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    МЪЖЕТЕ   И ЖЕНИТЕ
  БОЛЕДУВАТ    РАЗЛИЧНО

Когато изпита глад, мъжът посяга 
към пържолата или стека. Със 160 г  
консумация на месо на ден силни-
ят пол надвишава употребата на 
месо и колбаси почти два пъти в 
сравнение с жените. Те пък спо-
ред статистиката посягат по-често 
към кошницата с плодове.

Наред с психическите и социални различия 
изследователите на половете търсят обяснения 
за статистическите разлики също в биологичния 
строеж и хормоналните специ-
фики на мъжкия и женския 
организъм. 

включително в областта на меди-
цината. Така например в целия 
свят жените живеят по-дълго от 
мъжете – европейките средно с 
6-7 години! Сърдечно-съдовите и 
раковите заболявания се срещат 
по-често при мъжкия пол, жени-
те пък страдат по-често от хро-
нични болки. Мъжете и в днешно 
време продължават да се отнасят 
по-небрежно към здравето си и да 
поемат повече рискове – пушат и 
употребяват повече алкохол, хра-
нят се по-нездравословно и по-
рядко ходят на лекар.
Разликите обаче се проме-
нят, когато жените се изравня-
ват с мъжете в консумацията на 
тютюн, алкохол и месни продукти. 
Оше повече, че женският орга-
низъм понася по-малки количес-
тва нездравословни съставки. 
Актулни изследвания на “Cora” 
и “Nurses’ Health” показват, че 
увеличената консумация на чер-
вено месо и колбаси при жени-
те е свързана с повишен риск 
от сърдечно-съдови заболявания, 
и особено от сърдечен инфаркт. 
Високото кръвно налягане, диа-
бетът, нарушенията в обмяната 
на мазнините, липсата на движе-
ние, затлъстяването и негативни-
ят стрес при всички положения 
увеличават този риск. При това 
продължава да битува мнение-
то, че инфарктът е преди всич-
ко „мъжка” болест и тези рискове 
се подценяват. Данните за 2009 
година обаче посочват друго – 

Усещаш парене,  
болки, постоянен  

натиск на пикочния  
мехур и направо  

се пренесе  
да живееш  

в тоалетната?

Вземи 
уронат.

Благодарение на специално  
подбраните билкови екстракти уронат ще ти помогне 
бързо да забравиш за неприятните оплаквания. 
Капсулите уронат предлагат комплексно решение  
на проблема, свързан с непрекъснато повтарящите  
се инфекции на пикочните пътища. 

Не е необходимо да живееш в тоалетната. 

Органично погледнато е съвсем 
логично жените да се хранят раз-
лично. Тяхното тяло е с по-малка 
мускулна маса и съдържа по-мал-
ко вода, за сметка на това разпо-
лага с по-големи мастни запаси. 
Като цяло жените са по-дребни 
и се нуждаят от по-малко енер-
гия. По тези причини женската 
обмяна на веществата функцио-
нира по различен начин от мъж-
ката. „Поради често по-ниските 
енергийни нужди жените би след-
вало да консумират високостой-
ностни храни с повече витамини 
и по-малко калории”, – е на мне-
ние д-р Каролин Кремс, диетолог-
изследовател от института Макс-
Рубнер в Карлсруе. 
Междувременно изследователи-
те откриват все повече доказа-
телства за не чак толкова мал-
ките различия между половете – 

Сега 
с 

подарък!
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

    МЪЖЕТЕ   И ЖЕНИТЕ
  БОЛЕДУВАТ    РАЗЛИЧНО

само в Германия от инфаркт са 
починали 30 559 мъже, но също и 
26 216 жени.

Жените пренебрегват  
сърцето си 
Два пъти повече инфаркти на 
мъже, отколкото на жени, биват 
овладявани в клиника. При това 
всяка трета жена на възраст 
над 65 години, която е получи-

пичните симптоми. При това 
жените често губят време в орга-
низационни въпроси, опитвайки 
се да подсигурят първо семей-
ството си, преди да помислят за 
себе си.
Една от основните причини за 
по-големите шансове за дълголе-
тие при жените се дължи между 
другото на факта, че инфарк-
тът поразява слабия пол сред-

Съдречен инфаркт 
Различни симптоми

ла инфаркт, умира извън болнич-
но заведение, без да е получи-
ла медицинска помощ. „Жените 
най-често дори не предпола-
гат, че симптомите им насочват 
към инфаркт. А това губи ценно 
време на медиците”, – казва 
д-р Наташа Хес, кардиолог от 
Берлин. Фаталното „недоразуме-
ние” се дължи донякъде на раз-
личните симптоми, които могат да 
се проявят: „Болките не обхващат 
цялата лява страна на гръдния 
кош както при мъжете, а често 
пъти се срещат в гърба, дясната 
ръка, долната челюст или горната 
част на стомаха.” Понякога дори 
напълно липсват: на жените не 
им достига въздух или се наблю-
дава силно гадане, често пъти 
съпроводено с повръщане. Също 
усещането за голяма умора може 
да бъде симптом за инфаркт. 
Не само жените, но и много лека-
ри не могат да разпознаят нети-

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

ЖЕНИ
n  Притискаща болка в горната 

част на стомаха и гърба
n  Болки в долната челюст
n  Гадене 
n  Усещане за крайно  

изтощение 

МЪЖЕ
n  Натиск и тежест в гърдите
n  Силни болки в лявата част на 

гърдите
n  Недостиг на въздух
n  Студена пот
n  Чувство на срах

но 10 години по-късно от сил-
ния - една неоспорима, но нео-
бяснима за медиците диагности-
ка. В методите на диагностици-
ране също се наблюдават специ-
фики. Обичайната електрокарди-
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цето са от женски пол.” Също 
при медикаментозната терапия 
последиците при жените са по-
неблагоприятни: те страдат от 
по-тежки странични ефекти. Това 
частично се дължи на факта, че 
препоръчителните дозировки се 
основават на изследвания, про-
веждани предимно върху мъже на 
средна възраст, а не върху жени 
над 65 години.
Не само биологичните разлики 
играят роля при начзначаването 
на лекарствено средство. Отдавна 
има доказателства и за това, че 
жените по-рядко понасят медика-
менти като статини за предотвра-
тяване на повторно коронарно сър-
дечно заболяване. „Независимо от 

ограма (ЕКГ) е по-неподходяща, 
но се използва често при жените. 
Женското сърце, което е по-мал-
ко и бие по-често, се изследва по-
успешно със стрес-ехография. За 
целта лекарят повишава (посред-
ством ергометър или медикамен-
тозно) честотата на изпомпване 
на органа и я отчита с помощта на 
ултразвук. Статистически обаче 
това изследване се прилага по-
често на мъже. „Защо стрес-ехо-
графията се прави по-рядко на 
жени, никой не може да обясни”, 
- недоумява д-р Хес. 
При лечението на сърдечносъдо-
ви заболявания също се наблю-
дават различия. „Само 20 до 25% 
от пациентите с байпас на сър-

