвежда от грозде, а също и от различни 
плодове като ябълка или круша. Наричат “eau-de-
vie”, или преведено на френски “вода на живота”.

Консумация: Идеален е да се консумира 
след вечеря самостоятелни или с други 
напиткинапитки, също с кафе и масленки.

Технология:
В продължение на повече от век, алкохолните 
напитки CORTEL се правят използвайки 
традиционни методи. Плодове се подбрат 
внимателно и отлежават във френски дъбови 
бъчви, при умерена температура, датиращи от 18-
ти век.

Огромно производство: Помещения, 
обхващащи 8 000 кв. м, на мястото на 
производството има 3 основни места за 
отлежаване и бутилиране на напитките.
Наред с традиционните изби за 
отлежаване, компанията разполага с 
модерно оборудване и 3 производствени 
и опаковъчни линии, които се адаптират 
към големи и малки производствени 
серии.

Количество: 
Предлага се в бутилка 375 мл. 
Представено в елегантени и изтънчен 
опаковки, конякът CORTEL  е 
предназначен за истинските Бренди-
любители. Затрвяря се с корк, вместо с 
типична метална капачка. Съдържа 39,7% 
а на алкохол 

Конкурсни и медийни награди:
“Златен медал” - San Francisco World Spir-
its  
Competition
“Бронзов медал” - International Wine and 
Spirits Competition
“Истинска звезда ... The National Post

Интересни факти:
- Произходът на коняк  
съществува още от 7-ми век
- Конякът не съдържа  
въглехидрати, 
мазнини или 
холестерол от 
всякакъв вид!
- Конякът е 
любимата 
напитка на  
Уинстън Чърчил

Коняк “Кортел Наполеон” 
един от най-добрите 

коняци в света

www.eurovintage.com

THE
BRANDY ALEXANDER

THE GOODS:          THE MIX:
+ 1/2 oz CORTEL Brandy
+ 1 oz Dark Creme de Cacao
+ 1 oz Cream
+ 1/4 tsp Grated Nutmeg

In a shaker half-�lled with
ice cubes, combine the
brandy, creme de cacao
and cream. Shake well.
Strain into a cocktail glass
and garnish with the
nutmeg or use cinnamon.

www.eurovintage.com

THE
NAPOLEON  GINGER

THE GOODS:          THE MIX:
+ 2 oz CORTEL Brandy
+ 5 oz Ginger ale
+ 2 Dashed bitters
+ 1 Lemon spiral

Place the lemon spiral in a
highball glass and drape
one end of it over the rim
of the glass. Fill the glass
with ice cubes. Pour the
Brandy, ginger ale and
bitters into the glass.
Stir well amd enjoy!

www.eurovintage.com

THE
TONIC  CORTEL

THE GOODS:          THE MIX:
+ 2 oz CORTEL Brandy
+ 5 oz Tonic water
+ 1 Grapefruit garnish

Place the grapefruit peel in
a glass of your choice and
drape one end of it over
the rim of the glass. Fill the
glass with ice cubes. Pour
the brandy, tonic water and
stir well.

www.eurovintage.com

THE
BRANDY ALEXANDER

THE GOODS:          THE MIX:
+ 1/2 oz CORTEL Brandy
+ 1 oz Dark Creme de Cacao
+ 1 oz Cream
+ 1/4 tsp Grated Nutmeg

In a shaker half-�lled with
ice cubes, combine the
brandy, creme de cacao
and cream. Shake well.
Strain into a cocktail glass
and garnish with the
nutmeg or use cinnamon.

www.eurovintage.com

THE
TONIC  CORTEL

THE GOODS:          THE MIX:
+ 2 oz CORTEL Brandy
+ 5 oz Tonic water
+ 1 Grapefruit garnish

Place the grapefruit peel in
a glass of your choice and
drape one end of it over
the rim of the glass. Fill the
glass with ice cubes. Pour
the brandy, tonic water and
stir well.

www.eurovintage.com

THE
NAPOLEON  GINGER

THE GOODS:          THE MIX:
+ 2 oz CORTEL Brandy
+ 5 oz Ginger ale
+ 2 Dashed bitters
+ 1 Lemon spiral

Place the lemon spiral in a
highball glass and drape
one end of it over the rim
of the glass. Fill the glass
with ice cubes. Pour the
Brandy, ginger ale and
bitters into the glass.
Stir well amd enjoy!
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TERRA MARE CARGO INC 
Ник. Георгиев

Превоз на коли, лодки, мотори, 
лични вещи и др. товари

416 526 8435
ACCESSNIKI@GMAIL.COM

ТРАНСПОРТ

Опитен инструктур дава  
УРОЦИ ПО ШОФИРАНЕ.

