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ПСИХОНЕВРОИМУНОЛОГИЯ:

ПСИХИЧЕСКА СИЛА  
ЗА ПО-ДОБРА ИМУННА ЗАЩИТА

ните органи и множеството раз-
пръснати в тъканите имунни клет-
ки са директно свързани с нервните 
влакна. Този своеобразен „хардуер“ 
функционира чрез медиаторите на 
нервната система. Имунните клет-
ки са снабдени също с рецепто-
ри за хормони и невротрансмитери 
– следователно те „говорят“ езика 
на невроните. Обратното също е 
валидно - медиаторните молекули 
на имунната система могат да акти-
вират нервните клетки. „По този 
начин организмът мигновено нау-
чава, когато е инфектиран, и може 
веднага да реагира на ситуация-

Тясната връзка между духа 
и тялото се посочва още в 
Стария завет: „Весело сърце 

е като цяр благотворно, а отпад-
нал дух кости суши“, - се казва в 
Притчи Соломонови. През 30-те 
години на ХХ век психосоматич-
ната медицина се обособява като 
отделно изследователско направ-
ление, по-късно се развиват също 
медицински дисциплини като пси-
ходерматолгия, която обосновава 
взаимовръзката между психиката 
и кожата, или психоневроимуно-
логия, която анализира зависи-

Стресът и претоварването се отразяват негативно на защитните сили на организма. 
Оптимистично настроените хора обаче остават незасегнати от тях – защо? Отговорът се 
крие в пресечната точка между  нервната и имунната системи.  

Опасността от  
продължителен стрес
Продължителният стрес може сери-
озно да повлияе имунната систе-
ма. Многобройни са изследвани-
ята, които доказват влиянието на 
перманентното напрежение върху 
съсирването на кръвта, възпалени-
ята и ефективността на ваксините. 
Дори раните заздравяват по-лошо 
в периоди на стрес – както са уста-
новили през 2008 година учените от 
изследователската група на Жан-
Филип Гуен от щатския универси-
тет на Охайо в Колумбия. Учените 
наблюдавали скоростта на заздра-
вяване на  малки мехури от изга-
ряне върху ръката на 98 добровол-
ци. Резултатите показали, че при 
лесно дразнимите участници в екс-
перимента, които не могли да овла-
дяват гнева си, образуването на 
коричка било по-бавно, отколкото 
при психически по-балансираните 
доброволци.
Какво точно свързва мозъка с имун-
ната система? От една страна имун-

мостта между нервната и имунна-
та системи.
Тя е поле на дейност и за Кристиан 
Шуберт от Медицинския универси-
тет в Инсбрук. „При кратковременен 
стрес имунната система се акти-
вира, за да предпази организма“, - 
обяснява специалистът. Ако сътре-
сенията обаче продължат твърде 
дълго, това ни прави податливи на 
заболявания: „Тялото сигнализира, 
че сме превзети от тях.“ Много от 
нас знаят например, че появи ли се 
херпес на устата, напрежението е 
било в повече.
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

чество от белтъчината NF-kB, която 
участва при появата на възпале-
ние. Така, ако кучето от горния при-
мер ни нападне и ухапе, имунната 
ни система ще е подготвена!
Отрядът за бързо реагиране на 
адреналина и нордадреналина е 
подкрепен и чрез последващо, заба-
вено действие на отбранителна-
та система посредством активира-
не на  оста хипоталамус-хипофиза-
надбъбречна жлеза (HPA). При това 
хипоталамусът образува т.нар. кор-
тикотропин-освобождаващ хормон 
(CRH). Когато той достигне хипо-
физата, разположената в основата 
на черепа бадемовидна хормонал-
на жлеза отделя друг медиатор – 
т.нар. адренокортикотропен хормон 
(ACTH), който чрез кръвообращени-
ето достига до надбъбречната жлеза 
и стимулира синтеза на кортизол.
Субстанцията, която неслучайно се 
съдържа в много противовъзпали-
телни мазила, с времето връща 
имунната система в нормалното й 
състояние. Кортизолът се грижи за 
това, предизвиканите от симпатико-
вата нервна система възпаления да 
не причинят вреди на организма.
Ако напрежението скоро отмине - 
например кучето бъде усмирено от 
стопанина си и опасността изчез-
не - спокойствието в тялото бързо 
се възстановява. Не е така обаче 
при хроничен стрес: ако организ-
мът е под постоянно напрежение, 
фино настроената система излиза 
от равновесие.

Критичният баланс
Перманентното насищане на орга-
низма с кортизол води до сериоз-
ни последици, тъй като в дългосро-
чен план стрес-хормонът потиска 
имунната система и нарушава ней-
ния естествен баланс. От какъвто 
и болестотворен причинител да е 
атакуван организмът впоследствие, 
той задейства засилено клетъчна-
та или хуморалната имунна защи-
та. Първата се бори преди всич-
ко с вирусите и с мутиралите рако-
ви клетки и се подкрепя от т.нар. 
помощни Т-клетки от тип 1 (TH1). 
Ако в клетките на носната лигави-
ца попаднат вируси, TH1 алармират 
между другото естествените клетки-
убийци, които унищожават инфек-
тираните клетки заедно с болес-
тотворните нашественици. Ако в 
организма обаче попаднат бакте-
рии, например през рана, помощ-
ните Т-клетки от тип 2 (TH2) се гри-

та“, - обяснява Кристиан Шуберт. 
Когато при настинка внезапно загу-
бим апетит и ни се иска да се отда-
дем на почивка в тъмна стая, това 
е знак, че психиката ни е разбра-
ла предупреждението на имунната 
система. Медиците наричат подоб-
но състояние „Sickness behavior“ 
(болестно поведение) - чрез щадя-
що поведение то цели съхраняване  
на енергийните резерви на организ-
ма, за да се запазят силите му за 
борба с инфекцията.

