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20 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН     ДЕН НА ПРИКАЗКАТА
На 20 март, точно на 
прага на пролетта, в цял 
свят се отбелязва Денят 
на приказката. 

Празникът възниква в 
Швеция в началото на 90-
те години на миналия век 
като ден на разказвачите 
на приказки, но постепен-
но се разпространява и 
става по-известен като 
Международен ден на 
приказката. Днес в много 
страни се организират съ-
бития, посветени на при-
казките и техните разказ-
вачи. На 20 март гласове-
те на разказвачите от цял 
свят се обединяват, за да 
споделят – всеки на своя 
език, магията на приказ-
ната история. 
Защо са важни приказки-
те?
Приказките съществуват 
във фолклора на всички 
народи. В различни краи-
ща на света, отдалечени 
понякога на хиляди ки-
лометри едни от други, 
има вълшебни приказки 
с поразително сходни 
истории. Но независимо 
къде са се родили, те са 
събрали и съхранили жи-
тейския опит на човечест-
вото. Така са придобили 
вълшебна сила – обучи-
телна и развиваща, която 
им отрежда незаменима 
роля в социализацията на 
децата. При това тяхното 

влияние е ненатрапчиво 
и неусетно. Нравоучител-
ните наставления бързо 
уморяват децата, а и чес-
то са недостъпни за тях-
ното възприятие. Децата 
мислят образно и за тях е 
по-лесно да си представят 
приказните персонажи и 
да възприемат прости-
те житейски истини чрез 
примера на приказните 
герои.
Приказките са като пъ-
теводител в света на чо-
вешките взаимоотноше-
ния. Те учат децата да 
различават доброто и 
лошото, разкриват им ва-
жни общочовешки морал-
ни ценности и житейски 
противопоставяния, като 
благородство и подлост, 
храброст и страхливост, 
богатство и нищета, чест-
ност и измама, скромност 
и тщеславие… и изобщо 
всичко, което изпъл-
ва живота ни. Така 
полагат основата на 
духовното и нрав-
ственото развитие 
на личността на де-
тето. 
Докато слушат при-
казката, децата се 
отъждествяват с ге-
роите, преодоляват 
трудности и съпре-
живяват заедно с 
тях. Така детето от-
крива нови емоции 
и чувства за себе си, 
самоопознава се и 

придобива нов социален 
опит. Действията на ге-
роите са като указатели, 
по които детето се ори-
ентира за собствените си 
поведенчески програми 
– как да постъпва, кога-
то по пътя са възникнали 
препятствия, когато някой 
го е помолил за помощ, 
когато някой го е излъгал 
или обидил.
Логичният ход на събити-
ята в приказката позволя-
ва на детето, като съпре-
живява опита на героите, 
да научи, че поведението 
и постъпките им си имат 
и причини, и последствия. 
Приказките предоставят 
на детето възможност не 
просто да види и разбере 
алтернативни модели на 
поведение в различни си-
туации, но и да оцени по-
следиците, до които те мо-
гат да доведат (Медената 
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питка, проявила непред-
пазливост в общуването 
с непознати, се озовава 
в устата на Лиса; героят, 
помогнал на изпаднал в 
беда, се сдобива с верни 
помощници и приятели).
Приказните герои преми-
нават през преживелици и 
преодоляват препятствия, 
които понякога са страш-
ни – буйни реки, мрачни 
гори, срещи с чудовища. 
От страшните моменти в 
приказките детето се учи 
да се противопоставя на 
страха, разбира, че е спо-
собно да го преодолява. 
Така психиката му получа-
ва известен имунитет към 
страха и детето се подгот-
вя за сблъсъка с реални 
ситуации.
Щастливият край
Всяка приказка има щаст-
лив завършек. Това оказ-
ва силно въздействие 

върху детето – създава му 
усещане за защитеност, 
въоръжава го с позитив-
на нагласа и с разбира-
нето, че несгодите и труд-
ностите ще са естествени 
спътници в живота му, но 
са нещо, което то ще е в 
състояние да преодолява. 
Успешното преминаване 
на героите през изпитани-
ята и щастливият край на 
историята окуражават де-
тето, че ще успее по пътя 
си.
Прочети ми пак! 
Вероятно на всеки роди-
тел се е случвало детето 
да настоява една и съща 
приказка да му бъде че-
тена отново и отново. 
Така то удовлетворява 
потребността си да усеща, 
че животът му е стабилен 
и предсказуем. Детето 
добре знае финала на ис-
торията, но иска да го чуе 
още веднъж и още вед-

нъж, за да се убе-
ди, че всяко нещо 
в живота му е на 
своето място. 
И още ползи
Четенето на при-
казки дава криле 
на въображение-
то и фантазията, 
обогатява речни-
ковия запас, раз-
вива езиковите 
умения и любо-
вта към книгите. 
Тъй като лите-
ратурният език 

е по-сложен от разговор-
ния, детето се научава да 
се съсредоточава и да 
задържа вниманието си. 
Проследяването на ди-
алозите и на хода на по-
вествованието развива 
словесно-логическата па-
мет. Разговорите за геро-
ите и случките в приказка-
та учат детето да изразява 
своите емоции и мисли, а 
това развива умението му 
да общува. Детето, което 
възприема текстовете, ко-
гато му се четат, по-лесно 
ще усвои самостоятелно-
то четене с разбиране.
И най-важното – четене-
то на приказки е развле-
чение за детето, носи му 
удоволствие от общуване-
то с родителите и укрепва 
връзката му с тях.
Коя е любимата ви при-
казка? Прелистете кни-
гите с приказки у дома, 
гушнете детето и заедно 
се насладете на вълшеб-
ството и мъдростта, които 
са пренесли през векове-
те. Международният ден 
на разказвачите и приказ-
ките е веднъж в годината, 
но удоволствието от спо-
делената с детето приказ-
ка може да е всеки ден.
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Най-добрият начин да 
избегнете тези пристъ-

пи на глад през нощта при 
бременност е да похап-
вате преди лягане храни 
с високо съдържание на 
хранителни вещества и 
фибри, които ви поддър-
жат сити по-дълго. Разби-
ра се, добре е да хапнете, 
ако сте гладни посред 
нощ, но се стремете да 
направите мъдър избор 
– твърдо сварени яйца, 
пресни плодове и извара 
са страхотни възможнос-
ти.
Защо се събуждам гладна 
по време на бременност?
Просто казано, вие се съ-
буждате гладни, защото 
гладът по време на бре-
менност е нещо много ре-
ално. Без значение какво 
количество и колко чес-
то ядете през деня, все 
пак може да се събудите 
гладни посред нощ. Това 
не е изненадващо. В край-
на сметка бебето, което 
расте във вас, има свои 
собствени нужди от кало-

рии и тялото ви работи из-
вънредно, за да поддържа 
и двама ви.
Хормоналните промени 
са поне частично отговор-
ни за тези късни нощни 
пристъпи на глад при бре-
менните дами. Нивата на 
хормоните, които казват 
на тялото ви: „Сита съм!“ 
или „Умирам от глад!“ се 
колебаят по време на бре-
менност, за да насърчат 
растежа на вашето бебе. 
Другата голяма промяна, 
която се случва в момен-
та, е във вашия метаболи-
зъм – химичните реакции 
вътре в тялото ви, които 
разграждат храната до 
енергийни запаси. Ваша-
та метаболитна скорост 
се повишава през цялата 
бременност, за да отгово-
ри на нуждите на вашето 
растящо бебе.
Докато препоръчителни-
ят ви дневен прием на ка-
лории остава същият през 
първия триместър, след 
като влезете във втория 
триместър, имате нужда 
от около 340 допълнител-
ни калории на ден. (Това 
е около половин сандвич 
плюс допълнителна чаша 
нискомаслено мляко, ако 
трябва да сме съвсем точ-
ни).
Можете да увеличите 
приема на калории до до-
пълнителни 450 калории 

на ден през третия три-
местър. (Забележка: Тези 
насоки за здравословно 
наддаване на тегло при 
бременност са различни, 
ако очаквате близнаци 
или тризнаци).
Как да се справим с прис-
тъпите на внезапен глад 
късно през нощта?
Не си лягайте гладни. Оп-
итайте да добавите мал-
ко допълнителни фибри 
към вашата вечеря. Тъй 
като тялото ви смила фи-
брите бавно, това ще ви 
държи сити за по-дълго. 
Плодовете, зеленчуците 
и пълнозърнестите храни 
са с високо съдържание 
на фибри – и имат допъл-
нителното предимство да 
помагат за предотвратя-
ване на запек при бремен-
ност.
Хапвайте умно. Напълне-
те хладилника си предва-
рително със здравослов-
ни закуски като твърдо 
сварени яйца, пресни 
плодове и извара, след 
което няма да се налага 
да се притеснявате какво 
да ядете през нощта, кога-
то сте гладни. Освен това 
няма да се поддадете на 
желанието за нездраво-
словна храна. 
Ограничете преработени-
те храни. Опитайте се да 
ядете нещата възможно 

ПРОМЕНИ В АПЕТИТА ПО    ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

Промените в апетита 
са нормални по време 
на бременност (благо-
дарение на хормоните 
и повишения метабо-
лизъм) и може да от-
криете, че се събужда-
те гладни посред нощ. 
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най-близо до естествено-
то им състояние: Избере-
те пълнозърнест хляб или 
кафяв ориз пред по-обра-
ботен бял хляб или бял 
ориз, например, и пресни 
плодове пред консерви-
рани плодове в захарен 
сироп.

Силно преработените хра-
ни могат да се объркат 
с хормоните, потискащи 
глада, и да ви накарат да 
искате да ядете повече. 
Тялото ви усвоява бързо 
бисквитки, бонбони, слад-
ки зърнени закуски и дру-
ги прости въглехидрати. 
Скоро след това нивото 

на кръвната ви захар пада 
и вие отново изпитвате 
глад.
Приемайте достатъчно 
течности. Питейната вода 
ви помага да се заситите. 
И имате нужда от допъл-
нителна вода по време на 
бременност – около десет 
чаши от нея дневно – за 
да поддържате допълни-
телния обем на кръвта и 
да попълните околоплод-
ната течност около ваше-
то бебе. Поддържането на 
хидратация също пома-
га на тялото ви да смила 
храната по-ефективно.
Ако установите, че пиене-
то на вода преди лягане 

ви пречи да спите пълно-
ценно заради честата нуж-
да да ходите до тоалетна, 
може да опитате да пиете 
повечето от течностите си 
рано през деня.
Избягвайте храни, които 
могат да причинят кисе-
лини или лошо храносми-
лане. Известните произ-
водители на киселини, 
които трябва да избягвате 
на вечеря, включват пър-
жени и мазни храни, цит-
русови плодове, мента и 
сода.