Early road test booking./Записване 
за шофьорски изпити за по-ранна 

дата. Drive with Pleasure.
Васил: 416-834-5152 N22

Medical Insurance for Visitors to Canada,
Parent Super Visa and Canadian Travellers 

Toll Free: 1-877-838-0020
www.VISITORSinsurance.ca     www.TRAVELLERSinsurance.ca

Owned and Operated by Easy Links Financial Inc.

ЗАСТРАХОВКИ
Патриция Алексиева и Младен Алексиев

ТЪРСИМ ЕКИПИ ЗА БОЯДИСВАНЕ 
С ОПИТ, НЕОБХОДИМИ СА ЗА  

 EXTERIOR AND INTERIOR  
SUBDIVISION WORK.

Трябва да имат инструменти, кола и SIN.
Обадете се на: 905-814-8629   

Пон.-Петък  7AM-5PM. 

Водоравно: Барселона, Ефедра, 
Оса, Диктат, Морион, Роман, 
Разрез, Риал, Халище, Теин, 
Доцент, Сенат, Каин, Чучело, Тейт, 
Аба, Чезена, Поплин, Скат, Тиса, 
Братия, Чад, Опонент, Прелет, 
Баир, Кокона, Привет, Мерло, 
Диване, Брокат, Сондаж, Лета, 
Предел, Виста, Хижа, Креват, Дерт, 
Шви, Кретен, Дъщеря, Влак, Епос, 
Кабина, Ери, Атропин, Кафене, 

Пнин, Ескимос, Марина, Седеф, 
Тъкан, Темане, Лирета, Зумер, 
Колиба, Феномен, Нат, Начало, 
Лагуни, Лаг, Лариса, Камаз, Туа, 
А капела, Позиция, Чам, Тото, 
Целулит, Зар, Перила, Калория, 
Беси, Армани, Сирин, Тесте, Анис, 
Тарикат, Жълтък, Ицо, Кривица, 
Етажерка, Инки, Фаланга, Лава.

 
 

Отвесно: Адата, Кокили, Ластуна, 
Апраци, Бризеида повеждат към 
Агамемнон, Скрин, Токата, Крикет, 
Раи, Кетен, Нона, Омар, Латински, 
ЛАЗ, Четене, Крепон, Наполи, 
Вот, Дузина, Препис, Карета, Тиф, 
Почест, Бретон, Точило, Сава, 
РАМ, Цена, Превес, Меласа, Кирил, 
Орела, Продан, Камила, Царица, 
Мерино, Брикет, Карабо, Пеликан, 
ФИАТ, Превал, Дафина, Колона, 

Еол, Тоалет, Дъбене, Лазур, Теа, 
АДН, Септет, Вещина, Фамилия, 
Хейлит, Сирене, Легация, Жал, 
Карантия, Мостра, Синузит, Тъжа, 
Ола, Бент, Перон, Белев, Комита, 
Чардаш, Ендемит, Зестра, САЩ, 
Браила, Вариете, Участък, Канела, 
Дрожди, Инфанта, Риека.

ОТГОВОРИ НА СКАНДИ

Beyti kebab is looking for a waitress.  
Full or part time.

Please call: 647-606-5844  
or apply in person.

1650 Dundas Street East
Mississauga 

Drivers Wanted Immediately! 
Experienced minimum 3yrs AZ / DZ drivers  

required for Mississauga company. 
Full time, lots of hours and great pay!  

Please call  

905-820-6620

24 Hour Service 
Call Vahan: 647-381-8213

Accidents, 
Booster Service, Car Rentals,  
Flatbed Service, Flat Tire, Local/ 
Long Distance Service,  
Recovery Specialists

TOWING

Българката Габи отвори врати за козметични услуги  
във фризиорския салон на Валя “ Hair & More Salon”.
266 Donlands Ave, East York, Габи: 647-780-1379 

Услуги: 
- diodе laser hair removal - microdermabrasion

- chemical peels - RF skin tightening

( безплатна консултация )

Адвокат Станислав Христов,  
гр. София.