Готови за битка 
Когато попаднем в заплашителна 
ситуация - например, ако се озовем 
пред застрашително ръмжащо куче 
- тялото ни мигновено задвижва 
цяла армада от отбранителни реак-
ции. Решаващият апел за спешни 
действия се изпраща от позициони-
рания в мозъка хипоталамус. Чрез 
ганглиите на симпатиковата нерв-
на система сигналът попада в над-
бъбречната жлеза, която започва 
да отделя стрес-хормоните адре-
налин и нордадреналин. По този 
начин тялото се подготвя за битка 
или за бягство: кръвното налягане и 
сърдечният ритъм се ускоряват, за 
да обезпечат по-добре мускулите 
с хранителни вещества, дишането 
се учестява, за да се снабди мозъ-
кът с повече кислород, и започ-
ват да се освобождават вещес- 
тва, които намаляват чувствител-
ността към болка.
Но това не е всичко: група медици 
под ръководството на Петер Наврот 
от университета в Хайделберг уста-
новили през 2003 година, че подоб-
на бърза стресова реакция за-
движва също възпалителни про-
цеси. Изследователите прове-
ли стрес-тест с доброволци, които 
трябвало или да изнесат доклад 
пред публика, или да решат трудна 
задача. Учените изследвали кръвта 
на участниците както преди, така 
и след изпитанието. Резултатите 
показали, че след тестовете в ядра-
та на определени кръвни клетки 
било открито особено голямо коли-
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инфекции в напреднала възраст. 
Според проведеното през 1998 
година американско изследване за 
целите на здравното застрахова-
не (Adverse Childhood Experience 
Study) съществува дори директ-
на връзка доза-ефект: колкото по-
силно е бил травматизиран някой 
в детството си, толкова по-често 
страда по-късно през живота си 
от възпалителни заболявания като 
ревматизъм.
Силно натоварващите травматич-
ни преживявания могат да предиз-
викат дори епигенетични проме-
ни (епигенетиката е наука, която 
изучава въздействието на средата 
върху гените). Така група учени под 
ръководството на канадския невро-
биолог Майкъл Миней от универси-
тета МакГил в Монреал открили, че 
хората, с които се е злоупотребя-
вало в детството, произвеждат по-

жат за това да бъдат произведени 
антитела срещу микробите – част от 
хуморалния имунен отговор.
Кортизолът нарушава баланса 
на тази ситема в полза на TH2-
клетките. Ако човек дълго време 
се намира в състояние на стрес, 
съдействащата на TH1-клетките 
защитна система остъпва за смет-
ка на засиленото производство на 
антитела. Последицата е, че той 
става податлив на вирусни инфек-
ции. Състояние, разпознаваемо 
например чрез появата на херпеси 
по устата, често срещани при емо-
ционални кризи и претоварване. 
Засиленият хуморален имунен 
TH2-отговор прави организма по-
податлив и на алергични реак-
ции. Това показва едно широкома-
щабно финландско изследване на 
екипа от учени под ръководство-
то на Марта Килпелейнен от уни-
реситета в Турку с 10 667 добро-
волци. Изследователите подробно 
разпитали участниците за особе-
но натоварващи преживявания в 
живота им като смърт на близки 
хора, изтощителни спорове и раз-
дели. Успоредно с това свидетел-
ствали дали страдат от астма или 
сенна хрема. Статистическите смет-
ки показали, че преминалите през 
големи психически изпитания хора, 
особено често развиват алергия. 

Рано създадени  
предпоставки 
„Междувременно се наблюдава 
истинска епидемия от алергии“, - пре-
дупреждава Кристиан Шуберт. Често 
предпоставките за това се създават в 
ранно детство или още по време на 
бременност. Стресът на населението 
нараства навсякъде по света, в това 
число на бъдещите майки, а излъч-
ваният от тялото им кортизол има 
последици също за плода.
„Бебетата се появяват на този свят с 
повишена TH2-активност. Това е нор-
мално, тъй като бременността вина-
ги е свързана с известно количес-
тво стрес“, - обяснява Шуберт. „Ако 
бъдещата майка обаче е подложе-
на на прекалено големи психичес-
ки натоварвания, имунната система 
на плода започва още по-силно да 
клони в посока към TH2-отговор.“

