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гр. Стара Загора
ул. „Х. Д. Асенов” 115, работно време: 07.00 - 24.00 ч. ; тел. - 042/ 620-923;
ул. „Отец Паисий” 92, работно време: 24 часа; тел. - 042/ 605-100;
ул. „Патриарх Евтимий” 130, работно време: 08.00 - 22.00 ч. тел. - 042/ 605-109;
кв. „Железник”, ул. „Младост”, работно време: 07.00 - 24.00 ч. ; тел. - 042/ 605-101;
ул. „Патриарх Евтимий” 81, работно време: 24 часа; тел. - 042/ 605-103;
ул. „Хан Аспарух” 25, работно време: 08.00 - 24.00 ч. ; тел. - 042/ 605-009;
ул. „Св. Княз Борис” 110, работно време: 08.00 - 20.00 ч. ; тел. - 042/ 230-079;
бул. „Митрополит Методий Кусев” 7, работно време: 08.00 - 22.00 ч. ;
тел. - 042/ 605 106

Над 40 000 продукта. Доставка до всяка точка на страната.

Националният здравен портал на България!

ул. „Генерал Столетов” 113 , работно време: 08.00 - 22.00 ч. ; 
тел. - 042/ 623 - 287 /аптеката работи с НЗОК и със зелени рецепти/

гр. Сливен
ул. „Мур” 2 , работно време: 24 часа ; тел. - 044/ 675-100

гр. Свиленград
ул. „Г.Кирков” 1 б , работно време: 24 часа; тел. - 0379/ 719 - 91

гр. Гълъбово
ул. „Тунджа” 2 , работно време: 08.00-24.00 ч. ; тел. - 0418/ 62-100

АДРЕСИ НА АПТЕКИ ФРАМАР  В СТРАНАТА:
www.framar.bg

Един от най-добрите офталмолози 
в България специално за читатели-
те на „Фрамар“ относно намалено-
то зрение, вредата от компютрите 
и „подмладяването“ на очните бо-
лести. От какво най-често страдат 
очите ни, как да се лекуваме и колко 
често да ходим на преглед?

Стр. 3

„Ние решаваме накъде да насочим 
вниманието си – към нещата, които 
ни потискат или към тези, за които 
мечтаем… Ако избирамe да вижда-
ме негативните неща, естествено, 
че ще ни се струва, че животът ни 
е провален…”

Стр. 8

Според специалистите някои от 
билките могат да окажат изключи-
телно полезно въздействие върху чо-
вешкия организъм дори при лечение 
на рак и туморни образувания.  Ви-
жте кои са най-ефикасните расте-
ния в борбата срещу рака...

Стр.4

Доц. Андреев от 
Очна клиника „Ден“

Мадлен Алгафари 
за кризата на 

средната възраст

Най-полезните 
билки в борбата с 

рака

„...Те са там някъде в изоставе-
ните села. Тъжни, ненужни и без-
помощни. Майки и бащи, баби и 
дядовци. Нашите или нечии чужди. 
Сами в огромните къщи, които са 
построили с идеята някога там да 
гледат внуци и правнуци. Дните им 
преливат от самотия. Не самота. 
Самотия!...“

„SOS!Час внимание!“ е инициа-
тива, целяща да ангажира всеки, 
който има възможност и добра 
воля, да участва в подаряването на 
внимание. Доброволците имат гри-
жата да гостуват на самотни въз-
растни хора, да разговарят с тях, 
да чуят историята им, като им 
подарят само малка част от време-
то си. Времето, което обикновено 
не ни стига точно за най-важните 
неща...

Още на стр. 2

• 1 декември – Световен ден за 
борба със СПИН. За първи път 
се отбелязва през 1988 г. по ини-
циатива на Световната здравна 
организация. 

Денят се отбелязва в над 190 
държави по света.

• 2 декември 1982 г.  – приса-
дено е първото изкуствено сър-
це.

В университета в Юта 61-го-
дишният зъболекар Барни 
Кларк става първият човек, на 
когото е присадено изкуствено 
сърце. Той живее с него 112 дни.

• 11 декември 1946 г. – учредя-
ване на УНИЦЕФ.

Детският фонд на ООН е съз-
даден, за да осигурява спешна 
помощ, храна и здравни грижи 
за децата, пострадали от Втора-
та световна война. 

През 1953 г. УНИЦЕФ става 
неразделна част от системата на 
Организацията на обединените 
нации.

• 22 декември 1895 г. – на-
правена е първата рентгенова 
снимка

Създателят на рентгеновия 
апарат Вилхелм Рентген прави 
първата рентгенова снимка на 
ръката на съпругата си.

• На 2 януари 1967 г.  –  е из-
вършена втората успешна сър-
дечна трансплантация.

• На 5 януари 1971 г. в САЩ е 
синтезиран хормонът на расте-
жа - соматотропин.

•  8 януари – Ден на родилната 
помощ, Бабинден.

Професионален празник на 
всички акушери.

•  На 9 януари 1929 г. в  Лон-
дон за първи път е използван су-
ров пеницилин като лекарство.

•  На 11 януари 1974 г. в 
Кейптаун, Южна Африка,  се 
раждат шестзначки -  първите 
в света живородени и запазени 
живи 6 близнака.

•  На 12 януари 1998 г. в  Ев-
ропейския съюз е постигнато 
съгласието на 19-те страни-
членки за забрана на клониране 
на хора.

Парашкева Иванова: Коледа не е 
състезание по бутане на пазарни колички 
И най-бруталното пазаруване не може да компенсира самотата

Поръчай от www.framar.bg 
или 042 / 605 300
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Парашкева Иванова: Коледа не е състезание по бутане на пазарни колички - 
и най-бруталното пазаруване не може да компенсира самотата

“Да има за децата, като се върнат“... 
А те се връщат веднъж в годината

Представете се за нашите читатели.
Повечето хора в Пловдив ме познават като кри-

минален репортер и редактор. Затова и вероятно 
мнозина бяха изненадани, виждайки името ми 
под текстовете на изложбата „SOS”.  За мен са-
мата тя се превърна и в едно ново начало. След 
повече от 15 години работа в печатни медии, 
сега съм главен редактор на новинарския сайт 
TrafficNews.bg.

Бихте ли ни запознали отблизо с кампания-
та "SOS! Час внимание!" - в какво се изразя-
ва, каква е нейната цел?

“SOS! Час внимание!” не е стандартна благот-
ворителна кампания. Това е кауза,  чрез която 
искаме да накараме хората да отделят нещо по-
ценно от парите - част от своето свободно вре-
ме. Идеята е доброволците, които се  включат в 
кампанията, да посветят няколко часа на някой 
самотен възрастен човек. За съжаление те са 
много.  И заради демографския срив и емигра-
цията се увеличават с всеки изминал ден. 

Всъщност тези срещи помагат не само на са-
мотните хора да не се чувстват изолирани,  но и 
на самите доброволци. Когато разговаряш с чо-
век, извървял толкова дълъг път, когато слушаш 
разказите и спомените на бабите и дядовците, си 
даваш сметка кои наистина са ценните неща 
в живота.

Как се роди идеята за подобна кампания и 
от самото начало ли участвате в създаване-
то й?

