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КАК ДА СЕ СПРАВИМ  
С КОШМАРИТЕ

сън, а само единична заплашител-
на картина. След повторно заспи-
ване в повечето случаи споменът 
за случката изчезва. Тази форма на 
сънуване нерядко е съпровождана 
от ходене на сън.

Защо преживяваме  
кошмари
Причини за възникването на кош-
мари има много: стресови ситуации 
и преживени травми като тормоз, 
насилие, злополука, военен инци-
дент или друго натоварващо психи-
ката събитие, което човек е изпитал 
лично или на което се е оказал сви-
детел. Нещата, от които се страху-
ва в ежедневието си, често намират 
отражение в сънищата му – напри-
мер страхът от кучета или змии, но 
също негативните спомени от дет-
ството, комплексите, тревогите и 
притесненията му. В кошмарите го 
откриват дори реални преживява-
ния и усещания, които се е опитвал 
да пренебрегва и да не допуска до 
себе си в будно състояние.
Също генетичното предразпо-
ложение може да изиграе важна 
роля при възникването на кошма-
ри. Проф. Михаел Шредл обясня-
ва: „Американски изследовател е 
установил, че хората с т.нар. тънки 
граници преживяват по-често кош-
мари от останалите. Най-често те 
са креативни, емпатични, чувстви-
телни личности и упражняват нео-
бичайни, редки, в повечето слу-
чаи творчески професии. При всич-
ки положения те не успяват добре 
да се разграничат от стреса. Едно 
ново изследване свидетелства за 
това, че актуалното ниво на стрес 

Всеки човек сънува. 
Преобладаващата част от 
сънищата обаче остават в 

подсъзнанието и човек може да 
разкаже за тях само тогава, кога-
то е събуден по време на сънува-
нето им. Независимо дали това се 
дължи на външен дразнител (силен 
шум, миризма, будилник), или на 
стряскане от кошмарно видение. 
Защо сънуваме? Учените все още 
не са дали еднозначен отговор на 
тази загадка. Но теории има много: 
по време на сън обработваме ста-
рата информация и постъпилата 
през деня нова, като я свързваме 
с нещата, които актуално ни зани-
мават, казват едни. Други изхож-
дат от това, че нощем по време на 

Между 3 и 5% от европейците редовно страдат от кошмари, 
но малка част от тях търсят професионална помощ. При това 
съществуват ефективни методи на терапия, които помагат 
страшните нощни видения да се държат далече от леглото.

сън тренираме умения, които са 
ни необходими през деня, а трети, 
че докато сънуваме преработваме 
натрупаните през деня емоции.
Какво обаче представляват кош-
марите?
В много езици етимологията на 
думата се свързва с идеята за 
демоничен произход на „лоши-
те“ сънища, т.е. с представата за 
демон, предизвикващ плашещите 
видения: на гръцки думата за кош-
мар и съответно за внушаващият 
го демон е ефиалтес, на латински 
incubus. Познатият от германска-
та митология малък земен дух Alb 
(елф) например сяда върху гърди-
те на заспалия и му отнема възду-
ха, като предизвиква страшни съни-

ща (на немски Albtraume). Подобен 
е произходът на английската дума 
nightmare, която идва от по-стари-
те niht maerе (демонът на нощта), 
както и на навлязлата впослед-
ствие в българския език френска 
дума caushemar. Интересен факт 
около образа на смущаващия съня 
„легнал върху гърдите таласъм“ е, 
че учените са го подкрепили със 
съвременни проучвания, доказа-
ли, че ако човек спи по гръб или 
има нещо тежко върху гърдите си 
(например домашен любимец), то 
кошмарите му са неизбежни.
При напрегнати ситуации всеки 
сънува страшни сънища от време 
на време. Регулярно с тях се 
сблъскват 3 до 5% от европейците. 
За т.нар. хронични кошмари специ-
алистите говорят, когато сънуващи-
те ги преживяват веднъж на седми-
ца или по-често.
Какви са причините за тях? Проф. 
д-р Михаел Шредл, психиатър и 
психотерапевт от Централния 
институт по психическо здраве в 
Манхайм, който е експерт по про-
блемите, свързани с нарушения 
на съня и сънищата, ги обясня-
ва по следния начин: „По време 
на кошмарен сън се освобождават 
силни негативни емоции – напри-
мер отвращение, скръб, срам или 
тревога. При 80 до 90% от хора-
та става въпрос за страх или пани-
ка. По правило подобни сънища 
водят до непосредствено събужда-
не. Съществуват обаче и натовар-
ващи сънища без директно събуж-
дане.“
Най-често кошмарите се въртят 
около ситуации, в които сънуващи-
те биват преследвани, преживяват 
нещо застрашително като безкрай-
но пропадане в нищото или биват 
опасно наранени. Много анкетира-
ни докладват и за това, че преживя-
ват собствената си смърт или тази 
на близък човек.
Под термина “Pavor nochturnos” про-
фесионалистите разбират стряска-
що нощно събуждане от дълбо-
ката фаза на съня, наричано още 
нощен страх. Повечето сънували не 
могат да си припомнят тогава целия 
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оказва огромно влияние върху чес-
тотата на сънуване на кошмари. 
Това означава, че при личностите 
с подобно предразположение дори 
нормално възприемани от други 
хора събития могат да отключат 
кошмари през нощта.“

Кошмарите имат  
и положителна страна
Страшните сънища обаче изпълня-
ват и позитивна функция в нашия 
живот. Според изследвания в 
областта на психологията и физи-
ологията кошмарите през нощта са 
едни от начините, по които човек 
преработва негативните емоции, 
натрупани през деня. Така те му 
позволяват да се справи с тях и 
представляват своеобразен фил-
тър, който предпазва психиката от 
претоварване.

живота ни не е наред или пък е 
излязло от баланс. Ако в сънища-
та си например непрекъснато бяга-
ме от някаква опасност, е много 
възможно в ежедневието ни да е 
възникнал сценарий, от който съз-
нателно или не се опитваме да 
се измъкнем. Кошмарите често 
пъти дават на мозъка ни възмож-
ност – поне според предположе-
нията на невролозите – да се сор-
тира информацията, да се осъзна-
ят преживяванията, да се прида-
де смисъл на усещанията и в край-
на сметка те да се преработят. Ако 
обаче кошмарите се повтарят отно-
во и отново, тази помощна функ-
ция може да бъде изгубена.“ Затова 
психолозите съветват да не се пре-
небрегват натрапчивите повтарящи 
се кошмари и да се вземат бързи 
мерки за преодоляването им, най-
добре с помощта на специалист. 

