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Това, че позитивното мислене може да подобри кондицията и дори да повлияе на болестите, е отдав-
на известно. Обратното обаче също е валидно: с правилна постановка на тялото човек може да повиши 
здравето, настроението, радостта от живота и трудоспособността си. „Ембодиментът” е нова изследо-
вателска насока в психологията, която се занимава с въздействието на заеманата поза върху чувствата. 
Неправилната стойка може да предизвика болки и дори депресия. Как лесно да препрограмирате тялото 
си с упражнения за себепознаване и подобряване на настроението научете от следващите страници.

лен: група 1, която трябвало 
да седи угрижена, се отказала 
много по-рано от другите участ-
ници, които били мотивирани 
да работят над неразрешимата 
задача почти два пъти по-дълго. 
Този и много други експеримен-
ти затвърдили заключенията на 
учените: определени постанов-
ки на тялото, а още повече под-
държането на добра стойка не 
допускат появата на лоши чув-
ства. При това повишават кре-
ативността, мотивацията и пси-
хическата устойчивост.

Лицевият фийдбек  
– какво се крие зад това?
Има и друго интересно изслед-
ване по темата. В началото 
на 90-те години американски-
ят антрополог и психолог Паул 
Екман и неговият екип напра-
вили проучване върху движе-
нията на лицето. Целта била 
да се проучи как активиране-
то на определени лицеви мус-
кули променя израза на лице-
то. Екман установил, че вина-
ги когато се променя изразът на 
лицето, се появява и съответна-
та емоция. Дори да бил симули-
ран например, смехът действи-

„Тялото е трибуна на чувствата” 
е казал известният изследова-
тел на мозъка Антонио Дамазио. 
Новата изследователска насо-
ка ембодимент (в превод „въп-
лъщаване”) получава все още 
малко внимание в средите на 
научната психология. А би тряб-
вало. В основата й заляга кон-
цепцията, че духът винаги е във 
връзка с цялото тяло: духът се 
изявява чрез тялото и без пре-

ценяването на тялото духът – 
както и човекът като цяло - не 
може да бъде разбран.
Повечето хора не притежават 
„телесно съзнание”. За тях е 
нормално да прекарват цял ден 
в ергономично неблагоприятна 
стойка. Така, докато карат кола, 
работят в седнало положение 
или се занимават с домакинска 
работа, те често забравят за 
потребностите на своето тяло.

НОВА СТОЙКА, НОВА РАДОСТ ОТ ЖИВОТА:  
КАК ПРАВИЛНАТА ПОСТАНОВКА  
НА ТЯЛОТО ОПРАВЯ НАСТРОЕНИЕТО

При това още през 1980 годи-
на са проведени редица експе-
рименти с влиянието на различ-
ни постановки на тялото върху 
настроението. Така например 
американските психолози Джон 
Рискайнд и Каролин Готай под 
предлог, че измерват мускул-
ната активност, изследвали две 
пози: Група 1 трябвало осем 
минути да останат в напрегна-
та и разтревожена, а група 2 в 
спокойна изправена постановка 
на тялото. След тези 8 минути 
последвал друг тест: участни-
ците трябвало да подредят гео-
метричен пъзел, който нямал 
решение. Целта на изследова-
телите била да измерят издръж-
ливостта при непосилна зада-
ча. Резултатът бил показате-
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ако сколиозата не се добива, 
а човек си я причинява сам? 
Постепенно разбира, че което 
е причинено от стойка, може да 
бъде и поправено чрез стойка. 
При това е важно човек да се 
запознае с анатомичните прин-

ципи на тялото си 
и да се научи да 
ги разбира.
Тя нарича разра-
ботената от нея 
методика „естес-
твено отпускане”. 
При нея тяло-
то трябва да се 
изправи и отпус-
не от издатина-
та на седалищна-
та кост до теме-

то посредством активиране 
на дълбоката мускулатура на 
гърба (автохтонните мускули). 
Срамната и опашната кости се 
насочват към пода, а темето 
нагоре. Цялата мускулатура се 
активизира. Важни при това са 
изтеглянето и обратното изтег-
ляне. Да се активира само една 
от двете точки не донася жела-

телно подобрявал настроение-
то. И обратното, който добивал 
угрижен вид, наистина преста-
вал да се чувства щастлив.
Екман и неговият колега Уолъс 
В. Фрайсън открили в рамки-
те на експеримента, че емоци-
ите могат да бъдат съзнател-
но извиквани, ако при това се 
приема съответният израз на 
лицето. Те нарекли този фено-
мен „Facial Feedback” (лицева 
обратна връзка): посредством 
обратните сигнали на лицевата 
мускулатура в мозъка настъп-
вали изменения, предизвиква-
щи емоции, които отговаряли на 
актуалната мимика.
Това означава, че ако промените 
израза на лицето си, се променя 
и настроението ви. Възможно 
ли е тогава да сте нервирани, 
защото бърчите челото си? А не 
да бърчите челото си, защото 
сте нервирани?

Какво представлява  
методът „естествено 
отпускане”?
Методът е разработен от швей-
царската изследователка на 
тялото и авторка на бестселъ-
ри Бенита Кантини, която още 
в млада възраст развива сколи-
оза (странично изкривяване на 
гръбнака) и започва да показ-
ва първи признаци на артро-
за. На тази база тя се вглеж-
да в логиката на тялото и раз-
работва своеобразно „упът-
ване за потребителя”, т.е. как 
човек да живее без болка в 
едно „оправено тяло”. Обратът 
настъпва, когато изследовател-
ката си задава въпроса: Какво, 

ното основно отпускане и енер-
гия. Става въпрос за това да се 
открие стойката, която освобож-
дава енергия вместо да я израз-
ходва. За да се научи човек да 
познава по-добре езика на тяло-
то си, специалистката препо-
ръчва да си води дневник, опис-
ващ болките. Така постепенно 
започва да различава кога се 
касае за алармираща, премина-
ваща или ескалираща болка.

Какво можем да научим  
от децата
Как да се научим отново да 
заемаме правилна постановка 
на тялото? Децата все още с 
лекота постигат тази естестве-
но отпусната стойка. Те могат 
с часове да играят напрегната 
игра и при това да седят непри-
нудено на пода, без да получа-

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
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се появяват нови идеи, може да 
стане и съзнателно да приеме 
такава поза, че да позволи на 
тялото си да се отпусне, да влее 
в него радост и енергия.
Тялото има голям принос за 
това как работи мозъкът. В 
днешно време човек знае, че 
позитивните емоции стимули-
рат креативността. Затова про-
верете ембодимент-фактора в 
своята работна среда. Как седи-
те? Къде се намира компютъ-
рът ви? Удобно ли е бюрото ви 
и имате ли възможност да седи-
те изправени?
Открийте за себе си каква е 
индивидуалната ви „щастли-
ва” стойка? Как заставате, как 
се държите, когато сте щастли-
ви? Как се чувства тялото ви? 
Появява ли се приятно, леко 
чувство, което преминава през 
кожата ви, когато си мислите за 
нещо хубаво?
Цюрихският учен и психолог, 
д-р Мая Щорх, вижда работа-
та с тялото като важен път за 
регулиране на емоциите. Дори 
относително малките телесни 
интервенции са в състояние да 
повлияят човешкото поведение. 
Ако искате промяна в живота си, 
тялото трябва да бъде включе-
но в програмата. Иначе добрите 
намерения ще си останат само 
добри намерения.
„Човек, който иска да проме-
ни мисленето си посредством 
самоуправленчески стратегии и 
забравя при това за тялото си, 
рискува да претърпи провал”, - 
е на мнение Мая Щорх. Само 
„позитивното мислене” не пома-
га в дългосрочен план. Не може-
те да постигнете това, което 
сте предприели, ако не вклю-
чите в сметката лицето и тяло-
то си. Да си мислите „От днес 
ще съм самоуверен и щастлив” 
и при това да стоите с увиснали 
рамене е противоречие. Новото 
трябва да възникне в тялото и 
да се изживее чрез тялото!

