
ГЛАВА 1. ВЪНШНИЯТ ВИД

 Външният вид. Идва момент в който изведнаж  започва да ми “пука” от 
това каква ще ми е прическата, какви джинси ще нося, каква блуза... Започват 
сравненията с околните, с това какво те носят, как го носят, какви маниери 
имат... И най-вече - като другите ли съм, нормален ли съм, всичко ли ми е 
наред, защо гърдите ми са толкова големи (малки), не са ли ми много (малко) 
килограмите, защо имам на физиономията си бенка, а приятелката ми - не ? 
Въпроси много, и все страхотно важни ! 
 Дано отговорите ми са били достатъчно изчерпателни и убедителни...

--------------------

 Здравейте д-р Сираков,
 Пише Ви едно 15 годишно момиче. Може би е излишно да Ви казвам колко 
е хубав вестника Ви и най-вече рубриката “Поговори с нас”. Затова ще започна 
направо с проблема си. А той е, че краката ми са много криви. Много страдам 
заради това. Не казвам, че момчетата не ме харесват, дори напротив. Имам си 
приятел, но смятам, че той ще ме зареже заради това когато дойде лятото. Мога 
ли да се справя с проблема си и да си ги изправя по някакъв начин ? И как ? 
Отчаяна съм ! Моля Ви, помогнете ми !
 Искам да Ви питам още - какви са признаците, когато си болен от рак ?
 И още - нормално ли е при височина 1,58 да тежа 45 кг. ?
 Благодаря Ви предварително !
  М., 15 г.

 Мила М., по въпроса за кривите крака съм много склонен да мисля, че не 
си права. Тоест - краката ти изобщо не са криви, а може би поради това, че си 
слаба на теб ти изглеждат така ? Ако толкова те притеснява този въпрос защо 
не отидеш при някой детски лекар, например, и да го попиташ какво мисли 
по въпроса ? Той най-добре ще прецени и ако наистина има нужда от някакво 
лечение (или лечебна физкултура) ще ти каже какво да правиш.
 Болест само “рак” няма. Има “рак на гърдата”, “рак на стомаха”, рак на 
дебелото черво” и т.н. И признаците съответно са от нарушение на функциите на 
органа, който е засегнат от рака.
 При тази височина килограмите са ти малко под нормата, но това с 
възрастта най-често от само себе си се коригира.

---------------

 С болка на сърцето Ви моля - помогнете ми! Имам един проблем, който 
реших да споделя с Вас. Прекалено много е червен цветът на бузите ми. Това 
не е наследствено. Кажете ми това заболяване ли е или не. Препоръчайте ми 
някаква билка, сеанс или може би консултация с лекар.
 Божидара, 15 г.

 Мила Божидара, само един преглед при кожен лекар може да каже със 
сигурност дали това е заболяване или не. Моят съвет е - не търси билки или 
сеанси ами се консултирай с лекар - дерматолог

--------------------



Д-р Сираков, имам един въпрос към Вас. Както знаете, черните точки и пъпките 
са проблем почти за всяко дете на възраст 10 и повече години. Отговорете: На 
какво се дължи това ? У всеки човек ли се появяват ? Какво представлява бялото 
вещество в пъпката ? И от къде идва ?
 Д. ...

 Мили(а) Д., черните точки представляват запушени пори, т.е. запушени 
са изходните отвърстия на мастните жлези, които поддържат кожата мека и 
еластична. А бялото вещество е всъщност мазнината, която се отделя от тях. 
Черните точки не са нещо лошо, но трябва да се отстраняват, тъй като в тази 
задържана мазнина може да започнат да се развиват бактерии. Жлезата се 
възпалява, а това е единия от механизмите, по които се получават младежките 
пъпки. Черните точки обаче не трябва да се махат чрез изстискване. Това 
наранява нежната жлеза и ако се прави с мръсни ръце (или лицето е мръсно) 
може да стане причина за развитието на инфекция. По-добре е след гореща баня 
(или парна баня на лицето) - за да се отпуснат, отворят добре порите, да се 
обтрие лицето с одеколон или тоалетно мляко. При по-големите, отдавна появили 
се точки е най-добре да се потърси помощта на козметик.

----------------

 Скъпи д-р Сираков, пише Ви едно отчаяно момиче, което е на 14 години. 
Имам ужасен проблем: Лицето ми е безобразно - цялото е в пъпки, а се появяват 
и тръни. Аз зная, че това са т.н. „младежки пъпки“ и те се появяват през 
пубертета, но ще изчезнат ли те някога ? А какво да правя с тръните ? Ще Ви 
бъда много благодарна ако ме посъветвате какво да правя. Ще се самоубия иначе 
! Не искам да ми грозят лицето тези пъпки и тръни !
 А., 14 г.

