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уведомява всички
желаещи, че започва
курс за начинаещи по
компютърна грамот-
ност за всички възрас-
ти.

Изучава се работа с
Windows, Word, Excel,
Интернет и електронна
поща.

Продължителност:
60 часа

Срок на обучение: 3
месеца

За контакти теле-
фон:

7-55-74 или на мяс-
то в центъра.

Райна Чуховска
Двадесети национа-

лен конкурс на школите
и паралелките по изкус-
твата от Североизточна
България- организатор е
Националното училище
по изкуствата  "Проф.
Веселин Стоянов" гр. Ру-
се. Участниците в кон-
курса са разпределени
във възрастови групи. И
третата награда  катего-
рия пиано в 1 - ва А въз-
растова група - първи и
втори клас  е присъдена
на Йоан Димчовски от
Гостилица.

Двадесет и девет за
децата от тази група и
всичките до едно от гра-
дове, посещаващи шко-
ли, придружавани от пе-
дагози  Каква е подго-
товката на Йоан- два пъ-
ти в седмицата ходи на

Иванка Бамбукова
На 30 май в Клуба на

пенсионера се състоя
изложба, която грабна
сърцата на тези, които я
посетиха, особено на
жените. Помещението, в
което беше подредена
изложбата приличаше
на цъфнала градина, сът-
ворена от сръчните ръ-
це на българката. Има-
ше всички цветове на
дъгата- да се ненагле-
даш. Тази незабравима
красота и умение ни
представиха жените от
кръжок "Райна Княгиня"
към читалище "Просве-
та" от варненския квар-
тал "Аспарухово". От
1966 година кръжокът се
ръководи от Милка Пен-
чева. Дамата е на 83 го-
дини, невероятно жизне-
на, много начетена. Тя с
умение и разбиране ръ-
ководи 50 жени на раз-
лична възраст и с раз-
лични професии, пове-
чето пенсионерки. Оби-
колили са цялата стра-
на и много европейски
държави. През годните
те са успели да възста-
новят много шевици, от
почти всички етнограф-
ски области в България.
Но това е една малка
част от това, което мо-
гат и показват. От някол-
ко години  те посещават
училища, където изнасят
уроци по родолюбие,
обясняват на младите
как да се цени и обича
българското. Госпожа

На 30 и 31.05.2009г. в
Русе сье проведе втория
Национален фолклорен
фестивал. Жури в със-
тав проф.д-р Любен До-
сев, Сашка Ченкова, Ев-
тим Русков, народната
певица Гуна Иванова
оценяваха певци и инст-
рументалисти от облас-
тните центрове, а също
така и от НУИ "Любомир
Пипков" Плевен.

Éîàí îò Ãîñòèëèöà ñ
ïðèçîâî ìÿñòî

уроци в Севлиево при
госпожа Пенка Илева,
баща му го кара дотам,
а иначе всеки божи ден
свири вкъщи. Но повяр-
вайте ми- не е онова за-
дължителното свирене-
тук, в тоя дом нещата си
вървят по един естест-
вен, ненатоварен път
Явяването на Йоан на
конкурса е благодаре-
ние на г- жа Илева. Тя
предлага това участие,
изпраща предложение-
то- заявка, подбира то-
ва, което ще се свири, а
изпълнението е до 5 ми-
нути- резултатът вече го
знаем. А Йоан е истинс-
ки мъж и когато му ка-
зах, че е лауреат на кон-
курс той го прие с дос-
тойнство, лекичко се ус-
михна  и тръгна към сво-
ите детски занимания

Öúôíàëà ãðàäèíà,
ñúòâîðåíà îò ñðú÷íèòå
ðúöå íà áúëãàðêàòà

Милка Пенчева много
компетентно и разбира-
емо ни обясни в коя об-
ласт кои цветове преоб-
ладават. Например за
Софийска област- тъм-
ночервеното и светло-
червеното. Тракийската
се отличава с  жълто и
кафяво, Капанската с
черно, синьо и жълто, а
във Варненско преобла-
дава синьото и сърмата.
Обясни също и кой цвят
какво послание носи-
тъмночервеното е цвят
на кръвта, светлочерве-
ния цвят  са нацъфтели-
те макове по нивите,
жълтото- зрелите житни
полета, зеленото- лива-
дите и горите, синьото-
небето и морето. В мно-
го шевици преобладават
фигури кръстове. Това е
вярата на българката,
която бродирайки на га-
зената лампа вшива
своята вяра и надежда,
че ще се върне нейния
стопанин от война или
от гурбет. Още много мо-
же да се пише  за из-
ложбата на кръжока
"Райна Княгиня" от Вар-
на, но думи само не сти-
гат. Трябва да се види,
за да се почувства тръп-
ката от красотата на на-
шата България. Само хо-
ра с големи сърца, с ро-
мантични души, с любов
към българското, само
едни сръчни женски ръ-
це са способни да сът-
ворят такива неповтори-
ми шевици.