ПРОМЕНИ В АПЕТИТА ПО    ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ
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СЕКС ПО ВРЕМЕ 
НА БРЕМЕННОСТ

Ако сте бременна, ве-
роятно вече сте изче-

ла много статии за секса 
след раждането на дете-
то. Но значително по-мал-
ко се говори по темата за 
секса по време на бре-
менност, може би поради 
културните тенденции да 
не се свързват бъдещите 
майки със сексуалността. 
Подобно на много бъде-
щи родители, може да 
имате въпроси относно 
безопасността на секса и 
какво е нормално за по-
вечето двойки. Именно 
отворената комуникация 
по темата е ключът към 
удовлетворяваща и без-
опасна сексуална връзка 
по време на бременност.
Безопасен ли е сексът по 
време на бременност?
Сексът се счита за безо-
пасен през всички етапи 
на нормална бременност.
И така, какво е „нормална 
бременност“? Това е бре-
менност, за която се счи-
та, че има нисък риск от 
усложнения като спонта-
нен аборт или преждевре-
менно раждане. Говорете 

с вашия лекар, медицин-
ска сестра-акушерка или 
друго медицинско лице 
при бременност, ако не 
сте сигурни дали попада-
те в тази категория.
При много бременни жени 
желанието за интимен 
контакт с партньора се 
променя през определе-
ни етапи от бременност-
та, а в третия триместър 
наедрялото коремче съз-
дава допълнителни неу-
добства за това. Съветва-
ме ви да говорите открито 
с партньора си за вашите 
сексуални отношения. 
Когато не е безопасно
Ако се очакват или ус-
тановят усложнения по 
време на бременността от 
вашия гинеколог, той или 
тя може да ви посъветва 
да се въздържате от сек-
суален контакт. Говорете 
с наблюдаващия ви гине-
колог, ако имате:

• анамнеза или за-
плаха от спонтанен 
аборт;

• анамнеза за прежде-
временно раждане 
или признаци, показ-

ващи риск от преж-
девременно раждане 
(като преждевремен-
ни контракции на 
матката);

• необяснимо вагинал-
но кървене, течение 
или спазми;

• изтичане на око-
лоплодна течност 
(течността, която зао-
бикаля бебето);

• плацента превия, 
състояние, при което 
плацентата (богата-
та на кръв структура, 
която подхранва бе-
бето) е надолу толко-
ва ниско, че покрива 
шийката на матката;

• многоплодна бремен-
ност.

Често срещани въпроси и 
притеснения
Това са някои от най-чес-
то задаваните въпроси 
относно секса по време 
на бременност:
Може ли сексът да навре-
ди на бебето ми?
Не. Вашето бебе е напълно 
защитено от околоплод-
ния сак (тънкостенна тор-

https://mamazona.bg/
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бичка, която държи плода 
и заобикалящата го теч-
ност) и силните мускули 
на матката. Има и дебела 
слузна тапа, която запе-
чатва шийката на матката 
и помага да се предпази 
от инфекция. 
Може ли интимният кон-
такт да причини спонтанен 
аборт или контракции?
В случаите на нормална 
бременност с нисък риск, 
отговорът е не. Контрак-
циите, които може да по-
чувствате по време и не-
посредствено след инти-
мен контакт, са напълно 
различни от контракции-
те, свързани с раждането. 
Въпреки това, трябва да 
се консултирате с вашия 
лекар, за да сте сигурни, 
че бременността ви попа-
да в категорията с нисък 
риск.
Нормално ли е сексуално-
то ми желание да се уве-
личава или намалява по 
време на бременност?
Всъщност и двете въз-
можности са нормални. 
Много бременни жени от-
криват, че симптоми като 
умора, гадене, чувствител-
ност на гърдите и повише-
ната нужда от често хо-
дене до тоалетна правят 
интимния контакт по-мал-
ко приятен, особено през 
първия триместър. Обик-
новено тези симптоми 
отшумяват през втория 
триместър и някои жени 
откриват, че желанието 
им за секс се увеличава. 
Желанието обикновено 

намалява отново през 
третия триместър, тъй 
като матката нараства 
още повече и реалността 
на това, което предстои 
да се случи, настъпва.
Кога да се консултирате с 
вашия лекар?
Консултирайте се с на-
блюдаващия ви гинеко-
лог за всичко, което ви 
притеснява. Също така, 
обадете се, ако забеле-

жите някакви необичайни 
симптоми след полов акт, 
като болка, кървене или 
секрет, или ако се появят 
контракции.

https://mamazona.bg/
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ДАНИЕЛА СЕЧКОВА

За контакти и консулта-
ции:
Даниела Сечкова – член 
на Международната асо-
циация по холистична 
ароматерапия (NAHA), 
NAHA сертифициран аро-
матерапевт, AromaTouch 
специалист, създател на 
бранда арома дифузери 
HealthyYou, автор на кур-
сове и обучения за упо-
требата и приложението 
на етеричните масла без-
опасно и ефективно.
Тел: 0888149007
Имейл: info@healthyyou.bg
Сайт: healthyyou.bg 
FB: Healthy You – здрави с 
етерични масла

ГРИЖА ЗА КОСАТА 
ПО ВРЕМЕ НА 
БРЕМЕННОСТ 
И КЪРМЕНЕ, А И 
СЛЕД ТОВА
Пролетта е вече тук и е 
време да помислим за 
косата! Пролетта е сезо-
на, в който много дами 
се оплакват, че усещат 
косата си изтощена, без 
блясък, не рядко стартира 
косопад, или пък краища-
та са изтънели, цъфтящи 
или чупещи се. Носенето 
на шапки и шалове през 
зимата допълнително до-
принася за проблемите с 
косата, защото създава 
статично електричество и 
косата се наелектризира, 
може да доведе до про-
блеми със скалпа, преко-
мерно изпотяване, сър-
беж и др. 
Бременността и кърмене-
то от своя страна също 
са предизвикателство за 
косата, защото променят 
хормоналния фон. През 
този период има жени, 
чиято коса става буйна, 
гъста, лъскава и жизнена, 
докато за други ситуаци-
ята излиза от контрол с 
прекалено омазняване 
или пък изсушаване, ко-
сопад, оредяване, изтоща-
ване и т.н.
В същото време интин-
зивните терапии в салон 
или удома не винаги са 

подходящи за периода на 
бременността и кърмене-
то. Това може да доведе 
много жени до наистина 
сериозни емоционални 
кризи. Защото освен гри-
жите за бебето, жените ис-
кат да върнат добрата си 
физическа форма от пре-
ди раждането, да стегнат 
зоната на корема, ханша 
и бедрата, а проблемите 
с косата са капката, която 
може да прелее чашата. 
В този брой на нашата 
рубрика ще ви дам моите 
съвети как да поддържа-
те косата си здрава, под-
хранена и сияеща с помо-
щта на 100% натурални 
продукти, част от които са 
толкова натурални, че са 
буквално ядливи. Затова 
съм ви приготвила водо-
пад от лесни, практични и 
супер ефективни рецепти 
с натурални съставки.
На първо място нека 
видим какви етерични 
масла могат да бъдат из-
ползвани за здрава коса 
в този деликатен и тран-
сформиращ жената пери-
од – бременността и кър-
менето. Посочените ете-
рични масла се използват 
само външно!

https://mamazona.bg/
mailto:info@healthyyou.bg
https://www.healthyyou.bg/
https://www.facebook.com/HealthyYouBG/
https://www.facebook.com/HealthyYouBG/
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Лавандула (Lavender) – 
подпомага растежа на 
косата и фоликулите, ус-
покоява сух, раздразнен и 
сърбящ скалп и коса
Роза (Rose) – успокоява 
сух, чувствителен, раз-
дразнен и проблемен 
скалп, подпомага и под-
хранва тънката, нежна и 
увредена коса, подпомага 
заздравяването на фоли-
кулите и растежа на коса-
та, почиства скалпа и го 
балансира
Римска лайка (Roman 
Chamomile) – подпомага 
заздравяването на раз-
дразнен, чувствителен, 
сърбящ скалп, помага за 
запазване на хидратаци-
ята, укрепна тънка, чупли-
ва, заплитаща се коса, 
помага за поддържане на 
русите тонове на косата
Ginger (Джинджифил) – 
подпомага растежа на 
косата и фоликулите, за-
силва циркулацията с лек 
затоплящ ефект, почиства 
скалпа

Кипарис (Cypress), Хвойна 
(Juniper berry) – подпома-
га заздравяването на ув-
редената коса, подхранва 
и подобрява растежа на 
косата чрез подобярване 
на циркулацията, отлична 
превенция на косопада
Сандалово дърво 
(Sandalwood) - заздравява 
скалпа, стимулира расте-
жа на косата, отлично за 
подхранване и превенция 
на косъма
Чаено дърво – прочиства 
космените фоликули, под-
хранва корените на коса-
та, почиства от мъртви 
кожни клетки, наслоява-
ния и излишна мацнина, 
успокоява раздразнения 
по скалпа
Гераниум – заздравява и 
почиства скалпа, прави 
косата бляскава, успокоя-
ва и балансира скалпа
Иланг иланг – заздравява 
косата, подхранва сухия 
скалп и придава блясък 
на суха коса, помага за 
намаляване накъсването 
на косъма

Цитруси (Лимон, Берга-
мот, Див портокал, Ман-
дарина, Грейпфрут) – по-
чистват скалпа и косата 
от нечистотии, отлагания 
от козметични продукти, 
излишна мазнина и мърт-
ви кожни клетки, действат 
като натурален пилинг за 
скалп, освежава и осигу-
рява усащане за свежест 
и чистота
Растителни масла за коса 
- базови
Етеричните масла могат 
да се използват по много 
начини, но най-често за 
употреба за коса, ги раз-
реждаме с т.нар. базови 
етерични масла като мас-
ло от камелия, жожоба, 
кокосово масло, масло от 
таману, масло от морков 
(мацерирано), масло от 
авокадо, бадемово масло, 
масло от пшеничен заро-
диш, масло от шипки и др. 
В допълнение може да се 
използва алое вера гел 
или спрей, хидрозоли, по-
знати като флорални води 
у нас и др. продукти за до-
машна грижа за косата.