Кампанията е следващата стъпка от една соци-
ална програма, която пловдивската фирма Тра-
фик СОТ развива вече трета година в области 
Пловдив, Стара Загора и Сливен. Тя е насоче-
на към самотни възрастни хора, които живеят в 
селата, а близките им са далеч. Освен че имат 
денонощен контакт с оперативния дежурен цен-
тър на охранителната фирма чрез домашния си 
телефон, те ползват и редица социални услуги. 
Служителите на фирмата ги водят на преглед 
при личните им лекари, купуват им лекарства и 
хранителни продукти. Помагат им и при някои 
дребни битови проблеми. Ако например за един 
млад човек не е проблем да смени изгорялата си 
крушка, за една жена, която се движи с два бас-
туна, това е непосилна задача.

Идеята за кампанията е на собственика на 
фирмата, наши партньори са Български червен 
кръст. Участвам в подготовката от самото нача-
ло, защото бях правила репортажи за някои от 
възрастните хора, за които фирмата се грижи.

Като част от инициативата хората могат 
да разгледат изложбата "SOS" със снимки на 
възрастни хора, заедно с техните истории, 
чийто текст е Ваше дело. Как се пишат по-
добни думи?

Изложбата „SOS” бе стартът на кампанията. 

Първоначалната идея бе великолепните  фото-
графии на Неделиян Нешев дабъдат придруже-
ни само с няколко изречения, за да представим 
човекът от снимката. Но още след първия раз-
говор сменихме концепцията, защото техните 
истории си струваше да бъдат разказани. Всяка 
от тях повтаря историите на десетки български 
семейства. И в същото време е различна. Дока-
то разговарях с героите от фотографиите, имах 
чувството, че съм попаднала в някаква машина 
на времето. Думите им ме връщаха към собстве-
ното ми детство. Дадох си сметка, че живеем в 
два паралелни свята, които сякаш се отдалеча-
ват един от друг. Животът на тези хора е спрял 
някъде преди 15-20 години. На повечето от тях 
щастливите спомени свършваха някъде в 
средата на 90-те. След това идват разделите – 
децата емигрират, загубили са най-близките си 
хора, водят борба за оцеляване.

Какъв е Вашият личен мотив да създадете 
всичко това, кое Ви ангажира толкова много?

В началото гледах на изложбата като на пре-
дизвикателство, защото за първи път се занима-
вах с подобна експозиция. След това обаче бук-
вално потънах в историите. За да накараш тези 
хора да ти се доверят, трябва да пренебрегнеш 
егото си. Някои от героите успяха да дойдат на 
откриването на изложбата. Бяха изключително 
развълнувани. Бабите се разплакаха, когато ви-
дяха фотографиите. Всъщност с някои от тях 
продължаваме да поддържаме контакт, обаждат 
ми се, канят ме на гости.

Ще споделите ли с нас историята, която 
най-много Ви впечатли и развълнува?

Всяка от историите е впечатляваща. Тези хора 
разказват за един живот, който за нашето по-
коление е абсолютно непонятен. Работили са 
от сутрин до вечер, най-често на полето, едно-
временно с това са отгледали по няколко деца 
и са вдигнали по една къща. Някои от тях не са 
виждали морето никога, други са ходили по 
веднъж с„кооперативниякамион”. Една от же-
ните каза, че веднъж е ходила на кино, а друга 
си спомняше как внукът й я езавел на ресторант. 
Сега къщите, в които те са се надявали да живе-
ят с децата и внуците, са празни, което е много 
тъжно.

Не мога да забравя историята на 75-годишната 
Радка Лазарова, която от 1979 година не е сва-
ляла черната си забрадка. Загубила е съпруга 
си, двамата си сина, брат си, едната снаха, ро-
дителите си. Питаш се колко мъка може да 
понесе едно сърце? Или пък Янка Маджурова! 
Старицата е превита на две от остеопороза и не 
може да се изправи. В същото време поддържа 
двор колкото половин футболно игрище и пле-
ви и сади, като се подпира на едната ръка, а с 
другата работи. Любимката ми е 77–годишната 
Дойка Ковачева, която има енергия колкото три 
абитуриентки.

Всички те са имали тежък според нашите по-
нятия живот, но въпреки това казват, че са били 
щастливи. А най-хубавите им спомени са свър-
зани със семейството - децата, съпруга, съпруга-
та, общите празници. Затова мисля, че подобни 
разговори могат да пренаредят ценностната ни 
система.

В кои градове на България ще може да се раз-
гледа цялата изложба?

Радка Лазарова вързала черната забрадка в 
далечната 1979 година, когато ракът отнесъл 
съпруга й. И от тогава не я е сваляла.

"Погребах брат си, двамата си синове, снаха-
та и още петима от най-близките си хора. По-
следният удар беше миналото лято - малкият 
ми син почина. Вече си нямам никого. Дори не 
знам кой ще ме изпрати. Сигурно кучето. Жи-
вот като моя не пожелавам и на най-върлия си 
душманин."

75-годишната жена останала вдовица млада и 
сама изгледала двете си момчета. После ги по-
гребала. Най-големият страх на всяка майка се 
сбъднал. Два пъти. Единственият й внук живее 
в англия със семейството си.

Рада не вижда, едва пристъпя с плетените си 
терлици из двора, зад гърба й се ширнали дъл-
ги лехи с домати и пипер.

"Да има за децата, като се върнат." А те се 

Предстои изложбата ни бъде експонирана в 
София, а след това в Стара Загора, Бургас и дру-
ги големи градове. Шефката на БЧК-Пловдив 
каза, че много би искала да я види в централата 
на организацията в Белгия.

Как може всеки, който има добрата воля, да 
допринесе за инициативата "SOS! Час вни-
мание!"?

В Пловдив датите на кампанията се обявяват 
предварително и записването става на телефона 
на БЧК. На 13 декември доброволците посетиха 
възрастни хора в града, защото до сега кампа-
ниите бяха само в селата. Все повече хора про-
явяват интерес и се включват в каузата. Идват 
спортисти, фенове на футболни отбори, учени-
ци. Преди седмица Ивана изненада бабите и дя-
довците в Главатар и Борец.

Има и национален телефон, на който, всеки 
желаещ да участва, може да се обади: 0700 17 
123. Също така, може дани пише на страницата 
във фейсбук „SOS! Час внимание“.

Какви са плановете Ви за предстоящата го-
дина, свързани с развитието на кампанията?

Желанието ни е кампанията да се развива като 
национална и хора от други градове да се вклю-

чат и като доброволци, и като организатори. 
Всяка голяма фирма може участва - разходите не 
са непосилни. Трябва само да се осигури транс-
порт за доброволците. Предполагам, че и орга-
низациите на БЧК по места също ще помогнат с 
логистиката и организацията.

По време на празниците се усеща най-болез-
нено липсата на близките ни. Какво е Ваше-
то послание към всички хора, които се чувст-
ват самотни в тези дни?

Добре е да си спомним, че Коледа не е със-
тезание по бутане на пазарни колички. И най-
бруталното пазаруване не може да компенсира 
чувството на самота. Подаръците не са индул-
генции, с които да се освободим от натрупа-
ното чувство на вина, че не отделяме доста-
тъчно внимание на близките си хора. Рождество 
Христово е празник, който сплотява хората. Не-
говият смисъл е да си припомним основните 
християнски  ценностите – доброта, любов, вяра 
и надежда, и да ги подарим на хората, които 
обичаме. Час от времето си можем дадарим и на 
тези, които живеят в самота, тъжни и обезвере-
ни. Ще се почувствате истински, повярвайте!

Цветана Димитрова

връщат веднъж в годината, за ваканцията. 
Била 14-годишна, когато тръгнала да работи 

на полето. Спряла, когато станала на 69. Защото 
вече трудно намирала пътя до нивите.