Последиците демонстрира екипът 
на Катарина Алмквист от меди-
цинския университет в Стокхолм - 
Каролинска институт - в една сту-
дия от 2011 година с близо 1 000 
000 деца: ако по време на бремен-
ността майката е оплаквала загуба-
та на близък човек, рискът на дете-
то да се разболее от астма значи-
телно се увеличава. 
Според Шуберт дебалнсирана-
та имунна система по правило се 
нормализира през първите години 
от живота. Това се случва особено 
бързо, ако детето не се отглежда в 
прекалено хигиенична среда и пре-
кара едно или друго инфекциозно 
заболяване. Ако обаче и след раж-
дането семейните сътресения  про-
дължат, нивата на кортизол в орга-
низма му остават високи и може да 
се стигне до срив на стрес-система-
та. Претоварената НРА-ос внезап-
но започва да излъчва прекалено 
малко кортизол и вече не е в състоя-
ние да държи правилно под контрол 
възпаленията. „Това състояние може 
да продължи десетилетия, като се 
изразява особено силно отново при 
свързани със стрес обстоятелства“, 
- предупреждава медикът и психо-
лог от Инсбрук.
Така може да се обясни и фактът 
защо травматизираните в детство-
то хора са особено податливи на 
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Изследователите въвели на гриза-
чите цитостатик – субстанция, която 
потиска имунната система – и едно-
временно с това им дали да пият 
захарен разтвор. Повторили про-
цедурата няколко пъти и забеляза-
ли, че всеки път, когато животните 
трябвало да пият сладката течност, 
имунните супресори се появявали 
сами. Имунната система следова-
телно може да се обучава.
Подобен експеримент учените про-
вели и с хора. Ангелика Буске-
Киршбаум от Техническия универ-
ситет в Дрезден инжектирала на 
доброволци адреналин и успоред-
но с това им дала сладка напит-
ка. Както и се очаквало, хормо-
нът активирал естествените клетки-
убийци. След няколко повторения 
обаче същият ефект бил наблюда-
ван и когато на участниците била 
давана единствено сладката напит-
ка без инжектирането на хормо-
на. „По принцип този ефект може 
да бъде клинично използан“, - е на 
мнение Кристиан Шуберт.
Особено добре е проучено как 
определени психологически или 
психотерапевтични интервен-
ции въздействат на отделни ком-
поненти на имунната система. 
Така изследователската група на 
Ричард Дейвидсън от университета 
на Уисконсин-Мадисън показва, че 
след противогрипна ваксина тялото 
произвежда повече антитела, ако 8 
седмици преди имунизацията човек 

здравето социалните отношения 
са много по-важни от въпроса как 
се храни човек например“, - е на 
мнение Петер Хенингсен, дирек-
тор на Клиниката за психосоматич-
на медицина и психотерапия към 
Техническия университет в Мюнхен. 
Така целувките и другите ласки 
намаляват последиците от профе-
сионалния стрес, както установи-
ла през 2008 година психоложка-
та Беата Дитцен от университата 
в Цюрих. Колкото повече интимно-
сти обменя една двойка, толкова по- 
ниска е концентрацията на стрес хор-
мони в тяхната слюнка. Независимо 
че стресът на работното място обик-
новено повишава кортизола, при 
редовно гушкащите се двойки той е 
на ниско ниво.
Но не само хармоничните взаимо-
отношения с партньора и удовлет-
ворителните контакти с околните се 
отразяват позитивно на здравето. 
Също домашните любимци могат 
да предпазят от някои заболява-
ния, както установили учените от 
изследователската група на Карън 
Елън от Щатския университет на Ню 
Йорк в Бъфало. Така хората, които 
редовно се грижат за котка или 
куче, са средно статистически с по-
ниско кръвно налягане и с по-бавен 
сърдечен ритъм от своите съвре-
менници без домашни любимци.
Възможно ли е действително дис-
балансираната имунна система 
на хронично стресираните отново 
да се стабилизира чрез позитивно 
мислене и милувки? Със сигурност 
не е толкова лесно, колкото звучи. 
Човек не може с щракване на пръс- 
тите да се отърси от проблемите 
и раздразнението си и да се пре-
образи във ведър оптимист. „Това 
е все едно да кажете на някого: А 
сега бъди спонтанен!“ – отбелязва 
Петер Хенингсен.

Изследванията обаче показват, че 
е достатъчно дори отстраняване-
то на стресиращия фактор, за да 
бъдат отчетени положителни про-
мени върху имунитета. Така напри-
мер силните екзистенциални тре-
воги при загуба на работното място 
възпрепятстват активността на 
естествените клетки-убийци. Но в 
момента, в който засегнатите наме-
рят нова работа, имунните клетки 
започват отново да функционират 
нормално.

Как да подсилим  
имунитета си? 
Удивителни наблюдения правят 
през 70-те години на ХХ век Робърт 
Адер и Никълъс Коен от универ-
ситета на Рочестър в щата Ню 
Йорк, докато се опитват да проу-
чат имунната система на плъхове. 

малко рецептори на стрес-хормо-
на кортизол. Последиците са, че 
хормонът не е в състояние толкова 
ефективно да противодейства на 
възпалителните реакции. Това сти-
мулира появата на възпалителни 
заболявания като ревматизъм.
И обратното позитивното отноше-
ние към живота и доброто настро-
ение повишават защитните сили 
на организма и трайно предпазват 
от възпаления. Учените от групата 
на Андрю Стептоу от Юнивърсити 
колидж в Лондон установили напри-
мер, че положителните емоции не 
само понижават кръвното наляга-
не, сърдечната честота и възпале-
нието, но и предотвратяват образу-
ването на кръвни съсиреци.
Както открил екипът на Сузане 
Сагерстром от университета на 
Кентъки в Лексингтън през 2010 
година, хората с оптимистич-
на настройка притежават особе-
но добре функционираща имунна 
защита. В резултат на това иму-
низациите са по-ефективни при 
оптимистично настроените. Андрю 
Стептоу и неговите колеги поста-
вили на група доброволци ваксина 
срещу тиф и впоследствие измери-
ли определени имунни параметри в 
кръвта им. Оказало се, че при участ- 
ниците, които в предварителните 
тестове показали позитивно отно-
шение към живота, били отчетени 
значително повече антитела в срав-
нение с песимистично настроените.
Според изследователите за пости-
гането на силна имунна защита съв-
сем не е необходимо човек да е 
екзалтиран оптимист. Позитивните 
емоции са напълно достатъчни да 
ни предпазят от обикновена прос-
туда. Шелдън Коен и колегите му 
от университет Карнеги Мелън в 
Питсбърг, Пенсилвания, инфектира-
ли 334 здрави доброволци с рини-
тен вирус и през следващите 3 сед-
мици регистрирали настроението на 
участниците. Резултатите показали, 
че тези с добро настроение значи-
телно по-рядко били с течащ нос 
от мрачно настроените – при това 
независимо от възрастта, пола и 
отчетения преди експеримента ста-
тус на антителата на участниците.