Как може да успее новото 
самоуправление
Как можете да използвате 
познанието от изследванията 
върху ембодимента за своето 
лично самоуправление? Първо 
си задайте въпроса какво иска-
те да постигнете. Облечете го в 
точни, позитивни думи и развий-

ват болки в гърба. От съвсем 
ранна възраст децата експери-
ментират с тялото си, опитвайки 
всевъзможни движения и вся-
какви пози. Те подскачат, люле-
ят се, катерят се, протягат се – 
детските движения не се под-
дават на ограничения и забра-
ни от съображения за прили-
чие, а емоциите протичат през 
телата им съвсем естествено, 
като бързо възстановяват сво-
ята основна стойка и душевно 
състояние. Но натрупването на 
негативен опит в семейството 
и училището, както и усвоява-
нето на принципите на добро-
то възпитание се грижат за това 
буквално да се „стегнат”. Някои 
малки момичета започват от 
5-годишна възраст да подража-
ват на стойката на майка си.

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

„Всяко оставане в неподвиж-
на поза замразява съответ-
ната емоция”, - казва Бенита 
Кантини. „Можете и сами да 
изпробвате това, ако заемате 
определени пози и проследи-
те какви емоции ги съпровож-
дат.” Изправете гърба и рамене-
те, вдигнете ръцете нагоре и се 
засмейте. Опитайте при това да 
се почувствате угрижени и поти-
снати. Не се получава, нали? А 
сега съберете раменете, отпус-
нете главата надолу и превийте 
гърба. Не е лесно в тази поза да 
се почувствате уверени и щаст-
ливи, дори да упорствате.
Добрата новина е, че това, което 
е било влошено от неправилна 
стойка, може да бъде поправе-
но с „добра” стойка. Кантини е 
убедена, че много от грижите в 
живота ни се дължат на увисна-
лите рамене, а не обратното.

Открийте индивидуалната 
си „щастлива” стойка
Който познава въздействието на 
различните постановки на тяло-
то върху психиката, притежа-
ва по-голяма свобода на избор 
и осъзнатост. Това, разбира се, 
не означава, че посреща всич-
ки несгоди с усмивка и прели-
ва от щастие, когато се трупат 
проблеми. Но ако настроение-
то внезапно спадне или седи с 
часове пред компютъра, без да 
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те съответстващата му индиви-
дуална стойка. Научно поглед-
нато по този начин ще успеете 
да създадете нова неврологич-
на мрежа за недобре развита 
досега способност.
Може би искате да приемате 
бъдещи стресови ситуации по-
спокойно? Тогава формулира-
ната ви цел би могла да звучи: 
„Искам в стресови ситуации да 
оставам уравновесен и споко-
ен.” Но това отношение не бива 
да остава само като мисъл. Тя 
трябва да се възприеме и от 
тялото, за да може да се осъ-
ществи по най-добрия начин.
Как изглежда вашата индиви-
дуална „щастлива стойка”? 
Раменете са спокойно отпусна-
ти, лицето открито и меко, като 
че сте се излегнали на цветна 
поляна? Или пък с лека усмив-
ка на лице и релаксирано тяло 
като при разходка в гората? Има 
ли животно, което отговаря на 
вашата представа за „спокой-
ствие и дружелюбие”? Може би 
слон или орел, който се рее в 
небето? Почувствайте се като 
това животно. Как по-точно усе-
щате тялото си, когато е отпус-
нато? Открийте своята лична 
представа за това!
Важно е крачка по крачка да 
работите за телесния израз 
на тази представа подобно на 
актьор, който влиза в нова роля. 
При това не става въпрос да 
изобразите нещо за пред себе 
си и другите, а да откриете нови 
възможности за поведение и 
себеусещане. И то посредством 
съответния израз на тялото, 
съобразен с вашите индивиду-
алност и темперамент.
Затова експериментирайте 
- универсална рецепта няма! 
Приемайте на сериозно езика 
на тялото си и чувствата, които 
се крият зад него. Вие може-
те (в индивидуалните си рамки) 
да развиете цялата свобода на 
избор в какво психическо със-
тояние да се намирате. „Докато 
неосъзнато маневрирате между 
състояния на непознат ембо-
димент и резигниращи настро-
ения, нямате тази свобода на 
избор”, - обяснява специалист-
ката Щорх. Според нея личност-
ното самоуправление трябва да 
се превърне в учебна дисцип-

лина. То, разбира се, не бива 
да се абсолютизира или довеж-
да до крайности. Човек трябва 
да позволява на околните и на 
себе си не само оптимизъм и 
радост, но и пълният спектър от 
чувства – тъга, гняв, отчаяние. 
Личностното самоуправление 
единствено позволява по-бързи 
и ефективни начини за излиза-
не от негативните емоции.
Съзнателно познаване и бора-
вене с методите на ембодимен-
та следователно не означава 
повърхностно да се приспособи-
те към това да реагирате „щаст-
ливо” на всяка жизнена ситуа-
ция. А да можете съзнателно 
посредством сътрудничеството 
между психиката и телесната 
изява да променяте настроени-
ята и възможностите си.

За какво свидетелстват 
мозъчните изследвания
Формата на вашето тяло опре-
деля практиките, които можете 
да извършвате с него. Ако при-
тежавахте друго тяло, например 
на някое животно, със сигурност 
щяхте да възприемате света 
по различен начин. Чувствата, 
нагласата и оценките се проме-
нят, когато човек седи, поставя 
ръцете си, движи главата си или 
стъпва по различен начин. Този 
феномен е предмет на изслед-
ване също на мозъчните спе-
циалисти.

Дълго време изследователи-
те са разглеждали мозъка като 
отделен от тялото мислещ орган. 
За проф. Гералд Хютер, завеж-
дащ Центъра за изследване на 
неврологичната превенция към 
университета в Гьотинген, духът 
и тялото, мислите и чувствата 
са неразривно свързани.
Ако се поставяте в установени 
шаблонни ситуации, се затва-
ряте в „паянтови къщи”, както 
нарича Хютер деструктивните 
личностни структури. Къщата 
според него може отново да 
бъде поставена на стабилна 
основа. „Промяната е възмож-
на. Но за целта трябва да преот-
крием тялото си”, - е на мнение 
специалистът. „Първоначално 
(в хода на биологично ни раз-
витие) то се е свързало толкова 
тясно с мозъка и нещата, които 

там се случват, че предлага осо-
бено лесен достъп до всички 
нива на преживявания и връзки. 
До съхранените в мозъка сетив-
ни впечатления, чувства, несъз-
нателно управляващи ни моде-
ли на взаимоотношения и по-
ранни спомени. Затова повече-
то хора, които започват да пре-
откриват тялото си, разбират, че 
са открили и нови пътища към 
себе си. Така стигат до разбира-
нето за своята цялост и възмож-
ността да я управляват.”