 Мила А., без преглед никакво лечение не може да се проведе. Най-добре е 
да отидете с майка ти при добър козметик, който задъжително обаче ще поиска 
консултация с кожен лекар  и с гинеколог (тъй като не рядко причина за пъпките 
е разстройство на половите хормони в организма). Лечението ще се определи 
след консултацията с тримата - козметик, кожен лекар и гинеколог.

-------------------

Здравейте д-р Сираков !
 Моля Ви, помогнете ми. Имам няколко проблема:
 1. Имам много косми по краката. Наистина аз съм светла и космите ми са 
руси, но са много и дълги и от толкова много чак приличат на тъмни. Майка ми, 
разбира се, не ми разрешава да ги махна. Моля Ви, кажете ми, има ли някакво 
средство, така че след като ги махна да не пораснат отново ?
 2. Имам големи сенки под  очите. Как да направя така, че да изчезнат ? (аз 
не мога да спя много)
 3. Майка ми непрекъснато ми разправя, че веждите не трябва да се скубят 
отгоре. А аз си ги скубя и отгоре. Защо да не трябва? Това вредно ли е ?
 4. Спиралата (за мигли) влияе ли по някакъв начин на очите ? Всички ми 
казват, че след като очите са светли, ще ми се развалят от спиралата. Това вярно 
ли е ?
 Р., 14 г.



 Мила Р., за съжаление все още не е измислено средство, което да маха 
трайно космите по тялото. А майка ти най-вероятно е права като не ти дава да 
ги махаш - отстрани човек по-добре преценява и това, което на теб ти изглежда 
като „страшно окосмяване“ много често от околните изобщо не се забелязва. Това 
особено важи за русите хора.
 2. Чрез по-здравословен живот - разнообразна храна, спортуване, сън - 
най-малко 8-9 часа.
 3. Майка ти има вероятно някакви естетически съображения - може би 
веждите ти са с такава форма, че ако ги скубеш отгоре изглежда грозно ? От 
медицинска гледна точка е все едно - отгоре или отдолу ще ги скубеш.
 4. Спиралата за мигли би могла да предизвика възпаление на клепачите 
или на роговицата на окото. Както на светлите, така и на тъмните очи.

------------------

 ... Аз съм в VII клас, на 12 г. и тежа 69 кг. В момента по телевизията на II 
програма дават „Момичетата от видеоклиповете“. Когато ги гледам колко са слаби 
и със супер фигури ми идва да се разплача. Много ми се иска да съм като тях и 
да мога да нося къси панталонки или ужасно къси поли. В лицето съм хубава, но 
като си погледна тялото направо ще припадна. ... Диана, 12 г.

 ...Проблемът на почти всички момичета е: Как да отслабна? Аз съм една от 
тях. Направо не мога да се понасям. ... Петя, ? г.

 ... Аз съм висока 1,68 и тежа 47 кг. Аз не искам да спра растежа си ами 
искам ако може по естествен начин да напълнея с 5 - 6 килограма. На 13 г. и 
половина съм, с кестенява коси и пъстри очи. Всичките ми роднини са нормални 
или повече закръглени. Много обичам клиновете и късите поли но не се харесвам 
с тях. ... М., 13 г.

 ... Пълна съм много за моята възраст, тежа 90 кг., висока съм 1,60. Искам 
да Ви попитам имам ли шанс да сваля някой и друг килограм и как може да стане 
това ? ... Мария, 14 г.

 ...Тежа 53 кг., висока съм 1,60 м. Искам да стана 46 кг. но не мога. Майка 
ми и брат ми постоянно ме навикват, че ям много. Подиграват ми се. Краката ми 
са ужас. Като облека бански не мога да ги гледам. Коремът ми е троен, а пък в 
бански - ужас. ...Мая, 14 г.