Вдовицата никога не е получавала дори лев 
социални помощи. Спомня си, че три месеца й 
давали надбавка заради починалия й съпруг, но 
след това от НОИ поискали да ги върне, като я 
заплашили със съд.

"На никого нищо лошо не съм направила. Не 
знам защо Бог ме наказа."

Но въпреки това продължава да вярва. И да се 
моли. Само тя си знае за какво. Ходи и в право-
славната, и в католическата черква. Не си е сме-
нила вярата - просто католическата е отворена 
всяка неделя. Православната - само по празни-
ци.

„SOS! Час внимание“
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Доц. Андреев, Очна клиника „Ден”: Почти 100% от хората имат малък астигматизъм

Доц. Андрей Андреев е зам.-председател на Съ-
юза на очните лекари в България. Той завършва 
Висшия медицински институт в Плевен през 
1980 г., а през 1989 г. става доктор по медици-
на, специалност Очни болести. Специализирал 
е в Института по очни болести към универси-
тета в Мюнхен. От 1990 г. до момента той е 
началник на очна клиника към Националната 
многопрофилна транспортна болница“Цар Бо-
рис III“. През 1991 г. става старши научен съ-
трудник II степен. От 1996 г. до ден-днешен е 
управител на МЦ „Очна клиника Ден“ в София. 
Член на Американската академия по офталмо-
логия и Европейското дружество по катарак-
тална и рефрактивна хирургия. 

Бихте ли споделили с нашите читатели в 
какво най-често се изразява работата Ви или 
иначе казано кой е най-често срещаният очен 
проблем при българите по Ваши наблюдения?

По силата на съдбата попаднах в очните бо-
лести. Очните болести са една от най-интерес-
ните специалности в медицината. Интересна е 
затова, защото при нея има всичко – неврология, 
вътрешни болести, хирургия… При нея е отра-
зено не само това, от което боледува тялото, но 
и страданията на душата. Неслучайно хората 
казват, че погледът е прозорец към душата на 
хората.

Но тази специалност е интересна не само би-
дейки обяснена по този личен начин. Тя е ин-
тересна затова, защото човек, работещ в тази 
специалност, най-бързо вижда резултата от своя 
труд. Страдащите хора идват с намалено зрение, 
идват слепи и тогава, когато с твоето изкуство, 
умения, знания и с Божията помощ им помог-
неш, те се променят веднага, дори докато още 
са на операционната маса. Лицата на тези хора 
оживяват и те започват да живеят друг живот – 
започват да виждат, да възприемат света. Това е 
моята благодарност и моят шанс да работя пота-
зи специалност.

Най-общо казано, най-честият очен проблем е 
намаленото зрение. Този очен проблем във вре-
мето се развива. Докато преди години “пердето” 
и различни възпалителни заболявания, в резул-
тат на които са потъмнявали прозрачните сре-
ди на окото, са били най-често срещаните очни 
проблеми, то в момента нашата цивилизация 
боледува по малко по-различен начин. В резул-
тат на удължаването на живота и на промените, 
които настъпват в начина на живот на хората, 
вече преобладават съдовите и дегенеративните 
заболявания. Неслучайно например в момента 
има епидемия на дегенеративните заболявания 
на очното дъно – т.нар. дегенерация на макулата, 
или на съдовите заболявания – диабета. Всички 
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тези болести се срещат във втората половина от 
живота на хората – между 50 и 80-годишна въз-
раст. Това са и най-честите страдания на хората.

Кое е най-голямото предизвикателство за 
Вас като специалист относно лечението на 
очно заболяване?

Навсякъде в медицината станаха неимовер-
ни промени, но като че ли най-големи са те в 
офталмологията затова, защото съвременните 
компютърни технологии, новите методи на ле-
чение – не само оперативно, но и консервативно, 
навлязоха и отбелязаха големи промени в очите 
болести. Промени се парадигмата, промени се 
философията, отношението на пациента от една 
страна и на лекаря – от друга. В момента ние 
лекуваме не за да възвърнем загубеното зрение, 
а за да го подобрим, да запазим това зрение на 
едно по-високо ниво през целия живот, за да 
може да е такова, каквото е било томежду 30- и 
40-годишна възраст.

Затова лекуваме по различен начин и най-чес-
то срещаното заболяване – катарактата. По 
различен начин вече лекуваме и заболяването на 
роговицата, а също и заболяванията на макулата 
и ретината.

В момента ние се борим за подобряване на ка-
чеството на зрението. Дори и хората, които са 
родени с определен оптичен дефект – например 
късогледство и далекогледство, когато дойдат 
при нас за операция на катаракта, можем да ги 
освободим от носенето на очила, като по време 
на операцията имплантираме една леща, бла-
годарение на която пациентите възстановяват 
своето зрение наблизо и далеч. По този начин 
запазваме функционалността и способността на 
зрението, за да бъде то такова, каквото е било 
между 30- и 40-годишна възраст.

Освен това, при съвременното лечение на 
роговицата науката напредна дотолкова, че 
ако преди правехме перфоративна кератоп-
ластика, т.е. отстранявахме цялата роговица 
и трансплантирахме нова роговица от донор, 
то днес вече отстраняваме само заболелия 
слой, който понякога е с дебелина от някол-
ко десетки микрона, и имплантираме една 
малка мембрана, която взимаме от донора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През колко време препоръчвате човек да пра-
ви профилактичен преглед на зрението си и 
защо?

Задължително е още на 3-годишна възраст, 
когато детето започне да назовава нещата, ко-
гато може да се осъществи пълноценен контакт 
с него и да се види как се е развил зрителният 
анализатор, да се направи първият преглед. Но 
трябва да се отбележи, че дори ако през първата 
година на детето има някакви симптоми, които 
родителят забелязва, то трябва да бъде прегле-
дано от лекар.

След това, разбира се, на 7-годишна възраст и 
в юношеството трябва да се направят прегледи, 
ако се появят някакви проблеми. Задължителни 

са обаче прегледите след 40-45-годишна въз-
раст, когато започват дегенеративните промени 
в зрителния анализатор. Честотата на тези пре-
гледи се определя според състоянието на паци-
ента.

Забелязва ли се някаква тенденция към за-
честяване на очните проблеми поради по-уси-
лената и масова работа с компютри?

Зачестявания на очните заболявания не се за-
белязва, но наистина зачестяват очните про-
блеми, тъй като компютърът е източник на не-
физиологично лъчение.

Окото се е развило във вековете благодарение 
на своята филогенеза под благотворното влия-
ние на слънчевите лъчи като дразнител. За раз-
лика от слънчевите лъчи обаче, компютърът е 
източник на изкуствено лъчение и този драз-
нител не е адекватен на зрението. По тази при-
чина очите се уморяват, пресушават, зачервяват 
се, а също пациентът може да чувства наличие 
на чуждо тяло, сърбежи или да има други оп-
лаквания.

Действително компютърът създава зрителни 
проблеми и ще продължи да ги създава, но не 
можем да се избавим от този дразнител, тъй като 
нашият живот стана безвъзвратно обвързани за-
висещ от тези технологии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дават ли ефект според Вас упражненията за 
очи в лечението на някои заболявания? Вие 
препоръчвате ли ги на Вашите пациенти 
като алтернатива на класическата тера-
пия?

Има такива увлечения към упражненията за 
лечение на очите, но лично аз не вярвам много в 
тях. Аз съм привърженик на официалната меди-
цина. Разбира се, тези упражнения по никакъв 
начин не вредят, но аз наистина не съм чел офи-
циално изнесена информация за приноса на тези 
източни методи на лечение за справяне с очните 
заболявания.

