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      КАК ДА     ПРЕВЪРНЕМ 
         МАТЕМАТИКАТА В     ПРИЯТНО ЗАНИМАНИЕ?

За мнозина математика-
та е страшна. Ако роди-
телите често повтарят на 
децата си, че математи-
ката е трудна, споделяйки 
своя личен опит, децата 
им също ще започнат да 
се отнасят към матема-
тиката по този начин и за 
тях тя ще се превърне в 
ужасно чудовище, с кое-
то ще трябва да се борят 
през цялото си обучение.  
Повечето хора смятат, че 
математиката е необхо-
дима единствено, за да се 
решават задачи. Но всъщ-
ност, тя е базова компе-
тентност, която ни помага 
да оцелеем в съвремен-
ния свят. Ние използва-
ме математиката в много 
дейности от ежедневието 
си, без дори да го осъзна-
ваме. Числата ни казват 
колко е часът, колко стру-
ват покупките ни в ма-
газина, дали сме здрави 
или болни, колко брашно 
ни е нужно, за да напар-
вим палачинки. Числата и 
цифрите ни помагат еже-

дневно да общуваме и да 
се ориентираме в света 
около нас. Родителите са 
първите учители в живо-
та на децата си. Те имат 
голямо влияние върху 
възприятието на обкръ-
жаващия ги свят, включи-
телно и математиката. За 
децата е много по-лесно 
да учат чрез игра.Така те 
ще израснат, свързвайки 
математиката със заба-
вление, удоволствие и ро-
дителска обич.  
Ето някои съвети:

ЗАПОЧНЕТЕ ОТРАНО
  Започнете да обучавате 
детето си на общите ма-
тематически понятия въз-
можно най-рано. Хубаво е 
това да се случва основно 
чрез игра - използвайте 
всяка подходяща ситуа-
ция.   Най-мъничките мо-
гат да бъдат въведени в 
света на математиката 
чрез демонстрация на 
пространствени взаимо-
отношения, съотношения 
голямо – малко, вътре – 
вън, връзка между коли-
чество и цифра, например 

със забавния комплект 
„Моята голяма кула от 
кубчета”. Комплектът по-
мага на детето да се нау-
чи да брои до десет и го 
запознава с цифрите и ос-
новните форми, с цвето-
вете и с различни живот-
ни. Десетте красиво илю-
стрирани кубчета-кутийки 
са с различна големина 
и дават възможност за 
разнообразни занимания. 
Това превръща ученето 
в забавна игра, развива 
двигателната активност и 
различни умения. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
  Откриването на после-
дователности помага на 
вашето дете да развие 
усещане за ориентация, 
ред, логика, да изграж-
да причинно-следствени 
връзки.  Дейности, които 
ще подпомогнат това, са 
игри с  пъзели, сглобява-
не на фигурки за игра  и 
кратки истории, които по-
казват как действието се 
развива логично  и така  
неусетно  детето изграж-
да рационално и логично 
мислене.  

https://mamazona.bg/
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      КАК ДА     ПРЕВЪРНЕМ 
         МАТЕМАТИКАТА В     ПРИЯТНО ЗАНИМАНИЕ?

ПРОСТРАНСТВЕНИ ОТ-
НОШЕНИЯ И  

ОРИЕНТАЦИЯ
 Това означава да помог-
нете на вашето дете да 
осъзнае къде се намира 
и какви са взаимоотно-
шенията му с околния 
свят. Това е основата за 
създаването на добра 
ориентация. Питайте де-
тето коя играчка е по-го-
ляма, по-малка, по-близо, 
по-далече. Насърчавайте 
го да сравнява своите иг-
рачки и след това да ги 
подрежда в съответствие 
с определени критерии 
– цвят, форма, големина, 
вид…(„Голямо, по-голямо, 
най-голямо”)

ВКЛЮЧЕТЕ МАТЕМА-
ТИКАТА В ЛЮБИМИТЕ 

ДЕЙНОСТИ НА ВАШЕТО 
ДЕТЕ

 Открийте какви игри или 
дейности харесва детето 
и включете математиката 
в тях. Игровите задачи в 
поредиците „ Докато иг-
раеш, можеш всичко да 

узнаеш”, „Мисли бързо, 
бъди пръв” забавляват 
децата и изграждат у тях 
положителна нагласа към 
математиката.     Може да 
го награждавате, когато 
успешно усвои различни 
умения като броене, съ-
биране или изваждане. 
Математиката достъпна, 
лесна, интересна – из-
ползвана е сингапурска 
методика, чиято основна 
цел е всяко дете да разбе-
ре в дълбочина основните 
математически понятия, 
да се научи и да мисли, и 
да търси решения.

ПРЕВЪРНЕТЕ МАТЕМА-
ТИКАТА В ИГРА

  Както вече казахме, 
най-важното е децата да 
не свързват математи-
ката със страх и неудо-
волствие, а с игра. Подхо-
дящи са енциклопедиите 
с капачета. С помощта на 
повдигащи се капачета 
и други игри, книгите по 
увлекателен и забавен на-
чин запознават с основни 

математически понятия 
и действия. Получените 
представи и знания ще по-
могнат на децата по-къс-
но с лекота и увлечение 
да навлязат в учебния ма-
териал по математика.

https://mamazona.bg/
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      КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ МАТЕМАТИКАТА
 В ПРИЯТНО ЗАНИМАНИЕ?

  Математиката може да 
бъде много повече от ре-
шаване на скучни задачи 
за домашно. Малките па-
лавници с удоволствие 
ще отделят повече време 
на математиката, ако тя 
им бъде представена чрез 
игра, например като  раз-
решаване на различни 
проблеми или загадки. С 
поредицата „Приключе-
ния и загадки” децата ще 
се превърнат в детективи, 
за да разрешат заплетени 
загадки. Те няма да бъдат 
просто читатели, а сами 
ще определят как да се 
развие случаят и накъде 
да се движи разследва-
нето. Докато се лутат из 
лабиринтите, разрешават 
загадки и търсят открад-
натите картини и скъпо-
ценности, малките чита-
тели се упражняват да из-
ползват математически-
те си познания (обемни 
фигури, мерни единици, 
ъгли, успоредни и перпен-
дикулярни прави) в прак-
тически ситуации, за да 
напредват в историята. 
В края на книгата пък за 
удобство са събрани обяс-
нения на използваните 
математически термини.

 ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ МАТЕ-
МАТИКАТА Е РЕАЛНА И 

СМИСЛЕНА
  Заобиколни сме от ре-
ални математически от-
ношения – под формата 
на пари, размери, време 
и т.н. Изтъквайте това 
постоянно и по различ-
ни начини. Може да про-
верявате и сравнявате 
цени, да броите дърветата 
или други предмети край 
пътя, да четете рецепти и 
т.н. Може да помогнете на 
децата да се ориентират 
в света на финансите още 
преди да започнете да им 
давате собствени пари. 
Малчуганите се сблъск-
ват с парите, още преди 
да тръгнат на училище и 
дори събират дребни мо-
нети в собствена касичка. 
И това е времето, когато 
може да ги въведете в 
света на финансите.(„Па-
рите”)

Математиката е навсякъ-
де около нас, От нас, въз-
растните зависи да пока-
жем нейната полезна, за-
бавна и интресна  страна 
на своите деца.

https://mamazona.bg/
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      КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ МАТЕМАТИКАТА
 В ПРИЯТНО ЗАНИМАНИЕ?
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Доктор Елена Бангеева за-
вършва медицина през 2012 
г. в Медицински Универси-
тет –София, с отличен успех.  
През 2014 г.  специализира ‘‘ 
Ендоскопска гинекологична 
хирургия “ ,като придобива 
международни сертификати 
( Белгия и Франция) и се спе-
циализира в лапароскопски 
операции за отстраняване 
на доброкачествени образо-
вания върху матката и яйч-
ниците , включително ендо-
метриоза и операции преди 
инвитро оплождане.
 През 2015г. започва работа 
в областта на ‘‘ Асистира-
ните репродуктивни техно-
логии“   и придобива бъл-
гарски и европейски серти-
фикати. Посещава най-голе-
мите световни и европейски 
конгреси по ‘‘Акушерство, 
Гинекология и Асистирана 
Репродукция“. 2017 г . при-
добива магистърска степен 
по “ Здравен мениджмънт 
и обществено здраве‘‘. Д-р 
Бангеева е специалист по 
репродуктивна медицина 
и в момента водещ лекар в 
„Репродуктивен Център До-
верие“  към болница „ Дове-
рие“.