Кошмарите при децата
Кошмарите се срещат при деца-
та точно толкова често, колкото 
и при възрастните. Изследванията 
обаче показват, че редовните кош-
мари при децата рядко са свързани 
с училищния стрес. Много по-чес-
то те се провокират от скандали в 
семейството, сблъсък с тежко забо-
ляване или смърт на близък човек.
Изследователите все пак са открили 

Най-често срещани  
ситуации при нощните 
кошмари
l Падане – 40%
l Преследване – 26%
l Парализиране – 25%
l  Закъсняване за важна среща  

– 24%
l  Преживяване на собствената  

смърт или смъртта на близък 
човек – 21%

l Заплаха – 20%

Освен това кошмарите посочват 
проблемите, които съзнанието 
трябва да преодолее. Те изкарват 
на повърхността скрити страхове, 
а след като бъдат идентифицира-
ни и осъзнати, става по-лесно човек 
да се пребори с тях. Д-р Аника 
Гизелман, психолог и психотера-
певт от университета в Дюселдорф 
казва следното: „Кошмарите могат 
да бъдат знак за това, че нещо в 

една особеност при детските кош-
мари: „Животни се срещат много 
по-често в кошмарите на деца-
та, отколкото в тези на възрастни-
те хора“, - казва психотерапевка-
та Гизелман. „Това може да са се 
обясни с т.нар. хипотеза за контину-
итета на съня. Според тази хипоте-
за нещата, които играят важна роля 
в нашето ежедневие, се появяват 
най-често в съня. А при децата 
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това нерядко са домашните любим-
ци. Филмите, комиксите и книжки-
те с приказки също често пъти са 
населени с животни, а понякога и 
с притежаващи животински черти 
чудовища. Установени са са специ-
фики и при при различните полове. 
Малките момчета сънуват по-чес-
то големи и много опасни животни 
като динозаври, докато в кошмари-
те на момичетата по-често се сре-
щат по-малки животни като паяци 
или змии.“

Едно сериозно нарушение, 
което трябва да бъде  
лекувано
Постоянно повтарящите се кошма-
ри могат да окажат силно въздей-
ствие върху общото състояние на 
организма. Засегнатите се оплакват 
от повишена податливост на стрес 
както в професионалния, така и в 
личния си живот, от намалена дее-
способност, от нарушения на съня, 
свързани със заспиването и качес-
твото на нощната почивка, от емо-
ционална потиснатост и колебания 
на настроението, които могат да 
доведат до депресии и неврози. 
Наблюдават се също телесни симп-
томи като физическа умора, главо-
болие или стомашни болки.
По-често кошмарите възникват в 
рамките на нарушение, свързано с 
психическо натоварване или пост-

травматично стресово разстрой-
ство (ПТСР), което може да се про-
яви часове, месеци или години след 
преживения стрес. „Тогава кошма-
рите могат действително да придо-
бият застрашаващи размери“, - е 
на мнение проф. Шредл. „Особено 
когато не бъдат лекувани причи-
ните. Понякога към нощните кош-
мари се добавят т.нар. флашбеко-
ве (flashbacks) – едно светкавично 
повторно преживяване на травма-
тичното събитие през деня.“
Независимо че хората с хронич-
ни кошмари живеят под натиска на 
прогресивно влошаваща се симпто-
матика - както в психически, така 

и във физически план - едва 30% 
от тях се обръщат за помощ към 
специалист. „Информираността 
за съответните терапевтични въз-
можности за съжаление е твър-
де ниска“, - обяснява експертът 
Шредл. „Това е много жалко, тъй 
като хроничните кошмари могат да 
бъдат успешно лекувани в наши 
дни. При всички случаи не с анти-
депресанти, седативни средства 
или анксиолитици, които не пома-
гат при хронични кошмари, а могат 
и да влошат състоянието.“

„Осъзнатият“ сън може  
да бъде усвоен
Позитивен ефект на кошмарите 
за сметка на това може да окаже 
т.нар. осъзнато сънуване. Когато 
човек спи, той не изпада в неосъз-
нато състояние, а в такова, което в 
сравнение с будното е с по-ниска 
степен на съзнание. „Осъзнатият“ 
или ясният сън е такъв, при който 
сънуващият осъзнава, че сънува. 
Изследователите на съня опреде-
лят това състояние като дисоциа-
тивно поради наличието на будни 
и спящи фази в него. Тези съни-
ща могат да бъдат наблюдавани с 
помощта на електроенцефалогра-
фия (ЕЕГ), като на по-ниските чес-
тоти отговарят вълните на спящото 
състояние, а на по-високите - тези 
на будното.
При осъзнато сънуване човек може 
активно да направлява случващото 
се в съня и така да насочва кошма-
рите например в позитивна посока. 
Обикновено осъзнатото сънуване 
се случва рядко. Възможно е обаче 
то да бъде усвоено и по този начин 
човек да се окаже в състояние да 
се пребори с нощните си страхове.
Друг успешен метод за справяне 
с кошмарите е терапията посред-
ством конфронтация. При нея 
пациентът записва протичането на 
постоянно повтарящия се кошмар, 
като през деня многократно чете 
записаният текст на глас. Целта е, 
свързаните с това чувства да се 
преживяват отново и отново и човек 
толкова дълго да се занимава с 

негативното съдържание на кошма-
ра, докато сънят – след определена 
степен на притъпяване – не изгуби 
значението си.

IRT-методът – как могат  
да бъдат пренаписани 
сънищата
Като особено ефективен срещу 
кошмари се е доказал IRT-методът 
(съкращение от „Imagery Rehearsal 
Therapy“ или „Imagery Rescripting 
Therapy“). Тази терапевтична 
форма е била развита от специа-
листа по сънищата д-р Бари Краков 
от Албакърки в Ню Мексико (САЩ). 
Психотерапевката Аника Гизелман 
обяснява: „Всъщност и двете поня-
тия се използват за една и съща 
терапевтична форма. Към настоя-
щия момент експертите просто не са 
на едно мнение, дали основопола-
гащият градивен елемент на лече-
нието е повторението (rehearsal), 
или пренаписването (rescripting). 
Това е причината все още да се 
използват и двата термина.“
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Проф. Райнхард Пиетровски и 
Йохана Трюнкер от университе-
та в Дюселдорф са развили от 
IRT-метода стандартизирана тера-
пия против кошмари, която изис-
ква общо 8 сеанса с продължи-
телност от 50 минутни. В първия 
сеанс на пациента се дават позна-
ния за хигиената на съня и естес-
твото на кошмарите. Накрая засег-
натите биват въвеждани в отпусна-
то състояние с помощта на отпус-
каща техника като прогресираща 
мускулна релаксация. В това със-
тояние те записват или разказват 
за постоянно повтарящия се сън. 
Следват имагинерни упражнения и 
фантазийни пътувания, чрез които 
пациентите обмислят как конкрет-
но биха могли да насочат кошма-
ра си така, че той да загуби своя-
та предизвикваща страх или пани-
ка сила.
Същността се състои в това, човек 
да си припомни първоначалното 
протичане на кошмара и след това 
съвсем съзнателно да го пренапи-
ше позитивно. Щом вече е устано-
вено новото протичане на съня, в 
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Проф. Михаел Шредл е на мне-
ние, че IRT-терапията е подходя-
ща не само за възрастни, но също 
за бързо и ефективно лечение на 
детски кошмари: „Децата с тяхна-
та огромна креативност се повли-
яват особено добре от тази форма 
на терапия. Едно пилотно изслед-
ване с 9 деца на възраст от 9 до 11  
години показва, че честотата на 
лоши сънища при тях е спаднала 
от 2,5 на 0,5 кошмара на седмица.  
Родителите, които са усвоили тера-
певтичната форма, могат и сами да 
помогнат на децата си в приемано-
то с чувство за сигурност и доверие 
домашно обкръжение.“