Отхвърляне на  
неправилните догми  
от мозъка
Как може на практика да се 
постигне правилна постановка 
на тялото? Работата с тялото 
тръгва от мозъка, който тряб-
ва да отхвърли догматичните 
вярвания като: „Това не може 

да бъде направено.” „Това се 
дължи на напредналата ми 
възраст.” „С годините човек се 
изкривява.” „Срещу износването 
няма лек.” „Няма как с годините 
да ставаш по здрав и по-силен.” 
Едва когато тези и подобни на 
тях догми бъдат отхвърлени, се 
освобождава пътят за възпри-
емане и наблюдаване на соб- 
ственото тяло. Като всяка про-
мяна на парадигмата това е 
много лесно и много трудно.
Когато човек открие собствения 
си работен план и е достатъчно 
мотивиран да го следва, неща-
та се завъртат бързо. С всеки 
следващ ден научава за себе 
си повече, постига повече и се 
чувства по-добре. Но ако неща-
та се правят с натиск отвън, а 
не отвътре, те не се получа-
ват. Човек трябва да възприеме 
ембодимента на принципа „или-
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или”. Или ще допусна, че мето-
дът работи, и ще ми се случат 
хиляди чудеса, или няма да го 
възприема и няма да се случи 
нищо.
Първото, което научават хората 
от ембодимента, е, че първона-
чално тялото винаги им е прия-
тел. Всичко, което прави, цели 
да им осигури предимство. Едва 
когато се пренебрегват преду-
предителните сигнали и обрат-
ната връзка, възникват болес-
ти. Затова трябва да се раз-
вие чувствителност към езика 
на тялото.

гат със свободно пространство 
и за органите има място. При 
него се освобождават и всички 
хормони, които са отговорни за 
усещането за щастие.”
В книгите си Мая Щорх цити-
ра много изследвания и студии, 
които доказват, че дори малки 
движения на ръката показват 
големи разлики в активността 
на мозъка и предизвикват отде-
лянето на най-разнообразни 
хормони. Заемането на опре-
делена стойка дори само за 
3 минути променя разпреде-
лянето на енергията в тяло-
то. А с това настъпва и основ-
на промяна в настроението. 
При това положение човек не 
може да не си зададе въпроса: 
Ако само 3 минути са в състоя-
ние да направят толкова голя-
ма разлика, колко по-драматич-
но би било въздействието на 
поддържана с години стойка? 
Например, когато гърбът е бил 
превит, раменете събрани и гла-
вата увиснала... 

В кои случаи може да 
помогне ембодиментът 
При ембодимента няма универ-
сална рецепта. Бенита Кантини 
казва: „Методът ми се състои 
от над 1000 упражнения, които 
се селектират и приспособяват 
към всеки отделен пациент. Не 
мога да посоча 3 или 5 упражне-
ния, които биха могли да помог-
нат на всички. Тъй като всеки 
човек е уникален, следователно 
и подходът към тялото му тряб-
ва да е неповторим.”

При специалистката идват много 
хора с проблеми в гърба от вся-
какъв вид, с болки в рамене-
те, коленните и тазобедрените 
стави, с деформации на стъпа-
лата и артроза. Някои от паци-
ентите й страдат от свличане 
на органи, инконтиненция или 
хемороиди, други - от мигрена, 
хронична преумора или пара-
лиза на лицето. Немалко са и 
жените с климактерични оплак-
вания, както и хората страда-
щи от депресии. Тя им помага 
да усетят връзката с тялото си, 
да активират енергията и само-
лечебните си сили, но също да 
балансират психиката си и да 
преоткрият радостта. n

Ограниченията и срамът  
не са задължителни...
Spasmo-lyt® е лекарствен продукт за лечение на ури-
нарна инконтиненция – неволево изпускане на урина, 
което може да се обективизира и представлява соци-
ален и хигиенен проблем. Според международна-
та Асоциация по Континентност съществуват 4 типа 
инконтиненция:
l  При напрежение (стресинконтиненция) – изпу-

щане при физически усилия като кашляне, смях, 
кихане. Среща се най-често при млади раждали 
жени с неврологични увреди на тазовото дъно по 
време на раждането. 

l  Императивна инконтиненция – изпущане вслед-
ствие силен позив за уриниране. Най-честият тип 
при възрастни пациенти. Дължи се на свръхактив-
ност на мускулатурата на пикочния мехур.

l  Инконтиненция при пренапълване на пикочния 
мехур, най-често свързана с нарушение на инерва-
цията на пикочния мехур.

l  Рефлекторна – при заболявания или травми на гръб-
начния мозък с възникване на микционен рефлекс 
под мястото на увредата.

Началната терапия на уринарната инконтиненция 
включва упражнения на тазовата мускулатура, трени-
ране на пикочния мехур и антихолинергични лекар-
ствени средства. Такъв лекарствен продукт е Spasmo-
lyt®, който съдържа 20 мг троспиум хлорид в една 
таблета. Представлява урологично спазмолитично 
средство за отпускане на мускулатурата на пикоч-
ния мехур. Той блокира холинергичните мускарино-
ви рецептори в мехура и по този начин инхибира кон-
тракциите на гладката мускулатура. Намалява вътре-
мехурното налягане, увеличава капацитета на мехура 
и намалява честото уриниране на малки порции урина. 

Spasmo-lyt® се използва за 
лечение на чести позиви 

за уриниране, често 
уриниране през 
нощта, невъзмож-
ност за потиска-
не и контролира-
не на позивите за 
уриниране, непре-

къснато изтичане 
на урина (подмокря-

не), придружени от 
силно желание за уринира-

не с нестабилен пикочен мехур, както и при наруше-
ние на инервацията на мехура.
Приема се по една обвита таблета два пъти дневно, 
след консултация с лекар, който да установи причина-
та за уринарната инконтиненция.   

Д-р Галина Бъчварова

Откриването на новия модел на 
тялото в повечето случаи пред-
ставлява връщане към стар 
модел, познат от ранното дет-
ство. Посредством елементарни 
упражнения, които могат лесно 
да се интегрират в ежедневи-
ето, човек може да препрогра-
мира психиката и тялото си, 
докато правилната стойка не се 
автоматизира (вж. стр. 7). Едва 
тогава може да се каже, че про-
блемите, свързани с неправил-
ната постановка на тялото, са 
преодолени.

Правилната стойка  
освобождава хормони  
на щастието
Нима човек може да постигне 
своя личен „щастлив” ембоди-
мент само чрез постановка на 
тялото? Единствено от стойка-
та ли се повлияват негативни-
те емоции? 
Бенита Кантини казва: 
„Съществува постановка на 
тялото, която не го напряга, в 
която всички кости стоят сво-
бодно, всички мускули са в 
основния си тонус и всички 
сухожилия и връзки придоби-
ват своята естествена основна 
обтегнатост. В това „леко сило-
во отпускане” ставите разпола-
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Упражнения  
за себепознаване  
и връзка с тялото 

Доставя ли ви радост да обитавате тяло, което 
е изпълнено с позитивна енергия? Преоткрийте 
индивидулното си усещане за „щастлива стой-
ка” с няколко прости упражнения.
1. Основен стоеж за активно отпускане
Изправете се посредством отпускане върху петите. Пръстите на краката 
здраво фиксирайте на пода. Отворете стъпалата леко под формата на буква 
V, коленете установете над петите. Изтеглете нагоре прасците и бедрата. 
Повдигнете таза, корема, талията, долната част на гърба и ги изтеглете в 
посока към главата. Отдалечете максимално гръдния кош от таза, отпусне-
те раменете. Представете си линия от глезенната става до челото и друга – 
от петите до темето. Разположете тялото си между тези две линии.