Предлага правни услуги на българи,  
живеещи в чужбина в областта на:  

гражданско, търговско и 
административно право, трудово-

осигурително право, семейно  
и наследствено право.  

тел. + 359 888 558 522
stanislav.hristov1@gmail.com

stashristov@yahoo.com
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РЕСТОРАНТ “МОНМАРТР”
С ДУХ НА ФРЕНСКА РОМАНТИКА!

Френският ресторант 
"Монмартр", който се намира в Норт 
Йорк вече 25 години, е извоювал 
своята добра репутация и е спечелил 
доста награди. Последната награда 
е Platinium Award за най-добър 
френски ресторант в Торонто през 
2017г. Това не е случайно, защото 
заведението предлага изключително 
стилна обстановка, изискани блюда 
и висока класа френски вина. 

Обстановката е неповторимо 
романтична. Ще почувствате все 
едно, че сте във Франция. По стените 
можете да видите репродукции  на 
Ван Гог и Реноар, а в залите тихо 
звучат мелодии в изпълнение на Едит 
Пиаф и Шарл Азнавур.

Собственичката на ресторанта 
Марджи Карадан е получила своето 
кулинарно образование в Париж, а 
после и в Торонто и всичко, което се 
готви там се прави със свежи и свежи 
продукти.

Предлагат се всякакви кулинарни 

деликтеси, като най-препоръчаните 
от тях са: French Onion Soup (Cупа 
с лук с капак от запечен кашкавал),  
Filet Mignon, sauce auh deux poivres 
(Филе миньон с изумителен сос)  
Frog Legs (Жабешки бутчета), 
Fresh Steamed Mussels (Mиди на 
пара с бяло вино и много вкусен 
сос), Deboned Roast Duckling in a  
delicious     orange      sauce ( Печено  
патешко     месо с портокалов сос). 
Заведението е до 70 места подходящо 
както за двойки, група приятели, 
така и за всякакви корпоративни 
тържества, частни банкети или 
сватбени тържества.

Ресторантът е разположен на 
удобно място с безплатен паркинг.
    За резервации позвънете на:  
       Ресторант Le Montmartre  
       Тел: 416-630-3804
911 Sheppard Ave. West, North York
     Можете да разгледате менюто  
на уеб сайт на адрес:  
www.lemontmartrerestaurant.com

OPEN 7 DAYS !!!
Mon. - Fr. : 9 AM - 7 PM
Saturday: 9 AM - 4 PM
Sunday  : 9 AM - 2 PM

Продукти от Европа.
Домашно приготвена храна,  

сладкарски изделия

1-855-416-1800  |   ShenYun.com /GTA  

KITCHENER  Jan 27-28
Centre In The Square

HAMILTON  Jan 26 
FirstOntario Concert Hall

MISSISSAUGA  Jan 19-23
Living Arts Centre

TORONTO  Jan 3-7
Four Seasons Centre

Discover Profound Wisdom & Divine Beauty

“5,000 years of 
Chinese music and 

dance, in one night.”  

— The New York Times

L et Shen Yun take you on a journey 
through China’s five millennia of 

divinely inspired culture. Ancient legends 
of dynasties past, inspiring stories of the 
modern day, the world’s finest classical 
Chinese dancers, and animated backdrops 

converge in a spectacular performance, 
accompanied by a grand East-West 
orchestra. Shen Yun opens a portal to 
a civilization of enchanting beauty and 
enlightening wisdom, leaving millions 
around the world in awe.
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Понятието “холистичен 
нутриционист” е чуждица в 
българския език и невинаги 
е правилно разбрано.  
Най-близкото определение е 
експерт по хранене, а работата 
на холистичният нутриционист 
е да научи хората как храните и 
храненето влияят върху здравето 
им, как да разбират по-добре 
потребностите на собствените си 
тела и как с помощта на правилно 
хранене и отношение към тялото 
си да живеят по-качествено, по-
пълноценно и по-щастливо.

Грациела Александрова е 
холистичен нутриционист с 
диплома от Канадското училище 
по натурално хранене (Canadian 
School of Natural Nutrition – CSNN) 
в Торонто. Фокусът на нейната 
работа е :

проблеми с храносмилането 
които включват проблеми като 
постоянно подут стомах и/или 
корем, рефлукс, кожни проблеми, 
дефицит на ценни вещества, чести 
стомашно-чревни проблеми, като 
запек, диария, болка и т.н.