ИНВИТРО

ИНВИТРО ЗАЧЕВАНЕ – ОТ 
ИЗБОРА НА ЛЕКАР, ДО ПЪРВИТЕ 
МЕСЕЦИ НА БРЕМЕННОСТТА
Изборът на специалист 
и център за асистирана 
репродукция е дълъг про-
цес. Обикновено пациен-
тите обикалят няколко 
клиники, четат отзиви в 
интернет, докато намерят 
своя лекар. Често, още 
при първата среща, те 
разбират, усещат, че това 
е техният лекар. Специа-
листите съветват, след 
като е взето решение и из-
борът вече е факт, паци-
ентите да се доверят и да 
знаят, че  именно с този 
специалист ще извър-
вят дългия път, който им 
предстои. Защото, поня-
кога резултатът идва лес-
но и всички са щастливи. 
Понякога обаче процесът 
изисква време. Често се 
случва така, че след пър-
ви неуспешен опит паци-
ентите започват да търсят 
други клиники, да се лутат 
и чудят дали са направи-
ли правилния избор. И  за-
почват от начало, а това 
в повечето случаи не се 
отразява добре. В отно-
шенията лекар – пациент 
доверието е изключител-
но важно. Вярата, че на 
специалистът по репро-
дуктивно здраве, който 
сме избрали можем да 
доверим всичко и той ще 
бъде до нас през целия 
път е всъщност част от 

успеха на самия процес. И 
двете страни са стриктни 
в следването на стъпките 
и проследяването на ре-
зултатите. А те са много 
индивидуални.
Когато една двойка пра-
ви опити за забременя-
ване около година или 
дори повече без резултат 
е добре да се обърне към 
специалист по репродук-
тивна медицина. Особено 
ако възрастта им е над 35 
години. Често причината 
може да е елементарна 
и да се реши с една - две 
консултации, без нужда от 
асистирана репродукция. 
Може проблемът наис-
тина да е по-сложен и да 
налага използването на 
асистирана репродукция. 
„Това не е нито странно, 
нито страшно, просто е 
метод на зачеване.“ – под-
чертава д-р Елена Бангее-
ва, акушер гинеколог и 
специалист по репродук-
тивно здраве в Инвитро 
центъра на Медицински 
комплекс „Доверие“.  
Няма ограничение в броя 
опити. 
Д-р Бангеева съветва 
между процедурите да се 
прави пауза от един – два 
месеца. Времето е необхо-
димо, както за физическо, 
така и за психическо въз-
становяване. Фондът за 

https://mamazona.bg/
https://www.mbal.doverie.bg/
https://www.mbal.doverie.bg/
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ИНВИТРО

асистирана репродукция 
финансира четири про-
цедури. Правят се опити, 
променят се действия и се 
върви напред. Може да се 
използва дарителска кам-
пания или друга смяна на 
подхода и се продължава 
докато има резултат. 
При първото посеще-
ние в инвитро центъра 
пациентите е необходи-
мо да носят  документи 
от предишни процеду-
ри (ако е имало такива). 
Операции, инсеминация, 
спермограми, хормонал-
ни изследвания, успешни 
или неуспешни инвитро 
процедури - всякаква ме-
дицинска документация, 
която притежават. Това 
знание дава възможност 
на лекарите да направят 
сравнение за промяната и 
процесите през годините - 
дали има подобрение или 
нарушение. 
Бременността след заб-
ременяване, чрез инви-
тро процедура протича 
различно само през пър-
вите 12 седмици. След 
като ембрионът се им-
плантира в матката и 
започне да се развива 
самата бременност, про-
дължава приемът на ме-
дикаменти и след транс-
фера. Понякога са повече, 
друг път - по-малко. Това 
продължава до към 10-
та, 11-та седмица. Всичко 
е индивидуално, в зави-
симост от развитието на 
бременността. Във всич-
ки останали отношения 
от гледна точка на про-

тичане бременността не 
се различава по нищо от 
тази, в резултат на заб-
ременяване по естествен 
път. Единствено методът 
на зачеване е различен. 
Една от честите грешки 
при проучванията за ин-
витро център и лекар в 
интернет е, че пациентът 
започва да се сравнява 
се с други хора, които спо-
делят своите истории. Но 
няма два еднакви случая 
и всеки човек е индиви-
дуалност. Понякога има 
обстоятелства, които во-
дят до бърза успеваемост 
на инвитро процедурата, а 
в друг път ги няма. „От па-
циент до пациент има ог-
ромна разлика. – споделя 
д-р Бангеева. – Добре е да 
се прави това проучване, 
да се прочете публикува-
ната информация за са-
мата клиника и предста-
вянето на специалистите 
в нея. Да се разбере какво 
предлагат за лечение на 
мъжки и женски стерили-
тет. По принцип стандарт-
ните процедури се извър-
шат почти навсякъде.“
Инвитро центърът в Ме-
дицински комплекс „До-
верие“ е специализиран 
в областта на стерилна-
та репродукция - мъжки 
стерилитет и намален яй-
чников резерв (AMH). 
Едно от големите му пре-
димства е, че разполага с 
много добри андролози. 
Това са лекари, специа-
лизирани в диагностика-
та и лечението на мъжки 
репродуктивни проблеми 

и на мъжката сексуална 
дисфункция. Те са уроло-
зи, които са специализи-
рали по въпросите за фер-
тилността и сексуалната 
функция при мъжете. 
Ключово преимущество 
са и операционните зали, 
оборудвани с най-модер-
ни технологии. Това дава 
възможност на място да 
бъде направена пункция 
или биопсия на тестиса. 
При съмнения за мъжки 
стерилитет, тази манипу-
лация се извършва като 
се взема малко количе-
ство тъкан от единия или 
двата тестиса и се изслед-
ва под микроскоп. 
Специалистите по репро-
дуктивно здраве в инви-
тро център  „Доверие“ 
имат богат опит с по-въз-
растни пациентки, с нор-
мален антимюлеров хор-
мон (АМН). Той се произ-
вежда от малки фоликули 
по време на процеса на 
развитие на яйчниците и 
е причина за  неуспешни 
инвитро процедури. 

ВИДЕО

https://mamazona.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=UeZl2CteaEs&t=4s
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БРЕМЕННОСТ

АКЦЕНТИ

Масаж по време на бременност - ДА или 
НЕ
Как да предотвратим появата на стрии

https://mamazona.bg/
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Това е най-красивия и 
прекрасен период за 

всяка една жена. Няма 
нищо по-хубаво от това в 
теб да расте живот. Разби-
ра се всяка една бремен-
ност си има нейните спе-
цифични неща и ситуации.
Какво по-хубаво през този 
период да си подарите 
един релаксиращ и от-
пускащ масаж? Най-общо 
казано масажът по време 
на бременност облекчава 
болките, напрежението, 
подуванията и изтръпва-
нията на тялото.
Категорично масажа по 
време на бременността 
има доста ползи, както за 
майката така и за бебето. 
Най-добре е с масажите 
да се започне от края на 
третия месец. Защо точно 
тогава може би ще попи-
тат някои от вас? Защото 
характертните за всяка 
една бременност умора, 
гадене и световъртеж е 
добре да са отминали. 
Масажа ще помогне при 
болките в гърба, кръста, 
напрежението в раменния 

пояс, както разбира се и 
дискомфорта в краката. 
Също така при наличие на 
главоболие ще окаже бла-
гоприятен ефект при ма-
саж на определени точки 
на главата. 
Най-често при масаж по 
време на бременност на 
кушетката се ляга на една 
страна или масажа се 
прави като бременната 
жена е седнала на стол с 
корем към облегалката, 
леко приведена напред с 
ръце върху облегалката 
на стола, като дланите се 
опират една в друга и гла-
ва отпусната върху китки-
те на ръцете.

Красимир Гълбачев родом от Кърджали. Живея в София. 
Над 10 години опит в сферата на масажите, завършил съм 
в НСА „Васил Левски“ през 2009 година една от специално-
стите е масажист - терпевт. Имал съм собствено масажно 
студио, като съм работил и на много други места в тази сфе-
ра.

Красимир Гълбачев

ИМА ЛИ ПОЛЗИ ОТ МА-
САЖА ЗА БРЕМЕННИ?