На кой метод се доверявате най-много в 
практиката си - медикаментозна терапия, 
коригиране на зрението чрез очила и лещи или 
хирургичната намеса?

Лично аз се доверявам на всички посочени от 
Вас методи на лечение. Изкуството на добрия 
офталмолог се състои в използването на адек-
ватни методи на лечение според състоянието на 
болния пациент. При едни заболявания е под-
ходяща медикаментозната терапия, при други 
– коригирането на зрението с очила, контактни 
лещи или лазерната корекция. При трети състо-
яния могат да се направят не само лазерни опе-
рации, лазерни корекции, лазерна терапия, 
но и всички съвременни хирургични методи на 
лечение. Всичко това зависи от професионализ-
ма, от уменията, знанията, отношението към 
пациента и от всичките комплексни качества на 
лекаря, които за съжаление малко се загубиха в 
съвременния бизнес свят.

Каква е причината според Вас за това, че 
при хората толкова масово се среща астигма-
тизъм и как човек може да разбере дали има 
подобно отклонение?

Когато Господ ни е дарявал с очи, той не ги е 

направил съвършени. Човек не гледа като сокол, 
който вижда мишката в угарта от 4 километра 
височина, но пък затова Господ е дал въображе-
ние на човека, т.е. дал му е определени зрителни 
възможности. Окото не е съвършен орган, не е 
идеална оптична система. Почти 100% от хо-
рата имат малък астигматизъм, но окото има 
способността и възможността да коригира тези 
зрителни аномалии, за да не пречат те в по-голе-
мия процент от случаите. Когато тези зрителни 
дефекти започнат да пречат, ние ги коригираме 
с очила, контактни лещи или лазерни корекции

Как си обяснявате снижаването на възрас-
товата граница на хората, при които възник-
ва катаракта и има ли начин заболяването да 
бъде предотвратено?

Действително при катарактата има едно по-
дмладяване, т.е. все по-млади хора боледуват 
от катаракта. Освен това съвременните начини 
на изследване позволяват тя да бъде диагности-
цирана много по-рано и съответно да бъде изле-
кувана на един много по-ранен етап. Вече не се 
чака пердето да „узрее”, т.е. пациентът да осле-
пее, а можем на един по-ранен етап да подобрим 
качеството на живот на пациента, качеството на 
неговото зрение, за да бъде този човек пълноце-
нен, работоспособен през целия си живот, стига 
разбира се добре да работят останалите систе-
ми – неврологична, възприятието и т.н. Така че 
съвременната офталмология има неимоверно 
широки възможности в тази посока.

Какво е бъдещето на корекцията на зрение-
то? Ще продължават ли хората да носят 
очила или новите методи на лечение ще ги 
изхвърлят изцяло от употреба?

Както казах преди малко, когато Господ е „раз-
давал” очите, той не ги е направил съвършени. 
Човешкото зрение има определени аномалии, 
определени отклонения. Когато тези отклоне-
ния не могат да бъдат коригирани от самото око, 
се намесва корекцията от страна на офталмо-
логията, от страна на лекаря. Тя може да бъде с 
очила, може да бъде с контактни лещи, може да 
бъде с лазерна корекция. Всички тези 3 начина 
на корекция имат своето място и, както вижда-
ме, с идването на последния метод – лазерната 
корекция, която има неимоверна популярност, 
има безспорни предимства пред всички оста-
нали. Но нито намаляват оптичните магазини 
– оптиките, нито пък намаляват и корекциите с 
контактни лещи. Всичко трябва да бъде строго 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
индивидуализирано, преценено от лекаря спо-
ред показанията, да бъде приложено  при всеки 
пациент. Така че аз не вярвам оптиците да за-
губят своята работа, въпреки че лазерната коре-
кция е най-доброто, което съвременната офтал-
мология може да предпише.

Бихте ли дали най-ценните според Вас съве-
ти на нашите читатели относно поддържа-
нето на добро зрение? Например какви точно 
храни да консумират, за да подпомогнат очи-
те си?

Зрението не се подобрява със съвети. Хранене-
то, разбира се, помага по някакъв начин за добро 
зрение, за добра кондиция, за добро здраве. Но 
ако човек след 45- 50-годишна възраст посещава 
един път годишно очен лекар, това е най-добра-
та превенция за развитието на някакви болест-
ни процеси, именно защото действително някои 
болести като глаукомата се развиват много неу-
сетно и без симптоматика и човек може да бъде 
изненадан много неприятно от ослепяване, ако 
не го направи.

                                         Цветана Димитрова
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Най-разпространените и широко използва-
ни в научната и народната медицина лечебни 
растения са около 160. Според специалистите 
някои от тях могат да окажат изключително 
полезно въздействие върху човешкия организъм 
дори при лечение на рак и туморни образувания. 

Вижте кои са най-ефикасните растения в 
борбата срещу рака според учените.

Джинджифил
В народната медицина джинджифилът  отдав-

на се използва за лечение на всичко - от настин-
ки до запек. Може да се консумира пресен и под 
формата на подправка. Джинджифилът убива 
раковите клетки по два начина - кара ги да се 
самоунищожават и да се "самоизяждат". Той 
помага в борбата с раковите клетки, които са 
изградили устойчивост срещу химиотерапия и 
повтарящо се лечение, без да вреди на здравите.

Приемът на джинджифил може напълно да за-
мести и лекарствата против гадене и повръща-
не, уверяват специалисти и го поставят на първо 
място в класацията на растенията, подпомагащи 
борбата с рака.

Розмарин
Изключително богат е на антиоксиданти и про-

тивовъзпалителни вещества, които го превръ-
щат в едно от най-мощните оръжия срещу рака. 
Използва се и за предпазване от болести на чер-
ния дроб, сърдечно-съдови заболявания, помага 
при лошо храносмилане, метеоризъм, загуба на 
апетит и други храносмилателни проблеми. 

Зелен чай
Зеленият чай помага за предотвратяването на 

почти всички видове рак, включително на гър-
дата, белите дробове, кожата, черния дроб, сто-

маха и на дебелото черво. Антиканцерогенните 
си свойства дължи на високото съдържание на 
антиоксиданти.

Невен
Невенът е едно от най-мощните  лечебни сред-

ства при ракови заболявания. Действа антивъз-
палително и антибактериално. Съдържа значи-
телни количества етерично масло, сапонини, 
каротеноиди, флавоноиди, слузни вещества, ор-
ганични киселини, горчиви вещества, фитосте-
роли, магнезий, манган и витамин С. Прясно из-
цеденият сок от невен може да се прилага дори 
при  рак на кожата.

Куркума

Основната активна съставка на куркумата е 
куркуминът. Има доказателства, че именно тази 
съставка потиска растежа на много видове  рак: 
на дебелото черво, простатата, белите  дробове, 
черния  дроб, стомаха, гърдата, яйчниците, как-
то и  левкемията. Въздейства и върху ангиогене-
зата и принуждава раковите клетки да умират.

Люти чушки
Лютите чушки съдържат капсаицин - съеди-

нение, което може да облекчи болката. Когато 
капсаицинът се прилага локално върху кожата, 
той причинява освобождаването на химикал, на-
речен субстанция Р. При продължителна употре-
ба количеството на субстанция Р, произвеждана 
в тази област, в крайна сметка намалява, редуци-
райки и болката.