2. Сила за гърба
От положение 1 извийте ръцете назад към гърба. Изтеглете лактите 
настрани, горната част на ръцете извийте към подмишничната ямка 
така, че раменните лопатки да застанат в 
една плоскост с гърба. Наведете горната 
част на тялото, като изнесете издатината 
на седалищната кост максимално назад, 
докато коленете не застанат точно над 
петите. Пъпът изтеглете към гръдната 
кост и движете торса с голяма амплиту-
да нагоре-надолу. Докато тялото се нами-
ра високо, вдишвайте, а когато е ниско, 
издишвайте. Повторете упражнението 10 
пъти. При вдишване стигайте до положе-
ние 1, а при издишване до положението, 
показано на картинката.

3.  Стабилизиране на таза  
и разтоварване на гърба 

Седнете на стол или табуретка само с края 
на седалището. Поставете стъпалата под 
коленете в лека V-образна позиция, кра-
ката - събрани от таза. Придърпайте срам-
ната и опашната кости надолу, а главата 
изтеглете нагоре, докато се почувствате с 
5 см по-високи. Без да разгъвате десния 
крак, поставете петата на пода и повдиг-
нете стъпалото под ъгъл към десния пра-
сец. Поставете ръцете в долната част на 
гърба с длани навън и лакти настрани. 
Сега движете дясната пета вертикално на 
пода, като я изнасяте максимално напред 
и връщате обратно. Повторете 20 пъти с 
десния крак и после с левия.

4.  Разкрачено седене за сила от дълбоката мускулатура
Седнете на самия край на стол или табуретка и отворете краката настрани колкото е възможно повече. При това е важно коленете да бъдат разпо-
ложени точно над петите. Изтеглете бедрата максимално настрани и в същото време избутайте издатината на седалищната кост назад. Изпънатия 
гръб наведете напред с ръце от вътрешната страна на краката и длани на глезените, за да облекчите натоварването на гърба. Пренесете тежестта на 
дясната част на таза и разтегнете тялото по диагонал от десния крак към лявото рамо. Задръжте 3 дихателни интервала. После пренесете тежест-
та на лявата част на таза и повторете упражнението по другия диагонал от левия крак към дясното рамо. Повторете по 10 пъти на всяка страна. 
Отпуснете тялото и се изправете.

5. Здрав гръб, гъвкав таз
Изпънете се внимателно по гръб върху подходяща твърда повърхност. Поставете сгънатите в коленете крака на широчината на раменете, а стъпа-
лата в лека V-образна позиция. Изтеглете ръцете над главата, извъртайки горната им част от подмишничната ямка навън. Изпънете хубаво гърба: 
главата изтеглете в посока към ръцете, а срамната и седалищната кости обратното – към петите. Издатината на седалищната кост издърпайте в 
посока към задколенните ямки и леко повдигнете таза от пода. При това коремът спада ненапрегнат надолу. Когато от пода се отделят максимум 
три прешлена, придърпайте дясната част на таза към дясната задколенна ямка, а лявата към лявата. Повторете по 12 пъти и внимателно отпусне-
те таза на пода.

1.

4.

5.

2.

3.



8

Най-честите причинители на ушните 
болки са възпалението на средното ухо 
(Otitis mediа) и възпаленията на външ-
ните слухови пътища (Otitis externa). 
Възпалението на средното ухо е типич-
на инфекция за деца между 2 и 8 годи-
ни. Често пъти възпалението на ухото 
предшества простудно заболяване или 
е последица от него. Дори обикновена 
хрема може да способства за развити-
ето на остър отит. За това има анато-
мична причина: ушният канал (евстахи-
евата тръба) е по-къса при децата и е 
разположена по-хоризонтално, отколко-
то при възрастните, а тя се проветрява 
особено зле при простуда. Освен това 
течностите и слузта не могат да оттичат 
добре и започват да се задържат, оси-

гурявайки идеална жизнена среда за 
болестотворните причинители.
В 85% от случаите причинители на възпа-
ленията в ушите са вируси. Образуването 
на гъста бяла, гнойна течност е признак 
за бактериална инфекция. Понякога тя 
започва няколко дни след появата на 

прозрачната вирусна течност. Нарича се 
вторична инфекция, защото образува-
ният от вирусите секрет благоприятства 
развитието на бактериите. В друга част 
на ухото – по протежение на ушния канал 
на външното ухо, може да се появи въз-
паление, известно като отитис екстерна, 
което не засяга тъпанчето, нито средното 
или вътрешното ухо.

Как може да бъде разпознато 
възпалението на средното ухо
Острото възпаление на средното ухо е 
болезнено и детето се чувства цялостно 
зле. Симптомите са висока температу-
ра, силни стрелкащи болки в едното или 
в двете уши. Евстахиевата тръба е отго-
ворна за отвеждане на течността, която 
може да се събере в средното и вътреш-
ното ухо. Образувалата се зад тъпанче-
то течност затруднява провеждането на 
звука и е възможно да се появят труднос-
ти със слуха. Освен това течността може 
да упражнява налягане върху тъпанчето 
отвътре или на това място да се съби-
рат мехурчета въздух, при което се усе-
щат болки и в ухото се появява много 
типичен шум (пукане). При инфекция 
зад тъпанчето могат да се събират раз-
лични видове течности, най-често про-
зрачни или с розов цвят. Леко кървави-
ят секрет е признак за това, че тъпан-
чето е спукано. То най-често оздравява 
само с преминаване на възпалението. 
Консултацията с лекар обаче е наложи-
телна, за де се избегнат усложненията.
Съществуват многобройни причини дете-
то да има болки в ухото и без да е нали-
це инфекция: поникване на зъби, плът-
на ушна кал или наличие на чуждо тяло 
в ухото. Някои инфекции предизвикват 
болки в ушите, без да са ги засегнали 
пряко, например възпаление на гърло-
то или синусите, които могат да се усе-
щат и като болка в ушите. Как тогава да 
се установи със сигурност, че ухото на 
детето е инфектирано? Действителната 
инфекция обикновено се съпровожда 
или е предшествана от повишена темпе-

ратура и признаци на простуда, но не във 
всички случаи. Самото ухо (или мястото 
около него) може да изглежда зачерве-
но, но това се случва рядко. Единствено 
отделящият се от ухото секрет е сериоз-
но доказателство за налична инфекция.

Трябва ли да се ползват  
капки за уши?
Тъй като само лекар може да устано-
ви дали тъпанчето е интактно, не тряб-
ва да се капят никакви обезболяващи 
капки при възпаление на средното ухо. 
При засегнато тъпанче капки по прин-
цип не се изписват, тъй като те могат да 
увредят вътрешното ухо. А при възпале-
ние на средното ухо с интактно тъпанче 
локално действащите капки не достигат 
до средното ухо и поради тази причина 
са безполезни.

Винаги ли трябва  
да се дава антибиотик?
Преди при възпаление на средното ухо 
антибиотици са се изписвали рутинно, в 
днешно време лекарите внимателно про-
веряват дали действително се налага 
подобна терапия. Също в официалните 
указания за лечение се препоръчва въз-
държане от антибиотици. Тази промяна в 
отношението към лечебната терапия се 
дължи както на резултатите от поредица 
изследвания, които показват добри тен-
денции за самолечение при отитис медиа 
при деца над 2 години, така и от развити-
ето на все по-голяма резистентност към 
антибиотичното лечение. Запознатите с 
резултатите от изследванията са убеде-
ни, че рутинното изписване на антибиоти-
ци при остро възпаление на средното ухо 
не е оправдано. При децата без особе-
ни рискови фактори с отит без усложне-
ния специалистите препоръчват терапия 
на внимателно изчакване, провеждана, 
естествено, под лекарски контрол.