                                       НАТУРПРОДУКТ ООД, 
София 1528, бул. „Христофор Колумб” 64, 
София Еърпорт Център, Сграда 3, вх.4, 
тел.: 02/ 979 12 19, www.naturprodukt.bg

Заболявания  
Двата пола страдат от различни болести

ЖЕНИ
 страдат по-често от:
n мигрена 
n фибромиалгия 
n камъни в жлъчката 
n ревматоиден артрит
n множествена склероза
n колит
n остеопороза
n депресии 
n астма
n хронични заболявания
n  инфекции на пикочните 

пътища 

МЪЖЕ
страдат по-често от:
n инсулт
n  сърдечен инфаркт  

(преди 65-годишна възраст)
n сърдечна недостатъчност
n клъстерово главоболие
n подагра
n стомашни болести
n проблеми със зъбите и венците
n затлъстяване
n  рак на белия дроб, устната 

кухина, хранопровода  
и дебелото черво

това рисковите фактори се кон-
тролират много по-непоследова-
телно, отколкто при мъжете”, - е на 
мнение д-р Хес.  

Болката не е константна 
величина
Лекарите в Европа изписват на 
своите пациентки с около 50% 
повече болкоуспокояващи сред-
ства, отколкото на своите паци-
енти-мъже. Със сигурност нема-
ловажен е фактът, че жените 
много по-често посещават лекар-
ски кабинет. Основната причина 
обаче се дължи на това, че те по-
често страдат от заболявания, 
свързани с хронични болки. „При 
жените подобни болести се сре-
щат два пъти по-често, откол-
кото при мъжете”, – обяснява 
проф. Матиас Карс от висшето 
медицинско училище в Хановер. 
Завеждащият интердисциплинар-
на болкова амбулатория уточ-
нява: „Между тях са мигрената, 
колитът, ревматоидният артрит и 
много други автоимунни заболя-
вания.”
Изследванията също така показ-
ват, че жените са по-чувствител-
ни на болка, отколкото мъжете. 
Проф. Карс провел експеримент 
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мер, защо в напреднала бремен-
ност бъдещите майки често пъти 
престават да изпитват болки в 
кръста или те намаляват интен-
зивността си. А как стоят неща-
та при мъжете? При тях полови-
ят хормон тестостерон намалява 
усещането за болка.

Обществената нагласа  
и хормоните също  
играят роля
За това, че културни фактори 
повлияват усещането за болка, 
свидетелства следният експери-
мент: при довеждане до болка 
на мъж в присъствие на жена, 
той вдига ръка, за да съобщи за 
нея по-късно, отколкото отчитат 
апаратите, особено ако намира 
жената привлекателна. „В обрат-
ния случай, ако бъде тествана 
жена в мъжка компания, тя сигна-
лизира веднага, ако не и по-рано, 
за наличието на болка”, – обясня-
ва експертът.
Още на 15 години по зъбите на 
момичетата се наблюдава пове-
че кариес от тези на младежи-
те на същата възраст. С години-
те тази тенденция се запазва. 
Това обаче не се дължи на факта, 
че от страх пред болкта жените 
избягват зъболекарския кабинет. 
„Те ходят много по-редовно на 
контролни прегледи от мъжете и 
се грижат много по-добре за уст-

с участници от двата пола, които 
били подложени на дразнене с 
топлина и студ. Посредством маг-
нитно-резонансна томография  
(MRT) изследователите проверя-
вали къде в мозъка на тества-
ните участници възниква реак-
ция и колко интензивно се усеща. 
„Жените възприемат топлината 
или студа като неприятно усе-
щане по-рано и по-интензивно 
от мъжете”, – казва проф. Карс. 
Получените от MRT данни неед-
нозначно свидетелстват за това: 
мозъчната активност в съответни-
те зони започва при тях по-рано и 
е изразена много по-силно.
Много са факторите, които вли-
яят на болковата чувствителност. 
„Важен компонент без съмнение 
са хормоналните различия”, – 

aktiv

 Укрепва венците

Предпазва от 
 пародонтит

Намалява бактериалната плака

Проблеми със зъбите 
Мъжете се грижат за зъбите си по-лошо

ЖЕНИ
n  От пародонтит страдат 67,3%  

от жените между 35  
до 44-годишна възраст

n  Загуба на зъби: една четвърт 
от възрастовата група между 
65 и 74 години

МЪЖЕ
n  От пародонтит страдат 79%  

от мъжете между 35 до  
44-годишна възраст

n  Загуба на зъби: една пета  
от възрастовата група между 
65 и 74 години

казва Карст. Женският полов хор-
мон естроген, например, обичай-
но води до по-голяма чувствител-
ност на болка. Той прави също 
така клетките по-сензитивни на 
определени сигнали, за да се 
осъществява по-оживена обмяна. 
Подобни сигнални каскади могат 
да бъдат проследени от учените 
чак до мозъка. В него има много 
области, в които тези електри-
чески импулси индивидът може 
да усеща като неутрално дразне-
не или по-интензивно, а именно 
като болка.
В големи количества обаче 
естрогенът действа точно обрат-
ното. По време на бременност 
той изобилства в женското тяло. 
Това намалява чувствителност-
та към болка и обяснява, напри-
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DONA - оригиналът
DONA – първият и най-добре документиран 

лекарствен продукт, съдържащ  
GLUCOSAMINE SULFATE за лечение  

на ОСТЕОАРТРИТ

Механизъм на действие
Глюкозамин сулфат – активната съставка на препарата Dona, се про-
дуцира в човешкия организъм и участва в синтезата на протеогликани-
те в основното вещество на ставния хрущял и на хиалуроновата кисе-
лина в синовиалната течност. При остеоартритните промени екзоген-
ното внасяне на глюкозамин сулфат коригира ензимния дефицит, сти-
мулира синтезата на протеогликани, оказва трофично действие върху 
ставния хрущял и подпомага фиксирането на сулфати при синтеза-
та на хондроитинсярна киселина и нормалното отлагане на калций в 
костната тъкан.

Активна съставка 
Кристален глюкозаминсулфат.

Лекарствена форма
Глюкозаминсулфат, прах за перорална суспензия в пликчета, съдър-
жащи 1884 mg кристален глюкозамин сулфат, еквивалентен на 1500 
mg глюкозамин сулфат. 