Възвръщане на баланса 
Откъде обаче човек може да почер-
пи добро настроение?  Позитивни 
емоции възникват най-вече в кръга 
от близки, приятели или при добри 
взаимоотношения с партньора. „За 

За контакти: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД 

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



6

редовно е практикувал упражнения 
по медитация.
Подобен ефект показва и т.нар. екс-
пресивно писане. „Хората, които 
задържат травматичните преживява-
ния в себе си, непрекъснато отде-
лят кортизол. Така имунната им сис-
тема е постоянно потисната“, - обяс-
нява Кристиан Шуберт. Ако обаче 
човек запише мислите и сподели чув-
ствата си в дневник или им направи 
аудио запис, след поставена хепа-
титна ваксина се отчита по-високо 
ниво на антитела в сравнение напри-
мер с доброволци, водили запис 
на неутрална тема. А както устано-
вила групата на Конъл Клейрих от 
Масачузетс Дженерал Хоспитал в 
Бостън през 2008 година и количес-
твото на естествените клетки-убийци 
в кръвта на ХИВ-позитивни пациенти 
се повишава, когато опишат чувства-
та си на хартия.
Някои хипнотични процедури също 
повлияват позитивно имунната сис-
тема. „Чрез сугестия могат да бъдат 
предизвикани определени имунни 
реакции“, - е убеден Шуберт. Ако 
по време на хипнотичен транс на 
пациент с генитален херпес бъде 
сугестирано да „подсили“ имунна-
та си система и да намали херпес-
ната изява, количеството на клетки-
те-убийци действително се увели-
чава и в резултат на това болестни-
те прояви намаляват.
Дали тежки алергии и хронични 
възпалителни заболявания като 
болест на Крон или ревматизъм 
могат да бъдат овладени обаче 
остава под въпрос. „За съжаление, 
все още сме твърде далече от това 
да лекуваме физически заболява-
ния със средствата на психотера-
пията“, - споделя Петер Шуберт. 

„За целта трябва много по-точно 
да разберем как психиката взаимо-
действа с имунната система.“ 
Има много доказателства за това, 
че оптимизмът и удовлетворени-
ето се отразяват добре на здра-
вето и дори на продължителност-
та на живота. Както и за обрат-
ното: постоянно неудовлетворени-
те, песимистично настроени хора 
по-често развиват хронични въз-
паления. Това показва между дру-
гото едно широкомащабно амери-
канско проучване (Women`s Health 

Накратко: Какво се случва при възпаление
Възпалението е рафиниран метод на имунната система, който й позво-
лява да действа особено ефикасно на определени места в тялото. То 
най-често се предизвиква от болестотворни причинители, ракови клет-
ки или механични дразнения, но също от психически стрес. Определени 
медиатори стимулират разширяването на кръвоносните съдове, за да 
може да се достави повече кръв в засегнатата област. Освен това стени-
те на кръвоносните съдове стават по-пропускливи за клетките на имун-
ната система. Така те проникват в пострадалите тъкани, където се борят 
с потенциалните болестотворни причинители. Това води до типичните 
възпалителни симптоми: зачервяване, топлина, болка и оток. За продъл-
жителен период от време обаче действието на имунните клетки е вред-
но за организма. Затова е важно възпаленията бързо да отшумяват.

Initiative), в което взели участие над 
100 000 жени при 8-годишна фаза 
на наблюдение. Участничките били 
внимателно проучени по отноше-
ние на своята настройка съм света 
и техния здравословен статус. Те 
били разпитани също за наличие-
то на различни заболявания като 
рак, сърдечни болести, остеопоро-
за и пр. Жените, които били с песи-
мистична, цинична или войнстве-
на настройка, не само били с пове-
че и по-сериозни болести, но и със 
значително повишен риск от разви-
тие на сърдечно-съдови заболява-
ния и смърт, отчетени дори в рамки-
те на 8-годишния период на наблю-
дение. Оптимистките за сметка на 
това били със значително по-ви-
сока продължителност на живота, 
която надвишавала средностатис-
тическите данни. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

10 СЪВЕТИ ЗА СИЛНА  
ИМУННА СИСТЕМА

Сигурна закрила срещу разпространените през зимата вирусни инфекции предоставя един-
ствено собствената имунна защита. При това стимулирането функциите на имунната сис-
тема и подсилването на самолечебните сили може да бъде постигнато и без медикаменти. 
Достатъчно е човек да направи дребни промени в ежедневието си и да свикнете с определе-
ни здравословни практики - някои от които повече от приятни! 