Съществува ли  
растителна алтернатива?
Някои билкови препарати, приемани 
орално, биха могли да помогнат при ушни 
инфекции, без при това да бъде третира-
но болното ухо (или уши). Лечебните рас-
тения като ехинацея, черен бъз, канадска 
сангвинария и лайка оказват противовъз-
палително и болкоуспокояващо действие 
при инфекция на ушите, освен това пови-
шават самолечебните сили на организма. 
Силно имуностимулиращо действие имат 
и препаратите с африканска перларго-
ния, известна като умкалоабо. n

БЪРЗА ПОМОЩ

ЗАЩО ДЕЦАТА СТРАДАТ  
ОТ БОЛКИ В УШИТЕ?
Ушните инфекции са често срещано явление в студените месеци на годината,  
а и в ранна пролет, когато се избърза със свалянето на шапките. Какво се крие 
зад силните болки и как най-добре да се справят с тях родителите.
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Лекарите отдавна бият аларма: който прекарва живота си 
предимно в офиса, на училище или върху дивана, пора-
ди дефицита на слънчева светлина е с повишен риск от 
липса на витамин D и по-често боледува. Изследванията 
от последните години доказват, че различни заболявания  
- от Алцхаймер, през диабет, депресии и сърдечни про-
блеми до ракови заболявания – могат да бъдат отключе-
ни от липсата на витамин D.

ВНИМАНИЕ: 
ЛИПСА НА ВИТАМИН D!

и 100% от възрастните хора са 
недостатъчно обезпечени с вита-
мин D. С напредване на възраст- 
та кожата съдържа все по-малко 
7-дехидрохолестерол. Една суб-
станция, която посредством облъч-
ване с UV-B-лъчи се преобразува 
във витамин D3.

За да обезпечите организма си с 
достатъчно количество витамин D 
(известен още като калциферол), не 
е необходимо всеки ден да поглъ-
щате рибено масло. То действи-
телно съдържа много от жизнено-
важната субстанция, но организмът 
ви може и сам да произведе необ-
ходимата дневна доза – с помощ-
та на подходяща храна и слънче-
ва светлина. Повечето хора, които 
прекарват времето си предимно в 
затворени помещения, не получа-
ват достатъчно UV-B-лъчи, с чиято 
помощ се образува ценния вита-
мин. Дори когато сте навън, достъ-
път им нерядко е ограничен зара-
ди смога в големите градове. На 
открито сред природата пък влизат 
в ход слънцезащитните кремове, 
дрехите и предпазващите шапки, 
заради опасността от предизвиква-
щото рак UV-A-лъчение.
Липсата на витамин D далеч не 
засяга само възрастните! В много 
от развитите страни на пеленаче-
тата се изписва витамин D на таб-
летки в първата година от живо-
та. Едно изследване на институ-
та Роберт–Кох обаче показва, че 
и в по-късна възраст - между 2 и 
18 години - децата страдат от тази 
липса. При над 70% от ученици-
те дори се касаело за тежък дифи-
цит! Друга поредица от изследва-
ния, публикувана в специализира-
ното издание Medical Mirror, показ-
ва, че в Европа и САЩ между 40 

на единица, използвана за редица 
медицински продукти). Употребата 
му с лекота покрива необходимите 
дневни дози. Много експерти обаче 
гледат критично на всекидневния 
му прием. Тъй като съвременно-
то рибено масло съдържа пове-
че витамин А от преди. Възможно 
е причината за това да се корени 
в промените, настъпили в храни-
телната верига на рибите, или на 
тези при производството му от фар-

мацевтичната индустрия. Така или 
иначе при регулярно високо прие-
мане на рибено масло съществува 
риск от предозиране на витамин А.
Човек обаче може и без рибено 
масло да си набави достатъчно 
витамин D от храната: пушената 
змиорка донася 840 UI на 100 г, 
сьомгата - 640, сардините – 440, а 
телешкото месо около 152 UI/100г. 
Други богати на витамин D храни 
са: кокошите яйца (116), печурките 

Какво може  
да се направи? 
Който не получава достатъчно 
слънце, за да синтезира сам вита-
мин D, трябва да си набавя тази 
жизненоважна субстанция с хра-
ната или посредством хранител-
ни добавки. Темата за слънчевата 
светлина трябва да бъде прераз-
гледана от дерматолозите, тъй като 
анатемосваното UV-B-лъчение има 
и немалко добри страни, за които 
често се забравя.
В тъмните месеци на годината биха 
могли да помогнат дори съвремен-
ни светлинни уреди. Така наречени-
те пълноспектърни лампи за днев-
на светлина, разработени първона-
чално за хора, страдащи от депре-
сии, биха могли да помогнат доня-
къде и за подобряване на витамин-
D-статуса.

За какво трябва да се  
внимава при храненето
Според измерванията най-високи 
дози витамин D се съдържат в рибе-
ното масло – 12 000 IU на 100 г (IU 
= International Unit, интернационал-
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(76), говеждият дроб (68), маслото 
(48) и авокадото (137) UI/100 г.

Как еволюцията  
е приспособила  
човека към слънцето
Хората със сини очи са по-добре 
приспособени към северните кли-
матични зони от тези с кафяви. 
Защо? Обяснението започва преди 
хиляди години в Африка, люлка-
та на човечеството. Тогава всич-
ки хора били с кафяви очи и тъмна 
кожа. За Африка това било добре: 
осигурявала се естествена защита 
срещу унищожаването на светло-
чувствителните витамини в кожа-
та, например фолиевата кисели-

на. Когато обаче хората поели на 
север, защитата на тъмната кожа 
престанала да бъде предимство: 
прекалено малкото UV-B-лъчение 
не можело да преодолее кожна-
та защита и организмът не можел 
да синтезира достатъчно витамин 
D. Витаминът започнал да липс-
ва в организма на тъмнокожите и 
те започнали да боледуват. Един 
ден някъде в Северна Европа се 
родило първото синеоко бебе със 
светла кожа, което можело по-доб-
ре да усвоява слънчевата светли-
на и да образува витамин D. Така 
постепенно синеоките изместили 
тъмнокожите от тези географски 
ширини.

Болести, които могат  
да бъдат причинени  
от липсата на витамин D
Предполага се, че липсата на вита-
мин D е рисков фактор и дори при-
чина за цяла поредица от забо-
лявания. Британски изследовате-
ли например оценили данните на 
почти 100 000 души на средна и 
напреднала възраст. Хората с най-
високи нива на витамин D в кръвта 
боледували значително по-рядко от 
сърдечно-съдови болести, диабет 
и метаболитен синдром, отколко-
то участниците на същата възраст 
с най-ниските серумни стойности. 
Сърдечните и съдовите нарушения 
били редуцирани с 33%, диабетът 
тип 2 с 55%, а метаболитният син-
дром с 51%, отчели резултатите.
Също една финландска студия с 
10 000 деца доказала влиянието на 
витамин D: ако децата по време на 
първата година от живота си пое-
мат по 2000 UI витамин D на ден, 
рискът им от заболяване от диабет 
тип 1 намалява с 80%!
Ако се обобщят новите научни 
познания, е възможно следните 
заболявания да имат връзка с лип-
сата на витамин D:
l  автоимунни болести (например 

множествена склероза, ревмато-
иден артрит, системен еритема-
тоиден лупус);

l  високо кръвно налягане (спо-
ред дългосрочни изследвания 
застрашени са особено мъжете 
с кръвни стойности на витамин D 
под 15ng/ml);

l деменция;
l депресии;
l захарен диабет;
l  инфекциозни заболявания като 

инфекции на дихателните пъти-
ща или туберкулоза;

l болки и промени в костите;
l болест на Крон;
l  мускулна слабост и мускулни 

болки;
l  повишен риск от наранявания 

(при възрастните хора);
l  ракови заболявания (например 

рак на гърдата, простатата, чер-
вата, стомаха; предполага се, че 
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витаминът спира неконтролира-
ното деление на клетките и акти-
вира гените за ДНК-корекции);

l остеопороза.
За остеопорозата е важно да се 
отбележи, че витамин D прави въз-
можно усвояването на калция в 
тънките черва, които чрез лигави-
цата попадат в кръвообращението. 
А калцият е жизненоважен за обра-
зуването на костно вещество. Който 
не разполага с достатъчно коли-
чествo витамин D в организма си, 
просто отделя калция или поема 
много малка част от него. 