 Мили момичета ! (Интересно, че само момичета пишат, недоволни от 
килограмите си ?!) Едва ли има човек, който да е абсолютно доволен от външния 
си вид. (Под секрет да ви кажа - включително и аз !). Както виждате - М. е 
висока 1,68, тежи 47 кг. и иска да напълнее. Мая пък е висока 1,60, тежи 53 
кг. и иска да стане 47 кг ! Диана пък би искала да прилича на „Момичетата 
от видеоклиповете“ ! На всички вас искам първо да дам, може би най-често 
употребяваната формула за идеално тегло - „Ръста в сантиметри, минус 100 и 
минус 10 % от останалата цифра.“ Ще използувам за пример Мая: висока е 160 
см: 160-100=60; 10 % от 60 е 6; 60-6=54. Идеалното и тегло е 54 кг. Тя пише, 
че е тежка 53 кг - следователно е дори един килограм под нормата. Всяка от вас 
може сама да си направи изчислението и изводите. 
 Ако килограмите са в повече, най-физиологично (по най-естествен начин !) 
те могат да бъдат намалени с ограничаване на сладките неща, сладките напитки, 
тлъстите ястия, тестените произведения (хляб, баници, баклави и др.) и с много 



спорт ! 
 Ако килограмите са в норма, а не сте доволни от фигурата си - това може 
да се коригира пак със спорт. И с много воля - актриси от рода на „Момичетата от 
видеоклиповете“ полагат страшно много усилия за да имат и поддържат „супер“-
фигурите си - те спортуват усилено по няколко часа всеки ден ! Тичат, играят 
аеробика, вдигат тежести. И пазят диета. Изобщо - никак не им е лесно !
 А на момичетата чиито килограми са под нормата бих казал - недейте се 
угоява. Постепенно, с възрастта се идва до естествено напълняване и закръгляне. 
И ако вие сега положите усилия и напълнеете после положително ще изпаднете 
в обратната ситуация - да се мъчите пък да отслабнете. Което е много трудно. А 
колкото до носенето на клинове и къси полички - точно на слабите момичета те 
стоят най-добре.

-----------------

 Здравейте д-р Сираков, казвам се Мария и съм на 16 г. Имам няколко 
въпроса. Когато едни родители не са подписали брак и детето се е родило между 
годежа и брака, значи ли, че е незаконно родено ?
 Вторият ми въпрос е, че между краката, по-точно на „онова място“, космите 
ми са много дълги и като сложа бански те се виждат. Как да ги премахна ? Чудя 
се как ги махат манекените, а и тези под мишниците ? И последния и най-важен 
въпрос. Искам да отслабна и не мога. Аз съм на ръст 160 см. и тежа 70 кг. Преди 
бях слаба, но не разбрах от какво напълнях толкова. Моля Ви помогнете ми !

 Мила Мария, първо, терминът „незаконно родено“ е едно безкрайно 
остаряло понятие. В съвременните закони не се прави разлика между децата 
родени от родители, които имат подписан брак и от родители, които нямат 
такъв. Ако бащата на детето (когато няма подписан брак) признае детето за 
свое и то носи неговото име, юридически, за детето няма никакво значение 
родителите му имат ли брак или не. На втория ти въпрос: дължината на космите 
си е индивидуална особеност на организма. Тя може да се коригира частично с 
ножица, самобръсначка (за да не се виждат извън банския) или с козметични 
средства (както правят най-често манекените) - с депилиращи кремове и 
лосиони. Това са кремове, които съдържат вещества, най-често разтварящи 
косъма. Зоната, която човек иска да обезкосми се намазва с крем, чака се 
известно време и кремът се изстъргва с дървена лопатка (заедно с космите) 
напълно безболезнено. Разбира се те после пак порастват и манипулацията 
трябва да се повтаря.
 По въпроса за отслабването - най-добре се отслабва като се ограничат 
мазните, тестените и сладките храни, и се спортува активно. Така отслабването е 
най-физиологично и здравословно.

-----------------

 Здравей скъпи вестник ! Казвам се Мария от Момчилград. Аз съм на 14 
години, а съм много слаба - само 41 кг. Кажете ми как да надебелея ? Чета 
много вестници като „Хубава жена“, „Ние жените“, „Лечител“ и др. свързани с 
жената и здравето. Във всички пише „как по-лесно да отслабнем“, а няма - как да 
надебелеем. Искам да се обърна към специалист но майка ми ще каже „Яж повече 
и няма да имаш нужда от специалист!“. Кажете ми, как да надебелея ?
 Мария, 14 г.