Това е все едно да се за-
питаме и да се чудим 
дали масажа е полезен по 
принцип. Отговорът е ка-
тегорично ДА!Ползите от 
масажа са мнобобройни и 
ползите не изчезват авто-
матично при бременните. 
В една не малка част от 
случаите те дори може да 
се нуждаят много повече 
от масаж отколкото един 
обикновен човек, поради 
състоянието на бременна-
та жена.
През тези така важни де-
вет месеца тялото на една 
жена минава през големи 

https://mamazona.bg/
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промени. Една от тях е се-
риозното натоварване на 
опорно-двигателния апа-
рат. Започват да се поя-
вяват най-различни болки 
и дискомфорт на места, 
където никога до сега не 
е имало проблеми. Ако 
се замислим, какво по-ху-
баво влияе на мускулите 
и на тялото ни от един 
релаксиращ и отпускащ 
масаж? Уморените крака, 
болките в кръста, напре-
жението в раменете, ръ-
цете, главата - все зони и 
места, които заслужават 
внимание и грижа.

КАКВИ СА НАЙ-ГОЛЕ-
МИТЕ ПОЛЗИ ПРИ МА-

САЖ ПО ВРЕМЕ НА БРЕ-
МЕННОСТ?

• Релаксиране на целия 
организъм.

• Намаляване на стреса 
в тялото.

• Подобрява се гъвка-
востта и еластичността 
на кожата.

• Подобрява се кръво-
обращението.

• Намалява подуването 
и отичането на крайни-
ците.

• Повишава кръвообра-
щението в организма.

• Повишава нивата на 
серотонин (хормонът 
на щастието, което 
води до намаляване на 
тревожността и подо-
ряване на съня)

• Допринася за хормо-
налния баланс.

• Повишава общия то-
нус.

• Спомага за по-лекото 
раждане (а кой не иска 
това?)

• Облекчават се мускул-
ните и ставни болки, 
както и спазми особе-
но в областа на кръста, 
раменния пояс и крака-
та.

Винаги съветвам преди да 
се отиде на масаж по вре-
ме на бременноста, всяка 
една жена да се консул-
тира с лекар, който следи 
цялата бременност при 
жената. Ако той препоръ-
ча да се избягва масаж на 
гърба и корема, може да 
се направи масаж на кра-
ката и раменния пояс, ръ-
цете, както и на главата. 
Разбира се масажа по 
време на бременност се 
различава драстично от 
обикновения класически 
масаж. Необходимо е ма-
сажиста да бъде добре 
запознат с анатомията на 
бременната жена. Полза-
та от масажа е както за 
жената така и за бебето.
Масажът е с продължи-
телност от 30 до 60 мину-
ти, като е препоръчител-
но да се прилага 1-2 пъти 
седмично и да се използ-
ват натурални  етерични 
масла, които подпомагат 
съхранението на кожата и 
нейната еластичност.
За още по-голям ефект ва-
жно е да обърнете внима-
ние на детайли по време 

на самия масаж. Важно 
обстановката да е уютна и 
приятна. Добре е осветле-
нието да е слабо, да има 
лека и тиха релаксираща 
музика. Винаги е в плюс 
изпозлването на арома-
масла и свещи, които до-
принасят допълнително 
за пълния релакс на же-
ната.

ИМА ЛИ РЕАЛНА ОПАС-
НОСТ ЗА БРЕМЕННАТА 

ЖЕНА И ПЛОДА?

За съжаление в момента 
липсват точен и ясен на-
учен консенсус по въпро-
са. Това може би до някъ-
де се дължи на факта, че 
няма достатъчно проучва-
ния, посветени на масажа 
по време на бременност-
та. Но можем да разчи-
таме на опита на специа-
листите  и да разгледаме 
различни гледни точки. 
Винаги е добре да инфор-
мираме за нашите наме-
рения да си направим 
масаж нашя лекар, който 
следи бременността.

https://mamazona.bg/
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СПОРЕД АМЕРИКАН-
СКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА 

БРЕМЕННОСТ МАСА-
ЖЪТ Е НАПЪЛНО БЕЗ-
ОПАСЕН ПРЕЗ ВСИЧКИ 

ДЕВЕТ МЕСЕЦА, НО И ТЕ 
ПРИЗНАВАТ, ЧЕ МНОГО 

МАСАЖИСТИ ОТКАЗВАТ 
ДА ГО ПРИЛАГАТ НА 

ЖЕНИ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 
ТРИ МЕСЕЦА ОТ БРЕ-

МЕННОСТТА ИМ ИМЕН-
НО ОТ ПРИТЕСНЕНИЕ И 
ПО-СКОРО ЗА ПРЕЗА-

СТРАХОВАНЕ.
Какво провокира това 
притеснение? Има раз-
пространено твърдение, 
че масажът може да 
предизвика контракции и 
съответно да доведе до 
спонтанен аборт.  Това 
обаче е една много обща 
гледна точка, защото от 
масаж до масаж има ог-
ромна разлика.
Точно тук е ролята на спе-
циалистите. Масажисти, 
които са се специализира-
ли при масаж за бремен-
ни, защото опита и про-
фесионализма винаги са 
най-важния фактор. Такъв 
тип масажисти знаят мно-
го добре с какви масаж-
ни техники да подходят 
и познават много добре 
промяната и специфични-
те нужди на бременната 
жена. А трябва да знаем 
просто, че не всеки маса-
жист е такъв. Добре е вся-
ка жена да е запозната, че 
противопоказни са сил-
ния натиск, потупванията 
по кожата и др.  Добре е 

да се внимава с масажа 
в областта на кръста и 
гръбначния стълб, които 
са под напрежение носей-
ки плода през всички де-
вет месеца.
Да не всеки масаж е под-
ходящ за бременни и нор-
мално. Може да се наложи 
да забравиш за любимия 
си антицелулитен масаж, 
но това не означава, че 
няма такива, които са пре-
поръчителни и дори съз-
дадени при състояние по 
време на бременност. Ви-
наги ще ти повляят добре 
лечебните и терпаевтични 
масажи, както разбира се 
и релаксиращите такива. 
Ако примерно задържаш 
течности добре ще ти по-
влияе лимфния дренаж 
като масажна процедура.
Бих казал, че масажа е 
противопоказен да се пра-
ви при някои специфични 
състояния като скорошни 
операции и манипулации, 
високо кръвно налягане, 
наличие на температура, 
вирусни инфекции, алер-
гии, повръщане и гадене 
и др.

Затова за мен най-ва-
жното решение остава не 
толкова дали да се под-
ложим на масаж, а ПРИ 
КОГО? Именно такъв тип 
масажист професиона-
лист е ключове за осигу-
ряване на едно прекрасно 
изживяване в света на 
масажите.
КАКВО Е ДОБРЕ ДА ЗНА-

ЕТЕ?
Дори да си ходила чес-
то на масаж, по време на 
бременността самото из-
живяване има някои осо-
бености.
Например позата по 
време на масаж. Ако си 
свикнала да лежиш по-
вече време по корем, то 
по време на бременност-
та тази поза не е особе-
но подходяща, особено с 
напредването през тези 
девет месеца. Лежането 
по гръб също си има своя 
дискомфорт. Много по-
добре е да спим обърнати 
на една страна, защото 
когато се прекарва пове-
че време лежейки по гръб, 
плодът притиска долната 
куха вена и по този начин 

МАСАЖ ПО ВРЕМЕ НА      БРЕМЕННОСТ - ДА ИЛИ НЕ
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количеството кръв, отива-
ща в посока към сърцето 
намалява. 
Затова е много вероятно 
по време на масажа да 
прекарваш повече време 
като лежиш на кушетката 
на страни първо на една-
та, а после и на другата 
страна. Някои масажисти 
могат да ти предложат да 
седнеш на стол с корем 
към облегалката за да мо-
гат да работят по-удобно 
в областта на гърба и ра-
менния пояс. 
Без значение от конкрет-
ната поза при изпитване 
на дискомфорт задължи-
телно информирайте своя 
масажист за да може да 
реагира совевременно.  
Съветвам ви да обсъди-
те с него преди масажа, 
какви масла и продукти 
използва. Има етерични 
масла, които могат да са 
противопоказни, ако се 
използват по-често. Те се 
съдържат в доста от ма-
сажните масла.

КОИ МАСЛА СА 
НАЙ-ПОДХОДЯЩИ И 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПО 
ВРЕМЕ НА БРЕМЕН-

НОСТТА?

• Мандарина
• Бадемово
• Маслиново
• Сандалово

КОИ МАСЛА Е ДОБРЕ ДА 
СЕ ИЗБЯГВАТ ПО ВРЕМЕ 

НА БРЕМЕНОСТТА?