Етерични масла за здрава коса 

https://mamazona.bg/
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Смес за добавяне в шампоан за стимулиране на растежа

Смес за мазане при скалп с 
мното рядка коса

Смес за мазане на скалпа БЕЗ 
ОТМИВАНЕ 

Смес за стимулиране кръвообращението на скалпа и 
подхранването на фоликулите 

20 капки Кипарис 
15 капки Лавандула

120 мл. изворна вода 
5 мл. ябълков оцет натурален 
3-5 капки етерично масло според нуждата

20 капки Сандалово дърво 
10 капки Иланг-Иланг  
5 капки Кипарис  
5 капки Лавандула 
1 капка Римска лайка  
1 капка Джинджифил

16 капки Лавандула 
16 капки Кипарис 
10 капки Гераниум 
10 капки Иланг-Иланг 
4 капки витамин Е 
50-80 мл. алое вера гел

20 капки Кипарис/Хвойна 
5 капки Джинджифил 
30 мл. жожоба

Смесете маслата заедно и ги добавете в 50-100 мл. 
натурален шампоан без аромат. Може да използвате 
тази смес за подхранване на участъци от скалпа, в кои-
то косата прозира и е значително оредяла като сме-
сите с 30 мл. Базово растително масло или алое вера 
гел. Намазвате и оставяте да преседи 20-30 мин. преди 
миене на косата. 

Смесете маслата заедно, след което 
ги добавете в 30-50 мл. масло от аво-
кадо или друго базово масло. Нежно 
намажете върху оредялите участъци 
върху скалпа 2 пъти дневно. 

Смесете маслата и алое гелът заед-
но, намажете оредялите участъци 
върху скалпа 2 пъти дневно. 

Смесете маслата заедно. Масажирайте 
няколко капки от сместта върху измита 
коса и оставете да действа цяла нощ. 
Правете процедурата 2-3 пъти седмич-
но за 1 месец. 

https://mamazona.bg/
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Смес за изплакване на косата при косопад 

120 мл. изворна вода 
5 мл. ябълков оцет натурален 
3-5 капки етерично масло според нуждата

Добавете етеричните масла в ябълковия оцет. Разклатете добре, за да се смесят 
доколкото е възможно. Добавате изворната вода и смесете с 500 мл. преварена 
или филтрирана топла вода. Изплакнете косата с получената смес след като сте я 
измили с шампоан. 

Преди да използвате етеричните масла по време на бременност, важно е да зна-
ете, че не всички масла са подходящи в този период, както и че не всички масла 
са еднакви. Не забравяйте да тествате всеки продукт преди първа употреба. При 
наличие на дразнене, не го употребявайте. Консултирайте се с лекар при всяко 
неразположение по време на бременността ви и с ароматерапевт преди да ре-
шите кое етерично масло да използвате в конкретния случай. Информацията в 
тази статия не изключва и не заменя консултацията с лекар. В практиката ми аз 
се доверявам и използвам маслата на dōTERRA.

https://mamazona.bg/
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 РОСИЦА ИВАНОВА - СТОЙЧЕВА

1 Росица, здравей! За 
екипа на „МамаЗона“ 

е привилегия да красиш 
корицата на списанието 
ни. Ти носиш невероятен 
енергиен заряд, как успя-
ваш да го съхраниш, кое 
ти дава сили в ежедневи-
ето?
Росица: Иве, благодаря 
за поканата и за мили-
те думи. Ако трябва да 
отговоря с една дума на 
въпроса, бих казала, че в 
основата на всичко е ус-
мивката. В ежедневието 
си, независимо дали се 
чувствам спокойна, щаст-
лива или тъжна, аз се 
усмихвам. Като срещам 
хора по улицата, освен 
поздравът към тях и ус-
мивката е задължителен 
„аксесоар“, който нося със 
себе си и съм склонна да 
го дарявам на околните. 
По този начин и другите 
хора се зареждат положи-
телно и стават по – добри 

и отзивчиви. Може би от 
това произлиза и енергий-
ният заряд, който казваш, 
че нося. 
Незнам дали сте забеля-
зали, но напоследък хо-
рата се вглъбиха в себе 
си – умислени за физи-
ческото си оцеляване и 
множество битови про-
блеми. Затова допринесе 
и социалната изолация и 
наслояваното разделение 
между тях, които бяха про-
пагандирани непрекъс-
нато от повечето медии. 
Получи се така, че хората 
станаха по – студени, да 
не кажа по – лоши. В тези 
времена считам, че още 
повече всички около нас 
имат нужда от усмивка и 
добра дума. Това е пър-
вата стъпка към един по 
– добър и спокоен живот.
Моите родители са ме 
възпитали по този на-
чин и така се опитвам да 
възпитавам моите деца. 

А семейството ми дава 
силите да продължавам 
по този начин да възприе-
мам света и хората около 
мен.

2 Как съчетаваш майчин-
ството и кариерата, ми-

сията възможна ли е и в 
кое ти е най-трудно?
Росица: Винаги съм смя-
тала, че за да се чувства 
пълноценна и да е щаст-
лива една жена, тя тряб-
ва да има възможността 
да съчетава професио-
налните и личните си ан-
гажименти. Разбира се, 
ако това желае. Още след 
раждането на първото ми 
дете установих, че при мен 
се случват естествено не-
щата. Винаги съм обичала 
работата си, а и тя ми поз-
волява да организирам 
времето си по начин, по 
който да успявам да от-
делям време и за семей-
ството си. Определено 
работата ми изисква вни-

Любяща съпруга, майка на две прекрасни момичета 
и изключителен професионалист - много може да се 
каже за Росица Иванова - Стойчева. Посреща ни с ус-
мивка и много скоро настроението й заразява и нас. 
Росица е съдия в Софийски Районен съд, член на упра-
вителния съвет на Българска съдийска асоциация и 
изключително дейна в обсъждането на проекти и пред-
ложения по нови законопроекти, както и по повод из-
менения в действащите закони като експерт. А фактът, 
че е запален скиор и пътешественик само потвържда-
ва дейната й природа.

https://mamazona.bg/
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ИНТЕРВЮ

мание и висок професио-
нализъм, но прибера ли се 
вкъщи, тя остава изцяло 
на заден план. С поява-
та на нов член на семей-
ството, не е лошо дори да 
бъде поставена на заден 
план, тоест да се посветя 
изцяло  на майчинството 
за кратък период от вре-
ме, за да мога да отделя 
повече любов и грижи на 
това малко човече, за да 
усети, че е дошло на този 
свят желано и обичано. 
Поне аз така усетих раж-
дането както на първото 
си дете Виктория преди 
11 г., така и раждането 
на бебе Александра пре-
ди 2 месеца. Но дори и в 
майчинство към момента, 
не съм загърбила изцяло 
профеисоналните си анга-
жименти.

3 По твои впечатления, 
кое в днешно време 

спира българската жена 
да има повече от едно 
дете?
Росица: Според мен при-
чината не е една. За някои 
това е желанието за кари-
ерно развитие,което в ня-
каква степен ограничава 
времето на жената и въз-
можността да се посвети 
на семейството, за други 
- е притеснението дали 
семейството ще може фи-
нансово да се справи с по 
-високите разходи. Но мо-
ето мнение е, че ако имаш 
желание за деца, трябва 
да не отлагаш изпълне-
нието на това желание 
безкрайно дълго, защото 
в един момент може да 
се окаже, че нямаш вече 
тази възможност.

4 С какво те промени 
раждането на втората 

ти рожба?

Росица: Не мога да кажа 
дали ме е променило раж-
дането, но определено 
сега имам по – голямо 
желание да поспра забър-
заното си ежедневие, с 
което бях свикнала, и да 
отделя повече време за 
себе си и за семейството 
си. Знам, че това едва ли 
ще продължи дълго, но 
за момента така го чувст-
вам. Имам желание да 
планувам общи занима-
ния и почивки за цялото 
семейство, като възрас-
тта на Алекс изобщо не ни 
спира, щом още на 45-тия 
ден след раждането се ка-
чих на ски.

https://mamazona.bg/
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5Разкажи ни за ежедне-
вието си сега, как про-

тича един твой ден?
Росица: Точно в момента 
ежедневието ми е преди 
всичко заето с най - мал-
кия член на семейството, 
тъй като се храни на всеки 
три часа. В промеждутъ-
ците от време успявам да 
отделя време и на себе си, 
както и да се видя с прия-
тели. Вечер сме обикнове-
но всички заедно вкъщи 
– с кака и с татко. През 
уикендите се стараем да 
сме заедно извън вкъщи 
– да се разхождаме някъ-
де или да караме ски.
В момента имам време 
да се занимавам и с дру-
ги дейности, свързани с 
правото, но различни от 
професионалната ми дей-
ност.

6Какво те вдъхновява?

Росица: По принцип ме 
вдъхновява желанието да 
виждам усмивки по ли-
цата на най-близките ми 
хора, както и постигане-
то на поставените от мен 
цели. В момента – и жела-
нието да дам моя принос, 
за да осигуря по – добър 
живот в България за свои-
те деца. 

7 Какво е твоето посла-
ние към читателите на 

„МамаЗона“?
Росица: Осмелявайте се 
да създавате семейства и 
да раждате деца, защото 
независимо от неволите и 
проблемите, които ни съ-
пътстват ежедневно, се-
мейството и любовта на 
близките хора са най – ва-
жният и основен стимул 
на човек да се развива и 
да бъде щастлив.

https://mamazona.bg/
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МАЙЧИНСТВО

АКЦЕНТИ

Закаляване на бебето
Първите девет: Хранене и кърмене
Какво представляват болките на рас-
тежа при децата
В търсенето на перфектната детска 
градина
Жената - носителка на сила в рода
Инфекции на горните дихателни пъти-
ща
Детето зодия овен
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ЗАКАЛЯВАНЕ НА БЕБЕТО

Д-р Николета Парпулова и Д-р 
Магдалена Богданова са специа-
лизанти по педиатрия към частна 
столична болница (МБАЛ „Здра-
вето“), за които медицината не 
е само професия, но и начин на 
живот. Те освен лекари, са и май-
ки, които вярват, че правилното 
отглеждане и профилактиката са 
най- важни за едно здраво дете. 
Д-р Парпулова преглежда актив-
но, а Д-р Богданова по време на 
своето майчинство създава своя 
страничка в Инстаграм и Фейсбук 
(@bogdanova.md) в помощ на ро-
дителите.