Показания
Лечение на симптомите на първичен и вторичен остеоартрит, включи-
телно болка и функционално ограничение, остеохондроза, спондило-
за, хондромалация на пателата, скапуло-хумерален периартрит.

Дозировка и начин на приложение
Съдържанието на едно саше, разтворено в чаша вода, се приема един 
път дневно по време на хранене. Основните проучвания при продъл-
жително ежедневно лечение са показали безопасност и ефикасност 
на продукта, поддържане на подобрението на симптомите и забавя-
не стесняването на междуставното пространство, което е значимата 
радиологична промяна при остеоартрита. 
Мета-анализът на литературата на водещи международни и наци-
онални лиги, продължителните клинични проучвания и фармакоки-
нетичните изследвания сочат недвусмислено, че единственият глю-
козамин с доказана ефективност е КРИСТАЛНИЯТ ГЛЮКОЗАМИН 
СУЛФАТ НА ROTTAPHARM / MADAUS.

Д-р Галина Бъчварова

ната хигиена и зъбите си”, – е на 
мнение доц. Кристиане Глайснер 
от университетската стоматоло-
гичната поликлиника в Майнц. 
„Независимо от това, средноста-
тистически жените имат повече 
кариеси по зъбите от мъжете.”
За това има много причини. Дължи 
се също на факта, че момичета-
та по-рано сменят млечните си 
зъби от момчетата и постоянните 
се появяват по-рано. Основният 
виновник обаче е естрогенът, 
който оказва влияние на устна-
та флора. Когато нивото му нама-
лее след менопаузата, жените 
пък стават по-податливи на загу-
ба на костно вещество и пародон-
тит. И не на последно място, те 
образуват по-малко количество 
от защитаващата зъбите слюн-
ка от мъжете. Мъжкият пол за 
сметка на това е много по-често 
застрашен от рак на устната кухи-
на и гърлото. Отключващите фак-
тори най-вероятно са тютюнопу-
шенето и алкохолът. 

на всеки четвърти мъж имаше 
1 жена с рак на белите дробо-
ве. Понастоящем това съотноше-
ние е 2,5 към 1, до десет години 
ще бъде 1 към 1”, – казва проф. 
Кристиан Грое, завеждащ лекар в 
Евангелистката белодробна кли-
ника в Берлин. Междувременно 
все повече момичета и млади 
жени посягат към цигарите: ста-
тистиката дори показва, че те 
изпреварват своите връстници-
момчета.
При това за жените консумацията 
на тютюн е по-рискована, откол-
кото за мъжете – доказва едно 
датско изследване с 12 000 души. 
Дори когато тестваните участни-
ци не инхалират цигарения дим, 
здравословните рискове за жени-
те се увеличават значително. 
Забележим риск възниква при тях 
още при ниски дози никотин, на 
които техният бял дроб реагира 
особено чувствително. „Жените 
притежават различни хормонални 
образци от мъжете. До известна 
степен това играе роля при бело-
дробните заболявания”, – казва 
пулмологът и кардиолог Грое.
Също от пасивно пушене – неже-
лано вдишване на тютюнев дим 
– умират повече жени, отколко-
то мъже. От 3300 смъртни случаи 
на година в Германия 70% са на 
пасивни пушачи от женски пол.

Чувствителните  
женски дробове 
„Когато жените пушат като мъже-
те, те и умират като мъжете” – 
предупреждава през 1997 годи-
на британският епидемиолог, 
сър Ричард Пето, в доклад на 
Световната здравна организа-
ция в Пекин. Неговото предска-
зание се оказа вярно. „Преди 

Тютюнопушене  
Момичетата пушат повече

ЖЕНИ
n  Обем на белите дробове:  

3,5 до 5 литра
n  На 14-годишна възраст 

пушат 18%
n  На 15-годишна възраст 

пушат 31%
n  Болни от рак на белия дроб 

за 2010 около 1500 жени 

МЪЖЕ
n  Обем на белите дробове:  

4 до 6 литра
n  На 14-годишна възраст  

пушат 13%
n  На 15-годишна възраст  

пушат 25%
n  Болни от рак на белия дроб 

за 2010 около 3500 мъже
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ 
ПРИ ХЕМАТОМИ 
И НАТЪРТВАНИЯ 
От обикновена синина до масивен хематом – малките и средно големи 
травми, които болят и оставят неестетични следи, се случват често в 
ежедневието. Експертите обясняват какво се крие зад тях и как можем 
ефективно да си помогнем.

Как се образуват?
Спъвате се на стълбата и удря-
те подбедрицата си или посре-
щате с хълбок ръба на масата. 
Последиците от подобни малки зло-
полуки са и видими, и осезаеми: 
образува се подкожен кръвоизлив 
(хематом), наричан още синина или 
синка, със специфично оцветяване 
на кожата, оток и болка.
Как се стига до това? Ако при натиск 
или удар кръвоносните съдове биват 
наранени и се разкъсат, кръвта се 

излива в прилежащите тъкани. Така 
се стига до посочените по-горе симп-
томи, които според вида и големина-
та на травмата се проявяват в раз-
лична степен и интензитет.
Един хематом може да се образу-
ва не само под кожата, но също в 
органи и телесни кухини. Проблемно 
става, когато – например след тежък 
удар – в тъканите се излее толко-
ва кръв, че се образува масивен 
вътрешен кръвоизлив, който може 
да застраши живота на постадалия.
Една банална синина изчезва след 
няколко дни, един по-голям подко-
жен кръвоизлив може да се задържи 
до 2 седмици. Променящото се оцве-
тяване на кожата от лилаво-синьо 
през зелено до жълто се дължи на 
разграждането на червения кръвен 
пигмент (хемоглобин) в тъканите.

Природните средства помагат!
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Какво помага?
  Първите спешни мерки при кръ-

вонасядане са обездвижване, 
поставяне нависоко и охлажда-
не на травмираното място – това 
между другото предотвратява 
увеличаването на хематома.

  Когато пострадалият ограничава 
движението и осигурява спокой-
ствие на засегнатото място, кръ-
воснабдяването се редуцира и се 
намалява излива на кръв в тъка-
ните. Повдигането нависоко пре-
дотвратява събирането на кръв в 
зоната на травмата и възпрепят-
ства увеличаването на хемато-
ма. Охлаждането стимулира сви-
ването на кръвоносните съдове, 
като по този начин се намалява и 
спира кръвоизлива.

  Съдържащи хепарин мазила и 
гелове биха могли да помогнат; 
но проникването им през кожа-
та е слабо и ефектът не е голям. 
Геловете, съдържащи обезбо-
ляващи съставки, не трябва да 
се употребяват непосредствено 
след травмата, защото увелича-
ват кръвоизлива и отока. Те могат 
да се прилагат 48 часа след нара-
няването. 