Семинарът е част от
поредицата мероприя-
тия за бременни, които
се организират в София
за втора поредна годи-
на, и за първи път  в ста-
рата столица. На прак-
тика домакин и органи-
затор на семинара е
училището за бременни
"HAPPY MUMS" във Ве-
лико Търново на аку-
шерката Тони Калушко-
ва. За в. "7 дни Дряново"
Тони Калушкова комен-
тира, че преди време е
контактувала с джипи
№1 в общината д-р Не-
но Ненов и има отлични
впечатления. Темата на
семинатър навярно ще
провокира интерес не
само сред майките, аку-
шер-гинеколозите но и
личните лекари, защото
ще разясни съвременни-
те световни тенденции в
акушерството, активно-
то естественото ражда-
не и подготовката за не-
го. Входът е 5 лв. и
включва кафе пауза.

"HAPPY MUMS" е не
просто училище за бре-
менни но и иновативна
компания посветена  на
подкрепата и подготов-
ката на новите семейст-
ва - бъдещите и настоя-
щи мами и татковци за
най- важния момент от
техния живот - раждане-
то и отглеждане на де-
те. Бремеността е вре-
ме на вълнуваща промя-
на, както за родилката,
така и за нейният парт-
ньор, а раждането на де-
те изпълва живота със
смисъл и  щастие.

Бъдещите родители
често имат много въпро-
си и страхове за предс-
тоящото  раждане на
своето дете -  Каква ще
бъде болката? Какво ще
стане, ако има усложне-
ние? Ще бъда ли добра
майка? Какво ще стане,
ако бебето се нуждае от

Ïúðâî ìÿñòî çà
Ñòåôàí Èíêîëîâ â Ðóñå

В първа възрастова
група обаче до 10години
при инструменталистите
призовото място спече-
ли малкият талант от
Дряново Стефан Стефа-
нов Инколов.

Стефан грабна жури-
то и публиката с неверо-
ятните си изпълнения на
гъдулка. Негов  препода-
вател  е Николина Кири-
лова.

Àìåðèêàíêà îáèêàëÿ ñâåòà è ïðîêëàìèðà çà
åñòåñòâåíî ðàæäàíå â äîìà
Äðÿíîâñêèòå ìàéêè ìîãàò äà âèäÿò àêóøåðêàòà, èçðîäèëà íàä 600 áåáåòà ïðè äîìàøíè óñëîâèÿ, íà ñåìèíàð âúâ Âåëèêî Òúðíîâî

Клер Лопринци е традиционна акушер
ка с 30 годишен стаж. Понастоящем
тя преподава в Ehunuikaimalino Ha-

waiian Immersion School, а дейността й се раз-
вива и в други държави по света. Провежда
семинари и обучения, насочени към естест-
веното раждане и асистирането му. Водила е
ражданията на повече от 600 бебета при до-
машни условия. Автор е на множество ста-
тии и публикации за естественото раждане,
и традиционното акушерство. На 14 юни / не-
деля / от 11,30 ч. тя ще проведе семинар за
бъдещи и настоящи майки, лекари и акушер-
ки - в конферентната зала на хотел "Панора-
ма".

специални грижи след
раждането? и мн. други.
Тези страхове са нор-
мални. Подготовката за
раждането, дава отгово-
ри на тези въпроси чрез
знания и подкрепа.

 Важно е да образо-
вате себе си по време
на бременността, да
знаете  какво да очак-
вате, по време на раж-
дането и да  разбирате
какво се случва, кате-
рочна е Тони Калушко-
ва.

Насърчаваме партн
орите да присъстват на
тези обучения, защото
усещането за подкрепа
от близък човек, активи-
ра естествените меха-
низми на организма за
справяне и преодолява-
не на болката по време
на раждането, обяснява
още акушерката.