Д-р Николета Парпулова Д-р Магдалена Богданова

Закаляването е чудесна 
първична неспецифич-

на профилактика, която 
доказано увеличава за-
щитните сили на органи-
зма срещу неблагоприят-
ни фактори на околната 
среда. Закаляването тре-
нира терморегулацията 
и я прави изключител-
но гъвкава. За калените 
деца, температурните ко-
лебания на средата не са 
никакъв проблем. Тялото 
им се справя с резките 
промени, без това да води 
до болестни процеси, за-
щото те имат:
възможността за бърза 
терморегулация спрямо 
промените в климата
поддържане на постоянна 
телесна температура, не-
зависимо от резките про-
мени в климата
НО! Как се случва закаля-

ването? Кои подходи са 
най- правилни и какво не 
бива да се допуска?
Подходете към този про-
цес с внимание и отговор-
ност, за да се случва плав-
но, здравословно и дори 
забавно за вашите малки 
човеци.

Спазвайте тези принципи:

Системност- всеки ден 
Постепенност- постепен-
но увеличаване на силата 
на факторите на средата
Последователност- от 
слаб към силен фактор/ 
въздух- вода- слънце
Индивидуалност- всяко 
дете реагира различно 
спрямо сезона и възрас-
тта

Кога е уместно да започ-
нете?
Можете да започнете още 
от първия ден на вашето 
новородено човече или 
когато прочетете този 
пост, независимо на как-
ва възраст вече е :)
Започва се с много кон-
кретни правила, които са 
т.н. 

Общ закалителен режим:

Температура и влажност 
у дома:
При доносено новороде-
но- 23-24°C за бодърства-
не
При недоносено ново-
родено- 25-26°C за бо-
дърстване
Над 1 година- 20-22°C за 
бодърстване

https://mamazona.bg/
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Всички търпят колебание 
от +/- 3 °C

Ако температурата навън 
е над 22 °C, отворете про-
зорец при будни деца. Ви-
наги проветрявайте пре-
ди сън!

По време на сън- задъл-
жително 3-4 °C по- ниска 
от тази в будно състояние

Влажност- 40-60 %

Разходките навън:
Още когато бебето напус-
ка родилния дом, то вече 
е било навън. Можете да 
го изкарвате от самото 
начало, но
При новородените деца 
се препоръчва разходките 
да са около 15-20 минути, 
като температурата навън 

да не е под 10-15°C и без 
вятър. И така до 1-2 сед-
мици, като времето посте-
пенно се увеличава.
Над 6-ти месец, бебето 
може да седи навън при 
температура около и над 
5 °C.

Специален закалителен 
режим:

Бебето вече е на 3 месеца 
и неговата терморегула-
ция е готова да се трени-
ра. Можете спокойно да 
започнете със специални 
техники за повишаване на 
съпротивителните сили 
на организма, като след-
вате основните правила.
Въздушни бани- постепен-
но намаляване на облек-
лото у дома, за определе-
но време. Можете да за-
почнете като при смяната 

на пелените, оставите 
детето по голо дупе от 2-3 
мин. в началото до 20мин. 
Дете около годинка може 
да остава по боси крачета 
с постепенно увеличава-
не на продължителнос-
тта. Към въздушните бани 
спадат и всички видове 
разходки навън както и 
проветряването, което 
трябва да се случва еже-
дневно.
Водни бани- Обтриване- с 
мокра кърпа започвате да 
обтривате всеки крайник 
от долу нагоре, след кое-
то корем, гръб и накрая 
лице. Всичко това се случ-
ва постепенно всеки ден. 
Температурата на водата 
е около 28   °C и на всеки 
два дни намалявате с гра-
дус до 20°C. 
Обливане- Желателно е 
бебетата да се къпят с 
вода с температура около 

https://mamazona.bg/
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37 °C и да се обливат след 
баня с малко по- хладна. 
Около годинка, децата мо-
гат да се обливат на душа 
с начална температура на 
водата 37 °C като на сед-
мица намалявате с по 1 
градус до достигане на 
28°C. 
Слънчеви бани- излагане-
то трябва да се случва с 
необходимите слънцеза-
щитни продукти, които сте 
предварително поставили 
на своето бебе. Никога 
не го излагайте на пряка 
слънчева светлина навън, 
без защита SPF 50+, дори 
и ако е зима. Едва на 3 
годинки, децата могат да 
се пекат на пряко слънце, 
разбира се винаги със за-

щита на кожата. До тогава 
най- добре шарена сянка 
да избирате и да избягва-
те температури над 30 °C. 
Лятото предпочитайте 
свободни разходки преди 
10 ч. и след 16ч.   И мно-
го важно, не забравяйте 
шапка!
И как да разберете кога да 
промените дадена зака-
лителна процедура, кога 
да намалите или увеличи-
те температурата на сре-
дата, да свалите някаква 
дрешка от детето или да 
го облечете повече? 
Крайниците, особено пръ-
стите на ръце и крака, как-
то и нослето могат да бъ-
дат хладни по ред причи-

ни. Не се заблуждавайте, 
че те са добър показател. 
Проверете тила на детето. 
Ако не усещате нито то-
пло, нито студено докато 
го докосвате по тила, оз-
начава че детето се чув-
ства комфортно.
Прегрялото дете е с много 
червени бузи и неспокой-
но.
Ако детето му е много сту-
дено ушите и носа могат 
да бъдат много студени и 
леко посинели, a бузките 
изгубили цвят.

https://mamazona.bg/
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ПЪРВИТЕ ДЕВЕТ:
ХРАНЕНЕ И КЪРМЕНЕ 

Спирам се на числото 9, 
защото всички ние го 

свързваме със завършека 
на едно голямо приклю-
чение. В статията този 
брой ще се спра на нещо 
актуално за мен в момен-
та- кърменето и 9те топ 
храни, които наистина ми 
помогнаха в началото да 
имам добро количество 
кърма. 
Кърменето е сложен про-
цес и зависи от много 
фактори- хормонални, 
психологични, физически 
и голяма доза желание. 
Това не трябва обаче да 
бъде фикс идея на мла-
дата майка, защото както 
изброих по горе- факто-
рите са много. Важното 
е всяка една жена да на-
прави каквото е нужно за 
да успее да кърми- ако 
успее чудесно, ако ли не 
няма място за обвинения, 
защото сме направили не-
обходимото. Аз лично съм 
привърженик на естестве-
ното хранене и въпреки, 
че родих секцио се поста-
рах да мога да кърмя- и 
успях. Нека се върнем 
към храните, които наис-
тина действат. Оставям 
киноата и спирулината на 
страна- да те са фенси, но 
има много по- прости и 
достъпни храни.  
Първо и основно жената 
трябва да разбере, че е   
напълно нормално да има 
засилен апетит.   Дори и 

качването на някой друг 
килограма нормално- тя-
лото ни има нужда от за-
пас, за да може да изхра-
ни бебето. То не знае, че 
има друга алтернатива 
освен кърменето, така че 
предположението, че се 
отслабва   от кърменето 
е развенчан. То помага 
за бързото прибиране на 
матката, но не и за сваля-
нето на килограмите. Ва-
жно е храните, към които 
жената посяга  да са пъл-
ноценни, богати на вита-
мини и минерали, лишени 
от изкуствени захари и 
богати на протеини и фи-
бри. С една дума- джънк 
храната на страни. Това, 
което ядем отива директ-
но в кърмата.  
Храна номер 1-месото 
  Но без свинското. И не 
по религиозни причи-
ни- просто прасето като 
животно се храни с абсо-
лютно всичко и е всичко 
друго, но не и чиста хра-
на.  Ако сте вегетарианка, 
каквато бях и аз преди 
да забременея , но моята 
принцеса реши, че най- 
вкусното нещо на света са 
кренвиршите и шпек сала-
ма, бих ви посъветвала 
да оставите тази модер-
на тенденция на етикети-
зиране. Ако все пак това 
пълно табу за вас, може-
те да замените месото с 
яйца или пък с риба. Но 
белтъка и хранителните 

КАТРИН-ЛИЛИ
 МИХАЙЛОВА

Здравейте, аз съм Катрин. 
Политолог по образова-
ние, инструктор по приз-
вание. Дълго време се за-
нимавах с журналистика, 
но осъзнах, че ценностна-
та ми система е различна 
от този свят и писането 
остана мое хоби и страст. 
Преподавам Пилатес вече 
от около 9 години, обичам 
да виждам прогреса на 
хората, които за първи 
път влизат в залата- това 
ме мотивира и зарежда. 
Вярвям, че ние сме това, 
което ядем- и тук не става 
въпрос за режими и стро-
ги диети, а за качествена 
и истинска храна. Всичко 
е в баланса.

https://mamazona.bg/


март 202225

ПЪРВИТЕ ДЕВЕТ

вещества с най- концен-
трирани в месото.
Храна номер 2- орехите 
Това е най-лактационната 
ядка. При мен действаше 
страхотно и не се лиша-
вах грам от нея. Пълна с 
протеини, витамини и по-
лезни мазнини. 
Храна номер 3- фурми 
Това е най- вкусния и 
силно лактационен плод. 
Не се притеснявайте от 
факта, че е много сладка. 
Фурмата е плод пълен с 
естествени захари, които 
са с много нисък глике-
мичен индекс. Аз лично 
ги комбинирах с орехите и 
беше супер вкусно и раз-
бира се лактационно. 
Храна номер 4- прясното 
мляко 
Може би доста от вас 
няма да се съгласят, но 
прясното мляко, макар и 
да изглежда като клише 
от миналото увеличава 
производството на кърма. 
Намерете си фермерско 
мляко и спокойно го пий-
те. Позовавам се на Спок, 
който казва, че една кър-
мачка трябва да изпива 
по половин литър мляко. 
Така че дами- смело към 
млякото.  Но искам да 
вметна, че има изследва-
ния, които доказват връз-
ка между кравете прясно 
мляко и алергия при бебе-
тата. Това се дължи на не-
поносимост към белтъка 
в краве млякото. При мен 
нямаше и няма никакъв 
проблем, но всяка жена е 
различна- следователно 