Кога трябва да потърсите  
лекарска помощ?
  Ако хематомът е много голям и 

бързо се увеличава – при голе-
мите кръвоизливи най-често сре-
щаното усложнение е възпале-
нието.

  Когато успоредно с оцветяването 
на кожата се наблюдават оплак-
вания като силни болки, нару-
шения  на движението или на 
чувствителността. В редки случаи 
образувалият се хематом може 
да окаже толкова силен натиск 
върху кръвоносните съдове, че 
мускулите и нервите да не са дос-
татъчно кръвоснабдени.

  Ако човек се е наранил тежко, 
най-вече при удар. Особено обра-
зувалите се в близост до стави 
хематоми  трябва да бъдат пре-
гледани от лекар, за да се изклю-
чи костна фрактура.

  В случаите, когато хематоми 
се образуват непрекъснато при 
слаби или незначителни причи-
ни. Успоредно със съответното 
предразположение, причина за 
честите кръвонасядания могат 
да бъдат различни здравословни 
проблеми: например нарушения 
в съсирването на кръвта или сму-
щения на съдовата система като 
наднормена ранимост на кръво-
носните съдове. В тези случаи 
човек е най-добре да потърси 
помощ от интернист или в специ-
ализирана амбулатория, занима-
ваща се със смущения в кръво-
съсирването.

Експертен съвет 
Особено при разлят на голяма 
площ, бързо увеличаващ се хема-
том, образуван върху или близо до 
става, може да се наложи пункция: 
за целта в засегнатото място се 
вкарва игла, през която образували-
ят се в тъканта опасен излив може 
да изтече навън.

Серия Репарил 
– първа помощ при травми

Компанията ROTTAPHARM / MADAUS следва основната научна страте-
гия традиционни растителни продукти да се разработват до модерни фар-
мацевтични стандарти: проучване до активните молекулярни компоненти с 
доказана ефективност и профил на безопасност за развитието на нови ори-
гинални продукти. Във връзка с тази концеп-
ция фирмата започва да изучава лечеб-
ното растение див кестен (Aesculum 
hippocastanum L.), което е известно 
от векове с въздействието си при 
различни хронични венозни забо-
лявания. Изолирана е активната 
съставка на растението – есцин. 
На базата на многобройни кли-
нични проучвания върху есцина е 
разработена серия Reparil®, която 
включва три продукта – стомашно-ус-
тойчиви таблети, гел и спрей. 

Основните показания на серията Репарил са: 
Контузии, навяхвания, натъртвания, хематоми (кръвонасядания), отоци 
след травми, постоперативни отоци, повърхностни възпаления при разши-
рени вени и др.
Репарил - гел N е специално разработен лекарствен продукт за локално при-
ложение, който действа в три направления: противооточно, противовъзпали-
телно и болкоуспокояващо. Има две активни съставки – есцин и диетилами-
носалицилат. 
Есцинът прониква в кожата, където възпрепятства събирането на течности в 
тъканите и появата на отоци. Локалните отоци, предизвикващи чувството за 
тежест и напрежение, бързо се отстраняват, а възпалителните процеси ефек-
тивно овладяват.
Диетиламиносалицилатът усилва противовъзпалителния ефект и има изразе-
но  болкоуспокояващо действие.
Репарил - гел N притежава и следните предимства:
l прозрачен е, прониква бързо и дълбоко в засегнатите участъци;
l  не омазнява бельото и дрехите, не зацапва и поради това е много приятен 

за употреба;
l  охлажда, понася  се добре и може да се прилага ВЕДНАГА след травмата.
Репарил стомашно-устойчиви таблети са лекарствен продукт без лекарско 
предписание, който притежава отбъбващо, противооточно и противовъзпали-

телно действие. Използват се за лечение на пост-
травматични и постоперативни отоци. Прилагат 
се по две таблети три пъти дневно в острата фаза 
(първите няколко дни) и три пъти дневно по една 
таблета като поддържащо лечение.
Репарил айс спрей e медицинско изделие на 
основата на ментол и камфор. Приложен веднага 
след травмата, действа силно охлаждащо локално 
върху засегнатия участък и по този начин предот-
вратява образуването на оток и хематом.

Комбинираното приложение на трите продукта от серията Репарил оси-
гурява първа незабавна помощ при травми. При настъпила травма, при 
която няма открити рани, незабавно напръскайте с Репарил айс спрей, 
за да осигурите охлаждане и да предотвратите образуването на оток. 
След охлаждането на засегнатия участък мажете няколко пъти дневно с 
Репарил - гел. При тежки травми с отоци приемайте в допълнение и сто-
машно-устойчивите таблети Репарил по указаната схема. 

Д-р Галина Бъчваровa

  Съдържащите есцин препара-
ти са ефективни при всякакъв 
тип кръвонасядания. Те резорби-
рат хематома и ускоряват него-
вото разнасяне, като едновре-
менно упражняват противовъз-
палително и противооточно дей-
ствие. Силно охлаждащият ефект 
на спрейовете и геловете помага 
за ограничаването на хематома 
и предотватява образуването на 
оток. Таблетите с есцин са пока-
зани при масивни отоци, сери-
озни вътрешни и външни трав-
ми, включително следоперативни 
рани и гипсирани фрактури. 
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„Простудните вируси в днешно 
време са много по-агресивни от 
преди”
Не болестотворните причинители 
са станали по-силни, а ние сме 
отслабили организма и защитни-
те си сили. „Животът в затворе-
ни, добре темперирани помеще-
ния ни прави по-малко приспосо-
бени към климатичните промени 
– и най-малки колебания започват 
да се отразяват на здравето ни”, – 
казва д-р Райнер Бренке, ръководи-
тел на отдела за иновативни мето-
ди на природолечение към клиника-
та Хуфеланд в Бад Емс.
„Хванах вирус от климатичната 
инсталация в самолета”
„Модерните климатични инстала-
ции имат филтриращи функции, 

МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ 
ЗА ПРОСТУДАТА 
Мислите, че сте добре запознати с простудата? Само така си мислите! Митовете 
за хремата и грипа се разпространяват толкова бързо, колкото и вирусите. 
Описаните по-долу са само някои от тях.