Как страшните  
сънища накрая изчезват
Провеждането на когнитивна пове-
денческа терапия в рамките на IRT-
метода от запознат с лечението 
психотерапевт е достатъчна за пре-
одоляване на нощните страхове. 
Продължаваща с години психоте-
рапия според експертката Гизелман 
в повечето случаи не е необходи-
ма: „Естествено възможно е кош-
марите да са причинени от реал-
ни преживявания, например слу-
чили се в детството, за които паци-
ентът няма съзнателен спомен. По 
правило обаче е достатъчно да се 
отстрани нарушението вместо да 
се правят опити да се лекуват поот-
делно причините. При много паци-
енти това довежда до положителни 
резултати и помага да се отърват от 
страшните сънища.“
Ако човек страда от натрапчиви 
повтарящи се кошмари, които го 
потискат и пречат на емоционално-
то му състояние, може да опита да 
си помогне и сам. За целта докато е 
в будно състояние трябва да измис-
ли решение и щастлив край на пре-
следващия го лош сън. През деня 
и особено преди заспиване тряб-
ва често да си припомня желана-
та развръзка и да репетира новия 
край. Добре е да се опита да разга-
дае смисъла на кошмара и да про-
мени неговото значение.
Не бива да се забравя, че негатив-
ните нощни изживявания могат да 
имат и чисто физиологични причи-
ни. Различни фактори и състояния 
на тялото преди или по време на 
сън могат да се отразят на качес-
твото му и да породят чувство за 
безпокойство. Преяждането непо-
средствено преди лягане например 
повишава метаболизма и мозъчна-
та активност. Добре е да се избяг-
ват богато подправените и мазни 
храни преди заспиване. Силната 
музика, напрегнатите книги, пред-
ставления и филми също могат да 
доведат до напрежение и съответ-
но до лоши сънища. Несъмнено 
негативно влияние на качеството 
на съня оказват дрогата, алкохолът 
и някои медикаменти. n

рамките на две седмици той тряб-
ва всекидневно да го упражнява 
за около 5-10 минути. Най-добре 
е това да се прави непосредстве-
но преди заспиване в колкото е 
възможно по-отпуснато състояние. 
След като се прецизират и затвър-
дят научените техники, последният 
сеанс е посветен на това да се про-
вери тяхната ефективност.
Д-р Аника Гизелман обяснява прин-
ципа на действие на IRT-терапията 
по следния начин: „През деня човек 
се намира в състояние на духа и 
чувствата, което е свързано с нощ-
ните му кошмари, например страха 
от опасност. Когато човек в будно 
състояние си повтаря: “Та аз изоб-
що не съм в опасност”, тогава тяло-
то му престава да отделя и свър-
зания с това състояние адрена-
лин.“ И след това допълва: „Става 
въпрос за това, човек евентуално 
да се освободи от чувството на без-
изходица и безкрайно сънуване, а 
по този начин да премахне и меха-
низма, по който протича непрекъс-
нато повтарящия се кошмар. При 
това той се свързва вече с поло-
жително чувство на осъществява-
не на контрол върху случващото 
се.“ След успешното приключване 
на IRT-терапията натрапчивият сън 
изчезва напълно или най-малкото 
човек престава да се буди от кош-
мара – ако той продължава да се 
повтаря – и просто не си го спомня 
на сутринта.
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БЪРЗА ПОМОЩ

ЗА ВСЯКА  
БОЛКА – БИЛКА
Те са тайни нашественици или гости в 
нашата градина и тяхната целебна сила 
съвсем не е мит: единайсет ефективни 
лечебни растения, чиито активни съставки 
са признати от съвременната медицина.

Лайка (Matricaria chamomilla) 
Едва ли има друга билка, изследвана 
толкова основно от науката. При това 
списъкът с полезните й действия е 
дълъг. Нейните частично летливи със-
тавки, между които т.нар. сесквитер-
пени като бизаболол, имат ясно изра-
зен антибактириалeн, противовъзпа-
лителен и фунгициден (противогъ-
бичен) ефект. Успокояващото й, спа-
змолитично и стимулиращо възстано-
вителните процеси действие е също 
убедително доказано. Всичко това е 
превърнало непретенциозното рас-
тение в универсално оръжие срещу 
възпаления на дихателните пътища, 
устата, устната кухина, инфекции в 
областта на ануса и гениталиите, при 
стомашни и чревни оплаквания, мен-
струални болки, кожни дразнения и 
заболявания от всякакво естество. 
Някои от съдържащите се в билката 
съставки освен това оказват в мозъка 
действие, подобно на синтетичните 
успокоителни средства, като се зала-
вят за същите рецептори.

Теснолист живовляк  
(Plantago lanceolata) 
Неговата лечебна сила се крие в лис-
тата: те съдържат слузни вещества 
и иридоиди, които имат противовъз-
палително и антибактериално дей-

ствие. Включен в състава на бронхиал-
ни сиропи, живовлякът образува пред-
пазен филм и успокоява лигавицата 
на дихателните пътища, като по този 
начин смекчава сухата дразнеща каш-
лица. Съдържащите се в растението 
дъбилни вещества действат адстрин-
гентно и кръвоспиращо. В народната 
медицина билката се използва също 
като средство за първа помощ при 
рани. Нарязани на ситно свежи листа, 
например намаляват отока и успокоя-
ват болката при ухапване от насекоми. 
Използваната от хилядолетия билка е 
пренебрегвана досега от науката, но 
дори малкото направени изследвания 
свидетелстват за широкия й спектър 
на действие. Медиците от универси-
тета във Вюрцбург се опитват да про-
менят това положение и са предло-
жили билката да бъде призната като 
„лечебно растение на 2014 година“.
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ЗА ВСЯКА  
БОЛКА – БИЛКА

избор: те успокояват болката, имат про-
тивооточно действие и противодей-
стват на възпалението. Оздравителният 
процес се стимулира от съдържащите 
се в билката слузни, дъбилни вещества 
и алантоин. Едно изследване показва, 
че след 5-дневно приложение на мази-
ло с екстракт от черен оман при пациен-
ти с болки в гърба се наблюдава трайно 
подобрение. Друго изследване доказва 
ефективното му лечебно действие при 
изкълчване на глезена.

Лавандула  
(Lavandula angustifolia) 
Извличаното от цветовете на расте-
нието етерично масло може да бъде 
открито в много сапуни, парфюми и 
добавки за баня. Междувременно беше 
научно доказано и неговото ефектив-
но лечебно действие: през последни-
те 7 години поредица от изследвания 
свидетелстват за ефективността на 
съдържащ чисто лавандулово масло 
медикамент при тревожност, безпо-
койство и безсъние. Действието му се 
дължи на съдържащите се в аромат-
ното етерично масло съставки – лина-
лол и линалилацетат, които блокират 
навлизането на калций в клетките и по 
този начин препятстват отделянето на 
норадреналин. Доказано е, че за лече-
ние на страхови неврози лавндулови-
ят препарат е точно толкова ефекти-
вен, колкото и обичайните анксиоли-
тици. За разлика от него обаче те имат 
редица нежелани странични реакции 
– правят пациентите вяли, отпусна-
ти, неработоспособни и зависими към 
употребата им.