1. Движение,  
движение, движение 
Подобно на слънцето спортовете 
за издръжливост активират естес-
твените клетки-убийци, по-известни 
като NK-клетки (от английски - Natural 
killers). При това особено полезни за 
организма са спортовете, които се 
практикуват на открито. Ето защо, 
който редовно се занимава с тури-
зъм, кара колело или тича в парка, 
освен мускулите поддържа и функ-
циите на имунната си система. При 

условие, разбира се, че е подхо-
дящо облечен. Тъй като минусови-
те температури свиват кръвоносни-
те съдове и това прави атаките на 
вирусите в организма особено ефек-

тивни. Внимавайте също за продъл-
жителността и интензитета на тре-
нировките: твърде продължителната 
или интензивна физическа активност 
може така да стресира организма, че 
имунната система да свие знамена-
та при вирусна атака. Тогава помага 
само едно: пълна почивка за бързо 
възстановяване.

2. Упражнявайте  
психическото си равновесие 
Правете по-често паузи и не прие-
майте всичко навътре – това сти-

мулира имунната система за раз-
лика от гоненето на срокове и дел-
ничното напрежение. Тъй като хро-
ничният стрес води до прекомерно-
то отделяне на стрес-хормона кор-
тизол, който може да предизвика 
или засили възпаление и по този 
начин да ослаби имунната защи-
та (вж. статията „Психическа сила 
за по-добра имунна защита“ на стр. 
2-6). Затова човек трябва да положи 
съзнателни усилия за разтоварване 
на стреса чрез отпускащи упражне-
ния, медитация, положителни емо-
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ции и пр., но не и чрез „удавяне-
то“ на проблемите в алкохол. При 
неизбежен стрес или напрегнати 
периоди е най-добре функцията на 
имунната система да бъде подкре-
пена чрез натурални имуностимула-
тори като капки от ехинация, пелар-
гония и др.

3. Погрижете се лигавиците 
да са влажни 
Затопленият въздух в затворени-
те помещения изсушава лигавици-
те. Това отслабва имунитета им и 
те вече не са в състояние успешно 
да се справят с атаките на вируси 
и бактерии. За да бъде предотвра-
тено това, човек трябва да приема 
много течности. Лигавиците могат 
да бъдат поддържани влажни чрез 
поемането на вода, топли напит-
ки, супи, но и чрез консумацията на 
люти храни, от които носът буквал-
но потича. Същото важи за спрейо-
вете за нос с морска вода и сусамо-
вото масло.

4. Тренирайте топлинната 
си регулация 
Редовните посещения на сауна 
през студените месе-
ци на годината не 
само поддържат 
тонуса на сър-
цето и кръво-
обращението, 
но и подсилват 
имунната защи-
та. Позитивният 

ефект се дължи на смяната на 
топло и студено, която тренира 
съдовете – при горещина те се 
разширяват, а при студ се свиват. 
Освен че подобряват еластичност-
та на съдовите стени, топло-студе-
ните процедури се грижат за опти-
мално кръвоснабдяване на лига-
виците и препятстват размножава-
нето на простудните вируси. Това 
важи също за контрастните душо-
ве и парната баня. Важно при това 
е тялото винаги да бъде адекватно 
охлаждано след загряването, а не 
човек да влиза в сауната, просто за 
да се стопли. 

5. Листно зеле за лигавиците 
Кейлът, известен още като листно 
зеле, е отлична храна през зимните 
месеци. Освен подсилващия имун-
ната система витамин С той дос-
тавя на тялото големи количества 
витамин А. И двете биосубстанции 
са важни за възстановяването на 
лигавиците. При това зеленчукът 
е първокласен източник на анти-
оксидантно действащия витамин 
Е, калий и калций. Тези, които не 

са почитатели на кейла, могат 
спокойно да го заме-

нят с броколи, кар-
фиол или бяло 

зеле, които 
също доставят 
ценни храни-
телни вещес-

тва за имунна-
та система.

6. Черният чай  
тормози вирусите
Участниците в едно харвардско 
изследване трябвало в продълже-
ние на няколко месеца да пият по 5 
чаши черен чай на ден. Резултатите 
показали, че доброволците произ-
веждали 10 пъти повече от стимули-
ращия имунната система интерфе-
рон от участниците в сравнителна 
група. Белтъчните вещества, които 
се произвеждат от имунните клет-
ки в отговор на различни инфек-
ции, например при остро вирусно 
заболяване, спират размножаване-
то на простудните вируси в организ-
ма, преборват се с инфектираните 
клетки и стимулират имунната сис-
тема. При всички положения също-
то важи и за зеления чай.

7. Излезте на слънце! 
Попаднат ли слънчеви лъчи върху 
кожата, в тялото се образува вита-
мин D. Той активира NK-клетките 
на имунната система и в идеал-
ния случай те умъртвяват простуд-
ните вируси. Насищането с болес-
тотворни причинители обаче може 
да е много високо, затова в по-тъм-
ните месеци на годината, особено 
при недостатъчно прекарано време 
на открито, е разумно човек да се 
погрижи организмът му да разпо-
лага с необходимата дневна доза 
от жизненоважния витамин. Това 
може да бъде направено както чрез 
честа консумация на херинга, сьом-
га, авокадо и печурки, така и чрез 
приема на съдържащи витамин D3 
хранителни добавки.   