и всяко бебче различно 
реагира на алергени. Ако 
това ви безпокои просто 
заменете краве млякото 
с козе. 
Храна номер 5- овесените 
ядки 
Ако само ги накиснете е 
възможно да раздразнят 
стомаха. Аз ги ям под фор-
мата на вкусни бисквити- 
домашно приготвени или 
от магазина за чиста хра-
на- думата „био”   изобщо 
не я толерирам. 
Храна номер 6- банани 
Богати на незаменими 
минерали и много вкусни. 
Яжте по 1 банан на ден. 
Страхотна закуска е ба-
нан с овесени бисквити и 
прясно,   топло мляко- ис-
тинска лактационна бом-
ба. 
Храна номер 7- сминдух 
Абсолютна супер храна за 
кърмата. Може да го при-
готвите като сладкиш с 
грис или пък да го намери-
те като добавка. Той има 
един страничен ефект- ко-
гато се потите ще усетите, 
че ухаете на шарена сол, 
но пък си струва. Освен 

това си е чист био дезодо-
рант. 
Храна номер 8- лактацио-
нен чай 
Аз лично си го приготвям 
сама, като комбинирам 
копър и анасон. Вкусен, 
полезен и освен това по-
мага с борбата с коликите  
Храна номер 9- вода 
Това е най- важния еле-
мент за кърменето. Пийте 
колкото вода можете, но 
да е минимум 2 литра на 
ден. Кърма без вода няма. 
Аз лично ожаднях, а вие? 
Надявам се, че с моите 
прости съвети, диктува-
ни от личния ми опит съм 
била полезна и мотиви-
раща да се преборите за 
кърмата.  
 Целувки....Катрин 
 
Игра:   Снимайте вашата 
любима лактационна хра-
на. Качете я на фейсбук/
инста страницата ни и 
може да спечелите пакет 
пелени Pine Smart.
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Болката на растежа е 
неприятно състояние, 

често срещано при деца 
на възраст между 3 - 5 и 8 
- 12 години. Според меди-
цинските статистики око-
ло 40-46% от децата имат 
подобни оплаквания, като 
най-често са локализира-
ни в мускулите и костите. 
Обикновено децата се оп-
лакват, че ги болят крака-
та, а понякога и ръцете. 
Макар че се наричат „бол-
ки на растежа“, според 
лекарите растежът няма 
нищо общо с тях.
Най-често са епизодични 
като се появяват късно 
през деня или вечер, но 
е възможно да са и през 
нощта като обикновено 
детето се буди по време 
на сън, плачейки. Децата 
ги описват като спазми, 
крампи, пулсации или 
мускулни болки. Инте-
ресното е, че изчезват 
сутрин, но може да се пов-
торят следващата вечер. 
Често засягат двата кра-
ка, предимно в предната 
част на бедрата, прасците 
или коленете. Срещат се 
по-често при момичета, 
отколкото при момчета. В 
повечето случаи болките 
не са всеки ден. Може да 
не се проявят в продълже-
ние на месеци или години. 
Повечето деца ги израст-
ват в рамките на няколко 
години.

Счита се, че обикновено 
по-активни деца или деца 
с повечко килограми 
страдат от болки на рас-
тежа. Те могат да бъдат в 
ходилата, в сводовете, в 
петите или коленете. 
Как и защо се случва 
това? Когато проблемите, 
болките са в стъпалата и 
петите, говорим за нераз-
вити сводове на стъпало-
то. 
Всички деца се раждат с 
плоскостъпие, с пухкави, 
нежни крачета, до 7-8 го-
дишна възраст, те трябва 
да оформят сводове по 
ходилата. Невинаги обаче 
това се случва, дали зара-
ди по-слаба мускулатура, 
дали заради неправилна 
стойка, дали заради не-
подходящи обувки.
При болки в коленете, 
причината е бързото из-
растване на костта и не-
способността на сухожи-
лието да се разтегне и да 
се отпусне, така че да е 
съразмерно спрямо вече 
удължената кост. Въз-
палява се пателарното 
сухожилие, това е сухо-
жилието на капачката на 
коляното и оттам се полу-
чават болки в коленете. 
Възможно е да има малки 
руптури /малки отчупва-
ния от костта/, където е 
залавното място със су-
хожилието, което води до 

доста сериозни болки и 
дискомфорт на децата.
Когато имаме активни 
деца, спортисти, които са 
с болки на растежа, вари-
антите са два - единият 
е да спрат активната си 
спортна дейност докато 
израснат, а другият е да 
използват индивидуал-
ни стелки, които да подо-
брят биомеханиката на 
стъпалото, да навигират 
крака да стъпва правил-
но. Добре е, стелките да 
бъдат с динамична сърце-
вина, която да активира 
мускулатурата на стъпа-
лото и да я заздрави. Ком-
бинацията  от масажи и 
разтягане на сухожилието 
на стъпалото и ахилеса са 
задължителни.
По принцип болките на 
растежа няма да дадат 
отражение в бъдеще. Ако 
детето е активно и има 
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нужда от спорт, много по-
добре е да го подкрепите 
с едни стелки, така че да 
се стабилизира сухожили-
ето и болката да изчезне. 
Ако болките са прекалено 
силни и са от дълго време, 
може да се приложи мал-
ко електротерапия, за да 
отшуми възпалението. 
Какви са причините за по-
явата на болките на рас-
тежа?
Както вече споменахме 
въпреки името „болки 
на растежа“, няма солид-
ни доказателства, че те 
действително са свърза-
ни със състояние на уси-
лен растеж. По-скоро се  
дължат на интензивни 
дейности в детска въз-
раст, натоварващи значи-
телно все още неукрепна-
лите и недостатъчно сил-
ни мускули на детето. Та-
кива дейности са бягане, 

скачане, катерене и други 
енергични игри. Често 
болките на растежа се по-
явяват на следващия ден 
след натоварването.
Как да разпознаем бол-
ките на растежа и какво 
можем да направим, за 
да ги облекчим?
Когато детето се оплаква 
от болки, важно е да се 
консултираме с лекува-
щия го лекар, за да може 
той да постави точната 
диагноза на база на под-
робната информация за 
развитие на състоянието 
и оплакванията. Важно е 
да бъдат изключени други 
възможни причини, преди 
да се определят болките 
на растежа. Важно е да 
знаем, че болките на рас-
тежа не причиняват дру-
ги проблеми и не влияят 
на растежа, просто се из-
растват.
В домашни условия може-
те да опитате някои сред-
ства за облекчаване на 
състоянието:

• Масаж на краката - 
масажирайте леко 
крачетата на детето 
по време на прис-
тъп на болка и вечер 
преди лягане, като 
при желание може 
да ползвате бебешко 
олио или подходящо 
масло.

• Топъл компрес или 
топла вана  - топлина-
та помага за отпуска-
не на мускулите и по 
този начин болката 
намалява. Това е и 
особено полезен на-
чин за облекчаване 
на крампи.

Алтернативен вариант е 
поставяне на затоплена 
кърпа или електрическа 
възглавничка на засегна-
тия крак (не по време на 
сън).

• Почивка - релаксаци-
ята и управлението 
на стреса е по-важно 
за тийнейджърите, 
отколкото за малките 
деца, тъй като мно-
го вероятно е в тази 
възраст болките на 
растежа да се появя-
ват във връзка със 
стрес. 

• Витамин D - В ско-
рошно проучване, из-
следователи откри-
ват, че само 6 % от 
децата, които страдат 
от болки на растежа 
имат адекватни нива 
на витамин D. При из-
следване на 33 деца 
засегнати от болки на 
растежа чрез добавя-
не на допълнителни 
количества витамин 
D в продължение на 
3 месеца се устано-
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ко движение. Разбира се, 
храненето е определяща 
за тези процеси и е важно 
да знаете как да подобри-
те диетата си за макси-
мално бързо възстановя-
ване след нараняване или 
травма в случай, че това 
ви сполети.
Преди две години, с нас 
се свърза майка, чието 
дете, тренира усилено те-
нис на корт. Тя се притес-
няваше, тъй като дъщеря 
ѝ, тогава на 9-10 години 
беше започнала да се оп-
лаква от болки на расте-
жа и поради ежедневните 
тренировки от минимум 
по 2 часа,  всяка вечер 
се будеше от силни бол-
ки, които не отшумяваха. 
Дори обмисляха вариант 
да спре да тренира. След 
консултация с лекар на 
детето беше изписан при-
ем на Остеокеър сироп за 
3-6 месеца.  Osteocare си-
роп набавя богата налич-
ност на Калций, Магнезий, 
играещи важна роля в из-
граждането на костите, за-
едно с витамин D и Цинк, 
които поддържат здрави 
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вява, че при 8 деца 
болката е отшумяла 
напълно, докато дру-
гите са имали значи-
телно намаляване на 
симптомите.

Една от теориите защо 
витамин D може да пома-
га е, че недостатъчните 
нива на витамин D водят 
до ниска костна плътност, 
което прави сетивните 
нерви на костта по-уязви-
ми.
В проучване от 1944 годи-
на е установено, че костно 
брашно заедно с витами-
ните А и D е в състояние 
да произведе „пълна ре-
мисия на симптомите“ при 
всички 112 деца, участва-
щи в изследването. И два-
та витамина – А и D, подо-
бряват способността на 
организма да абсорбира 
минералите, необходими 
за изграждане на здрави 
кости.**

• Хиропрактика - Ва-
жно е да се знае, че 
между гръбначния 
стълб, таза и краката 
съществува голяма 
връзка. Те са като ве-
рига – дисфункция на 
нервите, ставите или 
мускулите във всяка 
една част от тази ве-
рига може да се от-
рази на останалите и 
на нервите, които се 
простират от лумбо-
сакралния регион и 

предават сигналите 
между мозъка и кра-
ката. Всяко прекъс-
ване на тези сигнали 
може да наруши пра-
вилното функциони-
ране на организма.