Глог (Crataegus laevigata) 
От бодливото растение с нежни цве-
тове се добива ефективно средство 
за поддържане на нормална сърдечна 
дейност. Неговите активни вещества, 
между които флавоноиди, стимулират 
и укрепват сърдечния мускул, активи-
рат циркулацията на кръвта, разши-
ряват кръвоносните съдове на сърце-
то и го снабдяват по-добре с кислород. 
Пациенти със сърдечна недостатъчност, 
които са приемали препарат, съдържащ 
глог в продължение на 3 години, подоб-
ряват симптомите, а следователно и 
качеството си на живот с около 43%, 
докато група, подложена на терапия с 
обичайни медикаменти, показва подоб-
рение с около 41%. Друго изследване 
показва, че рискът от сърдечен инфаркт 
със смъртен изход значително нама-

Анасон (Pimpinella anisum) 
Споменава се в съчиненията на Плиний 
Старий, присъства в списъка на Карл 
Велики за култивиране на лечебни рас-
тения, а етеричното масло от него се 
добива още от ХI век. Именно на богато-
то му съдържание в семената се дължи 
отхрачващото, антисептично и спазмо-
литично действие на билката. Тя спо-
мага за отделянето на бронхиалните се- 
крети, отпушва носа и се прилага като 
ефективно помощно средство при лече-
ние на ангина, ларингит, фарингит, брон-
хит, синузит и бронхиална астма. Освен 
това притежава температуропонижа-
ващо и патогонно действие. Според 
изследванията анасонът доста успеш-
но се справя с определени бактерии и 
благодарение на своето щадящо дей- 
ствие е особено подходящ за малки 
деца. Народната медицина препоръч-
ва ароматната билка и при различни 
смущения на стомашно-чревния тракт 
(липса на апетит, болезнени колики, 
метеоризъм, гастрит), отделителната 
система (възпаление на пикочните пъти-
ща, камъни в бъбреците) или за стиму-
лиране на млечната секреция на кър-
мачки. Благодарение на своето арома-
тизиращо и успокояващо действие ана-
сонът успокоява нервите и се препоръч-
ва на хора, страдащи от безсъние.

Жълт кантарион  
(Hypericum perforatum) 
Дори веселите му жълти цве-
тове настройват оптимистично. 
Съдържащите екстракти от жълт кан-
тарион медикаменти са поне толко-
ва ефективни при лечението на уме-
рена депресия, колкото стандартните 
антидепресанти. Точно както при син-
тетичните препарати във високи дози 
те оказват доказуемо равностойно на 
тях действие. Билката съдържа хипе-
рицин, който инхибира захващането на 
серотонин - „хормона на щастието“.  По 
този начин концентрацията му в мозъ-
ка се повишава. При външна употре-
ба, например под формата на кремове 
или масла, жълтият кантарион оказва 
противовъзпалително и предпазващо 
клетките действие и е ефективно сред-
ство при лечението на невродермит.

Черен оман  
(Symphytum officinale)
При възпаления на бурсите (околостав-
ните торбички), контузии, навяхвания и 
други закрити рани мазилата и компре-
сите с екстракти от черен оман са добър 
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си. Учените са доказали, че ехинаце-
ята повишава нивото  на пропердин 
в организма – плазмапротеин, който 
активира имунната система и осигуря-
ва защита срещу вируси и бактерии. 
Те свидетелстват също, че действието 
на екстракта е най-добро, ако се прие-
ма превантивно 1 седмица преди очак-
ваната простудна или грипна вълна 
или при появата на първи симптоми на 
инфекция на горните дихателни пъти-
ща, гърлото или ушите. Изследвания 
на Кралския колеж по медицина във 
Великобритания показват, че ехина-
цеята е единствената алтернатива на 
лекарствата, препоръчвана от лекари-
те при начални прояви на нов възпали-
телен процес. Ефективността на леко-
витото растение се дължи на съдържа-
щите се в него флавоноиди, полизаха-
риди, инулин, бетанин, фенолни съеди-
нения и фитостероли. Все още недобре 
изследвани обаче остават други съдър-

жащи се в него вещества като ехина-
цеин, ехинолон и ехинацен. Освен 

като имуностимулиращо сред-
ство познатото от традиционна-
та индианска медицина на севе-
роамериканските шамани и лечи-

тели растение е използвано също 
за лечение на рани, артрит и рев-

матизъм. 

Пеларгония  
(Pelargonium sidoides) 
Известното с африканското име умка-
лоабо растение е разпространено само 
в ограничен ареал на Южна Африка и е 
със силно изразен лечебен ефект при 
заболявания на дихателните пътища. 
Открито към края на 19 век от Чарлз 
Хенри Стивънс, то било успешно прила-
гано от него дори за лечение на тубер-
кулоза. Едва 100 години по-късно обаче 
учените установили точния му механи-
зъм на действие. Екстрактът от коре-
на покрива лигавицата на дихателни-
те пътища със своеобразен защитен 
филм и по този начин предпазва от 
проникване на болестотворни причи-
нители. Освен това възпрепятства раз-
пространението на проникналите вече 
в организма микроорганизми (вируси 
и бактерии). Посредством т.нар. бус-
тер ефект (подсилващ ефект) се акти-
вират Т-клетките на имунната система, 
които успяват да унищожат нарасналия 
брой болестотворни причинители. При 
това се улеснява отделянето на секре-
тите и се предотвратява по-нататъшно-

то размножаване на вредните 
микроорганизми. n

За контакти: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД 

София 1528, бул. Христофор Колумб 64, 
София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4, тел.: 02/ 979 12 19; факс: 02/ 971 12 17

лял, когато засегнатите освен обичай-
ните терапевтични средства приемали 
и препарати, съдържащи глог.

Бял трън 
(Silybum marianum) 
Медикаментите с екстракти от бял трън 
се назначават като поддържаща тера-
пия при хронични възпалителни чер-
нодробни заболявания, цироза и дори 
при причинени от токсини увреждания 
на черния дроб. Тайната на лечебна-
та ефективност на билката се крие във 
флавоноида силимарин. Той стимулира 
регенерацията на чернодробните клет-
ки, предпазва външните клетъчни мем-
брани от чернодробни отрови и повиша-
ва нивата на глутатион в черния дроб. 

Глутатионът е отго-
ворен за изчист-

ването на организма от хормони, лекар-
ства и химикали, а високите му нива 
в черния дроб увеличават детокс-ка-
пацитета. 

Червен канатарион 
(Centaurium erythraea) 
Чай или тинктура от червен кантарион 
ефективно противодействат на възпа-
ленията, макар на вкус да не са особе-
но приятни - билката е твърде богата на 
горчиви вещества. Те обаче предлагат 
надеждна помощ при храносмилателни 
смущения, газове и разстройство, тъй 
като регулират дейността на панкреаса, 
черния дроб и жлъчката. Растението 
може да бъде от помощ и при загуба на 
апетит, което се наблюдава преди всич-
ко при по-възрастни хора. Учените пред-
полагат и други възможни области на 
приложение. Едно пилотно изследване 
например показва, че вместо с антиби-
отици леките възпаления на пикочния 
мехур могат да бъдат лекувани с комби-
нация от растителни екстракти от жълт 
кантарион, розмарин и девесил.

Ехинацея 
(Echinacea purpurea) 
Извличаният от корена на 
билката екстракт е със 
забележителни имуно- 
стимулиращи свойства. 
Изследванията показ-
ват неговия позитивен 
ефект срещу грипни, 
херпесни и други виру-
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ви останали интактни (незасегнати). 
Благодарение на тези многообещава-
щи резултати, учените се надяват на 
по-нататъшни успехи в борбата с рака 
с помощта на златни частици.

Алтернативни методи  
на лечение със злато
В университетската медицина през 
80-те и 90-те години на ХХ век зла-
тото с терапевтична цел се назна-
чавало за лечение на ревматоиден 
артрит преди всичко под формата на 
златни соли, които се инжектирали на 
пациента. По този начин почти във 
всички случаи се отчитало подобре-
ние, златните инжекции обаче имали 
голям недостатък – терапевтичният 
успех настъпвал едва след месеци и 
се наблюдавали нежелани реакции. 
Поради тази причина днес много спе-
циалисти се дистанцират от инжекти-
рането на златни соли.