8. Контрастен душ  
на краката 
Почитателите на основоположни-
ка на съвременната балнеология 
Себестиян Кнайп отдавна знаят, че 
на който посещенията в сауната се 
струват неприятни и твърде нато-
варващи, може да подсили имунна-
та си система чрез контрастен душ 
на краката. За целта приятно топла 
водна струя бавно се прокарва от 
външната страна на десния крак от 
стъпалото към бедрото, където се 
задържа за кратко и после се връща 
по вътрешната страна на крака. 
Същата процедура се прилага на 

левия крак. След това с хладна или 
студена водна струя и се повта-
ря същото с двата крака. Според 
предпочитанията струята може да е 
плавна или настроена на масажен 
режим. Колкото по-голям е контрас-
тът в температурата, толкова по-го-
лям е ефектът. Затова човек може 
да започне с по-малка температур-
на амплитуда и постепенно да уве-
личава топлинния контраст. 

9. Сънят се отразява добре
Така както постоянният стрес изто-
щава тялото, регулярният сън го 
възстановява и подсилва естес- 
твената му защита. Това е свърза-
но също с факта, че по време на 
сън се отделят хормони на расте-
жа, които между другото регули-
рат функциите на имунната систе-
ма и стимулират заздравяването на 
рани. Затова в периода на настин-
ките не рискувайте с телевизия или 
четене до късно, а се постарайте 
да подсигурите на тялото си 7 до 8 
часа качествен сън през нощта. 

10. Повече прегръдки! 
Eдно от най-добрите средства за 
възстановяване на имунната защи-
та е напълно безплатно и лесно 
постижимо – това е дневната доза 
от милувки. Тъй като прегръдките 
и целувките изпълват тялото с хор-
мони на щастието като серотонин 
и ендорфини, а те дават тласък на 
имунната система. Освен това при 
целувките обменяме слюнка, която 
съдържа също вещества с умърт-
вяващо микробите действие. В слу-
чай, разбира се, че партньорът не е 
носител на болестотворни причини-
тели – тогава е най-добре да запа-
зим дистанция и да отложим целув-
ките до неговото оздравяване. n
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СИЛАТА НА ИГЛОЛИСТНИТЕ 
ДЪРВЕТА

Иглолистната гора е като целогодишно отворена аптека: човек трябва 
просто да отиде в нея, да вдиша дълбоко ароматите й и да събере ней-
ните иглички, клонки и смоли, за да направи нещо благотворно за своето 
здраве. Тъй като това са идеални съставки за лечебни мазила, масла за 
тяло, балсами за устни, добавки за вана или сиропи. Един чудесен пода-
рък от природата – за самите вас и вашите близки.

тавка за много ценения в народ-
ната медицина лековит балсам от 
смола. Той има изявено антимик-
робно и ефективно лечебно дей-
ствие, особено при заздравяване 
на рани. Освен това подобно на 
извличащ балсам, може да вади 
трески и да отстранява нечисто-
тии от кожата. От тези свойства 
със сигурност се възползват някои 

като повечето дървета те предпочи-
тат да се разпространяват в добре 
обезпечени с вода и хранителни 
вещества местности, най-често 
растат в зони със суха, неплодо-
родна почва. Понякога представля-
ват единствената растителност в 
някои скалисти, безплодни райо-
ни. Ето защо повече от другите 
иглолистни дървета те са принуде-
ни да се въоръжават срещу огром-
но количество вредители. Затова 
се запасяват богато с етерични 
масла и смоли в игличките, кората 
и дървесината. Поради тази причи-
на събирането на ценните лечебни 
субстанции не е никак трудно. За 
лечебна баня срещу ревматични 
или невралгични оплаквания е дос-
татъчно да се свари едно клонче в 
малко вода и отварата да се доба-
ви във ваната.
Ако вече е налице простудно забо-
ляване, чистите натурални ете-
рични масла от бор, клек, смърч 
или хвойна ще донесат бързо 
облекчение – ще успокоят кашли-
цата и ще освободят дихателните 

Най-подходящото време за съби-
ране на дървесна смола са сту-
дените зимни дни, когато буци-
те са твърди и не лепнат толкова 
много. Дали смолата е от ела, бор 
или смърч няма никакво значение. 
Тя трябва внимателно (най-добре 
с помощта на нож) да се отстра-
ни от дървото. Много често по 
нея са полепнали части от кора-
та или иглички, но това не пред- 
ставлява проблем, тъй като преди 
да се използва тя ще бъде стопе-
на и филтрирана, докато не стане 
прозрачна. Смолите са много под-
ходящи също за ароматерапия 
и домашно кадене. Каденето на 
смола от смърч например оказ-
ва прочистващо, дезинкециращо 
действие и стимулира концентра-
цията.

Етеричните масла  
освобождават дихателните 
пътища
Към най-богатите на смоли игло-
листни дървета спадат борът и 
смърчът. Независимо от това, че 

Тъй като не губят игличките си 
през зимата и могат да живе-
ят стотици години, елхите и 