• Анасон
• Арника
• Босилек
• Меча стъпка
• Кипарис
• Копър
• Жасмин
• Хвойна 

Ако са налични определе-
ни проблеми и ситуации 
като - риск от спонтанен 
аборт, проблеми с кръвно-
то налягане, диабет, бол-
ки в корема от неизяснен 
произход, повръщане, 
склоност към вътрешни 
кръвотечения и други то-
гава е добре да се избяг-
ва масажа. Ако все пак 
решите да се възпозлвате 
от това удоволствие е не-
обходимо да запознаете 
предварително вашия ма-
сажист.

МАСАЖ СЛЕД РАЖДАНЕ

Масажът след раждане 
има за цел да възстанови 
тялото ви. Масажа на ко-
рема спомага за възста-
новяването на размера на 
матката. На такъв масаж 
може да се подложите 
веднага след раждането, 
но това също е добре да 
бъде консултирано с ва-
шия лекар.

https://mamazona.bg/
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Първо, какво предста-
вляват стриите и защо 

ги имаме? Е, кожата обик-
новено е доста разтегли-
ва, но когато тялото ни 
промени теглото си, това 
е предпоставка да се по-
явят стрии, тъй като нор-
малното производство 
на колаген (протеинът, 
който изгражда тъканта в 
кожата) се нарушава. По-
ради промените в обема 
на тялото, естествената 
еластичност на кожата 
ви може да е недоста-
тъчна, за да се адаптира 
към тези промени. Кола-
геновите и еластиновите 
влакна на дермата се раз-
рушават, причинявайки 
появата на стрии. Но горе 
главата, това е напълно 
естествено! Повечето от 
нас ги имат, особено след 
бременност.

КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ ПОЯВАТА НА СТРИИ?

КЪДЕ ПЪРВО СЕ ПОЯВЯ-
ВАТ СТРИИ – ПО ВРЕМЕ 
НА БРЕМЕННОСТ, А И НЕ 

САМО?

Обикновено се появяват 
на корема, горната част 
на бедрата, седалището и 
гърдите. Първият признак 
на стрии е сърбеж около 
зоната, където кожата 
става по-тънка и при про-
мяна в теглото се разтяга 
и опъва.
Стриите могат да бъдат 
червеникави или бели. 
Червените показват, че 
под кожата ви има кръ-
воносни съдове и ако се 
хидратират, петната мо-
гат да избледнеят доста 
бързо. Ако вашите стрии 
са бели, това означава, че 
кръвоносните съдове са 
се стеснили, което затруд-
нява избледняването им.
Ето защо всичко започва 
с добра (редовна) хидра-
тация. Няма вълшебни 
бързи лечения за премах-
ване на стрии, те изискват 
рутина (да, този път тряб-
ва да се придържате към 
нея;)), за да предотврати-
те и поддържате кожата 
си добре подхранена със 
суперхранителни масла.
Следвайте тази рутина, за 
да предотвратите и зали-
чите появилите се стрии:

Разбира се, хубаво е да 
предотвратим появата 
на стрии и да се грижим 
пълноценно за кожата си 
както по време на бре-
менността, така и абсо-
лютно всеки ден (МАС-
ЛОТО ПРОТИВ СТРИИ НЕ 
Е САМО ЗА БРЕМЕННОСТ, 
ЛИЧНО АЗ ГО ПОЛЗВАМ 
АБСОЛЮТНО ВСЕКИ ДЕН, 
ВЪПРЕКИ ЧЕ БРЕМЕННО-
СТИТЕ МИ СЕ СЛУЧИХА 
ДОСТА ОТДАВНА). Първо-
то нещо, което трябва да 
включите в рутината си, 
е масло против стрии или 
т.нар. бътър. Този продукт 
ще помогне на кожата ви 
да задържи влагата, поз-
волявайки й да се разтег-
не, без да оставя белези 
под формата на стрии.

https://mamazona.bg/
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Хидратирайте много: Пре-
поръчваме да използва-
те нашето масло против 
стрии Mama Derm. Всеки 
ден, няколко пъти дневно. 
Нежната консистенция на 
продукта дарява мекота и 
кадифена нежност на ко-
жата, оставяйки я хидра-
тирана и щедро подхра-
нена. Растителните масла 
са напълно натурални и 
за разлика от конвенцио-
налните кремове, те могат 
да проникнат до най-дъл-
боките слоеве на нашата 
дерма, осигурявайки мак-
симална хидратация.

Масажирайте редовно, 
когато нанасяте масло-
то:  Кръговите масажи 
увеличават кръвообра-
щението и това ще запа-
зи стриите ни червени за 
по-дълго (това е добре да 
го запомните!), което ще 
улесни тяхното избледня-
ване.

Ексфолиране:  За да сте 
сигурни, че нашите мас-
ла и кремове проникват 
дълбоко в кожата, не за-
бравяйте да ексфолирате 
корема, ханша, бедрата и 
гърдите си поне веднъж 
седмично. Дълбоката (но 
нежна) ексфолиация пре-
махва сухите  и мъртви 
кожни клетки, които пре-
чат на прекрасните масла, 
които нанасяме, да под-
държат кожата ни влаж-
на и хидратирана. Освен 
това, като ексфолирате, 
вие насърчавате растежа 
на нови кожни клетки и 
това може да помогне да 
запазим най-застрашени-
те ни зони без стрии.

Пийте много вода:  Не 
само по време на бремен-
ност, но винаги, изглежда 
очевидно, но поддържа-
нето на кожата ни хидра-
тирана отвътре е също 
толкова важно, колкото и 
отвън. Един трик, за да не 
се уморите да пиете вода, 
е да добавите нещо прият-
но и освежаващо към нея, 
като лимон, краставица 
или магданоз.
НАДЯ СТАНОЕВА

https://mamazona.bg/
https://mama-derm.com/produkt/anti-stretch-mark-butter-with-mango-matcha-and-beeswax/
https://mama-derm.com/produkt/anti-stretch-mark-butter-with-mango-matcha-and-beeswax/
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МАЙЧИНСТВО

АКЦЕНТИ

Щастливият брак - възможен ли е
Интервю с Невена Басарова
Да си майка боли

Хомеопатията помага при колики

https://mamazona.bg/
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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

ПОПИТАЙ ПСИХОЛОГА

ЩАСТЛИВИЯТ БРАК - 
ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е

Партньорските взаимо-
отношения са една ва-

жна тема за всеки човек, 
но не достатъчно позната 
през призмата на психо-
логията и как функцио-
нира психето на жената и 
как на мъжа.
Всички ние влизаме аб-
солютно неподготвени в 
брака.
С моделите на рода, които 
несъзнателно сме поели, 
със семейните ни лоялно-
сти. Голи и боси.
Често детските приказки 
надграждат илюзията с 
разгръщането на черве-
ния килим – „и заживели 
щастливо до края на дни-
те си“.
Не, не казвам, че щастли-
вият брак е утопия.
Казвам, че рядко се случ-
ва поради външни обстоя-
телства. Бракът е като 
розата – нужно е еже-
дневно да подсигуряваме 
подходящ климат, светли-
на, вода и грижи. Когато 
се появят „вредители“ да 
можем да устоим и съхра-
ним красотата на цветето.
Иначе казано – бракът из-
исква грижи. Всеки ден. И 
от двамата партньори. 
Ето такива щастливи се-
мейства често срещам – 
надградили се.
Рядко при мен идват 
двойки, които са на ръба 
на развода поради сери-

озни причини. Често кра-
хът идва от лоша кому-
никация и от битовизми, 
които не успяваме да пре-
възмогнем.
Но когато една такава 
двойка избере да се научи 
как съхрани брака – те се 
превръщат в красива, из-
обилна и пъстра градина 
с рози.
Хубаво е да се учим да по-
знаваме себе си – да из-
граждаме себерефлексия. 
Така ще имаме възмож-
ност да виждаме несъзна-
телните си процеси и кога 
действаме през травмата.
Има много начини, с кои-
то да саботираме връзка-
та си.
Всеки един е пряко обвър-
зан с нашата опитност в 
детството; моделите, кои-
то сме получили от наши-
те родители; начинът, по 
който сме получавали лю-
бов и грижа.
Дали емоционалният ни 
резервоар е пълен?
Всичко това естествено и 
несъзнателно ни насочва 
кораба на любовта.
Дали ще се разбием в ай-
сберг или ще достигнем 
до екзотичен бряг, дали 
ще устоим на бурите?
Дълбочината на темата 
предвижда серия от пуб-
ликации, за да мога да 
споделя малко зрънце от 
начините, с които рушим 
връзката си.

https://mamazona.bg/


септември 202219

ПОПИТАЙ ПСИХОЛОГА
Отговорете, моля сега за 
себе си - какво за вас е 
партньорство? Как разби-
рате вие това определе-
ние? 
Напишете всички асоци-
ации, които ви идват на 
тема „семейство“, „споде-
леност“, „любов“.
Една травма може да се 
прояви по противопо-
ложни начина – в двете й 
крайности.
Днес ще ви дам 5 стъпки, 
които да избягвате, ако ис-
кате да постигнете хармо-
нична любов.