хормонален дисбаланс, 
който се установява с помоща на 

хормонални панели чрез слюнка 
тест (saliva hormone testing)

хранителни непоносимости 
които се установяват чрез 
иновативен кръвен тест, който 
може да открие хранителни 
алергии от забавен тип (Zonulin, 
Diamine Oxidase/Histamine Food 
Sensitivities testing)

проблеми с теглото 
       детоксификация  
       ирисова диагностика

Грациела е сертифициран 
инструктор на Метаболитен 
Баланс® иновативна, напълно 
естествена хранителна програма, 
която балансира хормоните, 
оптимизира общото здравословно 
състояние и в резултат води 
до дългосрочно решение на 
проблемите с теглото. Тя също 
така е сертифициран ирисолог, 
който чрез анализ на ириса на 
окото може да  получи цялостна 
картина за здравето на пациента

Грациела силно вярва, че 
здравето ни е избор и ние правим 
този избор всеки ден с храната, 
която допускаме до тялото си 
и мислите, които допускаме до 
съзнанието си

Грациела Александрова  
Тел: 647-818-8005 
contact@grazielanutrition.com
www.grazielanutrition.com

холистичен  нутриционист

IS HIRING FOR FULL TIME!
Starsky Fine Foods  is  hiring for full
time positions,     including          Deli, 
Cheese, Stock, Hot Food, Meat,  and
many more.  We   offer   competitive 
pay,     employee      rebates,         and  
advancement opportunities.   If you 
would  like  to  be  part  of   dynamic 
team then we need to hear from you.  
Please send  your  resume  to e-mail  
below   or   apply    in-store   at     the  
              Customer Service desk.

info@starskycanada.com
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Danforth Ave.

2825 Danforth Ave
(416) 887-7930

www.tuanafood.com

ТУРСКА  И  БЪЛГАРСКА  КУХНЯ
- Турска пача
- Български кебабчета
- Пълнени миди с ориз
- Булгур кюфте (без месо)
- Турски стил Kokorec

Доставки по домовете с  
UBER EATS & JUST EAT / tuanafood

О Б Я В И
Р Е К Л А М А
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за истинските ценители на добрия конякнагради за добро качество! в LCBOЗЛАТЕН    МЕДАЛ!

ПРЕКРАСЕН ПОДАРЪК за          
                   ПРЕДСТОЯЩИТЕ  
                                ПРАЗНИЦИ!

“Кехлибарен цвят, приятен лек  
дървесен вкус, плодов аромат,  
елегантен и специален финес.  

Мекота и изтънченост”

Продава се 
в кутия за 
подарък

www.eurovintage.com info@eurovintage.comЗа по-големи количества за празниците, позвънте на Томас: 416-494-2881

 Vasilis Karras & 
Eleftheria Eleftheriou con-
cert in Toronto was abso-
lutely fabulous! Big thanks 
to Greek City Ltd for their 
perfect organization.

The show was held on 
Nov 3th, 2017 at the Univer-
sal EventSpace - byPeterand-
Pauls.com, one of the best 
banquet halls I’ve been to, 
where everything was very 
impressive. Superb food and 
plenty of it! Great service as 
well. We were first greeted 
in the huge lobby with top 
notch appertisers and drinks. 
Tasty meal was served in the 
beautiful modern design hall 
while waiting for the show 

to start. All this glamorous 
atmosphere was just the be-
ginning of an unforgettable 
night.

The hall was fully 
packed with over 1000 peo-
ple, waiting to hear the one 
and only Vasilis Karras. And 
yes! What an amazing con-
cert! His voice was strong, 
rich, deep and powerful, 
bringing lots of energy and 
excitement. The other sing-
ers were also very talented,  
fantastic! People were danc-
ing, singing and enjoying 
every minute of it. Food and 
drinks and more food con-
tinued to be offered. The 
doors opened at 7:30 pm and 

the concert ended around 
3.30am. Eight hours full 
of  fun, it was like the time 
was flying. I was happy  to 
meet many Bulgarians, who 
also were having a wonder-
ful night! You can see some 
of them on the photos here. 
For more pghotos and vid-
eos, visit:
w w w . f a c e b o o k . c o m / 
bulgarianflame

Viara Dimitrova,  
Editor Bulgarian Flame 

 
For New Year’s eve & 

other events,  
call 416-461-6244, or visit: 

www.greekcity.com

Vasilis Karras & Eleftheria Eleftheriou concert in Toronto