Многопосочните  
задачи на витамин D
Възможно ли е действително лип-
сата на един единствен витамин да 
предизвика толкова много болес-
ти? Отговорът на изследователи-
те е „да”. Много тъкани в организма 
притежават т.нар. витамин-D-ре-
цептори. Такива свързващи места 
за витамин D човек може да 
си представи като клю-
чалки, които се отва-
рят само с витамин-
D-ключ. Ако ключал-
ката остане праз-
на, защото не дос-
тига витамин D, в 
тялото започват 
да се забелязват 
прояви на недои-

може да засили не само риска от 
остеопороза и чупливост на кости-
те, но и предразположението към 
вирусни и бактериални инфекции. 
Затова е важно, особено при недос-
тиг на слънчева светлина и грипна 
опасност, да се набавя препоръчи-
телната доза от 2 000 до 4 000 UI 
витамин D на ден (вж. карето).

Как се проявяват  
симптомите
Липсата на витамин D може да 
се прояви по различни начини. 
Симптоматичният спектър се прос-
тира от опадане на косата до нару-
шения на паметта. Силният недос-
тиг може да предизвика крампи, 
мускулни болки и конвулсии, може 
да доведе до изтощение, наруше-
ния на съня, безпокойство и депре-
сии. Възможно е да се появят също 
главоболие, болки в гърба, изсти-
ване на дланите и стъпалата, както 
и смущения в кръвообращението и 

кръвоснабдяването. 
Достатъчното обезпечаване с 

витамин D е от първосте-
пенно значение за здра-

вето на всеки човек, но 
е от особена важност за 
малките деца, бремен-
ните жени, кърмещи-
те майки и възрастни-
те хора. Недостигът на 
витамин D в организма 

на майката се усеща от 
плода и може да повли-

От какво количество витамин D 
се нуждае човек?

Човек може да бъде напълно сигурен за своя витаминен статус, 
единствено ако бъде измерено нивото на витамин D в кръвта му, 
което за съжаление не се прави често, а още по-рядко в рамките 
на профилактиката.
Нивото на витамин D трябва да бъде между 30 и 100 ng/mg (нано-
грама на милиграм).
Стойностите под 11 ng/mg представляват сериозна опасност от 
развитие на рахит за бебетата и малките деца.
Стойностите под 20 ng/mg означават дългосрочен съществен 
недостиг на витамин D.
Средностатистически всеки възрастен трябва да поема около  
2 000 до 4 000 UI витамин D на ден – от рибеното масло, храната, 
таблетките или чрез слънцето да се образува в кожата.
Особено хората с ограни-
чено излагане на слънче-
ва светлина, както и хората 
на легло, пациентите с над-
нормено тегло и остеопоро-
за трябва да повишат днев-
ните дози според нуждите 
си, консултирани със спе-
циалист.
Децата от 1 до 3 години 
трябва да получава по 400 
UI, от 3 до 10 години по 1000 
UI и от 10 до 20 години по 
1000 – 2000 UI витамин D 
на ден.
Витамин D може да бъде 
купен под формата на табле-
ти или масло в аптеките. 
Той се съдържа и в редица 
мултивитаминни комплекси.

мък. Специалистът по превенци-
онна медицина, проф. д-р Йорг 
Шпитц, описва витамина като свое-
образен предпазващ хормон. Ако го 
има в достатъчно количество, клет-
ките могат да функционират опти-
мално и съответният орган е здрав. 
Специалистът е убеден също така, 
че витамин D спира развитието на 
злокачествените тумори по различ-
ни начини и че помага не само в 
превенцията, но и в прогнозите при 
налични вече ракови мутации.
Витамин D играе роля на важен 
медиатор в близо 30 тъкани и орга-
ни в човешкото тяло и не на послед-
но място в имунната система. Ето 
защо недостигът му в организма 

яе бъдещия здравословен статус на 
детето, включително предразполо-
жението към алергии и астма, показ-
ват изследванията. Недостигът при 
възрастните хора се отразява не 
само на здравината на костите, но 
и на мускулната сила. Това много-
кратно увеличава риска от нараня-
вания, които са все по-трудно лечи-
ми с напредване на възрастта.
Затова е важно организмът регу-
лярно да се зарежда с животвор-
на слънчева светлина. Богатата на 
витамин D храна и медикаментоз-
ните добавки могат да помогнат 
да бъде попълнен недостига при 
дефицит на слънце, време или въз-
можности. n
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Всеки знае, че определени храни стимулират лошия дъх. След консумацията на чесън или лук 
например неприятната миризма не изчезва дори след основно измиване на зъбите, нито от 
употребата на освежаващи спрейове, дъвки и ментови бонбони. Причинителят в случая не е 
загадка - съдържащите се в растенията етерични масла попадат в кръвта и се отделят от орга-
низма в рамките на цяло денонощие. В редица други случаи обаче страдащите от лош дъх не 
са наясно нито с причината, нито с начините да предотвратят неприятната миризма от устата.

е твърде вероятно виновникът да се 
окаже лошо компенсиран диабет. При 
това обменно заболяване организмът 
не може да преработва мазнините 
и се образуват т.нар. кетонови тела. 
Тези кисело миришещи химически 
съединения се появяват също, когато 
гладувате или поддържате бедна на 
въглехидрати диета. Други причини за 
неприятната миризма могат да бъдат 
например обменни заболявания или 
хормонални колебания.

Какво помага при лош дъх?
Регулярното посещение при стома-
толог, основното почистване на зъби-
те, устата и езика могат да предотвра-
тят лошия дъх. Поемането на много 
течности и дъвченето на дъвка дей-
стват против изсъхването на устната 
кухина. Редица растителни екстрак-
ти могат да способстват за балан-
сиране на микрофлората в устната 
кухина и лигавиците на стомашно-
чревния тракт. Преди всичко салви-
ята (градинският чай) се цени като 
меко, но високоефективно дезинфек-
циращо средство. Многократните гар-
гари с чай от изсушени листа (1 ч.л. на 

В 90% от случаите лошият дъх възник-
ва в устната кухина. Над 300 различни 
бактерии процъфтяват в благоприят-
ната влажно-топла среда. Обикновено 
голяма част от тях бива унищожавана 
чрез слюнката или при миене на устата. 
Известно количество обаче успява да 
се засели в кариесните зъби, трудно-
достъпните междузъбни пространства, 
във венечните джобове, под коронки-
те и протезите или под езика, където 
започва да се размножава. Резултатът 
е, че възникват неприятни мирисни 
субстанции като сероводороди, както 
и летливи гнилостни газове. Особено 
сухата устна кухина благоприятства за 
това, а за изсъхването й способстват 
тютюнопушенето, приемането на алко-
хол, честото дишане през устата, при-
емът на определени медикаменти и, 
разбира се, ограниченото поемане на 
течности. Също в състояние на стрес 
образуването на слюнка рязко спада.