1Недоверие, ревност, 
контрол <-> Прекале-

на заетост с други анга-
жименти, игнориране на 
другия
Можем да преминем в 
пълно обсебване на по-
ловинката си и недове-
рие към него, което из-
смуква жизнения сок на 
партньорството. Или в 
крайността на пълно не-
глижиране и незаинтере-
сованост. 
И двете ще доведат до 
разруха.

2 Свръхвъзхваляване,  
обожестяване <-> Лип-

са на оценяване и на при-
знание
Прилепчивостта на сян-
ката на архетип Момичен-
цето и обожествяване на 
партньора ни е нещо, кое-
то отблъсква мъжете и не 
поддържа желанието им 
към никоя жена. Също – 
знаете вече от Архетипите 
– липсата на признание 
за мъжа е пагубно. То е 

нужно като въздуха.

3Не живеете извън 
връзката си <-> Не под-

хранвате връзката, носи 
се по течението
Има партньори, които ня-
мат живот извън връз-
ката си. Не е нужно да 
бъдете хиперактивни и 
социални. Всеки човек 
има свой темперамент 
и особености. Но ако ня-
мате никакви приятели 
или външни занимания, 
хобита – то това също ще 
изхаби отношенията ви. 
Все едно да ядете сьомга 
всеки ден – колкото и да 
я обичате, ще ви дойде в 
повече.

4Премълчавате всичко 
<-> Постоянни обвине-

ния и критика
Другата крайност – пре-
мълчаване на всички оби-
ди, емоции, преминаване 
на границата ни. Тук ние 
показваме липса на ува-
жение към себе си. И ог-
ледално – партньорът ни 
не ни уважава. Другата 

страна на монетата са по-
стоянните критики – това 
е немислима ситуация за 
който и да е човек.

5Липса на идентичност 
и лична стойност, не-

глижиране на личността 
ни <-> Постоянно сравне-
ние
Много дами се обезлича-
ват и инвестират цялата 
си енергия и време в от-
ношенията. Те се занема-
ряват външно и вътреш-
но. Крайността – нуждата 
постоянно сравнение и 
натрапчивата мисъл да 
си „най-добрата“. Сравне-
ния с бившите или с други 
жени и постоянни подмя-
тания към половинката 
ни убива страстта и ува-
жението.
От много време насам 
моето мото гласи – изби-
рай тези действия, думи, 
постъпки – след които 
ТИ САМАТА ЩЕ СЕ ХАРЕС-
ВАШ.

https://mamazona.bg/
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Това е добър компас към 
правилните избори, не ми-
слите ли?
Как масово влошаваме 
отношенията си?
Хората отказват да поис-
кат помощ.
В България  да поискаш 
помощ в брака си се е 
превърнало в табу. В ре-
зултат, вместо да извадим 
проблемите и конфликти-
те на повърхността, се от-
ричат, защото всички зна-
ят, че ако отричаш нещо 
достатъчно дълго време, 
в крайна сметка то ще из-
чезне, нали?
Но всъщност не се полу-
чава съвсем така в реал-
ността, особено в семей-
ния живот.
Толкова много бракове 
щяха да бъдат спасени, 
ако само хората знаеха 
към кого да се обърнат, 
как да потърсят помощ. 
Ако връзката ви е в ступор 
– потърсете психологиче-

ска помощ.
Често хората вярват, че 
„могат и сами“, „че психо-
терапията е за луди“, „тази 
професия няма смисъл“ и 
т.н.
Но всъщност реалността 
е друга.
Към психотерапия и лич-
ностна трансформация 
прибягват хора, които са 
достатъчно осъзнати и с 
висок праг на емоционал-
на интелигентност.
Всичко друго е отрича-
не на нашето подземно 
„мазе“, в което сме сбута-
ли грижливо всичко, кое-
то ни носи болка и горчив 
привкус.
Но мазето не изчезва с от-
ричането му.
С времето – дори може да 
стане съществено голяма 
част от нашия „дом“.
Хората отказват да при-
знаят тяхната част от 
проблема във взаимоот-
ношенията.

ПОПИТАЙ ПСИХОЛОГА

ПЪСТЪР ОБЯД С КИНОА

ЕСЕННО СМУТИ С ТИКВА

Наистина  нужни са два-
ма души, за да се обърка 
един брак. Винаги двама 
носят отговорността – и е 
важно да я поемат, защо-
то нарушаваме „Закона 
за даване и получаване“ и 
„Закона за равновесието“ 
според родовата динами-
ка. Когато не поемем от-
говорност за делата си – 
ние предаваме щафетата 
на следващото поколение 
да преработват дисбалан-
са – именно на нашите 
деца.
Бих искала за финал да ви 
споделя една ситуативна 
практика, която наричаме 
„Наблюдател“.
Тази техника гласи – на-
блюдение на поведението 
един на друг на партньор-
ите, в която отбелязвате 
как поведението се мени 
в различните ситуации. 
Това упражнение ще ви 
помогне да разбирате 
променливите черти на 
характера и кои ситуации 
активират позитивни или 
негативни реакции.
Тази взаимност ще дове-
де до по-конструктивна 
комуникация един с друг.
 
 

https://mamazona.bg/
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МАМА ГОТВИ

ПЪСТЪР ОБЯД С КИНОА

ЕСЕННО СМУТИ С ТИКВА

След като сварим киноата, задушаваме на 
пара аспержито и накълцваме домата и кори-
андъра. Всичко се смесва в купа. Овкусяваме 
с лайм, зехтин и сол. Поръсваме с кедрови 
ядки.

200 гр киноа сварена
3-4 аспержи
1 домат
пресен кориандър (може да се замени с магданоз)
Лайм
Кедрови ядки
Зехтин и сол на вкус

Резен сурова тиква
Кокосово мляко - 200 мл
1/2 банан
Щипка канела, индийско орехче
2 фурми
1 натрошен орех

Блендираме тиквата, банана, фурмите, подправките и 
млякото. Отгоре поръсваме с натрошения орех.

(Ако не искаме да използваме сурова тиква - можем да 
заместим със сварена)

https://mamazona.bg/
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През есента, малката 
принцеса е прекрасна 
в рокля с дълъг ръкав. 
Изберете я с желание и 
усмивка. От Kosara.bg.

Лятото свърши, и момче-
тата обличат блузи с дъ-
лъг ръкав. Какви харес-
ва той? А какви харесва-
те Вие?  От Kosara.bg.

Става хладно, и идва вре-
ме да избирате за нея 
(или с нея) комплекти 
за момичета с дълъг ръ-
кав. Нека удобното да е и 
стилно.  От Kosara.bg.

На малкия мъж му тряб-
ват дрехи за детската 
градина или училище. Об-
лечете го по Ваш и/или по 
негов вкус.  От Kosara.bg.

За да е щастлива, щом я 
водите сутрин, малката 
красавица си има харе-
сани дрехи за детската 
градина или училище. Из-
берете ги, като за нея.  От 
Kosara.bg.

Леки, удобни и необходи-
ми точно сега – текстил-
ни обувки за детската 
градина. Харесайте и взе-
мете 2 чифта, да има.  От 
Kosara.bg.