които изключват подобно заразява-
не”, – казва д-р Михаел Деег, гово-
рител на Немското професионално 
сдружение на УНГ-специалистите. 
Независимо от това поради техни-

ката на проветряване в салона на 
самолета често пъти е твърде сту-
дено. Затова е разумно да носите 
със себе си топла дреха (да пред-
видите такава особено през лято-
то) и да пиете много течности, тъй 
като въздухът от климатика изсуша-
ва лигавиците и ги прави по-подат-
ливи на инфекции.
„При мен простудните вируси 
нямат никакъв шанс, тъй като 
през цялата година пия билкови 
препарати, които подсилват иму-
нитета ми”
Приемът на екстракти от афри-
канската герания (известна още 
като умкалоабо) или на препарати 
с ехинацея действително подсил-
ват имунната защита. Особено ако 
човек е преохладен или с първи 

симптоми на вирусна инфекция. 
„Подобни средства обаче на бива 
да се пият продължително време 
с превантивна цел, защото няма 
данни за продължителен ефект 
върху имунната система”, – е мне-
нието на проф. Бернард Руф от 
Немското дружество по инфектоло-
гия. Имунната система е добре да 
се стимулира за период от 1-2 сед-
мици и после да се остави да поеме 
тласъка, за да заработи по-ефек-
тивно със собствени сили.
„Нищо чудно, че ми потече носът, 
напоследък съм в постоянен 
стрес”
Стресът не винаги отслабва орга-
низма. Извънредните предизвика-
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Търсете новите пастили Анги Септ на 
Д-р Тайс в аптеките!

За повече информация: НАТУРПРОДУКТ ООД 
София 1528, бул. „Христофор Колумб” 64, София Еърпорт Център
Сграда 3, вх.4, тел.:02/ 979 12 19, www.naturprodukt.bg

 Бързо действие    Добра поносимост    Приятен вкус

телства могат също да подсилят 
имунитета – например при състе-
зание по висок скок. Посредством 
стреса при отскока в кръвта започ-
ват да циркулират до 300% пове-
че имунни клетки, открили след 
експеримент учените от универси-
тетската клиника в Есен. Съвсем 
различно действат негативното 
обременяване и претоварването, 
които постоянно повишават ниво-
то на кортизол в кръвта и по този 
начин отслабват имунната защи-
та. Разболяващ ефект обаче имат 
и популярните методи за освобож-
даване от стрес – тютюнопуше-
нето, алкохола, нездравословното 
хранене, а също и непълноценни-
ят нощен сън. 
„Ако при кихане сложа ръка на 
устата си, няма да заразя никого”
Болестотворните причинители отли-
тат няколко метра напред при киха-

не или кашляне. Много от тях успя-
ват да преодолеят преградата на 
ръката. По-добра, макар и не 100-
процентова е защитата, ако се пред 
устата се държи кърпичка. Не само 
когато е болен, но също и когато е 
здрав, човек трябва редовно да мие 
ръцете си със сапун и вода, особе-
но преди хранене. Това редуцира 
риска от заразяване.
„При студено време човек много 
лесно и бързо се разболява”
Вирусите трудно преживяват ниски-
те температури. Независимо от 
това при студено време кръвонос-
ните съдове в дихателните пъти-
ща се свиват и защитните клет-
ки на имунната система не успяват 
толкова бързо и масово да обхва-
нат атакуваното място, а това поз-
волява  увеличено размножаване 
на вирусите. Затова е добре да се 
диша през носа вместо през устата 
или през шал, когато е много сту-
дено, за да не се вдишва студени-
ят въздух и намали рискът от забо-
ляване. 
„Вчера студено, днес с 10 гра-
дуса по-топло – истински рай за 
вирусните инфекции”
Причината не е във времето, а в 
недоглеждането и ниската ни адап-
тивност. Най-често регистрираме 
температурните колебания твърде 
късно и сутрин излизаме за рабо-
та, облечени неподходящо леко 

или прекалено навлечени. При 
по-топло време се случва след-
ното: потим се, сваляме якето и 
не усещаме, кога се преохлажда-
ме и настиваме. Какво помага? Да 
тренираме регулацията на телес-
ната си температура. Това може 
да стане посредством закалителни 
процедури, например с контрастни 
душове или ежеседмично посеще-
ние на сауна.
„Ако човек приема достатъчно 
витамин С, ще се радва но добро 
здраве”
Дори с оптимално дозиране на 
витамин С, човек може да се раз-
более. Това показва едно изслед-

ване на лабораторията Кохрейн, 
която дава оценка на различни сту-
дии по темата. Това, което е вярно 
обаче е, че при всекидневен прием 
на витамин С, болестният пери-
од – дори когато е минимален – се 
съкращава.
„Ако дори през зимата спя на 
отворен прозорец, ще боледувам 
много по-рядко”
Една ледено студена спалня няма 
закаляващ ефект. Медиците-
климатолози от Мюнхенския уни-
верситет открили, че е добре да 
се спи на студено, стига темпера-
турите да не падат под 18 градуса. 
По-ниските температури са стресо-
ви за организма и отслабват имун-
ната защита.
„Една простуда идва за три дена, 
остава три дена и си отива три 
дена”
„Така човек може да каже, само 
стискайки палци”, – е на мнение 
УНГ-специалистът, д-р Михаел 
Деег. Тъй като инфекциите на 
дихателните пътища протичат по 
подобен начин, само ако не на-
стъпят усложнения. Също раз-
пространено, но напълно вярно 
твърдение е следното: „Без меди-
каменти простудата трае 7 дни, 
с медикаменти – една седмица.” 
Лекарствата могат да облекчат 
симптомите, но почти не оказват 
влияние върху хода на болестта.
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Невродермитът, известен още под 
името атопичен дерматит или ато-
пична екзема, е диагноза, която се 
поставя все по-често: при открива-
нето на болестта през 19 век се е 
срещала в изолирани случаи, дока-
то в днешно време в Европа и раз-
вития индустриален свят са засег-
нати около 20% от децата и мла-
дежите.
На какво се дължи ръстът на забо-
леваемостта? Д-р Андреас Шиндл, 
специалист по кожно-венерически 
болести с дълъг клиничен опит и 
широка практика във Виена и Ретц, 
казва: „Предполага се, че сравне-
но с по-стари времена интензивни-
те мерки за хигиена на съвремен-
ността благоприятстват развитието 
на болести.” Според т.нар. хигиен-
на хипотеза поради честото миене 
имунната система по-рядко се кон-
фронтира с болестотворни при-
чинители, натрупва твърде малко 
опит и реагира свръхчувствително, 
дори когато се сблъсква с безобид-
ни субстанции като цветни полени, 
домашен прах, животински косми 
или определени хранителни състав-
ки. Свръхчувствителността на соб - 
ствените защитни сили се проявя-
ва при страдащите от невродермит 
под формата на сърбеж, зачервя-
вания, мокрещи екземи или люще-
не на кожата. Симптомите започват 
да се въртят в порочен кръг: сър-
бежът предизвиква чесане, кожата 
се напуква и разранява. „През цеп-
натините на напуканата кожа по-
лесно могат да проникнат различ-

НЕВРОДЕРМИТЪТ  
– БОЛЕСТТА НА ДЕЦАТА
Невродермитът е заболяване на бебетата, децата и младежите, което се среща все по-често: 
20%, т.е. всеки пети млад европеец страда от кожната болест, проявяваща се в силен сърбеж, 
зачервявания, мокрещи екземи и лющене на кожата. До настъпване на пубертета и ранната 
младост оплакванията най-често отшумяват от само себе си. Само 1 до 3% от европейците 
над 25-годишна възраст остават засегнати. Новозаболели сред възрастните се срещат рядко. 
Ето мнението на специалистите за предполагаемите причини за невродермит, най-ефективни-
те терапии и възможности за превенция.