Но това не означава, че трябва да триете люти 
чушки там, където ви боли. С тях трябва да се 
борави много внимателно, тъй като могат да 
причинят изгаряния, ако влязат в контакт с ко-
жата. Затова, ако изпитвате болка и искате да из-
ползват силата на лютите чушки, попитайте ва-

шия онколог или лекар за предписване на крем с 
капсаицин. Той показва доста добри резултати в 
лечението на невропатична болка (остра, шоки-
раща болка, следваща пътя на нерва) след опера-
ция от рак. Друга полза от чушките е, че те могат 
да помогнат при нарушено храносмилане.

Чесън
Чесънът принадлежи към семейство Лукови, 

в което влизат още лук, див лук, праз, шалот и 
други. Чесънът има високо съдържание на сяра 
и също е добър източник на аргинин, олигоза-
хариди, флавоноиди и селен, всички от които 
могат да бъдат полезни за здравето. Активно съ-
единение в чесъна, наречено алицин, дава своя 
характерен мирис и се активира, когато скилид-
ките са нарязани, натрошени или повредени по 
друг начин. Няколко проучвания показват, че 
повишеният прием на чесън намалява риска от 
рак на стомаха, дебелото черво, хранопровода, 
панкреаса и гърдата. Изглежда, че чесънът може 
да предпази от рак чрез множество механизми, 
включително чрез насърчаване възстановява-
нето на ДНК, спирайки бактериални инфекции 
и образуването на канцерогенни вещества. Че-
сънът подпомага детоксикацията и може също 
така да подсили имунната система и да спомог-
не за намаляване на кръвното налягане.

Мента
Ментата е използвана в продължение на хи-

ляди години при проблеми с храносмилането, 
за облекчаване на газове, спазми и диария. Тя 
може също да помогне при симптоми като синд-
рома на дразнимото черво и хранително отравя-
не. Ментата успокоява мускулите на стомаха и 
подобрява потока на жлъчката, което дава въз-
можност на храните да преминат през стомаха 

Най-полезните билки в борбата с рака
по-бързо.

Ако ракът или лечението му ви причиняват 
стомашно разстройство, пийте чаша ментов чай. 
На пазара има богат избор от сортове, а можете 
да направите и домашен чрез варене на изсу-
шени ментови листа във вода или добавяне на 
пресни в топла вода, накиснати за няколко мину-
ти, докато чаят достигне желаното съдържание.

Ментата също може да успокои болките в гър-
лото. Поради тази причина може да се използ-
ва за облекчаване на болезнени рани в устата, 
които могат да възникнат от химиотерапия и 
облъчване.

Лайка
Лайката е използвана от векове заради лечеб-

ните си ползи при различни състояния.
Тя може да помогне при проблеми със съня, 

така че ако не можете да заспите, опитайте да 
пиете силен чай от лайка малко преди лягане. 
Жабуренето с лайка също е проучвано като пре-
венция и лечение на рани в устата от химиотера-
пия и лъчетерапия. Чаят от лайка може да е друг 
начин за справяне с храносмилателни проблеми, 
включително стомашни спазми. Лайката дейст-
ва добре и при мускулни контракции, особено 
на гладката мускулатура на червата. 

Ина Фенерова

За цвеклото започва да се говори преди по-
вече от 4000 години, когато се е използвало за 
укрепване на здравето. Днес то е не по-малко 
познато със своите лечебни свойства и намира 
приложение в борбата с различни заболява-
ния.

Тъмночервените корени цвекло се сваряват, 
пекат или се приемат в сурово състояние, до-
бавяйки ги към салатите. Но има още една 
форма, под която може да се приемат и това е 
сокът. Именно на него ще обърнем внимание, 
разглеждайки полезното му въздействие върху 
организма.

Сокът от цвекло е богат на витамини и ми-
нерали. Консумира се самостоятелно или в 
комбинация с други зеленчукови или плодови 

сокове (ябълков, от моркови, от ананас и др.). 
Ползата от тези напитки за тялото е изключи-
телно голяма.

Цвеклото е едно от най-полезните кореноплод-
ни растения, което може да включите в менюто 
си. Нека видим защо.

Твърди се, че понижава кръвното налягане, 
като за целта помага ежедневното и редовно 
изпиване на две чаши сок от зеленчука. За това 
допринасят достатъчните количества фолиева 
киселина, витамин С, калий и силиций в състава 
му. Поддържа се и доброто здраве на сърцето.

Сокът от цвекло действа благоприятно върху 
храносмилането и подобрява обмяната на веще-
ствата. По-лесно се обработва храната и се ус-

 Сокът от цвекло - здраве за организма
вояват мазнините, стимулира се перисталтиката 
на червата.

Продуктът е ефективен в лечението на кожни 
заболявания, той подмладява клетките на кожа-
та и подобрява кръвообращението. Освен това 
помага за укрепване на имунната система, уве-
личавайки съпротивителната сила на организма 
към различни заболявания и инфекции.

Като всеки един продукт, било то и природен, 
и този има своите странични ефекти, макар те 
да не са особено сериозни. Прекомерната упо-
треба на такъв сок води до промяна на цвета на 
урината и изпражненията, но това е абсолютно 
безвредно. Понякога може да се наблюдава втри-
сане или обрив, което е знак, че сте алергични 

към цвекло и следователно трябва да прекрати-
те консумацията му под всякакви форми.

Червеният зеленчук може да увеличи тежест-
та на камъните в бъбреците, затова хора с бъ-
бречни заболявания е добре да се консултират 
с лекаря си преди употребата на продукта.

Колкото до калоричността на сока от цвекло, 
трябва да кажем, че в една чаша се съдържат 
около 100 калории и 25 грама въглехидрати.

Радостина Райчева

поръчай от www.framar.bg или 042 / 605 300
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През 30-те години на XX век датският учен 
Хенрик Дам работи над свои проучвания, кога-
то прави революционно откритие – витамин К. 
Скоро след това световната научна общност 
официално признава величината на неговото 
постижение и ученият получава Нобелова на-
града за физиология или медицина. Дам кръща-
ва витамина с инициала „К” от „коагулация”, 
тъй като веществото е жизненоважно за про-
цесите на кръвосъсирване. 

Витамин К е мастноразтворим витамин, от-
говарящ за синтеза на протромбин – основен 
фактор за кръвосъсирването в организма. Към 
веществата от групата на витамина спадат късо- 
и дълговерижните менахинони като Мк7. Ви-
тамин K2-Mk7 е натурална форма на витамин 
К, за която е доказано, че е в пъти по-ефикасна 
от синтетичната форма К1. Поради участието 
си в процеса на кръвосъсирване витамин К2 е 
изключително важен и крайно необходим за 
здравето на кръвоносните съдове. Веществото 
подобрява еластичността на техните стени, като 
по този начин предпазва от калциране на артери-
алната плака (втвърдяване на съдовете), от ате-
росклероза и високо кръвно налягане. Всички 
тези ефекти подобряват здравето на сърдечно-
съдовата система и намаляват риска от сърдечни 
заболявания.

Друг благоприятен ефект върху човешкото 
здраве е способността на К2-Мк7 да подобри 

www.framar.bg – онлайн магазин с тематика здраве, красота и здравословен начин на живот

Доставка до 36-48 часа 
до всяка точка на България

Aдекватни цени и  
екслузивни промоции

Избор от над  

40 000 
артикула

Боровинка +
Хранителна до-
бавка с благопри-
ятен ефект върху 
зрението

Антицелулитен крем за тяло - MyCli officinapelle 
OP PLURIATTIVO 3 CORPO
Постига незабавно проникване в кожата, осигурява 
дълбокото абсорбиране на активните съставки, 
оставяйки приятно чувство при допир. Кожата из-
глежда изгладена, подмладена и стегната само след 
две седмици употреба.