Училището за бъдещи
родители е част от ма-
щабен проект. Постави-
ли сме си амбициозната
задача да превърнем
ражданета в едно вълну-
ващо, емоционално и
безболезнено преживя-
ване, а отглеждането на
бебето в най - приятна-
та грижа в живота.

Нормално е да об-
съждаме промените, ко-
ито настъпват с тялото
на жената по време на
бременността. Помога-
ме на родилката да тре-
нира тялото си за по-ле-
ко раждане и за да из-
бегнете разкъсвания.
Запознаваме я с разви-
тието на бебето по сед-
мици, обясняваме и
представяме различни-
те етапи на раждането.
Учим я на техники  за
справяне и преодолява-
не на болката - с или без
лекарства, разказва ди-
ректорката на "HAPPY
MUMS".

Сред най-коментира-
ните теми за бременни-
те е въпросът "Епидурал-
на упойка или естестве-
но  раждане?" и "Секци-
ото". Независимо дали  е

планирано  или не, в учи-
ликщето дават знания,
кога това е необходимо
и какво да очаква жена-
та, ако това се случи.
Там учат и как да се об-
щува с бебето преди
раждането. Обръщат
специално внимание на
грижата  за  бебето- тех-

ники за къпане, хране-
не, грижа за кожата на
бебето и мн. др. Така же-
ната е напълно готова за
срещата с детето си, мо-
же да разбира нуждите
му, да познава видове-
те бебешки плач и да
знаете какво е нормал-
но и кога трябва да по-

търсите помощ. Чест
проблем се оказва и
кърменето. В "HAPPY
MUMS" обясняват и за
подготовка на гърдите,
стимулирането на кър-
мата, техниките на кър-
мене и съхранението на
кърмата.

Предлагат още гим-

настика за бременни -
фитбол, аквааеробика,
фитнес с колички за ма-
ма и бебо. Показват на
майките как да поставят
слинг и да носят бебето
в него. В училището за
бременни препоръчват
на жените да завършат

своето "раждане" обра-
зование  приблизително
до 35-36 седмици, така
че да имат достатъчно
време за усвояване на
информацията и практи-
ка на  различните мето-
ди за справяне, които са
научили.

Както всеки спортист се
подготвя за състезание, та-
ка всяка жена трябва да се
подготви физически и да
тренира органите си за
предстоящото раждане.
Йога е чудесен начин за та-
къв тип упражнения за бъ-
дещата родилка. Това са
твърдения на самата Клер
Лопринци. След раждането
жената може да продължи
заниманията си, като води
в залата за йога и бебето,
за да се упражнява и възс-
танови мускулите на стома-
ха и гърба. В мрежата има
сайтове за т.нар. пренатал-

на йога.
Сред твърденията на

Лопринц е, че "Това, което
майката яде е отражение
на здравето на бебето". Же-
ните трябва да ядат много
пресни плодове и зеленчу-
ци, особено тези с тъмни и
зелени листа - зеле, спанак,
броколи. Зеления цвят е га-
ранция за високо съдържа-
ние на витамините А, С,
калций и протеини. Послед-
ните са много важни, защо
изграждат новите клетки.
Затова закуската на бре-
менната трябва да съдър-
жа ядки, кисело мляко и
твърдо сварено яйце. Про-
теини доставят и зърнени-
те и бобови растения. Оп-
тималната дажба е 3 части
зърнени храни и 1 част бо-
бови. Например ? чаша
ориз, ? чаша царевица и ?
боб.

Раждането е голяма це-
ремония за майката и бе-
бето. Преди това да се слу-
чи обаче жената трябва да
е подготвена и да си нап-
рави план за раждане. То-

Îò ñúâåòèòå è ïðàêòèêàòà íà
Êëåð Ëîïðèíöè...

зи план включва място и
време на раждане, кой ще
присъства, какво би иска-
ла жената да се случи по
време на и след самото
раждане. Подготовката мо-
же да включва и набавяне
на аромати /масла, арома-
тизирана свещ/ и музика,
които успокояват родилка-
та, като облекчават ума и
отпускат тялото.

Раждането отваря жен-
ското тяло, ум и дух. В Хо-
ландия например жените
предпочитат да раждат в
дома си. Там има ниска
майчина смъртност и зато-

ва често се твърди, че
такъв тип раждане е
"максимален резул-
тат с минимална на-
меса". В страната на
лалетата, колко по-
образована е една
жена, толкова по-ве-
роятно е тя да избе-
ре да ражда в дома
си.