Производител: Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Михелинщрасе 10, 66424 Хомбург, Германия
Вносител: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД
София 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64
София Еърпорт Център, Логистична сграда 3, вход 4
тел.: 02/ 979 12 19; факс: 971 12 17

КОМПЛЕКТ „ГРИЖА ЗА ВАШЕТО БЕБЕ“
Суха, чувствителна кожа, дерматит от пелени

Подходящи за малки деца и кърмачета

Серия, създадена да поддържа суха и чувствителна кожа, каквато е детската.
Сухата и чувствителна детска кожа има нужда 
от постоянни грижи, интензивно омазняване 
и хидратиране. Полиненаситените мастни 
киселини в маслото от Нахткерце (цис-
линолова и гама-линоленова) омазняват 
сухата детска кожа, хидратират я, стимулират 
естествените ѝ бариерни функции и така 
намаляват дразненето и залющването. Чрез 
добавка на урея (естествена хидратираща 
субстанция), масло от жожоба, гваязулен 
и сквален бебешката кожа се предпазва от 
изсушаване, а душ-олиото „Нахткерцен“ 
прави нежната грижа за сухата детска кожа 
напълно завършена. 

НАХТКЕРЦЕН 
БАЛСАМ И ДУШ-ОЛИО
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НАТУРПРОДУКТ ООД, 
София 1528, 
бул. „Христофор Колумб” 64, 
София Еърпорт Център, Сграда 3, вх.4, 
тел.: 02/ 979 12 19, 
www.naturprodukt.bg

ни възпаляващи я и допълнител-
но предизвикващи сърбеж субстан-
ции, които засилват симптомите 
или наново ги провокират”, - обяс-
нява кожният експерт Шиндл.
Други предполагаеми причини за 
разпространението на болестта са 
увеличаващата се свръхчувстви-
телност към климатични фактори 
като студ и сух въздух, колебания-
та в хормоналните нива, но също и 
повишаващите се психически нато-
варвания. Гените също играят опре-
делена роля. Д-р Шиндл уточня-
ва: „Ако и двамата родители стра-
дат от невродермит, рискът детето 
им да заболее от кожната болест е 
около 70%.”
Защо заболяването при голяма 
част от засегнатите деца отшумя-
ва през пубертета или преминава в 
друг тип алергично заболяване като 
астма или сенна хрема, засега не е 
известно. Сред възрастното насе-
ление на Европа обаче страдащи-
те от невродермит над 25-годишна 
възраст са едва 1 до 3%.

Деца, ученици, възрастни
Как може да се разпознае заболя-
ването? „Невродермитът има раз-
лични прояви в зависимост от това, 
дали се е появил през първите 
години на живот, в училищна или 
в зряла възраст, което общо взето 
се среща рядко”, – обяснява екс-
пертът. При бебетата с невродер-
мит се образува жълта до кафя-
ва коричка по лицето, шията, ръце-
те и краката, подобна на т.нар. мле-
чен струпей. При заболелите деца 
се наблюдават сърбеж и зачер-
вявания по лицето, шията и тила, 
по раменете, лактите и коленете, 
понякога също от външната стра-

на на дланите и стъпалата. В уче-
ническа възраст кожните оплаква-
ния често се подобряват, но при 
много от засегнатите допълнител-
но се проявяват астматични забо-
лявания и поленови алергии. При 
възрастните болестта се проявява 
в силен сърбеж и зачервявания без 
определена локация, кожата е суха, 
напукана и често се лющи.
Независимо дали се наблюдават 
при бебета, деца, младежи или въз-
растни, други специфични симпто-
ми на невродермит могат да бъдат 
опадане или оредяване на вежди-
те, двойни бръчки на долния клепач, 
нацепване на кожата при ъгълчетата 
на устата и / или при ушните лоба.  

Ранното диагностициране  
е важно
„За да се изясни дали при описани-
те симптоми става въпрос за невро-
дермит, човек трябва колкото е въз-
можно по-скоро да се консултира с 
лекар”, – казва Шиндл. Основанието 
е следното: „При ранно диагности-
циране невродермитът често може 
да бъде облекчен с прости мерки 
и пациентите имат добри шансове 
за продължителен период от време 
без оплаквания.” На пълно излеку-
ване обаче не може да се разчи-
та, тъй като невродермитът засега 
е нелечимо заболяване. 

За поставяне на диагноза се про-
вежда разговор между лекаря и 
пациента, при който се уточнява 
къде, кога и колко силно сърби 
кожата, както и откога се наблюда-
ват промени във вида й. Най-често 
се назначават също алергенни и 
кръвни тестове, за да се установи 
дали заболелите не реагират алер-
гично на определени субстанции. 
Така алергените могат да бъдат 
избягвани, което е важна част от 
терапията. 

Грижа за кожата,  
успокояване на сърбежа
Д-р Шиндл казва: „Съобразно избяг-
ването на алергените терапията при 
невродермит се състои от съответ-
на грижа за кожата.” Грижата в слу-
чая се изразява в това, кожата да 
бъде всекидневно третирана с кре-
мове и мазила, които да предотвра-
тят изсъхването й и сърбежа, за да 
се избегне порочният кръг от сър-
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беж, чесане, разраняване, зачер-
вяване, напукване, лющене, обра-
зуване на цепнатини, възпаления, 
екземи и гъбични инфекции. „Ако 
настъпи изостряне на състояние-
то, е най-добре засегнатите места 
да бъдат третирани със съдържа-
щи кортизон мазила или с друг вид 
препарати, които успокояват въз-
палението”, – обяснява специалис-
тът. Освен това съществуват меди-
каменти в таблетна форма или на 
капки, т.нар. антихистамини, които 
блокират съдържащия се в организ-
ма хистамин – субстанцията, пре-
дизвикваща сърбеж.

стимулират естествените й пред-
пазни функции и намаляват драз-
ненето и сърбежа.  