 Мила Мария, никъде не виждаш съвети за надебеляване, защото от такива 



няма нужда. Тук майка ти е права - яж много, повече тестени и сладки неща, не 
спортувай нищо, излежавай се по цял ден и тлъстинките ще се натрупат „за нула 
време“. Само че, сигурен съм, много скоро след това ще се хванеш за главата, 
ще кажеш „Леле на какво съм заприличала ! Какво направих !“ и ще поискаш да 
отслабнеш. Това обаче става вече много трудно ! Да не говорим, че килограмите 
„в повече“ са почти винаги свързани и със „заболявания в повече“. Затова - моят 
съвет: живей си такава каквато си. Ако се чувствуваш добре, ако не боледуваш 
много често - не ти трябва да напълняваш. 
  
-------------------

Здравейте д-р Сираков,
 Пише Ви едно 14 годишно момиче.Мисля, че няма нужда да Ви казвам, че 
много ми харесва рубриката “Поговори с нас”. А ето ги и моите два въпроса:
 1. Имам два пръста луфт между краката. Изпробвах всички възможни 
упражнения но нищо не помогна. Вече наближава лятото и се носят къси 
панталони, но мен ме е срам, защото много личи. Посъветвайте ме с какво мога 
да го премахна.
 2. Много съм висока и има ли някакво средство за смаляване на ръст или 
поне да не раста повече.
 Благодаря Ви предварително.
 Я., 14 г.

 Мила Я., почти съм сигурен, че на този “луфт” обръщаш внимание само ти. 
Престани да се заглеждаш в него и нещата ще се оправят. А подобни “луфтове” 
изчезват от само себе си, с течението на годините.
 2. Средства за смаляване няма. Основният, най-интензивен растеж е до 
идването на първата менструация. След това продължава някъде до 17 - 18 г. с 
много по-бавно темпо, с по 1-2 см. годишно.

---------------------

Драга редакция на вестник Супер Рик, пиша своето писмо за рубриката „Поговори 
с нас“. Аз съм на 15 години, от гр. Видин. Лия е измисленото ми име. Проблемът 
ми е този, че имам голям бюст за моята възраст. Много ми е неприятно, когато 
съучениците ми се подиграват. Не искам до нося сутиен, защото се чувствувам 
неудобно в него и от околните. Искам да зная какъв друг начин има освен да 
нося сутиен, за да запазя гърдите си.
 Лия, 15 г.

 Мила Лия,
 Това, че имаш голям бюст не бива да те притеснява. Ти се сравняваш 
вероятно с твоите съученички, които може би са малко по-назад от теб в 
развитието си. А да се подиграваш на човек за формата или големината на някоя 
част от тялото му е най-малкото глупаво. И говори за все още детски акъл. По 
въпроса за сутиена - трудно ми е да отговоря. По принцип - друг начин няма. Но 
дали е необходимо ? Най-добре е може би лекар да прецени !

----------------------

 Пише Ви едно 14 годишно момиче от София. Имам един проблем, от който 
много се притеснявам. Гърдите ми са ужасно малки за възрастта ми - като на 12 
годишно момиче. Можете ли да ми кажете какво трябва да направя за да мога по 



естествен път да се развивам нормално. На каква възглавница трябва да спя - на 
висока или на ниска ? С каква вода трябва да се къпя - с топла или със студена ?  
Трябва ли да правя някакви упражнения ? Моля Ви, помогнете ми !
 А.К., 14 г.

 Мила А.К., ако следиш редовно в. „Супер Рик“ сигурно си срещнала вече 
писма с проблем подобен на твоя, както и такива с точно противоположния. 
Сравнително рядко се срещат хора, които да са доволни от външния си вид. 
Особено пък на вашата възраст. И много често обект на недоволството при 
момичетата са гърдите. Едни се оплакват от малки гърди, други - от големи. 
Хубавото е, че природата е общо взето справедлива и се е погрижила и за едните 
и за другите - 
както има момчета които харесват големите гърди, така има и не по-малко, 
които харесват малки гърди. А в края на краищата едно момче няма да те 
хареса заради гърдите, а заради това което си като човек, като характер, като 
възпитание, поведение и, разбира се, и като външен вид - лице, фигура, коси, 
очи, облекло... Тук вече влизат като елемент и гърдите. Виждаш колко много 
неща има да „харесва“ едно момче - гърдите са само един елемент от тях и то 
далеч не най-важния.
А конкретно за твоите гърди - дали се развиват нормално или изостават може 
да се каже само след преглед. Трябва да се прецени кога са започнали да се 
развиват, в какъв стадий на развитие са, има значение и това дали ти имаш вече 
мензес, дали е редовен, колко си висока, колко си тежка... Виждаш колко много 
неща трябва да се преценят. 

 И още 25 страници...