В Древен Египет не само сарко-
фазите били обковавани със 
злато и големците обкичвани 

с него. Те го приемали и вътрешно 
за телесно и духовно пречистване. 
В Древен Китай благородният метал 
бил прилаган при душевни проблеми 
и сърдечни нарушения. Китайските 
лекари го признавали също като 
незаменимо анти ейджинг средство, 
което витализира тялото и продължа-
ва живота. В днешно време научните 
изследвания действително показват, 
че приемът на злато регулира обра-
зуването на т.нар. металоензим СОД 
(супероксид дисмутаза) – важен анти-
оксидант, противодействащ на сила-
та на свободните радикали и пора-
ди това съдействащ за продължава-
не на живота. В индийската аюрведи-
ческа медицина златото също играе 
важна роля от прастари времена и 
тази традиция продължава до ден 
днешен. Изхожда се от това, че то не 
само оказва силно лечебно действие, 

но подобрява също интелигент-
ността и подсилва имунна-

та система. Това е причи-
ната на някои бебетата 
да се дават малки коли- 

чества злато, например под форма-
та на капки. Изследванията показ-
ват, че по-късно тези деца притежа-
ват по-силен имунитет и показват по-
добри постижения в училище. В него-
леми количества като микроелемент 
злато може да бъде открито в човеш-
кия мозък. Затова чрез допълнител-
ния му прием мозъчната дееспособ-
ност може да бъде подобрена.

Новите познания
Това, че златото притежава силни 
лечебни сили, е известно отдавна. 
Дълго време обаче не се знаеше 
на какво точно почиват и се 
търсеха научни доказател-
ства. Шведски и аме-
рикански учени меж-
дувременно откри-
ха такива. Според 
тях приемането на 
злато в минимални 
дози оказва регули-
ращо човешката имунна 
система действие и по-точно златни-
те соли предотвратяват изчезването 
на един протеин от имунните клетки, 
който може да предизвика възпали-
телни реакции.

Пилотно изследване, при което 
в продължение на 3 месе-

ца на студенти се дава-
ло колоидно злато, показ-
ва, че коефициентът на 
интелигентност на тези 
студенти нараснал с 

около 20%! Интересното 
било, че след преустано-

вяване приема на злато, тех-
ният коефициент на интелигентност 

отново се понижил до приблизител-
но изходните нива. Как е възмож-
но това? Отговорът се крие в невро-
ните – нервните клетки, които прие- 
мат информацията, преработват я и я 
провеждат по-нататък. Това се случва 
с помощта на синапси, чрез които се 
извършва предаването на сигналите 
към други нервни клетки. Очевидно 
миниатюрните колоиди активират 
нервните импулси, а така и информа-
ционния поток между невроните. 

Нано злато срещу рак
При изследванията на рак също се 
заговаря за златна терапия. Учените 
от университета Райс в Хюстън, 
Тексас, са създали миниатюрни час-
тици от силициев диоксид, покри-

ти със злато, които са били успеш-
но приложени при неоперабилни 
тумори. Микрочастиците абсорби-
рат електромагнитните вълни в близ-
кия инфрачеревен спектър и по този 
начин се загряват. Златните наночас-
тици са миниатюрни. За сравнение: 
една наночастица се съотнася към 
големината на футболна топка така, 
както футболна топка се съотнася 
към големината на Земята.
Изследователката Дженифър Уест и 
нейните колеги направили пробен екс-

перимент. Туморни и 
здрави клетки били 
смесени със злат-
ни наночастици, 
след това облъче-

ни с инфрачервена 
светлина. И действи-

телно загретите тумор-
ни клетки били унищожени, 

докато заобикалящите ги здра-

ЛЕЧЕНИЕ СЪС ЗЛАТО
Използването на златото като лечебно средство има дълга традиция. Като и много 
други ценени през вековете натурални терапевтични средства то привлича интере-
са на съвременната наука. При това методите за самолечение със злато стават все 
по-популярни, тъй като според специалистите „златната медицина“ повишава инте-
лигентността, регенерацията и виталността.
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ва ¼ л вино. След охлаждането му 
до стайна температура и изваждане-
то на пластината, виното се пие на 
малки глътки.
Варианти: Загрява се ¼ л вино с 
позлатен при бижутер малък бър-
зовар и след това се пие топло на 
малки глътки.
Приложение: Игуменката препоръч-
вала златното вино при алергии, екзе-
ми, гастрит и леки ревматични със-
тояния.
ЗЛАТЕН ХЛЯБ
Приготвяне: 2 до 3 с.л. брашно от 
спелта трябва да се смесят с 1,2 до 
1,5 г чисто злато под формата на теч-
ност или прах. С известно количество 
вода сместа се измесва на тесто, което 
може да се овкуси по желание. После 
се разделя наполовина, като едната се 
оставя сурова, а другата се изпича на 
180 градуса. Първият ден човек прие-
ма суровото тесто половин час преди 
закуска, а на следващия изпечената 
питка отново по същото време.
Приложение: Златният хляб между 
другото намира приложение при рев-
матизъм, полиартрит, автоимунни 
заболявания, висока температура и 
вирусни инфекции.
БИСКВИТИ ЗА НЕРВИ
Приготвяне: Необходими са 400 г 
брашно от спелта, 250 г масло, 150 
г захар, 200 г сурови смлени бадеми, 
20 г канела, 20 г мускатово орехче, 
20 г карамфил, 2 яйца, 1 щипка сол 
и 5 г чисто злато на прах. Съставките 
се разбъркват добре и се оставят да 
престоят 30 минути на студено. След 
това тестото се разточва с дебели-
на около 2 мм, нарязва се на малки 
форми и се изпича върху хартия за 
печене за 20 минути на 180 градуса.
Приложение: Бисквитите имат успо-
кояващо и балансиращо психиката 
действие. Златото подсилва стреси-
раните нерви. Според Хилдегард фон 
Бинген човек трябва да изяжда по 3 
до 6 бисквити на ден. Тъй като злато-
то се задържа дълго време в тялото, 
човек не бива да приема тези бискви-
ти непрекъснато, а само като курс на 
лечение или превантивно за цялостно 
подсилване на организма.

Колоидното злато 
– един чудодеен лек
„Златото за пиене лекува всички 
болести, то обновява и възстановява 
тялото“, - тези думи принадлежат на 
Парацелз (1493 – 1541), чиито лечеб-
ни успехи били легендарни и чиито 
„спагирични“ средства се използват 
до ден днешен.

Колоидното злато представлява под-
ходящ за пиене колоиден разтвор с 
висок лечебен потенциал, който акти-
вира жизнените сили и витализира 
организма. То може да бъде прилага-
но по много начини, но за разлика от 
използваните в алопатичната медици-
на златни соли не предизвиква неже-
лани странични реакции. Колоидно 
злато може да бъде създадено, ако 
човек добави миниатюрни златни час-
тици с големина между 1 и 100 нано-
метра (1 нанометър = 1 милиард-
на част от метъра) към дестилирана 
вода и те се разпределят в нея. Тези 
колоиди прихващат умрелите клет-
ки, транспортират ги чрез кръвта и ги 
извеждат извън тялото. Така се подоб- 
рява енергийният поток в организма, 
което е предпоставка за добро здра-
ве. При това клоидното злато повли-
ява електромагнитните свойства на 
организма и може да хармонизира 
нарушените енергийни нива, които са 
причина за много болести.