Комплекти за момичета

Трикотажни рокли за 
есента

Памучни блузки за 
момчета

Текстилни обувки за 
детската градина

Момичета - всички дрехи 
за училище и детската 

градина

Момчета - всичко за 
училище и детската градина

Добре дошли в красивия свят 
на магазини КОСАРА. Голямото 
разнообразие от дрехи и обувки за 
мъничетата и техните по-големи 
каки и батковци ще ви очарова. 
Специално за вас подготвихме 
селекция от предложения, с които 
да подготвите децата за новата 
учебна година.
 

https://mamazona.bg/
https://kosara.bg
https://kosara.bg/detski-dreshki-za-momicheta/detski-rokli-i-poli-za-momicheta/detski-rokli-s-dalag-rakav-za-momicheta
https://kosara.bg/detski-drehi-za-momcheta/detski-bluzi-za-momcheta/bluzi-za-momcheta-dalag-rakav
https://kosara.bg/detski-dreshki-za-momicheta/detski-komplekti-ancuzi-za-momicheta/detski-komplekti-i-ancuzi-za-momicheta
https://kosara.bg/detski-drehi-za-momcheta
https://kosara.bg/detski-dreshki-za-momicheta
https://kosara.bg
https://kosara.bg
https://kosara.bg
https://kosara.bg
https://kosara.bg
https://kosara.bg/bebeshki-i-detski-obuvki-za-momicheta-i-momcheta/detski-obuvki-za-momicheta/detski-gumenki-pantofi-momiche
https://kosara.bg
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Колко е удобно да си хо-
диш – малка и прекрас-
на, със спортни обувки за 
момичета. И маратонките 
могат да бъдат елегант-
ни.  От Kosara.bg.

На малкия мъж му тряб-
ват дрехи за детската 
градина или училище. Об-
лечете го по Ваш и/или по 
негов вкус.  От Kosara.bg.

За да е щастлива, щом я 
водите сутрин, малката 
красавица си има харе-
сани дрехи за детската 
градина или училище. Из-
берете ги, като за нея.  От 
Kosara.bg.

Той е неудържим, и неудър-
жимо се нуждае от спорт-
ни обувки за момчета. Без 
маратонки не може, така 
че му харесайте нови.  От 
Kosara.bg.

И малките супергерои си 
имат специално облекло 
– анцузи за момчета. С 
какво ще облечете Вашия, 
преди да го изведете за 
подвизи?  От Kosara.bg.

На 15 септември тя тряб-
ва да е най-красивата, с 
официална рокля за пър-
вия учебен ден. Вземете 
си настроение за празни-
ка.  От Kosara.bg.

Спортни обувки за 
момичета

Спортни обувки за 
момчета

Официални рокли за 
първия учебен ден

Комплекти - анцузи за 
момчета

Момичета - всички дрехи 
за училище и детската 

градина

Момчета - всичко за 
училище и детската градина

Магазини КОСАРА ви очакват в гр. 
София и гр. Сливен, както и онлайн на 

kosara.bg

https://mamazona.bg/
https://kosara.bg/bebeshki-i-detski-obuvki-za-momicheta-i-momcheta/detski-obuvki-za-momicheta/detski-obuvki-za-momiche-prolet-i-esen
https://kosara.bg/detski-drehi-za-momcheta
https://kosara.bg/detski-dreshki-za-momicheta
https://kosara.bg
https://kosara.bg
https://kosara.bg
https://kosara.bg/detski-dreshki-za-momicheta/detski-rokli-i-poli-za-momicheta/oficialni-detski-rokli-za-momicheta
https://kosara.bg/bebeshki-i-detski-obuvki-za-momicheta-i-momcheta/detski-obuvki-za-momcheta/detski-obuvki-za-momcheta-prolet-i-esen
https://kosara.bg/detski-drehi-za-momcheta/detski-komplekti-ancuzi-za-momcheta/detski-ancuzi-i-komplekti-za-momcheta
https://kosara.bg
https://kosara.bg
https://kosara.bg
https://kosara.bg
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ИНТЕРВЮ

НЕВЕНА БАСАРОВА

1Коя е Невена Басарова, 
какво не знаем за нея 

и какво ви вдъхновява и 
мотивира в днешните ди-
намични времена? 
Невена: Юрист по обра-
зование, добротворец по 
призвание. Пътешестве-
ник по дух, с винаги ус-
михната душа, вярваща в 
човешката доброта. Май-
ка на две момчета на 3 и 
13, експерт по социален 
етикет, сертифициран 
треньор по емоционална 
интелигентност, TEDx лек-
тор и създател на Първа 
детска академия за добри 
обноски. Автор на бестсе-
лъра “Детска академия за 
добри обноски” и актив-
ната книга “Упражения по 
етикет”. Вдъхновение чер-
пя от моите възпитаници 
в Първа детска академия 
за добри обноски, от (по)
читателите си, от тяхната 
обич, прегръдки, доверие, 
ентизуазъм да бъдат до-
бри и да се учат на добри 

обноски; от усмихнатите 
снимки с книгите ми, кои-
то държат в ръцете си с 
обич и вълнение, изпра-
тени ми от деца и родите-
ли, със стотиците лични и 
поименни пожелания. Не 
на последно място, силен 
мотиватор са и двамата 
ми синове - Александър 
и Кристиан. За по-добро, 
по-щастливо и по успеш-
но бъдеще за всички бъл-
гарски деца. 

2Какво представлява 
Детската академия за 

добри обноски и как се 
роди идеята за създава-
нето й? 
Невена: Първа детска ака-
демия за добри обноски е 
училище по етикет, където 
деца, тийнейджъри и тех-
ните родители се обучават 
как да се държат в обще-
ството, да спазват добри-
те маниери и правилата 
за поведение. Идеята се 
роди няколко години след 
като станах майка за пър-

ви път, когато лично и “на-
гледно” видях пропуските 
в общуването между де-
цата на площадката, бой 
за играчка, детски сълзи, 
заради обида, объркани 
и изнервени майки, които 
се колебаят как точно да 
реагират в такава ситуа-
ция, че да защитят детето 
си, но да уважат и “чуждо-
то.” Почти всеки българ-
ски родител говори поне 
един чужд език, умее да 
плува и танцува, но въпре-
ки това записва детето си 
да посещава такива кур-
сове. Защо да няма и учи-
лище за добри обноски в 
помощ и подкрепа на май-
ки и татковци в нелеката 
задача да възпитават де-
цата си като успешни и 
щастливи личности?!… 

3От каква възраст е 
добре да започнем да 

учим детето си на навици 
и обноски? 
Невена:  Колкото по-рано, 
толкова по-добре. Много 

Невена Басарова е основател и управител на Първа 
детска академия за добри обноски, сертифициран тре-
ньор по емоционална интелигентност, сертифициран 
експерт по социален етикет от престижната академия 
Minding Manners International в Лондон и създател на 
иновативната методика „Гъвкава дисциплина”. Разго-
ворът с Невена бе изключително приятен, а как да си 
помогнем в отговорното ни ежедневие на родители и 
да отгледаме щастливи и мислещи деца, ще прочетете 
в редовете по-долу.
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ИНТЕРВЮ

НЕВЕНА БАСАРОВА по-лесно е да изградиш 
един правилен навик в 
крехка възраст, отколкото 
да бъде променен по-къс-
но. Затова е добре още в 
детското столче за хране-
не да му слагаме салфет-
ка, виличка и лъжичка, та 
дори и ножче (има краси-
ви детски сетове с ани-
мационни герои, които са 
абсолютно безопасни за 
децата), и да им показва-
ме правилен захват, а не 
да се налага в първи клас 
да му правим забележка 
и то обичайно пред хора, 
защото на нас самите ни е 
неудобно пред приятели, 
че детето ни не умее да 
държи вилицата правил-
но. 

4Как най-лесно се учат 
децата на добри об-

носки? 
Невена: Чрез личен ро-
дителски пример още в 
най-ранна детска възраст 
започва “неподозираното 
преподаване” на добри 
обноски. Да поздравим, 
когато влезем някъде, да 
си измием ръцете, когато 
се приберем или преди 
хранене, подреждането 
у дома, взаимното ува-
жение в семейството. 
Думите, които използват 
родителите стават част 
от речника на малките 
деца. Поведението, което 
имаме в различни ситуа-
ции - например, ако някой 
ни отнеме предимство на 
пътя и го наругаем грубо. 
Децата са наше съвърше-
но огледало. В Академия 
за добри обноски залагам 

на мотивацията, детските 
емоции и интерактивните 
игри за усвояването на уч-
тиви думи и вежливо по-
ведение. 

5Предлагате ли онлайн 
варианти за децата из-

вън София? 
Невена: Онлайн академия 
за добри обноски съз-
дадох повече от година 
преди началото на пан-
демията, когато онлайн 
обучението се превърна 
единствено възможен и 
повсеместен вариант за 
получаване на нови зна-
ния. Имам записани ви-
деа, качени на платформа 
във виртуалното прос-
транство. Отделно про-
веждам и консултации на 
живо през зуум, вайбър, 
скайп. Работя с много 
българчета, които живе-
ят в чужбина - САЩ, ЮАР, 
Дубай, Швеция и др. Орга-
низирала съм и присъст-
вени обучения за деца и в 
Пловдив, Сандански, Бла-
гоевград, Плевен. 