Кои болести  
се познават по зъбите?
Това, което стоматологът може ведна-
га да разпознае, поглеждайки в уста-
та ви, е булимията. Поради често-

то повръщане на стомашни кисели-
ни при хранителното смущение зъби-
те се развалят от вътрешната страна. 
Постоянните масивни възпаления на 
венеца могат да насочат специалис-
та към наличие на диабет. При стре-
сираните хора пък, които скърцат със 
зъби насън, контактните повърхности 
са съответно изтрити.

Могат ли заболявания  
да предизвикат лош дъх?
Установено е, че психическите нато-
варвания могат да се отразят не само 
на състоянието на устната флора, но 
и да предизвикат стомашно-чревни 
оплаквания, съпроводени с излъчване 
на лоша миризма от устата. Към тях 
принадлежат например възпаленията 
на стомашната лигавица, пирозисът 
(чувство на парене в хранопровода с 
кисело оригване) или някои храносми-
лателни смущения. Но също и по-мал-
ко невротични хора могат да страдат 
от лош дъх по тези или други причи-
ни. Най-често естеството на миризма-
та е показателна за това, къде тряб-
ва да бъде търсен причинителят. Ако 
дъхът мирише на ацетон например, 

ЗДРАВЕ И СВЕЖЕСТ В УСТАТА

чаша вряща вода) или 4 капки чисто 
етерично масло, разтворени в малка 
чаша с топла вода, противодействат 
не само на неприятните миризми, но 
и са ефективни срещу всякакъв вид 
инфекции и процеси на гниене в уст-
ната кухина. Също чайовете от лайка, 
мента, мащерка и невен или разтво-
рите за уста с етерични масла от 
съответните билки имат силно анти-
бактериално и дезинфекциращо дей-
ствие. Екстрактите от зелен и черен 
чай съдържат полифеноли – субстан-
ции, които спират растежа на кари-
есните бактерии. Подсилващо, иму-
ностимулиращо и антибактериално 
действие имат също чаеното дърво и 
ехинацеята. Много ефективно е дей-
ствието на следния чай: разбъркват 
се в равни количества натрошени на 
дребно изсушени корени от ехина-
цея с листа на пелин и мента. 2 ч.л. 
от билковата смес се заливат с чаша 
вряща вода, запарват се 10 минути и 
се прецеждат. Многократно през деня 
се правят промивки и гаргара на уст-
ната кухина. Чаят може да се приема 
и за подсилване на общия имунитет на 
организма. n



13

ОТСЛАБВАНЕТО  
ЗАПОЧВА В ГЛАВАТА

Спечелете съзнанието си и ще спечелите своя 
най-важен съюзник в борбата с излишните кило-
грами: така ще можете да се преборите с глада 
и да задържите постигнатото. Защото само ако 
успеете да промените начина си на живот и хране-
не, имате добри шансове да отслабнете трайно.

Който иска да отслабне, е наясно 
какво трябва да направи: да при-
ема по-малко храна, да комбини-
ра оптимално продуктите и да се 
занимава със спорт. Всичко това е 
вярно и хората, които последова-
телно спазват тази проста „рецеп-
та”, със сигурност ще намалят 
теглото си.

те, калориите и съпровождащите 
ги мисли и чувства, които изска-
чат на повърхността преди или по 
време на ядене. При това може 
би ще стане ясно, колко често 
храненето успокоява, отпуска или 
натоварва, кога носи положител-
ни и кога отрицателни емоции. 
Естествено е да има колебания. 
Когато обаче душевните потреб-
ности биват често задоволява-
ни с храна, това се отразява и на 
кантара.
Телесният глад трябва да бъде 
разграничен от емоционалния. А 
човек може да се научи на това. 
Посредством вслушване в себе 
си. Затова не трябва да се под-
дава на внезапно появилото се 
чувство на глад, а да анализи-
ра: Тъжен ли съм в момента? 
Чувствам ли се самотен? Или пък 
стресиран? Претоварен от рабо-
та? Депресиран? Какво ще спе-
челя, ако хапна сега нещо слад-
ко? Отпускане? Възнаграждение? 
Добро настроение? И ако уста-
нови, че доминиращото чувство 
е свързано не със стомаха, а с 
психиката, да потърси по-разум-
ни начини да го успокои – с раз-
ходка, приемане на вана или раз-
говор с приятел по телефона. 
Най-важното в случая е напира-
щият импулс за ядене да бъде 
отстранен. Разликата веднага 
става явна: емоционалният глад 
изчезва, докато телесният упори-
то остава.
Да се развие ново отношение към 
храненето изисква не само търпе-
ние, но и време. Особено за хора-
та, които с години са се справяли 
с чувствата си посредством хра-
ната. С отношение, което въз-

муса). Така например по време 
на хранене сензори регистрират 
обтягането на стомашната стена и 
предават информацията на мозъ-
ка. Рецептори измерват концен-
трацията на хранителните гра-
дивни частици, които попадат в 
кръвта. Стойностите на кръвната 

Изследванията обаче показват, 
че само един от 200 души успя-
ва да задържи теглото си след 
диета! В какво грешат останали-
те 199? Всички диети се основа-
ват на това, количеството и вида 
на храната да бъдат правилно 
подбирани. Най-често те са под-
крепени и от препоръки да не се 
яде безразборно и да се планира 
достатъчно време за движение и 
релаксиране.
Храносмилането обаче не функ-
ционира на чисто рационален 
принцип. Едва ли друг начин на 
поведение се поддава на толкова 
неосъзнати импулси като отноше-
нието към храненето. Храненето 
е емоция и нерядко компенсация. 
При поемането на храна, особено 
в прекомерни количества, немал-
ка роля играят чувствата. И те 
трябва на първо място да бъдат 
разпознати и идентифицирани.

Гладът има много лица
Първата стъпка към отслабване-
то е две до три седмици редовно 
да се води протокол на хранене-
то с количествата, вида на храни-

никва в главата и автоматично 
запълва стомаха.
Проблемът обаче не е нераз-
решим. Всичко, на което човек 
веднъж се е научил, може и да 
се отучи. Това, разбира се не се 
случва от днес за утре. Нито пък 
за 2-3 седмици. Новият начин на 
мислене по отношение на хра-
ната трябва първо да се закре-
пи и превърне в рутина. Методът 
не функционира на принципа „10 
килограма за 10 дни”. Може би, 
10 килограма за 6 месеца. Но пък 
успехът остава. 

Кога човек е наистина сит?
Един от най-разпространените 
съвети при отслабване е: „Спрете 
да ядете, когато сте сити.” Но кога 
точно се случва това? Много фак-
тори влияят на центъра на ситост-
та в междинния мозък (хипотала-
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захар и инсулина също изпращат 
важни сигнали към центъра на 
ситостта. Успоредно с това меди-
атори като серотонин (отговарящ 
за повдигане на настроението), 
допамин (известен като „награж-
даващия хормон”), възбуждащия 
апетита лептин и хормонът на 
глада грелин участват в картина-
та. Последният се отделя особено 
интензивно, ако пред очите и носа 
ви се намира любимото ви ястие. 
Съветът на специалистите е да се 
храните бавно и непрекъснато да 
се вглеждате в себе си, докато се 
научите да разпознавате индиви-
дуалния си праг на ситостта. Едва 

след това можете да се опитате да 
го коригирате, ако се нуждаете от 
редукция на теглото.