Почивка на море помага
На какво друго трябва да обърнат 
внимание пациентите с невродер-
мит? Да избягват горещите душове 
и дългите бани, при изпотяване да 
почистват кожата си колкото е въз-
можно по-бързо, тъй като интензив-
ните хигиенни мерки и потта също 
могат да обременят кожата и да 
провокират симптомите. Д-р Шиндл 
казва: „Много пациенти се повлия-
ват добре от естествено или меди-
цинско UVA- и UVB- лъчение.” При 
други се наблюдава подобрение 
при софт-лазерни облъчания или 
прилагането на методи от алтерна-
тивната медицина като акупункту-
ра. „Ако успоредно се прояви хра-
нителна алергия, което се среща 
в относително редки случаи, е раз-
умно да се отстранят от диетата 
провокиращите алергична реакция 
храни”, – продължава кожният спе-
циалист. Това се отнася също за 
всички останали алергени от вся-
какъв друг вид кръстосани алер-
гии, било то дихателни или контакт-
ни. При тежки кризи или изостря-
не на състоянието като терапевтич-
на възможност съществува хоспис-
ното лечение, при което се вли-
ват инфузионно успокояващи сър-
бежа средства и се правят ком-
преси на цялото тяло със специ-
ални противовъзпалителни мази-
ла. Това, което се препоръчва на 
всички страдащи от невродермит 
пациенти обаче, са слънчевите и 
морски бани при почивка на море. 
Слънцето и морската сол се отра-
зяват добре на кожата. 
Може ли да бъде избегнат невро-
дермитът? Според д-р Шиндл: „Да. 
Ако майката не пуши по време на 
бременността и избягва цигарения 
дим, вече е напраено много за пре-
дотвратяването на болестта.” Ако 
освен това по-късно кърми бебе-
то си 4 до 6 месеца, вероятността 
то да заболее от невродермит при 
всички положения намалява, тъй 
като кърменето засилва имунната 
система на детето. 

Правилно почистване  
и набавяне на мазнини
Дори в периоди на ремисия кожа-
та трябва да бъде поддържана по 
подходящ начин. Много важно при 
невродермит е да не се допус-
не изсъхването й, което би заси-
лило оплакванията. Ето защо 
миенето със сапун не е подходя-
що, особено ако се ползват стан-
дартни почистващи средства. 
По-правилно е да се използват 
рН-неутрални, а най-добре специ-
ализирани почистващи препара-
ти, обогатени със задържащи вла-
гата масла и лечебни биоактивни 
съставки. Маслата от нахткерце, 
сквален, гваязулен, жожоба, както 
и добавката на урея (естествена 
хидратираща субстанция) омаз-
няват сухата кожа и позволяват 
задържането на влага в нея, като 
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НЕЖНАТА СИЛА 
НА СЪНИЩАТА

Докато спим, се потапяме в един неуправляем, 
нереален свят, който принадлежи само на нас. 
В сънищата всичко е възможно – няма граници 
и правила. И в това има смисъл, ни уверяват 
експертите, защото дори най-странните картини 
през нощта могат да ни помогнат през деня. 

Разпервате ръце и политате или 
отскачате като безтегловна топка, 
борите се с чудовища, пътувате 
напред и назад във времето или пък 
не сте в състояние да помръднете 
от мястото си, макар да няма никак-
ви видими пречки за това... Всичко 
е възможно, когато мозъкът сглобя-
ва нощем фантастични истории, раз-
бърквайки и пренареждайки отделни 
елементи от реалността като много-
функционален пъзел.
Сънищата са вълнували хората от 
зараждането на мисълта – в тях са се 
търсили послания на боговете, пред- 
знаменования за бъдещи събития 
или новини от подсъзнанието.
Най-новите изследвания показват, че 
мисленето, жизненият опит, чувствата 
и сетивните усещания продължават да 
протичат интензивно и насън. Оказва 
се, че съзнанието никога не спи. Ние 
сънуваме всяка нощ, дори сутрин да 
не си спомняме за това. Модерните 
изследователи на сънища обаче все 
още не са в състояние да обяснят в 
детайли как се формират образите на 
„нощното кино” в главата.

Всеки сън има своя  
собствена трансмисия
Едно е сигурно, сънищата не могат да 
бъдат управлявани и нямат универ-
сално значение. Независимо от факта, 
че много хора сънуват сходни неща, 
всеки създава индивидуална картина 
в главата си, свързана с уникалния 
му вътрешен свят – неговия жизнен 
опит, емоционална нагласа, моментно 
здравословно и психическо състояние. 
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Затова едно куче в съня на любвеоб-
вилен притежател на домашни любим-
ци ще има съвсем различно значение 
от появилото се в съня на човек, изпит-
ващ страх от тези животни.
Ако иска да разгадае естеството на 
фантастичните сънища, човек тряб-
ва да разбере: За какво точно става 
въпрос? Какви чувства събуждат 
отделни елементи от съня в мен? 
Имат ли някаква връзка със спо-
мените и чувствата от всекидневи-
ето ми? Какви чувства съм изпит-
вал по време на съня, какви чувства 
изпитвам сега? Отговорите на тези 
въпроси могат да помогнат, особено 
при стресови състояния и страхови 
неврози, превръщайки подсъзнанел-
ното и неосъзнатото в осъзнато и поз-
волявайки по този начин да се проти-
водейства на проблемите.

Нощните картини са полезни 
Много хора преувеличават значение-
то на сънищата, търсейки в тях едноз-
начни отговори и предзнаменования, 

зивно и сутрин бързо възстановяваме 
съня в детайлни картини, които дълго 
време остават пред очите ни.  
  Ние развиваме идеи, ставаме 

креативни
За това положително действие на съня 
изследователите предполагат отдавна. 
Едно неотдавнашно изследване с 1100 
тествани участници, показало, че по 
време на сън мозъкът ни действител-
но може да възпламени фойерверк от 
идеи. Тъй като в съня изчезват „ножи-
ците в главата”, които орязват нестан-
дартното мислене и креативните идеи, 
нарушаващи хода на обичайните дей-
ности. Освободен от товара на еже-
дневните задачи, мозъкът функциони-
ра на пълни обороти, прави по-смели 
връзки и нетрадиционни асоциации. 

  Научаваме се да овладяваме 
сложни двигателни умения и 
житейски ситуации

Преди всичко спортистите се нужда-
ят от „ясни сънища”, наричани още 
луцидни (от латинското “luzide” – ясен, 
светъл), за да могат да усвоят компли-
цирани движения, каквито са напри-
мер тези при овчарския скок. При този 
тип сънища спящият знае, че сънува и 
може да въздейства на ставащото,тъй 
като в това състояние планиращото 
мислене се подпомага от допълнител-
но акивни мозъчни зони. Умението да 
се сънува с будна част от съзнанието 
може да бъде усвоено с известни тре-
нировки. Многократно през деня и осо-
бено вечер преди лягане трябва да си 
повтаряте: „Тази нощ по време на сън 
ще знам, че сънувам”. Преди заспива-
не още веднъж насочете вниманието 
си към желанието да запазите мисъл-
та си ясна през цялата нощ.