Най-накрая отново  
във форма
Липсата на енергия е типичен про-
блем на нашето време, от който стра-
дат много хора. Човек се справя с 
дневното натоварване по-скоро труд-
но, отколкото лесно и се радва, когато 
след приключване на изпълнения със 
стрес ден може да се отпусне в легло-
то. Това обаче не е пълноценен живот 
и е добре да се вземат своевременни 
мерки, за да не се стигне до невроза 
или депресия.

Но има много други методи на тера-
певтично приложение на златото, 
които са ефективни, без да предиз-
викват странични реакции. Към тях 
се причисляват преди всичко течно-
то и колоидното злато. Благородният 
метал намира приложение също в 
хомеопатията. Човек може да се въз-
ползва от лечебната сила на златото 
под много форми – то може да бъде 
приемано вътрешно като таблетки, 
пито като течност, инжектирано или 
пък да се прилага върху кожата под 
формата на крем, серум и дори да се 
носи като бижу. Използвано външно 
разбира се то действа значително по-
слабо в сравнение с директното му 
доставяне в организма.

От аптеката  
на Хилдегард фон Бинген
Известната игуменка и лечителка 
от Средновековието (1098 – 1179) 
е открила много рецепти, които се 
използват с успех до ден днешен. 
Между тях са известното златно вино, 
златният хляб или пък бисквитите за 
нерви. Фино раздробено златото се 
задържа в стомашно-чревния тракт 
до 2 месеца, без да се разтваря, след 
което се отделя изцяло от организма. 
При това не се наблюдават нежелани 
странични реакции.
ЗЛАТНО ВИНО
Приготвяне: Малка златна пласти-
на (1 г) се поставя във вода, която 
се кипва. След това тя се излива и в 
горещия съд с пластината се нали-

Какви стимулиращи  
здравето ефекти  
притежава златото
Общи въздействия:
l подсилване на жизнените сили;
l подобряване на имунната защита;
l  подсилване на съединителната  

тъкан;
l  хармонизиране на ендокринната  

система и дейността на  
жлезите с вътрешна секреция.

Помага при различни  
заболявания като:
l ревматизъм и артроза;
l сърдечно-съдова слабост;
l  нарушения на обмяната на 

веществата;
l фибромиалгия;
l главоболие и мигрена;
l вирусни инфекции;
l ракови заболявания;
l алергии.

Злато за психиката и нервите:
l подсилва нервната система;
l  повишава способността  

за концентрация;
l  притежава подобряващо 

настроението действие при 
депресия;

l  предотвратява появата на 
страхове;

l редуцира стреса;
l  помага при безсъние и липса 

на мотивация.

Колоидното злато би могло ефектив-
но да помогне в случая, тъй като чрез 
златото енергийните полета в тяло-
то ще се активират и ще се подсили 
нервната система. Често пъти лип-
сата на енергия произтича от клет-
ките, когато митохондриите – „елек-
троцентралите на клетката“ – са с 
намален капацитет. Тъй като коло-
идното злато въздейства на клетъч-
но ниво, то може да помогне за въз-
становяване функцията на митохон-
дриите, която се състои в доставяне-
то на енергия на клетъчно равнище. 
За целта е необходимо човек редов-
но да приема златни колоиди за про-
дължителен период от време, най- 
добре няколко месеца.

Как да си направите 
колоидно злато сами
Колоидно злато човек може да купи 
от аптеката или да поръча чрез 
интернет, но може да си направи и 
сам. Особено при дългосрочна упо-
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треба, това може да се окаже добър 
вариант.
От какво се нуждаете:
l Уред за електролиза на вода (йон-
но-пулсиращ)
l Два златни електрода
l Чаша за вода (около 200 мл)
l Дестилирана вода
Приготвяне: Дестилираната вода се 
затопля и сипва в чаша. В нея се 
поставя йонният пулсатор с двата 
златни електрода и уредът се включ-
ва. След 10 до 12 часа водата е годна 
за употреба. Концентрацията е < 1 
ppm (което отговаря на хомеопатич-
ната концентрация D6). Колоидното 
злато трябва да се съхранява в бутил-
ка от тъмно стъкло, за да се предпаз-
ва от светлина. По този начин може 
да се съхранява до 3 месеца.
Дозиране: Когато се използва като 
подсилващо средство, обичайната 
доза за възрастен човек е 1 до 2 ч.л. 
на ден, приемани най-добре сутрин и 
вечер, или 1 с.л. вечер. По-големите 
дози е добре да бъдат консултирани 
с лекар или специалист.
Действие: Възможно е да се наблю-
дава позитивен ефект непосредстве-
но след приемане на колоидното 
злато, но в повечето случаи са необ-
ходими няколко седмици или месеци, 
докато колоидният разтвор напълно 
разгърне действието си.
Допълнителен съвет: Ако се налага 
да засилите своята работоспособност 
било поради предстояща презента-
ция, интервю, изпит, или друго пред-
ставяне, няколко часа преди събити-
ето може да приемете допълнителна 

порция колоидно злато. Това ще заси-
ли фокуса и концентрацията ви.
Лесен вариант: Може да позлатите 
при бижутер малък бързовар и с него-
ва помощ да произвеждате колоид-
но злато. Водата се кипва с позлате-
ния нагревател, охлажда се до стай-
на температура и е готова за консу-
мация.

Една силна комбинация 
- злато и витални гъби 
В китайската традиционна медици-
на комплексните действия на витал-
ните гъби са познати от хилядолетия. 
Те регулират лечебните сили на орга-
низма и подсилват имунната систе-
ма. Най-важните между тях са ший-
таке, рейши, кордицепс и майтаке. 
Правилно приемани, виталните гъби 
са в състояние да се справят с корена 
на много заболявания и по този начин 
да лекуват.
Ново е свързването на виталните гъби 
със злато, т.нар. златно-гъбена тера-
пия. Гъбите могат например да бъдат 
накиснати в златно вино и след това 
консумирани. Виталните гъби доста-
вят ценни въглехидрати, витамини, 
минерали и микроелементи като желя-
зо, калий, магнезий, фосфор, силиций 
и др. В комбинация със свойствата на 
златото имунната защита трайно се 
подобрява и може успешно да неутра-
лизира вредните въздействия.

Блестящо  
красиви със злато
Златото притежава способността да 
задържа течности, което го превръ-
ща в привлекателна суровина за коз-
метичната индустрия, особено при 
производството на предназначените 
за хидратация на кожата продукти. 
Обогатен със злато крем или маска се 
отразява благотворно на кожата и я 
поддържа еластична. При това благо-
родният метал стимулира обезпечава-
нето на кожата с кислород. Бръчките 
се изглаждат чрез златните пигменти, 
тъй като се регулира производство-
то на еластин и колаген. Затова гле-
зената със злато кожа изглежда здра-
ва, гладка и свежа. Допълнителен 
плюс е антибактериалното действие 
на златото, което може да се окаже от 
помощ при кожни проблеми.

Златото – медицина  
без граници
Като лечебно средство златото вина-
ги е било и ще бъде прилагано. 
Полезните му свойства бяха меж-
дувременно нееднократно доказани 
и съвременната наука продължава 
да върви по следите на множество-
то му лечебни ефекти. Колкото пове-
че доказателства за стимулиращите 
здравето действия на златото могат 
да бъдат представени, толкова по-
големи са шансовете да бъде пре-
хвърлен здрав мост между ценните 
стари лечебни практики и съвремен-
ната медицина. n
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МАСЛА ЗА КОЖАТА И КОСАТА

Все повече производители на козметика залагат на 
етеричните масла, тъй като правят кожата еластична и 
свежа, заздравяват косата и ухаят изключително при-
ятно. Какви ползи могат да донесат и за какво трябва 
да се внимава - прочетете в следващата статия. 