Според проучване от 2010 
година, 2 малки деца (на 
2,5 и 3,5 годишна възраст) 
с болки на растежа са под-
ложени на хиропрактика. 
По време на физическия 
преглед са установени 
гръбначни дисфункции 
(или вертебрални сублук-
сации) в лумбосакрална-
та област на гръбначния 
стълб и на двете деца. 
След първата терапев-
тична сесия всяка една 
от майките е заявила, че 
детето й не се буди с бол-
ки през нощта и след за-
вършване на пълния курс, 
първоначалните оплаква-
ния са изчезнали напъл-
но.**
Определени хранителни 
вещества могат да играят 
роля за възстановяване-
то след интензивна тре-
нировка и натоварване. 
Те са нужни за изграж-
дането на нова мускулна 
тъкан, регенериране на 
силите, детоксикация на 
системите на тялото и 
осигуряване на енергия. 
Благодарение на тях се 
възстановяват мускулите 
и съединителните тъкани, 
с които извършваме вся-
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костите,  мускулите и нер-
вите. Витамин D доприна-
ся за нормалния растеж 
на костите, помагайки на 
костите да абсорбират 
калция. Той е отговорен 
и за минерализацията на 
костите и произвеждане-
то на хормоните, които 
поддържат здравословни 
нива на калций и фосфор 
в костите и кръвоносните 
съдове. 
Osteocare съдържа пре-
поръчваната D3 форма 
на витамин D, която се из-
гражда в човешкото тяло 
и така е по-ефективна 
от D2. Още след първата 
седмица момичето почув-
ства облекчение и вече 
не се будеше през нощта 
и можеше да продължи с 
тренировките. 
Не само, че детето не се 
отказа от тренировките, 
ами започна да тренира 
по-усилено, да участва 
в състезания, натоваре-

ността реално се увеличи 
почти два пъти, но болки 
не се появиха. Разбира 
се, детето се наблюдава 
от лекар и в момента две 
години откакто е включен 
Остеокеър сироп тя е ак-
тивен състезател, печели 
купи и медали, като про-
дължава да тренира по 
2 часа на ден и отделно 
има и физически натовар-
вания за издръжливост. 
Майката на Ива отбеляза, 
че вижда промяна в ця-
лостното общо състояние 
на Ива – много по-тонизи-
рана, активна, не се умо-
рява, има сили дори след 
тренировка, което преди 
рядко се е случвало. 
Постиженията на Ива 
през 2021г: 

• Златен медал на Ре-
гионалния турнир до 
12 г. гр. Радомир, про-
веден на 08.05.2021г.

• Сребърен медал на 
Регионалния тур-
нир до 12 г. на ТК 
15/40, проведен на 
10.06.2021г.

• Бронзов медал на 
Регионалния турнир 
до 12 г. на ТК Лев-
ски, проведен на 
21.07.2021г.

• Сребърен медал на 
Регионалния турнир 
до 12 г. на ТК Сеп-
тември, проведен на 
27.07.2021г.

• Бронзов медал на Ре-
гионалния турнир до 
12г на ТК Диана,  про-
веден на 28.08.2021г.

Витабиотикс България по-
желава още много спече-
лени първенства и злат-
ни медали през 2022 г.! 
Трудът и постоянството 
на Ива в преследване на 
мечтите ѝ на корта спече-
лиха нашите адмирации! 
С радост ще подкрепим 
нейните изяви!

Използвани материали:
д-р Ирена Влахова, статия „ 
Болки на растежа“, kenguru.
bg*
д-р Албена Ройдева, 
08.02.2017, статия „Болки на 
растежа при деца – какво 
представляват и как да ги 
облекчим у дома“, framar.bg**
Болки на растежа, 31.5.2014, 
puls.bg***
Снимки от личния архив на 
Ива Бешина
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В ТЪРСЕНЕТО НА 
ПЕРФЕКТНАТА ДЕТСКА 

ГРАДИНА

КАТЕРИНА КОВАЧЕВА

Катерина Ковачева е за-
вършила Книгоиздаване 
във Факултета по Журна-
листика и Масова Кому-
никация. Автор във вест-
ник ,,Труд‘‘, както и в него-
вото онлайн издание. Има 
четири години опит в он-
лайн издания, с афинитет 
е към маркетинга и рекла-
мата, а детската тематика 
ѝ е на душа, затова и съз-
дава Портала за родители 
www.detskitegradini.com 

Да откриеш перфект-
ната детска градина 

за твоето дете е сякаш да 
търсиш входа към Нар-
ния, без да си го виждал 
преди - никога не знаеш 
дали това, което изглеж-
да точно по определен на-
чин е това, което търсиш. 
Уви, разбираш или твър-
де късно, че или не си от-
крил най-доброто място 
за отглеждане на детето 
ви, или разбираш твърде 
рано, че то няма шанс да 
се класира в мечтаната 
държавна градина, която 
сте избрали. 
Замисляли ли сте се на 
какво трябва да обърне-
те внимание при избора 
на детска градина за де-
тето ви? Както и кои са 
ключовите въпроси, кои-
то трябва да зададете на 
персонала? Знаете ли кол-
ко важна е адаптацията 
за детето и как се случва 
целият процес? Ако отго-
ворите са предимно не, то 
най-вероятно минавате за 
пръв път през това. Но не 
се тревожете, въпреки, че 
целият процес може да е 
тромав и досаден за едни 
семейства, той оставя по-
зитивни емоции за други. 
Ние сме тук, за да ви под-
крепим в него с точна и 
ясна информация, защото 

Детските Градини.com е 
общност, която предлага 
качествена информация 
и съдържание, свързани 
с децата, детските ясли и 
градини.
За да ви улесним, ще ви 
изброим какво е нужно да 
направите, за да е лесен 
процесът ви докрай.
Приключението да от-
криеш най-добрата дет-
ска градина за детето ти 
започва с това да проу-
чиш как се случва целият 
процес. За да стигнеш до 
избора, първо трябва да 
знаеш какви са шансове-
те детето да се класира в 
държавна детска градина.
Запознай се с критериите 
за прием в държавните 
градини, особено ако си 
от град като София, Варна 
или Бургас. Недостигът на 
места в държавните гра-
дини в столицата е огро-
мен, а шансовете за прием 
на много родители, които 
не покриват основните 
критерии, носещи точки, 
малки. Не забравяйте да 
следите промените и ин-
формацията около канди-
датстването, тъй като вся-
ка година има промени в 
тях, особено в София.
Запознай се с частните 
градини в квартала ви, 
тъй като ако шансът е ма-
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лък, то трябва да имате 
резервен вариант, а това 
са именно те. Не всички 
имат еднакви условия за 
прием, особено за въз-
растта, а таксите варират 
от 500 до 1400 лева, ос-
вен това приемът в ня-
кои частни институции е 
само ежегоден, в други 
само в определени месе-
ци в годината. А за целта 
имаме улеснение за вас, 
като  списък на частните 
детски градини в София, 
където може да се ори-
ентирате колко частни 
градини има в квартала 
ви, да ги разгледате и да 
се свържете с тях. Имайте 
предвид, че заради ситуа-
цията с COVID-19 няма да 
можете да разгледате ба-
зата на всяка детска гра-
дина, когато решите.

И при приема в държав-
на градина, и при този в 
частна, трябва да попита-
те какви са условията в 
градината, какво е работ-
ното време, каква е подго-
товката за прием, както и 
какви са таксите, нужните 
документи за прием на 
детето. Нужно е цялостно 
да се запознаете как се 
случва процесът. 

Също важен въпрос е как 
се случва адаптацията, по 
колко часа ще може да 
оставяте детето и дали 
трябва да стоите с него 
в градината. След навър-
шени 2 години децата 
имат нужда от социални 
контакти с други деца. 
Децата, ходейки на дет-
ска градина, преминават 

през нови емоции, които 
трудно могат да опишат. 
Затова често плачат в дет-
ското заведение. Първо 
те не са свикнали с режи-
ми , тъй като мама може 
да позволява повечето 
неща вкъщи да са без ре-
жим. Второ неестестве-
но им е други деца да им 
дърпат играчките и също 
да плачат. Може и да е 
страх, тревожност, стрес 
или несигурност в нова-
та среда. Затова трябва 
да обърнете внимание на 
адаптационния процес 
при децата, още преди да 
е тръгнало то в яслата или 
градината, в която е прие-
то. 
И най-накрая запасете се 
с търпение, все пак търси-
те място, където ще оста-
вите най-милото ви за 
цели 8 часа.
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ПОПИТАЙ ПСИХОЛОГА

ЖЕНАТА - НОСИТЕЛКА НА 
СИЛА В РОДА

ДОРИНА ТАШЕВА
Дорина Ташева е дипло-
миран консултативен 
психолог и педагог. Спе-
циализирала е Позитивна 
психотерапия и Енергийна 
психология. Рейки Мастер 
е и изучава основите на 
Аюрведа и значението на 
храненето за психо-емо-
ционалното ни здраве. 
Нейната отдаденост в 
професионално отноше-
ние е СЕМЕЙСТВОТО. 
Дорина вярва, че щасти-
ето започва у дома! Тя е 
сертифициран треньор по 
партньорска интелигент-
ност, както и родов тера-
певт, и семеен констела-
тор.
Дорина използва множе-
ство инструменти от над 
15-годишните си обучения 
в своята терапевтична 
практика. Тя вярва в ця-
лостния подход към от-
криването на най-доброто 
за всеки човек. 
КОНТАКТИ
0885 906 233
http://www.dorinatasheva.
eu/
FB: Холистичен психоте-
рапевт - Дорина Ташева
dorina.tasheva@abv.bg

Жената е носителка на 
сила в своя род – от 

нея зависят много неща, 
стига да го осъзнава.

Много често жените се 
опитват да преобразуват 
блокажите си, но не успя-
ват да постигнат дълго-
срочни резултати. Причи-
ната може да е в това че 
тази травма не е сътво-
рена в индивидуалната 
история. Има много семе-
на, които са посети много 
преди да се появим ние. 
Семена, чиито плод (до-
бър или не) берем ние.

Не можем да лекуваме 
женската енергия, ако от-
хвърляме майка си или 
друга жена от рода си. Не 
можем да имаме щастли-
ви отношения, ако съдим 
майка си. Не можем да 
постигнем успех, ако не се 
помирим с нашата майка, 
че тази травма не е сътво-
рена в нашата лична исто-
рия. 