1870
лв

Поръчки се Приемат:
Онлайн

на 
www.framar.bg

на телефон 
042/605 300
Понеделник – Неделя

08:00 – 19:00 часа  

1100
лв

420
лв

2530
лв

2500
лв

ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА+
С диуретичен и антибакте-
риален ефект, допринасяща 
за здравословното състоя-
ние на пикочните пътища

АЦИ - ДЕ
При стомашно неразположение, 
нарушено храносмилане, киселини

470
лв

1250
лв

РОЗКАЛИПТ
С благоприятен ефект 
върху функцията на бе-
лия дроб, структурата 
и функциите на черния 
дроб и като антиокси-
дант

ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ
Обезболяващо и температуропонижа-
ващо средство за лечение на състоя-
ния, свързани с лека до умерена болка и 
висока температура

ЦЕТЕБЕ + ЦИНК
Благоприятства намаляването на 
наднорменото тегло и допринася за 
укрепване на имунната система

Живот без остеопороза с витамин K2-Mk7
здравината и плътността на костите. Тялото 
произвежда специален протеин – остеокалцин, 
който помага на калция да се свърже с костна-
та матрица, за да я уплътни и заздрави. За да 
се реализира този здравословен ефект, е нужно 
остеокалцинът да е в активна форма, което не 
може да се случи при дефицит на витамин К2. 
В азиатски държави като Япония и Корея К2-
Мк7 отдавна се ползва успешно при лечение на 
остеопороза, както и като превантивно средство 
срещу разрушаващи костите заболявания. Това 
води до разрешаването му за употреба в страни-
те от Европейския съюз (2009 г.).

Натуралната форма на витамина може да бъде 
набавена чрез приема на някои храни, плодове и 
подправки като киви, босилек, коприва, спанак, 
шипка. Дефицит на витамин К2 може да бъде 
предотвратен и чрез прием на специални храни-
телни добавки със съдържание на К2-Мк7. Та-
къв продукт е Vitamin K2-Mk7 на американската 
марка Haya Labs. Компанията е специализирана 
в производството на натурални продукти, подо-
бряващи общото здравословно състояние. Из-
ползваните суровини са от най-високо качество, 
максимално пречистени и в прецизно изчислени 
дозировки. Vitamin K2-Mk7 на Haya Labs дос-
тавя на организма цели 100 микрограма от био-
логично активната и високоефективна форма на 
витамина, които отговарят на дневните нужди 
от него. 

Емулсия за лице и околоочен кон-
тур със слънцезащитен фактор 
SPF 15 - MyCli OP PLURIDAY 365
Единствената формула против 
стареене с анти-гликиращ 
комплекс. Защитава кожата ни 
ежедневно, предотвратявайки 
вредите, причинени от фотоста-
реенето.

13810
лв 21720

лв

КРЕм ЗА ЛИЦЕ, шИя И ДЕКОЛТЕ - MYCLI 
OFFICInAPeLLe OP PLURATTIVO 3
Формула с течни кристали, която активно рабо-
ти върху причините за стареене и нормализира 
кожната тъкан постепенно, благоприятствай-
ки възстановяването на естествените тургор 
и свежест.

ВъЗсТАНОВяВАщ АНТИ - ЕйДж сЕРум - MYCLI 
OFFICInAPeLLe OP ReBUILDInG SeRUM
Срещу стареенето, благодарение на иновативна комби-
нация от активни съставки, забавящи процеса.
• Намалява дълбочината на назолабиалните и глабелар-
ните линии.
• Прави кожата по-еластична и хидратирана.
• Изравнява тена на лицето и намалява обезцветявани-
ята.
• Предпазва от действието на свободните радикали.

FUTURe & nATURe, ВъЗсТАНОВяВАщ ГЕЛ ЗА 
РъЦЕ И ТяЛО с ЕКсТРАКТ ОТ ГОДжИ БЕРИ
Въздейства при следните случаи:
• Проблеми, породени от кожно изтъняване;
• Отслабен баланс между колаген и еластин;
• Нарушена обмяна между дермата и епидермиса;
• Дехидратирана и чувствителна кожа;
• Петна и белези по кожата;
• Възрастови изменения;
• Целулит;
• Стрии;

20520
лв 13320

лв
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Уважаеми читатели в тази рубрика ле-
карите консултанти в Национален здра-
вен портал www.framar.bg ще отговарят на 
въпросите ви, свързани с вашето здраве и 
добруване. Нашият екип има добрата гри-
жа да намери компетентен лекар или друг 
подходящ специалист, който да отговори на 
конкретния ви въпрос и да ви даде препоръки. 
Няма да бъдат публикувани лични данни, а 
ако някой изрично пожелае, отговорът на въ-
проса му ще бъде предоставен лично и само 
на него по електронен път или чрез писмо.

Ако искате да отговорим на вашите въпро-
си, може да ни пишете на vestnik@framar.bg 
или на адрес гр. Стара Загора 6000, ул. "Пе-
тър Парчевич" 26, етаж 2, за редакцията на 
вестник "Фрамар".

Въпрос: Синът ми е на 20 дни, от почти седми-
ца обаче има запек и искам да разбера как мога 
да му помогна. Опитах с няколко „бабешки” 
рецепти, но резултат за съжаление няма, плаче 
непрестанно, има силни колики и коремчето му 
постоянно се свива. Посъветвайте ме, моля ви, 
какво да направя, за да помогна на детето си!

И.С., Кюстендил

Отговор: Тъй като на този етап не се препо-
ръчва да се дават разхлабителни медикаменти, 
може да опитате с лек масаж на коремчето по 
часовниковата стрелка. Уверете се също, че де-
тето приема достатъчно количество мляко. Ако 
и след тези мерки няма подобрение, се консул-
тирайте с личния си педиатър, който ще устано-
ви какъв точно е проблемът и ще назначи пра-
вилното лечение.

............
Въпрос: Имам съмнения, че страдам от инг-

винална херния. Има дни, в които подутината 
изчезва, но след това отново се появява и на мо-
менти е много болезнена. Големината й нараства 
около десетина дни преди менструация. Въпро-
сът ми е дали наистина става въпрос за херния 
или може да се окаже друго?

Б.Р., Перник

Отговор: Твърде вероятно е да става въпрос 
точно за херния, това обаче може да бъде уста-
новено само след преглед. Съветваме Ви да се 
обърнете към специалист възможно най-скоро!

............
Въпрос: От няколко години страдам от реакти-

вен артрит. Заболяването започна с много силно 
парене. Тогава личният ми лекар ми изписа ан-
тибиотик, пих го три седмици, но без никакъв 

ефект. Смениха антибиотика с други лекарства, 
а после с трети. Сега това, което ме измъчва, е 
страшно силна болка в крака. Посъветвайте ме, 
как мога да си помогна?

Е.В., Бургас

Отговор: Реактивният артрит е едно от мал-
кото заболявания в ревматологията, които могат 
да бъдат излекувани трайно. Най-важно обаче е 
диагнозата да бъде потвърдена от специалист. 
Нужни са пълни кръвни и микробиологични из-
следвания, чиято цел е откриване на патогенен 
причинител. Необходимо е също да се направи 
антибиограма, а след това да се избере и точното 
антибиотично лечение.  Болката в крака, за която 
споменавате, би могла да се дължи на различни 
причини, които могат да бъдат установени само 
чрез преглед и консултация със специалист.