Необходими ли са  
междинните хранения?
Пет малки хранения се препоръч-
ваха преди на всички, желаещи да 
отслабнат. Предполагаше се, че 
този начин на хранене предпазва 
от атаките на глад. Последиците 
обаче са други, открили учените: 
всяка закуска се грижи за това да 
се отделя инсулин. Той действител-
но повлиява центъра на ситостта в 
мозъка, но не съдейства за качес- 
твеното отслабване. Тъй като дока-
то инсулинът се съдържа в кръвта, 
в организма не се изгарят мазни-
ни. Това е причината, поради която 
учените напоследък препоръчват 
три хранения, а някои дори само 
две. По този начин тялото получа-
ва енергията си на 3- до 4-часови 
интервали, преди отново да поеме 
храна. Така посяга към резерви-
те си от мастните депа, които са 
целта на всеки план за намалява-
не на теглото. 5- до 6-часова пауза 
между храненията според учените 
е оптимална. 

Трябва ли да се откажем 
от обилната вечеря?
„Сутрин яжте като император, 
на обяд като крал, а на вече-
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„НАТУРПРОДУКТ“ ООД

ря като сиромах”. В тази пого-
ворка се съдържа много истина. 
Изследванията показват, че обил-
ните хранения вечер предизвик-
ват съвсем различна храносми-
лателна реакция от сутрешната. 
Вечер силно се повишават нива-
та на кръвната захар и инсулина 
и това води до „дебел край”, ако 
се прекали с храната. Инсулинът 
спира разграждането на маз-
нините, което иначе би работи-
ло на високи обороти по време 
на съня. Една американска сту-
дия потвърждава това: пробанди 
получавали дневно по 2000 кало-
рии само на едно хранене сутрин 
или вечер. Тези, които приемали 
храната си сутрин тежали 1 кг по-
малко след една седмица, докато 
при другите не настъпила никак-
ва промяна.

Води ли липсата  
на сън до натрупване  
на килограми?
„Който спи, не греши”. И в тази 
поговорка има немалко истина. 
Тъй като недоспиващите си лесно 
стигат до опасността да натрупат 
излишни килограми. Виновни за 
това са добре познатите хормо-
ни грелин и лептин, които повлия-
ват чувството за глад. Липсата на 
сън намалява нивата на лептина 
и повишава стойностите на гре-

лина в кръвта, като по този начин 
се стимулира апетита. Високите 
концентрации на лептин напро-
тив – действат апетитопонижава-
що. Изследванията доказват, че 
този, който спи в продължение на 
1 седмица по-малко от 6 часа на 
денонощие, намалява производ-
ството на лептин с една пета, а 
това на грелин се увеличава до 
една трета.

Поддържат ли добра 
фигура подсладителите?
Хората, които се опитват да 
отслабнат или да задържат тегло-
то си, често заместват захарта с 
подсладители. Ново изследване 
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обаче показва, че ефектът е съв-
сем различен от очакваното.
“Когато организмът поема нещо 
сладко, метаболизмът се уско-
рява и се подготвя да изгори по-
голямото количество калории, 
което постъпва. Когато се упо-
требяват изкуствени подсладите-
ли, става обратното – метаболиз-
мът се забавя. Това има и стра-
ничен ефект – тялото изгаря по-
малко мазнини, те започват да 
се натрупват и съответно теглото 
се увеличава”, коментира резул-
татите от американското изслед-
ване проф. Сюзън Суитърс от 
Университета “Пърдю”. “Освен 
това, привиквайки към приема-
нето на такъв тип подсладите-
ли, следващия път, когато в тяло-
то постъпи захар, метаболизмът 
не се повишава и това води до 
още един вторичен отрицателен 
ефект. Изкуствените подсладите-
ли не са създадени с цел да се 
намалява теглото и затова не 
бива да се смятат за част от 
диетата за отслабване”, допълват 
учените и препоръчват на тези, 
които искат да намалят килогра-
мите, да се придържат към нату-
рални храни, като не забравят 
ползата от физическите упраж-
нения и цялостния здравословен 
начин на живот.

Как да използваме  
гликемичния индекс  
в плана си за отслабване?
Знаете ли какво прави кроаса-
нът с нивото на захарта в кръв-
та? Кара го бързо да се покач-
ва. Казано с други думи: кро-
асанът е с висок гликеми-
чен индекс (ГИ). ГИ обознача-
ва т.нар. кръвно-захарна ефек-
тивност на съдържащите въгле-
хидрати храни. Въглехидратите 
с нисък ГИ като повечето сорто-
ве плодове и зеленчуци, повиша-
ват кръвната захар бавно, което 
е по-здравословно за обмяната 
на веществата и телесното тегло 
в сравнение с тези с висок ГИ. 
Печивата с бяло брашно, карто-
фите и сладкишите предизвикват 
висока вълна в кривата на кръв-
ната захар. Гликемичният индекс 
измерва колко точно ще се пови-
ши кръвната захар от 50 грама 

въглехидрати в сравнение с т.нар. 
контрола (глюкоза или бял хляб). 
Той се изразява в проценти най-
често в съотношение към пови-
шаването на кръвната захар 
след употребата на 50 г гроздо-
ва захар. За цитирания кроасан 
това означава, че в сравнение с 
гроздовата захар той има 70-про-
центна кръвно-захарна ефектив-
ност. Неговият ГИ следователно 
е 70, докато на филия пълнозър-
нест хляб например е 40.

Първоначално разработен като 
помощно средство за по-добър 
контрол над кръвната захар при 
диабетици, гликемичният индекс 
се е превърнал в основно поня-
тие и в индустрията за отслабва-
не. Върху неговата концепция са 
разработени голям брой популяр-
ни диети. Те представляват съв-
купност от хранителни режими, 
в основата на които е залегнало 
ограничаването на храни, пови-
шаващи рязко и значително ниво-
то на кръвната захар.
По правило всички въглехидра-
ти се преработват в организма до 
глюкоза и предизвикват времен-
но покачване на нивата на кръв-
на захар – процес, наричан гли-
кемичен отговор. Той се влияе от 
много фактори, включително от 
количеството храна, от количес-
твото и вида на въглехидратите в 
нея, от метода на преработка на 
храната и пр. Всяка храна попада 
в скалата с гликемичен индекс от 
1 до 100, където чистата глюкоза 
е 100. По този начин се обособя-
ват три групи храни:
- с висок ГИ, когато е по-голям 
от 70;
- с умерен ГИ, когато е между 
56-69;
- с нисък ГИ, когато е под 55.
Последователите на диетите, 
базирани на концепцията за гли-
кемичния индекс, считат, че хра-
ните с нисък ГИ влияят благопри-
ятно върху апетита и контрола 

дневнодневно

Регенерира косата
Подхранва кожата

Заздравява ноктите

на теглото и са от полза както за 
хора с диабет и предиабет, така и 
за тези, страдащи от наднорме-
но тегло и затлъстяване. Те отда-
ват това на факта, че тези храни 
се преработват по-бавно, което 
удължава периода на ситост и 
намалява вероятността от пре-
яждане. По този начин се стиму-
лира консумацията на богати на 
въглехидрати храни, които оби-
чайно са по-здравословни, богати 
на хранителни вещества, по-мал-
ко рафинирани и с голямо коли-
чество фибри. Такива са напри-
мер пълнозърнестите храни, 
зеленчуците, плодовете, 
бобовите растения.
Лесно и универсално 
решение на пробле-

ма с отслабването и задържането 
на редуцираното тегло обаче все 
още не съществува. Затова имай-
те предвид, че освен да следите 
ГИ, трябва да се научите да кон-
тролирате размерите на порциите 
и общите калории според индиви-
дуалните си нужди. А физическа-
та активност е винаги в плюс! n
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