боровете ни създават усещане за 
вечност. Тяхната смолиста мириз-
ма ни е позната от детството и при 
всяка разходка в гората добива-
ме чувство за първично свързва-
не със земята. Междувременно 
се появиха и научни доказател-
ства за здравословното им влия-
ние. Японски учени са установи-
ли например, че дългите разход-
ки в гората намаляват пулса, кръв-
ното налягане и нивото на стреса. 
Освен това активират собствените 
защитни сили срещу ракови клет-
ки. Изследователите предполагат, 
че отговорни за това са между 
другото фитонцидите – най-чес-
то летливи фракции на етерич-
ните масла, способни да убиват 
микробите. Биологично активни-
те вещества се съдържат в почти 
всички растения, като им служат 
за защита от болестотворни при-
чинители и вредители. Изразени 
фитонцидни свойства имат напри-
мер лукът, чесънът, хрянът, лимо-
нът, връхчетата на иглолистните 
дървета и особено техните смоли. 
Лепнещата гъста маса се отделя 
от дърветата след нараняване, за 
да се затвори раната и да се пред-
пази от инсекти и бактерии. Още 
в миналото хората ценели полез-
ната субстанция и от 17 век дори 
започнали да я използват в хар-
тиената, сапунената и лаковата 
индустрии. В народната медицина 
пък още от времето на Хипократ 
терпентиновото масло от смола-
та на бял бор се използва срещу 
заболявания на бронхите и бели-
те дробове и се прилага външно 
срещу ставни, мускулни и простуд-
ни заболявания или за инхалации 
при трахеити и бронхити. 

Смолите убиват  
микроби и лекуват рани
Който има късмет да открие смола 
по време на разходка в гората, 
вече притежава най-важната със-

видове мравки. В мравуняците на 
горските мравки могат да бъдат 
открити множество малки парче-
та смола. Ентомолозите предпо-
лагат, че по този начин насекоми-
те предпазват своето потомство 
и мравуняка си от гъбично зара-
зяване.
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пътища. Маслата обаче никога не 
бива да се използват в чист вид, 
а само в комбинация с други суб-
станции. За направата на добавка 
за вана например няколко капки от 
етеричното масло могат да се кап-
нат върху шепа едра кристална 
сол или пък 3-6 капки смърчово / 
борово масло да се смесят с 3 с.л. 
масло от авокадо, бадеми, жожо-
ба или зехтин и да се добавят към 
водата във ваната. Също спрей за 
освежаване и ароматизиране на 
въздуха може съвсем лесно човек 
да си направи сам: 20 мл алкохол 
(например водка) се смесват с 80 
мл дестилирана вода. Добавят се 
10 капки масло от смърчови иглич-
ки и 5 капки лимоново масло, след 
което разтворът се пълни в бутил-
ка с дюза за пръскане. Преди упо-
треба бутилката трябва винаги да 
се разклаща.

леко пикантни плодове. Тяхното 
дезинфекциращо действие било 
особено почитано във времена-
та на чумните епидемии, когато се 
е смятало, че който яде плодове 
от хвойна и горски анасон, смърт-
та не го застига. В днешно време 
се използват предимно отводнява-
щите свойства на дребните тъмно-
сини плодове, прилагани най-чес-
то при първи симптоми на пикоч-
ни инфекции. Приета вътрешно 
под формата на чай или тинкту-
ра, хвойната регулира бъбречната 
дейност и така стимулира отделя-
нето на урина. Добиваното от пло-
довете масло се използва за вън-
шно втриване при болки на ста-
вите и нервите, лумбаго и ишиас. 
Притежаващото силно антибакте-
риално действие масло от хвой-
на облекчава също откашляне-
то, като намалява вискозитета на 
бронхиалния секрет.

Лековито и вкусно: млади 
клонки и борови връхчета
Нежните светлозелени израстъци 
по върховете на еловите и смър-
човите клони, които се появяват 
през пролетта, са особено цене-
но средство в народната медици-
на, особено при направата на чай 
или сиропи за кашлица. Техният 
нежен пикантен аромат се харесва 
дори на децата и те с охота прие- 
мат вкусното лекарство. Който 
иска, може и директно да дъвче 
младите клонки от дървото, като 
ще се изненада от приятния им 
вкус: леко кисел, пикантен и свеж, 
богат на етерични масла, смоли и 
витамини. Младите клонки трябва 
да се събират през пролетта, най-
добре сутрин, когато са свежи и 
зелени. Трябва обаче да се откъс-
ват само няколко клончета от едно 

дърво и никога от средните части 
на разклоняването (трябва да се 
берат страничните, а не средните 
клонки), за да не наруши естестве-
ният растеж на дървото.

се варят в 2,5 л вода, докато тя не 
се редуцира до 0,5 л. Течността се 
прецежда и смесва с 250 г натура-
лен мед. Приемат се 50 до 100 мл 
по 3-4 пъти на ден преди хранене.
Младите клонки и боровите връх-
чета оказват противовъзпалител-
но, антисептично и отхрачващо 
действие. Освен това се отразяват 
благотворно на лигавиците, разши-
ряват кръвоносните съдове и раз-
тварят камъните в пикочния мехур. 
Затова се използват вътрешно при 
възпаления на дихателните пъти-
ща, камъни в пикочния мехур и 
бъбреците, подагра и хемороиди. 
Прилагат се също външно за инха-
лации при простуда и задух, както 
и за бани срещу ревматизъм, екзе-
ми, обриви и лишеи по кожата. 
Смесена в равни части с мас, смо-
лата от борови връхчета може да 
се използва за мазане на хеморо-
иди, циреи, загрубяла, напукана 
кожа и рани от протриване.

Няколко прости  
за приготвяне  
лековити рецепти:
Балсамът от дървесна 
смола успешно лекува рани
За около 120 мл
l  30 – 50 г смола от бор или 

смърч
l  80 г био слънчогледово олио 

или зехтин
l  10 г натурален жълт (неизбелен) 

пчелен восък
l  Добре затварящ се подходящ 

съд (най-добре стъклен с капак 
на винт)

Начин на приготвяне:
1. Смолата се отделя внимателно 
с нож, без да се наранява дървото. 
Тя може да се приготви изсушена 
или веднага след събирането.