по правило те не се рафинират, а се 
оставят натурални. Едно високостой-
ностно масло обаче се определя и 
от други фактори, които не се отчи-
тат от био-тестовете като например 
качеството на посевите, начинът на 
съхранението им, като и съдържание-
то на пероксид – една стойност, която 
показва колко продължителен е бил 
контактът с въздуха, на който е било 
изложено маслото по време на произ-
водство. Тъй като подобни раз-
лики в качеството на маслата 
не се посочват на опаковки-
те, данните за тях могат да 
бъдат изискани единствено 
от производителите, което 
в повечето случаи е трудно 
изпълнимо.

СО2 - екстракция: Какво  
е това?
Съдържащите етерични масла плодо-
ве не се преработват еднакво добре: 
докато ядките, маслините, бадеми-

ните радикали, подсилват присъщия 
на кожата защитен мастно-киселинен 
слой и задържат влагата в нея (напр. 
маслата от семена на нар, черен кими-
он или арган). Много подходящо за 
зряла кожа е и маслото от дива роза, 
което е богато на изглаждащия кожа-
та провитамин А. Маслото от бял трън 
също се счита за източник на младост, 
тъй като подобрява еластичността. 
Маслата от черен кимион и лайка регу-
лират сухата кожа и смекчават бръчки-
те, аргановото масло я регенерира, а 
маслото от касис я витализира. 

Био-масла: Винаги ли са 
по-добри от конвенционално 

използваните?
За растителните масла от кон-

тролирано биологично про-
изводство можем да сме 
сигурни, че не са обремене-
ни от химически инсектици-
ди или съдържащи се в поч-

вата тежки метали – затова 

Анти-ейдж: Кои масла  
за лице смекчават бръчките?
С напредване на възрастта кожата 
произвежда все по-малко мазнини и 
става по-суха. Растителните масла са 
идеално средство за грижа, тъй като 
са с богато съдържание на естествени 
антиоксиданти, които неутрализират 
негативното въздействие на свобод-

те и авокадото благодарение на висо-
кото си съдържание на масла и сред-
на твърдост дават относително висок 
добив, гроздовите семки и тези на 
ракитника или пък фините семена на 

амаранта много труд-
но могат да бъдат 

изстискани с оби-
чайните механич-

ни методи. В тези случаи все по-чес-
то се прилага т.нар. СО2- екстракция, 
при която семената се поставят в кон-
такт с въглероден диоксид под високо 
налягане и ниска температура. В тези 
условия те се пукат и освобождават 
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МАСЛА ЗА КОЖАТА И КОСАТА

маслата си. При спиране на налягане-
то, въглеродният диоксид се изпарява 
и остава чистото етерично масло.

Аромати на базата  
на етерични масла: 
Маркетингов трик, или?
Не, те действително имат някои пре-
димства: от една страна поради теж-
ката база се задържат върху кожа-
та по-дълго в сравнение с обичайни-
те парфюми на базата на алкохол. От 
друга страна са с по-добра поноси-
мост и са по-подходящи за чувстви-
телна кожа.

Чувствителна кожа:  
Понася ли всяко масло?
Не. Тъй като тя реагира чувствително 
на влияния на околната среда, е добре 
да се използва минимално дразнещо 
кожата масло, което допълнително 
запълва малките дупки в мастно-кисе-
линната бариера на кожата. Идеално 
за целта е успокояващото лаванду-
лово масло или бадемовото масло, 
което съдържа до 20% от облекча-
ващата линолова киселина и до 5% 
палмитинова киселина, които под-
държат бариерната функция на кожа-
та. Маслата от трънка и семена на 
краставица също успокояват чувстви- 
телната кожа, като успоредно с това 
подсилват нейната защитна бариера.

Цвят: Какво повече  
от другите може да  
предложи колорацията  
на маслена основа?
Оцветителите на маслена основа по 
принцип са по-добре поносими от оби-
чайните бои за коса, тъй като съдържа-
щите се в тях масла от цвят на лайка, 
пасифлора (маракуя) или слънчоглед 
изглаждат повърхностния лющещ се 
слой на скалпа и успоредно с това 
стимулират присъщия на косата про-
цес на пигментация. Те се състоят до 
60% от грижещи се за кожата и коса-
та масла, които са много по-щадящи 
от химическите еквиваленти. При това 
растителните пигменти от маслата се 
поемат по-добре от косата и следова-
телно се задържат по-дълго.

Масла за коса: Защо изведнъж 
се заговори за тях?
Те се грижат за косата едно-
временно в много аспекти: 
заглаждат цъфтящите й 
краища и я предпазват 
от изсъхване, пое-
мат се във вътреш-
ността на косъма 

и изглаждат външната му повърхност, 
така че светлината да рефлектира 
по-добре и да прави косата блестя-
ща. Маслата от кориандър, кайсия и 
ленено семе са особено подходящи 
за грижа на косата, тъй като й прида-
ват здрав и искрящ вид. Независимо 
от това с употребата им не бива да 
се прекалява. За да се избегне ефек-
та омазнена коса, само няколко капки 
трябва да се разтрият на дланите и не 
по-често от веднъж на ден след изми-
ване внимателно да се разпределят 
по повърхността на косата. При много 
фина или бързо омазняваща се коса 
употребата трябва да е рядка, мини-
мална или никаква.

Кожа на главата: Когато  
се масажира с масло косата 
се омазнява, или?
Това е вярно. Ето защо маслото тряб-
ва да се използва пестеливо – в коли-
чества не по-големи от необходими-
те за осъществяването на масажа и 
след това косата трябва да се измие 
основно – при необходимост някол-
ко пъти. Независимо от това употре-
бата на масла за масаж на скалпа в 
някои случаи си заслужава неудоб-
ствата. Особено през зимата сухата, 
предразположена към лющене и сър-
беж кожа на главата е добре да се 
масажира веднъж седмично: преди 
всичко аргановото или фъстъченото 
масло с високото си съдържание на 
мастни киселини размекват люспи-
те и успокояват дразнещия сърбеж. 
Гераниевото етерично масло също 
успокоява сърбежа, както маслата 
от шипка и маслодайна роза (Rosa 
damascena), които осигуряват отлич-
на грижа за скалпа и косата.

Шампоан: Не утежняват  
ли маслата още повече 
тънката коса?
Съдържащите се в шампоаните масла 
са точно дозирани, така че косата да 
бъде обгрижена, без да остане слеп-

нала и омазнена. При това 
конвенционалните масла 

междувременно могат 
така да бъдат проме-
нени в лаборатория, 
че ефектът на омаз-
няване да изчезне. 
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Маслото от африканска макадамия 
например осигурява на косата сатенен 
блясък, без да я утежнява.