6Колко е важна точност-
та за възрастни и деца 

и от малки ли трябва да 
учим децата си да бъдат 
точни и навреме? 
Невена: Времевата точ-
ност е онзи на пръв по-
глед невидим критерий, 
по който си избираме и 
приятели, и бизнес парт-
ньори цял живот. Защото, 
ако едно дете е достатъч-
но отговорно и организи-
рано, за да дойде навреме 
за кино или рожден ден 
днес, утре като възрастен 

това ще е ценно и уважа-
вано негово качество в 
бизнес или партньорски 
отношения. В Академия 
за добри обноски, както и 
в книгите си, съм отдели-
ла точността в специална 
тема. Отделно, поставям 
и акцент върху точността 
във взаимоотношенията 
между децата, а именно 
даване на дума и спазва-
не на обещания. Защото 
така постъпват добрите 
приятели и всички доб-
лестни хора. 

7Доста родители в 
по-малките населени 

места разчитат основно 
за възпитанието на де-
цата си на баба и дядо. 
Доколко това е добре в 
днешния технологичен 
свят, където всичко е бър-
зо, лесно и остарели ли 
са разбиранията на баба 
и дядо за възпитание на 
децата? 
Невена: Баба и дядо са 
едни от най-специалните 
хора за всяко дете и всеки 
възрастен. И преди, и сега 
те имат ключова роля при 
отглеждането на малчуга-
ните. Разбира се, че те са и 
хората, които най-много ги 
глезят. Оттам идва “мама 
не ми дава, но при баба 
всичко може”. По-въз-
растните хора, може да 
не познават добре техно-
логичния свят, но те имат 
морала и човешките цен-
ности, от които сегашните 
децата имат изключител-
на нужда. Те са вечни и би 
чудесно да се предават от 

https://mamazona.bg/


септември 2022 26

поколение на поколение. 
Що се отнася до остаре-
лите разбирания, те вина-
ги могат да бъдат “актуа-
лизирани” от мама и тате, 
с разговори и обяснения. 
Защото на кого другиго 
можем да се доверим на-
пълно, ако не на собстве-
ните си родители… 

8Децата трябва ли да 
имат ясни правила или 

е добре да има баланс 
между налагането на пра-
вила и оставянето на де-
тето само да решава в оп-
ределени ситуации? Къде 
е границата между прави-
лата и свободата? 
Невена: Вечният въпрос 
и вечната дилема! На по-
мощ идва моята инова-
тивна методика „Гъвкава 
дисциплина“, с помощта 
на която децата се въз-
питават в уважение към 
правилата и в същото 
време имат свободата и 
простора да се развиват. 
Чрез нея работя в Акаде-
мия за добри обноски и по 
която възпитавам и свои-
те деца. В методиката на 
“гъвкавата дисциплина” 
разделям правилата на 
три групи - мои, твои и 
наши. “Мои” са твърдите 
правила, от които като ро-
дители не категорично не 
отстъпваме. Те зависят 
от приоритетите и ценно-
стите на всеки родител. 
“Наши” са правилата, кои-
то определяме заедно с 
детето. Те са продукт на 
консенсус и дискусия. С 

тяхна помощ можем да 
дадем възможност на де-
тето да се научи да взема 
решения, но и да уважава 
нуждите и желанията на 
родителя. “Твои” са прави-
лата, които лично детето е 
наложило. Ако правилото 
на родителя е, че играчки-
те на детето трябва да бъ-
дат прибрани в шкаф, то 
подредбата им е резултат 
на избора на детето. Сво-
бодата на избор дава и 
свобода на въображение-
то на детето. 

9Трябва ли да има спе-
циални часове по до-

бри обноски и в училище? 
Невена: Категорично да! 
Има изключителен инте-
рес по темата за добрите 
обноски, както от дирек-
тори и учители в училища, 
така и в детски градини. 
Все по-често съм канена 
като лектор и автор на 
най-продаваните книги по 
етикет за деца, при това 
не само в София. На деца-
та им е много интересно, 
задават десетки въпроси, 
особено, когато темата е 
относно, приятелствата, 
етикет при хранене, осъз-
наване и управление на 
емоциите. 

10Вашите съвети и по-
желания към роди-

телите? 
Невена: Всяко дете е раз-
лично и има нужда от раз-
личен подход при възпи-
танието му. Но всяко дете 
има нужда да се чувство 
обичано, подкрепяно, из-

слушвано и има нужда от 
внимание повече, откол-
кото от подаръци и почив-
ки в луксозни хотели. Об-
щувайте с децата си, мили 
родители! Спечелете тях-
ното доверие! Давайте им 
възможност да бъдат от-
говорни и самостоятелни. 
Спазвайте обещанията, 
които давате винаги и ис-
кайте същото от децата 
си! Не поставяйте знак 
за тъждественост между 
непослушното и невъз-
питаното дете. Първото 
е темперамент, второто е 
отговорност и задача на 
всеки родител - да покаже 
и научи детето си кое по-
ведение е адекватното и 
кое не е препоръчително. 
И най-вече да мотивират 
децата да спазват прави-
лата за добро поведение. 
Желанието на всеки роди-
тел е да направи детето си 
щастливо. Децата изпит-
ват подобни нужди спря-
мо родителите си. Пълно-
ценното общуване с тях, 
нашите похвали, както и 
да “влезем в техните обув-
ки” са изключително ва-
жни, защото им показват, 
че се гордеем с тях, ценим 
усилията и креативността 
им. Поставянето на фо-
кус върху положителното, 
споделянето му с близки, 
стимулира развитието на 
децата ни.

ИНТЕРВЮ
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За рекламно 
позициониране в 

изданието, пишете ни 
на

 info@mamazona.bg
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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.

ПЪРВИТЕ ДЕВЕТ

ДА СИ МАЙКА БОЛИ

Да дадеш живот боли. 
Независимо дали ще 

бъде по естествен път или 
пък секцио- боли. Както 
физически, така и психи-
чески. Говорейки от своя 
опит- раждане със секцио. 
Боли те тялото, боли те ду-
шата, сърцето ти е свито. 
Боли да седиш гола в сту-
дената операционна, да 
седиш неподвижно, дока-
то забиват игла в грибна-
ка ти и се надяваш да не 
уцелят някой нерв. Да усе-
щаш как детето ти мърда 
все още в корема и да се 
чудиш дали всичко ще е 
наред, защото преди миг 
е нямало тонове. 
Боли да лежиш, без да 
си усещаш долната част 
на тялото, знаейки че те 
режат бързо, за да спа-
сят малкия живот. Боли, 
когато чуеш за първи път 
плача на своето дете и не 
можеш дори да го прегър-
неш. Боли, когато седиш 
сама в стаята, треперей-
ки след упойката и ча-
каш да минат часовете, а 
твоето малко съкровище 
седи там, в неонатологи-
ята, само...без теб...без да 
осъзнава защо те няма, 
а ти лежиш неподвижно 
и се превиваш от опера-
ционни болки, чакайки да 
дойде утрото и да успееш 
да станеш. После боли да 
намираш всякакви стран-

ни пози, за да станеш и да 
прегърнеш плачещото си 
дете. 
Боли да кихнеш, боли да 
се задавиш, боли да се 
смееш. Операцията боли, 
но повече боли чувство-
то, че тялото те е предало, 
чувството, че е трябвало 
да се роди по друг начин. 
Вината, че първите ми-
гове на твоето дете са 
били самотни, без теб, 
боли повече от раната. 
Да спиш не повече от 3 
часа в началото- боли, да 
не можеш да си измиеш 
зъбите- боли, да не нами-
раш време да си вземеш 
душ- боли, да ходиш ро-
шава и дрипава- боли. Да 
усещаш, че си друг човек- 
боли. Да не успяваш да 
успокоиш детето си- боли. 
Да искаш разбиране от 
мъжа до теб, но да не го 
получиш- боли. Да искаш 
да си перфектна, но да не 
успяваш- боли. Да чуваш 
клишетата: „не се става 
лесно майки”, „не я учи на 
ръце”, „не я приспивай със 
сучене”, „давай и вода но-
щем”, „остави я да плаче 
контролирано”, „не я раз-
насяй с раницата”, „не я 
гушкай толкова”,  „научи я 
да заспива сама в тъмна 
стая”...и много други по-
добни-  боли.  
Защото достатъчно е била 
сама в първите си мигове 
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ПЪРВИТЕ ДЕВЕТ