Родителите са ключът 
към благополучието ни. 

Много искам да го разбе-
рем това, защото често 
жените са  самотни, гнев-
ни, нещастни. Застинали 
в детска болка и отказват 
да преминат пътя на из-
целение – избират да не 

се помирят с родителите 
си, въпреки че им кост-
ва собственото здраве и 
щастие. Но всеки има пра-
во на личен избор.

Карл Юнг споделя, че за 
него бебето не се поя-
вява като бяло платно, 
върху което възрастните 
„пишат“. А то се ражда с 
отпечатък от Архетипите 
на колективното несъз-
нателно поле. Как можем 
да смятаме, че не носим 
информация от предците 
си?

И тук ми се иска да раз-
кажа няколко думи за Ар-
хетипите и колективното 
несъзнателно, за да раз-
берем по-добре темата 
за колективното несъзна-
телно родово поле.

Архетипите според Юнг 
са наследството на чове-
ка, колективен образ, мо-
дел, който се предава от 
поколение на поколение 
от хилядолетия.

Те са унаследени структу-
ри, повтарящи се модели 
в отношенията и поведе-
нието на десетки хиляди 
поколения. 

Според Юнг човешката 
душа се състои от три час-
ти: 

https://mamazona.bg/
http://www.dorinatasheva.eu
http://www.dorinatasheva.eu
https://www.facebook.com/DorinaTashevaHolisticPsychologist
https://www.facebook.com/DorinaTashevaHolisticPsychologist
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• Аз-ът

• Личното неосъзна-
вано 

• Колективното неос-
ъзнаваното

Азът е онази част от пси-
хиката, която хората осъз-
нават.

Следващият пласт е не-
съзнаваната част от пси-
хиката –  личното несъз-
навано. Тук е нашето мазе 
е събрало най-разноо-
бразни неща – преживя-
вания, събития, емоции, 
които съзнателно или не-
съзнателно сме избутали 
в подсъзнанието.

Колективното несъзнава-
но е резултат от човешка-
та еволюция, в него влиза 
опита от най-древните ни 
предци до днес.

Според теорията на Карл 
Юнг архетипите са „гене-
тично” заложени в струк-
турите на човешкия мо-
зък. 

“Всеки носи една сянка 
и колкото по-малко бива 
приемана в индивидуал-
ния, осъзнат живот, тол-
кова по-черна и гъста ста-
ва тя. Ако малоценността 
се осъзнава, винаги има 
шанс човек да я кориги-
ра.” Карл Юнг

Това както важи за инди-
вида – така и за родовата 
динамика. 

Родът също има „сянка“ – 
поле на невидимото, тай-
ните, травмите, болките, 

които го управляват, за-
щото потомците остават 
слепи за тях.

В работата си започнах да 
наблюдавам как опреде-
лени поведенчески моде-
ли – например женската 
доминантност – или трав-
ми в рода по женска ли-
ния влияят върху Архети-
па, който самата клиентка 
е развила.

Реално това е съвсем ло-
гично да бъде така.

Защото в нас живее всяка 
от тях. 

Архетипите – тези, с кои-
то аз работя са от Руската 
школа. Тъй като като тем-
перамент имаме много 
сходства.

Момиченцето - Тя е пър-
вият Архетип, който чо-
вешката природа отключ-
ва възрастово. Типичната 
представителка е спон-
танна, радостна, вярва в 
доброто и в приказките. 
Момиченцето се възхи-
щава на мъжа, тя силно 
вярва в неговите способ-
ности, без да се учи как да 
го прави, това й идва от-
вътре. Освен това тя му се 
доверява, оставя го да се 
грижи за нея и е уязвима. 
Тя изразява емоциите си, 
както го правят децата, 
свободно. Представете си 
момиченце, което посре-
ща баща си.

Сянка - дребнава, кри-
тична, несигурна. Непри-
влекателна. Няма енер-
гия. Мрънкащо дете. И се 

ядосва, че никой не мисли 
за нейните нужди.

Коя родова травма може 
да доведе до проявление 
на сянката на този архе-
тип?

• Момичета, които рано 
губят родителите си, 
особено майката;

• Невъзможност да 
изживееш детството 
си – трябва да порас-
неш;

• И други.

Любовница - това е же-
ната, която умее да се 
наслаждава на всичко. 
Поддържана, жена, която 
цени външния си вид и ви-
наги се грижи за себе си. 
Тя е изкусителка.

 Сянка - Потиска своята 
сексуалност, твърде мно-
го е наранена от мъжете. 
Отдава се на духовен жи-
вот без секс, от страх от 
нови разочарования. Или 
се отдава на безразборен 
секс, без емоции.

Коя родова травма може 
да доведе до проявление 
на сянката на този архе-
тип?

• Забрана за любов;
• Сексуално насилие;
• Кръвосмешение;
• Мъж насилник;
• Липса на секс/изне-

вери;

• Груб мъж – секс по 
принуда;

https://mamazona.bg/
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Кралица - Енергията на 
кралицата ни е нужна, за 
да внесе баланс. Типична-
та кралица е рационална, 
недостъпна, силна и не-
зависима, интелектуална. 
Често има успешна кари-
ера.

СЯНКА - Превръщат се в 
“мъже” с поли, контроли-
рат всичко и всеки, защо-
то всичко вършат сами. 
Мъжете се страхуват от 
тях.

Родови травми:

• Жени, които са „вър-
тели“ всички задъл-
жения в дома, подси-
гурявали са прехра-
ната, грижили са се за 
децата и не са имали 
възможност да бъдат 
жени;

• Доминантни предци 
с блокирана женстве-
ност;

• Бедност и самота;

Домакиня - Образът на до-
макинята е проявление на 
подкрепящата и даваща-
та енергия. Домакинята 
превръща жилището в ую-
тен дом, прави кулинарно 
чудо от една салата, има 
лек за всяка болка – фи-
зическа или емоционал-
на. Тя изслушва, съветва.

СЯНКА - мислят за други-
те и много малко за себе 
си. Нямат време да се по-
гледнат в огледалото, да 
се погрижат за себе си, 
да се поглезят. Не живе-

ят собствения си живот, а 
постоянно са в подкрепа 
на другите – мъж, деца, 
приятелки, родители. За-
немарява се.

Родови травми:

• Загуби;

• Робство, подчинение;

• По-големият е агре-
сор;

• Роля на жертва;

• Програма „Аз не за-
служавам“

• Страх от наказание

• Жените не са доста-
тъчно добри

И тук ще добавя още едно 
надграждащо стъпало от 
една жена – юнгиниан-
ски терапевт – Клариса 
Пинкола Естес – тя прави 
20-годишно проучване на 
женската енергия и обоб-
щава основния архетип 
на жената с т.нар. „Дивата 
жена“.

„Като архетип Дивата 
жена е неподражаема и 
необяснима сила, която 
носи на човечеството из-
обилие от идеи, образи и 
особености.“ из книгата 
Бягащата с вълци.

Тя е автентичната приро-
да на всяка Жена.

Тя е тази, която е отвъд 
всички архетипи, защото 
ги обединява и надскача. 
Тя е тази, която носи при-
родната Мъдрост.

Дълбочината на женската 
природа е отвъд клише-
та, догми и правила - тя е 
изящна като природата. 
И всяка стъпка обратно 
към себе си, носи плод и 
благоговеене пред съвър-
шенството й!

За финал бих искала да ви 
предложа едно самостоя-
телно  упражнение:

Хубаво е да се напише 
писмо до жените в рода 
ни – ценен инструмент за 
трансформиране на бло-
кажите.

Напишете родово писмо, 
споделете болките и бло-
кажите си. Това, което не 
ви спори. Помолете за на-
сока, поискайте благосло-
вия, измолете си родова-
та сила. 

След което писмото се пу-
ска в течаща вода или се 
изгаря по безопасен на-
чин – така преобразуваме 
енергията и спомагаме за 
емоционалното и енер-
гийно освобождаване!

ПОПИТАЙ ПСИХОЛОГА
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РЕЦЕПТАТА Е С ШОКОЛАДОВИ  
HEALTHY БОНБОНИ

Блендирайте ядките до получаване на брашно. Добавете постепенно фурми-
те. След това разтопените масла и ванилия. Накрая добавяме какаото и рож-
ков. Блендира се до хомогенна и гладка текстура - като лепкаво тесто. След 
което оформяме равномерни топчици. Оставяме в хладилник за около час, за 
да се втвърди сместа. През това време подготвяме желаната украса, в която 
овалваме топчетата. Необходимо е да останат след това отново 2 часа в хла-
дилник.

100 грама сурово кашу
100 грама сурови лешници
7 пресни фурми
разтопено кокосово и какаово масло по 30 мл от всяко, ванилия, 
2 с.л. какао на прах, 
2 с.л. рожков на прах
Декорация - за овалване на топчетата можете да използвате кокосо-
ви стърготини, натрошени ядки, шоколад

https://mamazona.bg/
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ИНФЕКЦИИ НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ 
ПЪТИЩА… ИЛИ КАК ДА СЕ ПРЕБОРИМ 

С ХРЕМАТА. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА 
ХОМЕОПАТИЯТА

Д-Р ЗОРКА 
УГРИНОВА

Д-р Зорка Угринова, обща 
медицина, клинична хо-
меопатия, преподавател 
по клинична хомеопатия 
към Европейска школа по 
клинична хомеопатия

„Запушен нос, хрема, ка-
шлица от стичащите се 
назад в гърлото секре-
ти“…Това са най-чести-
те симптоми при децата 
през зимата. Особено от 
2- до 6-годишна възраст.
Хремата (ринитът) е ре-
зултат на възпаление на 
носната лигавица, кое-
то в повечето случаи се 
предизвиква от вируси. 
По въздушно-капков път 
болестотворните микро-
организми попадат в но-
соглътката, включително 
и в носната кухина и за-
почват да се размножа-
ват в лигавицата на носа.
 Това води до възпале-
ние и познатите симпто-
ми: оток на лигавицата с 
последващо запушване 
на носа, чувство за драз-
нене и сърбеж, отделяне 
на секрет и др. тези оплак-
вания понякога  се допъл-
ват от повишение на тем-
пературата до стойности 
37.5-37.8 °С, отпадналост 
и нарушение в храненето. 
Появата на ринит може 
да се провокира и от на-
стинка при излагането на 
силен вятър или студ. 