............
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7 мощни витаминозни смеси за укрепване 
на имунната система през зимата

С всяка една от тези чудотворни смеси ще 
успеете да подсилите имунната си система и 
да се възстановите бързо от боледуване. Така 
приготвените домашни витаминозни еликсири 
са подходящи за прием както от възрастни, 
така и от деца. Затова е препоръчително все-
ки да има в дома си поне едно такова бурканче, 
което да му служи за превенция и лечение на ви-
русни заболявания, особено през рисковия зимен 
период.

• Смесете в емайлиран съд 3 броя кайсии, 5 
броя сини сливи, 3 броя смокини (може да са 
сушени), 1 супена лъжица стафиди, 2 ябълки 
(заедно с корите и семките) и 2 резена лимон 
(заедно с корите, след като ги предварително ги 
почистите добре). Всичко това покрийте с вода 
и варете в продължение на 5-10 минути на слаб 
огън. За укрепване яжте по 1 супена лъжица 
преди закуска.

• Жълтъкът от 1 кокоше яйце разбийте 
със сока от 1 лимон или 1 портокал, добаве-
те 800 грама мед и разбъркайте много добре. 
 
 

Вземайте по 1 супена лъжица (или 1 чаена лъ-
жичка за деца) всяка сутрин преди ядене.

•  Смесете равни части сурови зърна от лимец, 
овес и ръж. Смелете зърната в кафемелачка и ги 
залейте с топла вода (1 чаена чаша вода на 1 су-
пена лъжица брашно). Накиснете ги за 2 часа, 
след което прецедете и пийте от запарката, под-
сладена с малко количество натурален пчелен 
мед. Използвайте в случай на анемия и загуба 
на сила

• Потопете 1 лимон във вряща вода за 1-2 ми-
нути и го смелете на мелачка за месо или блен-
дер. Добавете 1-2 супени лъжици безсолно кра-
ве масло и 800 грама мед. Разбъркайте добре и 
сервирайте редовно с билков чай.

• Залейте суров овес с кипяща вода в съотно-
шение 1 към 3 (1 част овесени зърна към 3 части 
вода) и оставете да се накисне за 1 ден при стай-
на температура. Прецедете и съхранявайте теч-
ността в хладилник. Пийте по 1/4 чаена чаша от 
нея (затоплена) 3-4 пъти на ден поне 15 минути 
преди хранене.

• Смесете 150 грама настъргани ябълки със 

сока от половин портокал и добавете 10 смлени 
сурови ореха (или други сурови ядки). Вместо 

портокалов сок, може да използвате 2 супени 
лъжици лимонов сок и същото количество мед. 
Хапвайте от сместа по 1-2 супени лъжици на 
ден, а за ударно подсилванена имунитета изяжте 
приготвената доза в рамките на 1 ден.

•  Варете на слаб огън 1 чаена чаша овес в 5 ча-
ени чаши вода до сгъстяване на течността. Сва-
лете от огъня, изчакайте да се охлади и добавете 
3-4 чаени лъжички мед. Вземайте от сместа по 
1-2 супени лъжици 3 пъти на ден.

                                         Цветана Димитрова

Въпрос: Преди две години ми поставиха ди-
агнозата алергичен контактен дерматит. Лече-
нието ми продължи три месеца и известно вре-
ме всичко беше наред. Преди два месеца обаче 
по ръцете започнаха да ми се появяват малки 
пъпчици, пълни с вода, която след като изтече, 
кожата започва да се лющи и цепи.

Д.Х., Свиленград

Отговор: Това, което може да ви посъветваме 
е, ако използвате мокри кърпи, да спрете да го 
правите, тъй като е много вероятно причината 
да е в тях. Обърнете внимание и на това какъв 
крем използвате, възможно е причината да е в 
него, особено ако съдържа парфюми. Ако про-
блемът продължава, се обърнете задължително 
към специалист, който ще  ви даде правилните 
насоки, а при необходимост ще ви назначи ле-
чение.

Поръчай от www.framar.bg или 042 / 605 300
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Необходими продукти: 

•  200 грама тиква
• 60 грама овесени ядки
• 70 грама захар (може да използвате пове   

     че, ако предпочитате по-сладко)
• 190 грама брашно
• сушени плодове и ядки по желание
• 1 чаена лъжица сода, изгасена в оцет
• щипка сол
• пудра захар за поръсване

Рецептa

Здравейте, името ми е Елиза и едно от моите 
хобита е плетенето на една кука, по методите 
на амигуруми. Амигуруми означава „плетена 
кукла с пълнеж” и е японско изкуство, в кое-
то плетенето върви кръгообразно.Моето мото 
е „Талантът е това, което те прави специален, 
предай го нататък!”. Да имаш кука за плетене 
е все едно да имаш магическа пръчица в ръка, 

Сър Тери Пратчет - авторът на невероятната 
поредица „Светът на Диска”, от няколко години 
се бори с болестта на Алцхаймер. Той не може 
да пише, но не се отказва и продължава да 
твори, използвайки софтуер за разпознаване 
на речта. Заговори за заболяването си през 
2007 г. и твърдо се обяви „За” евтаназията…  

Ето някои от най-знаменитите цитати от 
книгите му, заради които продължава да е  един 
от най-четените автори на всички времена.

„Никога недей да забравяш, че тълпата, 
която днес ръкопляска на коронацията ти, е 
същата тълпа, която утре ще ръкопляска на 
обезглавяването ти. Хората обичат да има 
шоу.”  Пощоряване

„Отидох, видях, купих си тениска.” Туп 

„От небето унило валеше. Валеше досадно. 
Валеше точно оня дъжд, дето е много по-
мокър от нормалния; оня, дето се сипе на едри 
пляскащи капки; оня, дето си е изправено море 
с процепи тук-там по него.” масклин

Какви ли не хора съм виждал. И, да ти кажа, 
ако строиш десет номи в редичка и им кажеш 
„Дърпай!“, двама ще бутат, пък други двама 
ще кажат „Моля?“.  масклин 

„Времето е наркотик, в големи дози убива.” 
малки богове 

„Беше осем часът сутринта. По това време 
пиячите или се мъчат да забравят кои са, или 
се опитват да си спомнят къде живеят.”  
музика за душата 

„Смъртта е еднократна, затова пък 
бягството е вечно.” Последният континент 

„Лъжата може да обиколи света, преди 
истината да си обуе ботушите.” Истината 

„Старче, никога ли не те е блазнила идеята 
да се ожениш? - промърмори Война, когато 
госпожата излезе.

- Не. Нито веднъж. Нито за миг.
- И защо така?
Смърт се втресе. Все едно да питаш тухлена 

стена какво мисли за стоматологичните 
услуги.

В такъв въпрос не можеше да се намери 
смисъл. Пренебрегна го.”

Крадец на време 

„Животът е като указания на кутия 
с овесени ядки - по-благоразумно е да ги 
прочетеш предварително.”

„Дори бонбон с нуга не е пречка да изживееш 
съвършен миг.”

 Крадец на време

„Винаги отлагай за утре нещо, което утре 
можеш да отложиш ... да речем, за идната 
година.” Крадец на време

„Всичко е лъжи. Просто някои са по-хубави 
от другите, това е всичко. Хората виждат 
онова, което си мислят, че виждат. Дори аз 
съм една лъжа. Но успявам да я пробутам.” 
Чудовищна команда

„Лошото на това да имаш отворен ум, 
разбира се, е че хората ще настояват да 
идват и да насаждат нещо в него.” Трилогия 
за Номите

„Ако котките изглеждаха като жаби, 
щяхме да осъзнаем какви жестоки малки 
копелета са. Стил. Това е, което се помни.” 
Господар и господарки

„Фантастиката и фентъзито са като 
спортен уред за мисълта - не могат да те 
отведат никъде, но тренират мускула, с 
който можеш да стигнеш навсякъде."