на този свят и колкото и 
да я прегръщам, никога 
няма да върна времето 
и да й дам тези моменти 
на сигурност и любов. И 
да, ще я приспивам както 
иска тя, ще я оставям да 
спи до мен на спалнята 
колкото иска и до колкото 
иска. Ще я кърмя нощем, 
щом това я успокоява. 
Ще я нося на ръце, докато 
мога, и ще я разхождам с 
раницата, докато кръстът 
не ме предаде. Ще й да-
вам любов и грижи, защо-
то тя никога няма да е пак 
толкова малка. Няма да я 
оставям никога да плаче, 
защото животът ще й даде 

достатъчно причини да 
тъгува, но тогава няма 
да успея да я успокоя с 
една прегръдка и целув-
ка. Ще искам да поема 
всяка нейна болка и нека 
мен ме боли. Да си майка 
боли...но никога не бих се 
отказала от тази болка.
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Д-Р ЗОРКА 
УГРИНОВА

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

ЗА БЕБЕТАТА

ХОМЕОПАТИЯТА ПОМАГА ПРИ 
КОЛИКИ

Коликите засягат 10 – 15 
% от новородените. Обик-
новено те започват от 
2-ра – 3-та седмица след 
раждането и достигат 
своя максимум през 6-та 
– 12-та седмица от ражда-
нето.
Протичането на коликите 
е индивидуално и зависи 
от много фактори.  

Nux vomica 9CH при неспо-
койни, плачливи кърмаче-
та, при които има прояви 
на гастро-езофагеален 
рефлукс и е налице пов-
ръщане след всяко хра-
нене. Възможно е да има 
и подуване на коремчето, 
газове и по-трудно изхож-
дане по голяма нужда.
Cuprum metallicum 9СН е 
препоръчителен за прила-
гане в случаите, когато ко-
ликите се придружават от 
гадене и повръщане или 
от кашлица и когато подо-
брение в състоянието на-
стъпва след изпиването 
на няколко глътки вода.
Chamomilla vulgaris 15СН 
дава добри резултати в 
случаите, когато става въ-
прос за колики при по-ка-
призни и свръхчувстви-
телни към болка деца, 
които се успокояват от 
люлеене или от носене на 
ръце. Често коликите при 
тях се засилват между 20 
часа и полунощ.
В зависимост от ритъма 
на болките едно или две 
от разгледаните хомеопа-
тични лекарства могат да 
се дават по 5 гранули 5-6 и 
повече пъти дневно.
Има и още хомеопатични 
лекарства, които могат 
да помогнат на бебето 
да се справи с коликите. 
Най-прецизен избор може 
да направи само лекар-хо-
меопат.

Хомеопатичните лекар-
ства се подбират също 
индивидуално- зависи 
от честотата и интензив-
ността, с които протичат, 
има ли часове на деня и 
нощта, в които са по-сил-
ни, какви са конкретните 
прояви при бебето - плач, 
мрънкане, присвиване, от-
деляне на газове и др. 
Хомеопатичните лекар-
ства се дозират по един 
и същи начин при всички 
деца - по 5 гранули според 
интензивността на симп-
томите- през чад или на 
всеки 10-15 минути, спо-
ред състоянието на бебе-
то. Гранулите се стриват 
на прах и се разтварят в 
чаена лъжичка вода или 
кърма (мляко).
Най-често предписваните 
хомеопатични лекарства 
са:
Colocynthis 9СН по 5 гра-
нули е препоръчителен 
за по-неспокойни и нерв-
ни бебета, които присви-
ват крачета към тялото 
си, тъй като това води до 
облекчаване на болките. 
Тези деца се чувстват по-
добре, ако майката при-
тиска с ръка коремчето 
или го затопли.
Dioscorea villosa 9СН е най 
– подходящ за бебета, чи-
ито колики се облекчават 
от изпъването на тялото 
назад, като струна.
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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 ДЕВА

Детето Дева е доста кри-
тично както към себе си, 
така и към другите. По-
някога това се изразява 
в прекалено резки из-
казвания, честа критика 
към по-млади членове на 
семейството и приятели. 
Родителите ще трябва да 
положат усилия, така че 
тези качества да не се 
превърнат в самокритич-
ност, дребнавост и при-
дирчивост. Важно е да 
научите детето не само 
да забелязва недостатъ-
ците в поведението на 
другите, но и да отбелязва 
положителните качества 
и постижения. Малката 
Дева често изглежда не-
емоционално дете. Но не 
е. Всъщност вътре гори 
вулкан от страсти, но този 
„огън“ се изразходва за 
възстановяване на реда, 

коригиране на недоста-
тъците на другите. И те 
просто не знаят как да из-
разят чувствата си крас-
норечиво. Опитайте се да 
покажете на детето си, че 
комуникацията носи ра-
дост и удоволствие, нау-
чете го да бъде по-отворе-
но. Най-добрият метод за 
възпитание на Девата е 
да го хвалите по-често за 
вниманието към детайла, 
усърдието и помощта по 
всички въпроси. В проти-
вен случай той може да 
откаже да направи какво-
то и да било. Важна роля в 
живота на детето може да 
играе домашен любимец, 
за който то ще се грижи. 
Това ще му помогне да 
развие отговорност. 
Комуникацията и ученето 
при децата Дева ще се оф-
ормят по различни начини 

в зависимост от местопо-
ложението на Меркурий 
в зодиакалния знак (това 
може да се разбере, като 
се направи индивидуален 
хороскоп). Съществуват 
следните варианти:
Той е съвършенството! 
Такова дете от ранна дет-
ска възраст се стреми 
към идеал - кристално 
чисти дрехи, дори рафто-
ве, оправено легло. Ваше-
то дете винаги има цел, 
към която ще се стреми. 
И е по-добре тази цел да 
има някакво практическо 
значение. Например, по-
чистете стаята си, за да 
намерите любимата си 
играчка, зарадвайте май-
ка си, за да се съгласи да 
отидете на кино и т.н. То-
гава вашата Дева търпе-
ливо ще работи, за да по-
стигне желания резултат, 
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като обръща внимание на 
всички детайли. По пра-
вило Девите са много ща-
телни, внимателни деца. 
Обичат да има ред нався-
къде и във всичко и изис-
кват от близките си да го 
спазват. Между другото, 
дори ако ви се струва, че в 
стаята на вашата дъщеря 
или син цари „творческа 
бъркотия“, грешите - дете-
то ви лесно може да наме-
ри всичко тук. Защото то 
винаги знае точно къде 
е всичко. Качества като 
точност и организираност 
при Девата трябва да се 
развиват от ранна детска 
възраст. Тогава в зряла 
възраст именно тези ас-
пекти на характера ще до-
несат значителни ползи. И 
може би те ще допринесат 
за разработването на спе-
циална стратегия за орга-
низиране на собственото 
си жизнено пространство. 
Такова дете ще изпитва 
голямо удоволствие от че-
тенето. Но само ако роди-
телите купуват наистина 
интересни за него книги. 
Четете му често, докато 
се научи сам. Хвалете го 
по-често! 
Малките Деви много оби-
чат да събират всякакви 
колекции – дъвки, пощен-
ски картички, пари, камъ-
ни, фигурки на животни 
и др. Но те не просто по-
ставят своето „богатство“ 
в кутия, а старателно сор-
тират всичко в отделни 
папки, кутии, отделения. 
Ще бъде добре, ако роди-

телите помогнат на деца-
та си с организирането на 
пространството в стаята. 
Любимите играчки на Де-
вата са тези, с които може 
да играе спокойно и дълго 
време. Упоритостта им е 
присъща. Затова не жале-
те пари за закупуване на 
интересни мозайки, пъзе-
ли, конструктори. Момче-
тата ще се радват да съби-
рат модели на автомоби-
ли, самолети и кораби от 
малки части. Много Деви 
искрено ще се зарадват на 
подарък за рождения ден 
под формата на настолни 
игри или шах. Вашето дете 
е много логично и после-

дователно, така че трябва 
да развивате умствените 
му способности по всяка-
къв възможен начин. Ако 
нямате достатъчно собст-
вени сили, запишете го в 
студио за ранно детско 
развитие.
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