Как можем да използваме 
сънищата 
Да се събудите в добро настроение, 
психически разтоварени и физичес- 
ки релаксирали е идеалният случай. 

други пък ги подценяват и не обръщат 
внимание на обезпокоителните симп-
томи, към които насочват. Ето мнени-
ето на изследователите на съня:
  Сънищата ни помагат да разре-

шим проблемите си
По време на сън мозъкът се занимава 
с нещата, които не сме имали време 
да обмислим през деня. При това се 
наблюдава особена активност в цен-
тровете, отговарящи за нашите чув-
ства и усещания, които нямат почти 
нищо общо с мислите и преценките. 
До какво довежда това? Създават се 
възможности за изненадващи реше-
ния, до които не бихме стигнали в 
будно състояние, тъй като разумът 
ги отрича или замъглява. Химикът 
Фридрих Август Кекуле например е 
открил в съня си начинът, по който 
трябва да се изгради бензоловата 
молекула, докато е сънувал змия.
  Паметта складира и архивира 

наученото
Всички впечатления, натрупани през 
деня, биват проверени и – ако мозъ-
кът ги прецени за значими – съхра-
нени. Новонаученото при това бива 
прехвърляно от късата в дългосроч-
ната памет и прецизно архивирано 
при вече натрупаното знание. „Базата 
данни” освен това непрекъснато се 
прочиства – по-незначителната и 
маловажна информация бива изхвър-
ляна и освободилото се място ведна-
га се запълва с нова.
  Психиката може да се освободи 

от напрежението
Чувствата, които неосъзнато натруп-
ваме в будно състояние, и потиснати-
те страхове могат да бъдат отхвърле-
ни, ако контролиращото всичко съз-
нание изгуби ролята си на „главноко-
мандващ” в мозъчните функции. Тъй 
като основната задача на сънищата в 
крайна сметка е да релаксират психи-
ката и да повишат качеството на живот. 
Ако психиката е под напрежение, съни-
щата се превръщат в своеобразен вен-
тил, чиято цел е да запази организма 
здрав. Когато потиснатите емоции взе-
мат връх, сънуваме особено интен-
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Не бива обаче да се плашите от 
лошите сънища. Те също могат да ви 
помогнат в ежедневието, особено ако 
се научите да ги разбирате правил-
но. Ето как специалистите съветват 
да възприемате преживяванията по 
време на сън и нощните послания:
n Създайте предпоставки за прият-
ни и отпускащи сънища: Приемайте 
само лека храна вечер и не се хра-
нете късно.
n Угаждайте на сетивата си: 
Нежният аромат на рози или лаван-
дула в помещението за сън стимули-
ра отпускането и позитивната нагла-
са през нощта.
n Също матракът, температурата и 
завивката играят роля: Неудобният 
матрак, неподходящата завивка или 
температура могат да донесат непри-
ятни усещания. А който се поти през 
нощта, често сънува кошмари.

n Поставете си за цел преди заспи-
ване, да си спомните съня през 
деня: Ако ви притеснява конкретен 
проблем, решението често може да 
дойде насън. Особено ако насочите 
вниманието си натам и формулирате 
желанието си преди заспиване.
n Страхувате се от това, че отно-
во ще сънувате повтарящ се лош 
сън? Не пъдете картината от главата 
си сутрин, напротив мислете за нея: 
можете дори да опишете нощните си 
премеждия в тетрадка, но всеки път 
променяйте по нещо, постепенно пре-
връщайки лошия сън в добър и непри-
ятните преживявания в приятни. Не 
забравяйте, че в крайна сметка вие 
сте архитект на историята и можете да 
я поведете натам, накъдето поискате. 
Също и да я контролирате, вместо да 
я оставите да контролира вас.
n Водете дневник на сънищата си: 
Поставете тетрадка и молив на нощ-
ното шкафче и записвайте всичко, 
което си спомняте от съня си, веднага 
след като се събудите: картини, чув-
ства (които сте изпитали през нощта 
или изпитвате в момента), развой на 
събития, шумове, усещания... Или пък 
се опитайте да възстановите наум кар-
тините и усещанията в колкото е въз-
можно по-големи подробности. Така 
можете да проанализирате съня си по-
добре и да го запазите по-дълго в спо-
мените си. Тренирате също паметта и 
способностите си за концентрация.

Какво се опитват да ни кажат нощните картини
Всеки човек сънува различно. Определени сънища обаче се срещат 
в при всички:
Кошмари: Зад тях често пъти се крият дълбоки, неизказани (или неосъз-
нати) страхове и вътрешни конфликти. Също реално преживени събития 
като катастрофа, тежка злополука, загуба или смърт могат да предизвикат 
кошмарни сънища. Често пъти кошмарите са показател за повишено пси-
хическо натоварване и стресова обремененост.
Сънища с преследване: Могат да бъдат предизвикани от страхове, от които 
човек се опитва да „избяга” вместо съзнателно да им се противопостави.
Сънища със злополуки и катастрофи: Причиняват се най-често от страх 
пред загуба на всичко, предстоящи рисковани промени или фатални засечки.
Сънуване на изпит: Евентуално доказателство за това, че човек се чувства 
недостатъчно или напълно неподготвен за предстояща реална ситуация.
Гол и засрамен: Разкрива страх от осмиване, неодобрение и отхвърляне, 
а също от опасността човек да не се представи добре и да се направи за 
смях. Усещането за беззащитност при тези сънища е болезнено и мъчител-
но. Най-често са свидетелство за уязвимост и ранимост.
Закъсняване и недостиг на време: Последица от съмнения, че няма да 
успеете, не сте в състояние да свършите всичко належащо или да посрещ-
нете предстоящи предизвикателства. Този тип сънища са добре познати 
на перфекционистите, както и на хората с динамично ежедневие, отговор-
ности и стрес.
Повтарящи се сънища: Могат да се дължат на натоварващо психиката 
неправилно поведение или отношение – нещо, което смущава сънуващия 
и за което не е намерил правилно решение. Подобни сънища трябва добре 
да се анализират. Особено ако са свързани с чув-
ство за паника и страх, трябва да се възстановяват 
сутрин и да се проиграват отново наум с мисълта 
за това, какво конкретно би направил човек, ако 
сънят действително се превърне в реалност. По 
този начин се натрупват предпоставки за правил-
но решение на проблема и се засилва връзката 
между съня и съзнанието, позволявайки на съну-
ващия да се освободи от страха.
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