Проучване сочи,
че 45,7% от всички
раждания в Холандия
са станали само в
присъствието на аку-
шерка, 11,3% в при-
съствието на общоп-
рактикуващ лекар и
43 % в присъствието
на специалист по аку-

шерство и гинекология.
Щом една родилка се

определи като нискориско-
ва, тя обикновено избира
да роди в дома си или в
болница с акушерка.

Изследванията показват
още, че бебета родини в до-
ма показват равно невро-
логично поведение с тези,
които са родени в болни-
ца. Жените избрали да ро-
дят в дома си са с по-висок
ценз и образование. Дори
и богатите холандки, често
предпочитат да избират за
място на раждане дома си.

Клер Лопринци идва за
първи път в България през
2008 г. Тя е от линията на
т.нар. сицилиански акушер-
ки, като е обогатила своя-
та практика с познанието
на индианските и афро-
американските традиции в
акушерството. Мисията й е
да помага на жени от раз-
лични етнически култури да
се възвърнат към естестве-
ното раждане, да възвър-
нат своята сила и способ-
ност да раждат своите де-
ца активно и без вмешател-
ство, в името на едно по-
здраво бъдещо поколение.
Майка е на три големи ве-
че деца, всички работещи
в сферата на образование-
то и медицината. Също та-
ка упражнява природоле-
чение и акупунктура. Оби-
ча да работи за мира в све-
та, вярвайки, че децата ро-
дени в мир, ще израснат па-
зители на мира.

Известната на Запад
акушерка развива дейност-
та си освен в Хаваите и в
други държави по света, в
които се възражда тради-
ционното акушерство. В
личната си 30-годишна
практика тя е допринесла

за раждането на повече от
600 бебета при домашни ус-
ловия без нито една загуба
на майка или дете.

Това навярно обяснява
и факта, че САЩ - страната
с най-развити технологии, е
на второ място по перина-
тална смъртност (смъртност
по време на раждането) в
света. В Холандия, където
жените често раждат у до-
ма, смъртните случаи са
рядкост.

Няма нищо необичайно
в идеите на Клер Лоприн-
ци. Всичко около раждане-
то трябва да е напълно ес-
тествено и нормално. Най-
добре е бъдещата майка да
остане у дома, да се чувст-
ва добре, а не заобиколена
от монитори и апаратура.
Акушерката се доверява на
ръцете си, за да усети дали
бебето се е обърнало, и на
обикновената дървена слу-
шалка, за да чуе сърдечни-
те тонове. Според нея раж-
дането започва напълно
спонтанно.

Предизвикването на
контракции (включването
на система с медикаменти,
най-често с окситоцин) е ед-
но от правилата в болници-
те, срещу което традицион-
ната акушерка твърдо се
бори. Поставянето на упой-
ки за успокояване на бол-
ката също не се препоръч-
ва от американката. Чрез
нежни масажи и топли ком-
преси на перинеума жена-
та може да се спаси от неп-
риятното усещане по време
на контракцията. Това, ко-
ето Клер непрекъснато на-
пътства своите бременни, е
да са в постоянен мислен
контакт с бебето. Страхът е
най-големият враг на раж-
дащата.

Важно е по време на
контракциите бъдещата
майка да се "вслушва" в
движенията на бебето. То
само ще й подскаже, ако
има нещо нередно. Позата,
в която е раждащата, също
не е ограничена, както в
болницата. Жената може
спокойно да се движи, да
застане на лакти и колене,
да легне настрани или прос-
то да седне така, както се
чувства добре. Движението
и гравитацията са важни,
защото подпомагат родил-
ния процес. У дома бъдеща-
та майка може да прави
всичко това без проблеми.

Клер Лопринци твърди,
че жената познава най-доб-
ре своето тяло и сама мо-
же да прецени дали проце-
сът напредва, или не. Аку-
шерката оставя жената да
роди със собственото си
темпо, но тя е до нея през
целия процес. Важно е при
последните няколко напъна
раждащата да е с отворена
уста. Това помага на бебе-
то да излезе по-лесно. За
разлика от медицинското
схващане, че в последната
фаза на процеса не трябва
да яде и пие, традиционна-
та акушерка дава малко во-
да на дамите, които й се до-
веряват.