Ина Фенерова
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Начин на приготвяне:

Обелете и почистете тиквата, сварете я до го-
товност във вода, след което я намачкайте до по-
лучаването на пюре.

Изпечете овесените ядки в сух тиган и ги сме-
лете леко с помощта на блендер.

Смесете тиквеното пюре, захарта и олиото. 
Разбийте с миксер в продължение на 2 минути 
(до еднородност на консистенцията). Добавете  

изгасената в оцет сода и щипка сол, разбъркай-
те.

Пресейте брашното директно в съда със слад-
кото пюре, прибавете овесените ядки и разбър-
кайте всичко старателно. Ако ще използвате 
сушени плодове и/или ядки, сега е моментът 
да сложите и тях.

Застелете дъното на тава с хартия за печене. 
Оформете с ръце питки от тиквеното тесто, 
размерът им да бъде с големината на орех.

Изпечете ги в предварително загрята до 180 
градуса фурна в продължение на около 15 ми-
нути.

Изчакайте хлебчетата да се охладят и укра-
сете по избор. Може да си приготвите крем от 
извара, сметана и захар или просто да поръсите 
вкусните питки с пудра захар и да им се насла-
дите.

Добър апетит!

Радостина  Райчева

повярвайте!
Започнах да творя моите амигуруми, вдъх-

новявайки се от случайно клипче в интернет. 
Именно това смятам за ценно в т. нар. „преда-
ване на талант” – една случайна жена на другия 
край на света, англоговоряща, стана моя учител-
ка и вдъхновителка, без дори да подозира за мо-
ето съществуване!

Усвоявайки този занаят, аз реших да направя 
блог, в който да публикувам стъпките в проце-
са на плетене на моите играчки с цел вдъхно-
вение и обучение на моите читатели –  „преда-
ване таланта нататък”. В  lizisfactory.blogspot.
com(Фабриката за ръчна изработка на Лизи) 
може да намерите безплатни указания за пле-
тене на моите дизайнерски играчки. Отскоро 
блогът е обърнат към българската публика. А 
за тези, които не знаят как се плете или нямат 
време затова, но пък искат да (си) подарят нещо 
уникално – приемам поръчки за изработването 
на вашите уникални подаръци!

Ако и вие искате да разкажете и да покажете 
вашите art-идеи, пишете на vestnik@framar.bg

Тиквени хлебчета с пудра захар
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СпОдЕлЕНО С ФРАМАР

ОЧАКвАЙТЕ
За  реклама и въпроси:

www.framar.bg
Брой 27 на вестник „Фрамар“ 

след 20 Март, 2015 г.
Eлектронна поща: 
vestnik@framar.bg

Teлефон за връзка: 
042/ 655 100; 0879 611 100

Мадлен Алгафари: Ние решаваме накъде да насочим вниманието си 
...към нещата, които ни потискат или към тези, за които мечтаем
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средната възраст и начините да излезем от 
нея. 

Какво представлява кризата на средната 
възраст?

Най-често я свързваме с годините, в които 
децата ни вече стават самостоятелни. До този 
момент родителите са им напълно посветени 
и те заемат заслужено време и пространство в 
живота им. И когато децата започнат да излитат 
/това се нарича още Синдром на опразненото 
гнездо/, тогава за родителите започва труден 
период, най-вече за майката, особено на нашите 
географски ширини. Тъй като балканската май-
ка е тип майка-орлица, което между другото не е 
най-добрата версия за майка, когато е прекалено 
присъстваща и когато забравя себе си, защото 
това не е добре нито за нея, нито за децата й, 
нито за съпруга й. Но този тип криза е един пре-
ход от зрялост към остаряване. И ако трябва да 
сме честни, в България се преживява по-скоро 
като преход към остаряване, за разлика от много 
връстници в чужбина, които по-скоро го прием-
ат като преход към време за свобода, за лично 
пространство, за лична реализация, за пътуване. 
А в  този момент българинът едва ли не се пре-
жалва и казва: „Аз вече съм стар”. Тогава идват 
много въпроси от типа на какво направих за себе 
си, бях ли добър родител, какво постигнах, за-
щото много често личната реализация отстъпва 
пред родителството и когато децата изхвърчат, 
има много жени, които казват „ами аз сега какво 
постигнах в моя живот, майка бях, обаче моите 
лични постижения къде са?”. И ако няма такива, 
може да настъпи усещане за неудовлетвореност. 
Ако пък става дума за мъж, обикновено на тази 
възраст от него се очаква той вече да е стабилен, 
да може да осигури сигурност на семейството 
си. И ако финансовата криза в момента не дава 
възможност на мъжа да си направи такива из-

води, той също се чувства някак нереализиран 
в очакванията на света към него – като мъж да 
бъде глава на семейство, да може да осигури 
всичко, от което се нуждаят близките му. Защото 
когато си млад, си по-снизходителен и към себе 
си, в очакванията, които имаш към самия себе 
си. Тогава е простено и си казваш „нормално е 
все още да нямам осигурено жилище”, но когато 
в средната възраст това липсва, то може да бъде 
повод за неудовлетвореност и разклатена самоо-
ценка при мъжа специално.

Могат ли хората да си помогнат сами и кога 
професионалната помощ е препоръчителна?

Помощта от специалист е препоръчителна ви-
наги. Препоръчителна е винаги, защото това е 
процес на израстване. Това не е лечение непре-
менно. Ние все още робуваме на този мантали-
тет, трябва да имам симптом, да ми е зле, за да 
отида да се лекувам, а не просто да раста и да 
се развивам и да се усъвършенствам и да инвес-
тирам в качеството на живота си. Защото това е 
процес на доброволно развитие.

Най-известният психотерапевт в България 
владее перфектно четири езика, завършила е 
психология в Софийския университет, а ед-
новременно с това е получила и образование 
по режисура за драматичен и куклен театър 
в НАТФИЗ. Занимава се с индивидуална и гру-
пова психотерапия на екзистенциални пробле-
ми, конфликти в двойката, психодиагностика, 
неврози, натрапливости, фобии, зависимости, 
хранителни разстройства, психосоматични 
проблеми. 

Мадлен Алгафари безспорно е една от най-
обаятелните жени в България. Разговорите с 
нея не само могат да излекуват всеки душевен 
дискомфорт, но и толкова да ни заредят, че да 
сме готови да местим планини.  

С Мадлен Алгафари разговаряме за така дис-
кутираната през последните години криза на 

Думата „криза” , освен опасност, означава 
и възможност,  как обаче да се научим да не 
се взираме само и единствено в загубите, а да 
виждаме и шансовете, които имаме? 

Трябва да сменим гледната точка, която винаги 
е избор, това е доброволен избор.  Аз решавам 
дали да си насоча вниманието към това, което ме 
потиска, което ме притеснява и ме плаши или да 
си насоча вниманието към нещата, които имам 
и за които е добре да съм благодарен, или тези, 
за които мечтая. Тук е въпрос на избор кое ще 
сложа като фон и кое ще бъде фигура. Ако из-
бирам да виждам негативните неща, естествено, 
че ще ми се струва, че животът ми е провален. 
В същия този момент мога да пренасоча фара на 
съзнанието си към положителните неща, тези, 
които ми дават основание да съм горда със себе 
си или пък тези, за които мечтая, и съответно 
да планирам стъпки, за да мога да позитивирам 
светоусещането си.

Ина Фенерова