Възпалението на носната 
лигавица, предизвикано 
от вируси, създава пред-
поставки за наслагване 
на допълнителна бактери-
ална инфекция. 
Бактериалната инфекция 
е значително по-сериоз-
на от вирусната и ако не 
бъде лекувана навремен-
но и адекватно, може да 
доведе до разпростра-
няване на възпалението 
към синусите, ушите и до-
лните дихателни пътища. 
Най-добре е при наличие 
на хрема е да се увели-
чат собствените защитни 
сили на детския органи-
зъм и неговата имунна 
система да се справи с 
инфекцията. 
Повечето родители вече 
знаят, че с капките за нос 
не бива да се прекаля-
ва, тъй като много от тях 
притежават и странични 
ефекти.    
Хомеопатичните лекар-
ства не само облекчават 
състоянието на детето, 
но имат способността да 
съкращават продължи-
телността на хремата и да 
намаляват честотата на 
свързаните с нея усложне-
ния. 

https://mamazona.bg/
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Ето и някои от най – чес-
то използваните хомео-
патични медикаменти за 
лечение на ринит: 
 ЗАПУШЕН НОС
Sticta pulmonaria 9СН, по 
5 гранули няколко пъти 
дневно се препоръчва, 
когато носът е запушен и 
сухотата на носната ли-
гавица се съпровожда от 
болка в основата на носа. 
Многократните опити да 
се издухат секрети ще ос-
тават безрезултатни.
«НЯМА ОБОНЯНИЕ»
Напоследък този симп-
том е особено актуален. 
Подходящо е лекарство-
то Ammonium muriaticum 
9CH. Налице е и светъл, 
обилен секрет с вид на яй-
чен белтък.
РИНИТ С ВОДНИСТ  
БИСТЪР СЕКРЕТ
Allium cepa 9СН е може би 
най-често използваното 
хомеопатично лекарство 
при водниста, дразнеща 
носна секреция, придру-
жена от често кихане и от 
недразнещо сълзене от 
очите. 
Препоръчва се няколко 
пъти дневно да се прием-
ат по 5 гранули.
Ferrum phosphoricum 9СН 
се използва при остъдна 
водниста, бистра хрема и 
лека суха кашлица. Това е 
и най-често предписване-
то лекарство в началото 
на банална вируна инфек-
ция или настинка.

РИНИТ С ГЪСТИ ЖЪЛ-
ТО-ЗЕЛЕНИ СЕКРЕТИ
Kalium bichromicum 9СН 
се използва при гъста, 
лепкава, жълто-зелена 
хрема. Около ноздрите на 
детето може се образуват 
твърди жълтеникави ко-
рички.
 В тези случаи е препо-
ръчително няколко пъти 
дневно да се приемат по 
пет гранули от медика-
мента.
Hydrastis сanadensis  9СН 
е близък по показания до 
Kalium bichromicum. Ос-
новната разлика е, че при 
него секретът се стича 
по-често назад, в гърлото 
на детето. Това е основни-
ят медикамент когато при 
детето всичко се стича на-
зад в гърлото му и може 
да провокира кашлица.
Mercurius solubilis 9СН ще 
повлияе на гъста жъл-
то-зелена хрема с непри-
ятен мирис, от носоглът-
ката, често езикът е обло-
жен в задната си част от 
плътен бял налеп.
РИНИТ С УСЛОЖНЕНИЯ
Нелекуваната хрема може 
да доведе до различни ус-
ложнения. Едно от тях е 
възпалениета на Евстахи-
евата тръба, което се про-
явява с леко намаление 
на слуха, помътняване на 
тъпанчевата мебрана и 
пукане в ушите при пре-
глъщане. В тези случаи 
чесо препоръчваме 3-4 
пъти дневно да се при-
емат по 5 гранули Kalium 

muriaticum 9 СН. 
При по-големите деца 
може да се възпалят уши-
те или синусите, което на-
лага консултация с УНГ 
специалист
При упорита или често 
повтаряща се хрема е 
добре да се изследва ми-
кробиологично носен или  
гърлен секрет за евенту-
ална бактериална инфек-
ция.
Хомеопатичните лекар-
ства се предписват ин-
дивидуално, според кон-
кретните симптоми и за-
висят от начина по който 
всяко дете боледува.
Родителите трябва да зна-
ят, че при остри състоя-
ния хомеопатичното лече-
ние има бърз и надежден 
ефект. 
При нужда хомеопатични-
те лекарства могат да се 
комбинират с традицион-
ните медикаменти за по-
нижаване на температу-
рата, например. 
Предимствата на хомео-
патичния подход при чес-
то боледуващите дечица 
е, че се стимулират собст-
вените им защитни сили, 
засилва се имунната им 
система и... децата за-
почват да боледуват все 
по-рядко, 
боледуват все по-леко 
и когато са болни пият 
“нежни”, деликатни за ор-
ганизма лекарства.
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ИВЕЛИНА РУСКОВА
 
Ивелина Рускова е  професионален астро-
лог, популярна със статиите си в списание 
Осем и своята рубрика в Шоуто на Мавриков. 
Щастлива Майка на две дълго чакани моми-
ченца - близначките Ивон и Никол. Основа-
тел на фондация Мечта за Дете, помагаща на 
жени с репродуктивни проблеми.

ДЕТЕТО ЗОДИЯ ОВЕН
Детето Овен е малко не-
спокойно.  От ранно дет-
ство той почти винаги е 
в движение: енергията 
и активността му биха 
били достатъчни за ня-
колко деца.  Всички тези 
качества му помагат да 
бъде първи в повечето 
детски начинания.  Той, 
както никой друг, обича да 
печели.  За него е важно 
да бъде първи и се стре-
ми към лидерство. Всъщ-
ност конкуренцията е 
неговата мотивация за 
действие.  Прави впечат-
ление, че в зряла въз-
раст желанието да бъдеш 
най-добрият във всичко 
само ще се засили.
Повишената активност на 
детето може да бъде сери-
озно изпитание за някои 
родители.  В крайна смет-
ка постоянното живеене в 
такъв ритъм е трудно из-
питание.  Междувременно 
човек трябва да разбе-
ре, че призоваването на 
малкия Овен да „седи и 

мълчи“ е неясно и малко 
неприятно занимание за 
него. Затова е важно пре-
ди всичко да му дадете 
възможност да изхвърли 
цялата си енергия навън.
Овните трудно преживя-
ват провалите и загубите 
в спорта. 
Ако няма възможност 
да се разхождате на чист 
въздух, възрастните тряб-
ва сериозно да помислят 
за закупуване и обосо-
бяване на спортен кът в 
къщата.  Това би било от-
личен начин детето Овен 
да изхвърля натрупаната 
енергия.
По-бързо, по-високо, 
по-силно
Според детските треньори 
именно Овните постигат 
високи резултати в кон-
тактните спортове (бор-
ба, самбо, бокс, тенис и 
др.). Тук те ще бъдат като 
риба във вода: ще могат 
да демонстрират силата 
на своя характер, въз-

можностите на тялото и 
да усетят духа на състеза-
нието.  Овенът има голям 
шанс да стане най-добри-
ят в спортните танци или 
нападател във футболен 
отбор.
Овните преживяват теж-
ко провалите и загубите 
в спорта.  В този момент 
родителите и членовете 
на семейството на мла-
дите спортисти трябва 
да ги подкрепят колкото 
е възможно повече.  За 
тези момчета обаче е не-
характерно да се спират 
на преживявания дълго 
време. Много скоро те ще 
бъдат готови да излязат 
отново на ринга или на 
игралното поле и да пока-
жат на всички кой наисти-
на е най-добрият тук.
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Малки бунтовници
Една от не особено при-
ятните черти на тези 
деца е прекомерният им 
нрав.  Добре е в такива 
моменти да седнете до 
сина или дъщеря си и да 
обясните със спокоен тон, 
че провалите и разочаро-
ванията се случват на все-
ки.  Помогнете на вашето 
дете да се успокои.  Още 
повече, че детето, зодия 
Овен не е от злопаменти-
те и няма да помнят дъл-
го обидите, конфликтите 
и неприятностите, които 
им се случват. За щастие 
то е много непринудено и 
бързо забравя причината 
за гнева си.
Друг често срещан про-
блем на Овните е навикът 
да не довършват започ-
натото. 
Нетърпимостта на мла-
дия Овен може да бъде 
проблем и за възрастни-
те.  В повечето ситуации 
те искат всичко наведнъж 

и веднага. Оттук и крясъ-
ци, сълзи, бунт.  В такива 
случаи е необходимо да 
се обясни на детето, че е 
необходимо да се прояви 
толерантност, особено по 
отношение на други хора.
Често с тези деца на дет-
ските площадки възник-
ват конфликтни ситуации: 
те не харесват бавност-
та на някои връстници и 
приятели. Детето Овен се 
стреми към по-активни и 
смели връстници.  За да 
не доведете ситуацията 
до конфликти, опитай-
те се да се сприятелите 
с майките на тези деца и 
разходките ще се провеж-
дат в приятна приятелска 
атмосфера.
Учебни години
Друг често срещан про-
блем на Овните е навикът 
да не довършват започ-
натото.  Едно дете може 
да запали другарите си 
с интересна идея, да им 
даде тласък, да ги доведе 

до върховете на славата 
(или отлични оценки) и 
скоро да охладнее към 
идеята си.  Това качество 
става особено забеле-
жимо по време на учили-
ще.  Но дори и тук, с пра-
вилния подход, могат да 
бъдат избегнати сериозни 
проблеми.
Учителят трябва да по-
могне на младия лидер да 
намери сред съучениците 
си онези, които могат да 
хванат идеята и да я до-
ведат до края.  Това ще 
позволи на лидера да за-
пази високата си позиция 
в класа и ще му освободи 
време да мисли за нови 
ярки проекти. Повярвайте 
ми, те ще се появят много 
скоро.
Общуването и ученето при 
децата ще се оформят по 
различни начини, в зави-
симост от местоположе-
нието на Меркурий в зо-
диакалния знак
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