Пъпки: Няма ли да се  
влошат от маслата за лице?
Който страда от проблеми по кожа-
та, често пъти избягва употребата на 
богати кремове за лице поради широ-
ко разпространеното мнение, че те 
най-вече предизвикват образуване-
то на пъпки. Антропософските дер-
матолози обаче излизат от схваща-
нето, че при добавянето на мазнина 
кожата получава сигнал, че самата тя 
трябва да произвежда по-малко маз-
нина – и действително след извест-

но време порите на кожата се сви-
ват и стават по-фини. Определящо 
за това обаче е изборът на правил-
ни масла: маслените извлеци от мага-
решки бодил, невен, коноп или листа 
на нийм например не са комедогени и 
не предизвикват запушване на пори-
те. Също маслените извлеци от мор-
кови регулират секрецията на мазни-
ни при смесена кожа.

Почистване: Какво повече 
могат съдържащите масла 
почистващи продукти?
Когато човек се мие, той не щади 
кожата си, тъй като дори топлата вода 
извлича влагата й: топлината съдей-

ства за отваряне на порите и съдър-
жащата се в тях мазнина се отмива. 
Обогатените с масла почистващи про-
дукти веднага заместват изгубените 
собствени мазнини на кожата. В ком-
бинация с лецитин маслото от авока-
до още при взимането на душ осигу-
рява на чувствителната кожа хидра-
тация. Много подходящо за щадящо 
почистване на кожата е и сусамово-
то масло.

Сухо масло: Какво е това? 
Звучи като противоречие...
В действителност то не е сухо: бла-
годарение на ниското съдържание на 
мастни киселини и структурата на 
някои свои съставки т.нар. леки масла 
се поемат от кожата много по-бързо 
от други. Най-известни между тях са 
маслата от жожоба и арган, но също 
маслото от лайка се усвоява лесно и 
бързо. В първият момент от нанася-
нето им върху кожата обаче „сухите“ 
масла са с много подобна на остана-
лите масла консистенция.  

Произход: Откъде се  
доставят растителни масла?
Производителите на козметика са 
наясно, че растителните масла стават 
все по-обичани и популярни – както 
по нарасналото им търсене, така и по 
по-високите изкупни цени. За да под-
сигурят добро качество, преди всичко 
био-марките непрекъснато разработ-
ват нови феър трейд проекти – търго-
вия, от която и фермерите от страни-
те с ниска социална култура извличат 
полза. Така например голяма част от 

розовото масло на европейския пазар 
идва от България или Авганистан, а 
аргановото масло се доставя предим-
но от Мароко. Разработват се и про-
екти за внасяне на рициново масло 
от Индия.

Грим: Смесване на фон дьо 
тен с масло – действително 
ли функционира това?
Да. Това позволява на основата да 
бъде по-лесно нанесена и по-рав-
номерно разпредена върху кожата. 
Така тя придава на лицето гладък и 
свеж вид, без то да изглежда омазне-
но. За целта е най-добре да се изпол- 
зва бързо поемащо се от кожата масло 
– например от гроздови или аргано-
ви семки: една капка се поставя на 
върховете на пръстите и се смесва с 
грима непосредствено преди нанася-
нето. При смесена кожа обаче облас-
тите около основата на носа, брадич-
ката и челото е добре да не се трети-
рат с новосъздадената смес.

Невродермит: За какво  
трябва да се внимава  
при проблемна кожа?
При страдащите от невродермит 
хора защитната функция на кожата 
е ограничена, затова потенциалните 
алергени по-лесно проникват в нея. 
Изпитано средство за грижа са син-
тетичните, високо пречистени масла, 
които не дразнят кожата - съдържащи-
те ги козметични препарати обикнове-
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но разполагат с надпис „продуктът е 
подходящ за страдащи от невродер-
мит хора“. Тези, които предпочитат да 
залагат на натуралната козметика, се 
насочват към био-щандовете и т-нар. 
„неутрални“ или „сензитивни“ серии: 
те се ограничават с използването 
на малко съставки и съдържат само 
добре поносими масла – от баде-
ми, жожоба или нахткерцен (вечерна 
иглика). Независимо от това е добре 
да се хвърли поглед върху списъ-
кът със съставки: някои производите-
ли например използват ланолин, тъй 
като е подобна на кожната мазнина, 
други употребяват лайка или невен, 
тъй като залагат на противовъзпали-
телния им потенциал и преценяват 
риска от алергии като минимален в 
сравнение с полезното действие.

Качество: По какво се разли-
чават различните масла?
Една от основните разлики се със-
тои между рафинираните и натурал-
ните етерични масла. Рафинираното 
масло се извлича и дезодорира с 
помощта на разтворител, така че да 
остане трайна, неутрална като мириз-
ма и вкус течност. При този процес се 
изгубват много от ценните растител-
ни вещества и витамини – успоред-
но с това обаче изчезват и възможни 
критични вещества, например служе-
щите за защита на растението състав-
ки или пък алергени, които могат да 
създадат проблеми при чувствителна 
кожа. Диференцират се също извлича-
ни чрез топло или студено пресоване 
етерични масла. „При топлото пресо-
ване растителните части се загряват 
на водна пара при 85 до 115оС“, - обяс-
нява експертката по натурална козме-
тика Андреа Дам. „По този начин доби-
вът на масло се увеличава 5 до 8%, но 
успоредно с това се губят важни вто-
рични растителни вещества.“

Печат за качество: Какво 
издава той за съдържащите  
се в продукта етерични масла?
Ако върху опаковката на козметичен 
продукт бъде открит печат като “BDIH” 
или “Nаture”, човек може да е сигу-
рен, че в него се съдържат естестве-
ни етерични масла. Междувременно 
все повече производители на кон-
венционална козметика се отказват 
от употребата на синтетични масла 
и на опаковките на продуктите им се 
съдържат надписи като „Без минерал-
ни масла“ или „Без парафини“.

Замърсяване: Как гарантират  
био-марките, че техните 
масла не съдържат  
проблемни вещества?
Съдържащите етерични масла рас-
тения са особено застра-
шени, тъй като те са 
в състояние бързо 
да свързват отрови 
от околната среда. 
Затова производите-

лите на натурална козметика, които 
така или иначе получават суровини-
те си от устойчиво земеделие, ги под-
лагат на постоянни проверки, за да са 
сигурни, че не съдържат евентуални 
замърсители. „Успоредно със сензор-
ните проверки на миризмата, вкуса 
и цвета, с помощта на газов хрома-
тограф точно се установяват и съдър-
жащите се вещества във всяка отдел-
на проба, взета от различни маста на 
изследваното растение“, - обяснява 
експертката Андреа Дам.

Време: Колко време е необходимо,  
за да се поеме маслото  
от кожата?
Когато се прилагат като грижа за тяло-
то, леките (сухите) масла се поемат 
обикновено не по-дълго от един богат 
крем за тяло – усвояват се от кожата 
напълно и след няколко минути човек 
може да облече дрехите си. По-дълго 
време отнемат за сметка на това масла-
та за лице, особено при смесена кожа: 
затова е добре сутрин човек да започ-
ва тоалета си именно с тях и едва след 
това да маже тялото, да разресва коса-
та си и т.н. Така маслото ще има време 
да попие преди нанасянето на грима.

Уелнес: Кои масла са  
най-подходящи за масаж?
В този случай по-подходящи са не 
леките, а тежките масла като кокосо-
вото или от пшенични кълнове, тъй 
като те се усвояват по-бавно и се 
задържат по-дълго върху кожата. Това 
ги превръща в идеално средство за 
масаж, като омазнява ръцете на маса-
жиста за дълго време и позволява без-
проблемно извършване на масажни-
те процедури. За по-добро релаксира-
не на тялото и психиката масажните 
масла често пъти се обогатяват с аро-
мати на лавандула, лотус или цитрусо-
ви цветове. n