Докато смърчът и елата се при-
числяват към боровите расте-
ния, хвойната е храст от семей-
ство кипарисови. Тя почти не при-
тежава смоли, но лечебна сила 
крият всички части на растение-
то. Преди хвойна се е съдържа-
ла в домашната аптека на почти 
всяко стопанство. Особено цене-
ни както в кухнята, така и в народ-
ната медицина са ароматните й, 

Също боровите връхчета, както 
са познати пъпките на бора, се 
събират напролет при затопляне. 
Използваните с лечебна цел за 
направата на чай, сиропи или мед 
млади връхчета (лат. Turiones pini) 
се берат преди цъфтежа, дока-
то са още съвсем крехки и нежни. 
Ако се събират и съхраняват пра-
вилно, те съдържат много ете-
рични масла, смолисти вещества, 
дитерпени, танини и витамини. 
Отварата от борови връхчета 
активира секрецията на бронхи-
алната лигавица, потиска възпа-
лителния процес и лекува кашли-
цата. За направата й 1 с.л. изсу-
шени борови връхчета се варят 
около 10 минути на тих огън в  
0,5 л вода и течността се прецеж-
да. Тя може да се използва за 
инхалации, чай, мазане или като 
добавка за вана. Под формата 
на чай, подсладен по желание с 
мед, се приема 4 пъти дневно по  
100 мл преди хранене.
Много ефективно срещу упорита 
кашлица е действието на отвара-
та от пресни борови връхчета. 
За целта: 100 г пресни връхчета 
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2. Подготвят се всички съставки. 
Смолата и растителното масло се 
поставят в тенджера и се стопяват 
на ниска температура при посто-
янно бъркане.
3. Горещата течност се филтри-
ра през кърпа и отново се слага в 
метален съд на котлона. Добавя 
се пчелният восък и с бъркане 
се разтваря при ниска темпера-
тура. Течният балсам се налива 
в чист съд, оставя се да се охла-
ди, затваря се добре и се надпис-
ва. Ако се съхранява на тъмно 
и студено, балсамът може да се 
използва до 8 месеца.

l  12 г натурален жълт (неизбелен) 
пчелен восък

l  20 г масло от ший
l  5 капки лавандулово масло
l  Малки добре затварящи се бур-

канчета
Начин на приготвяне:
1. Растителното масло се загря-
ва в тенджера. Добавят се бал-
самът от смола, пчелният восък и 
се стопяват на ниска температу-
ра при постоянно бъркане. После 
се добавя маслото от ший и също 
се стопява.
2. Накрая се капват капките лаван-
дулово масло, балсамът се пълни 
в чисти бурканчета, които след 
охлаждане се затварят добре и 
надписват.
Действие:
При редовна употреба предотвра-
тява изсъхването, лющенето и 
нацепването на устните.

Топчетата и коледните 
фигурки за вана релаксират 
кожата и психиката
За около 40 топчета
l 200 г сода бикарбонат
l 100 г лимонова киселина
l 50 г нишесте
l 1 с.л. спанак на прах за цвят
l 30 г какаово масло
l 1 – 2 с.л. бадемово масло
l Етерични масла според вкуса 
(от борови иглички или връхчета, 
смърчово, хвойново и др.)
Начин на приготвяне:
1. За приготвянето на топчета 
се смесват всички сухи състав-
ки. Какаовото масло е стопява 
на водна баня и се добавя към 
сместа. Масата се хомогенизира, 
като се мачка с ръце. Ако е твър-
де суха се прибавя малко баде-
мово масло. После се оформят 
малки топчета и се оставят мини-

мум 1 час да се стегнат в хла-
дилника. 
2. Същите съставки, но без спана-
ченото брашно могат да се изпол-
зват за направата на атрактивни 
плоски фигурки с помощта на метал-
ни форми за коледни сладки. След 
омесването на сместа с нея плът-
но се запълват коледните форми, 
като излишъкът се отстранява с 
нож и заглажда с ръце или шпатула. 
След това фигурките внимателно се 

вадят от формите и се оставят да се 
охладят в хладилника.
3. Накрая върху върху всяко топче 
или коледна фигурка се капват 
по 4-6 капки от предпочитаното 
етерично масло. Съхраняват се в 
затворена кутия на тъмно и сту-
дено място.
Действие:
За баня на цялото тяло се доба-
вя 1 топче или 1 коледна фигур-
ка във ваната. При проникване на 

Действие:
Ценните съставки, с помощта на 
които иглолистното дърво затва-
ря своите рани, се съдържат и в 
лековития балсам. Те притежа-
ват антибактериални, противовъз-
палителни и унищожаващи микро-
бите свойства - най-добрите пред-
поставки за бързо оздравяване на 
рани и гнойни възпаления, циреи 
и абцеси.

Ароматният балсам  
за устни предпазва  
нежната кожа
За около 120 мл
l  100 мл био слънчогледово олио
l  ½ с.л. балсам от дървесна смола 

(вж. рецептата по-горе)
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вода в тях те се разтварят и осво-
бождават ароматните вещества и 
субстанциите за грижа на кожа-
та. (Внимание: Опасност от под-
хлъзване!) След банята кожата 
става нежно мека и не се нуждае 
от допълнителна грижа.

Маслото с хвойна подсилва 
кръвообращението
За около 500 мл
l 2 с.л. плодове от хвойна
l 1 клонче хвойна
l  0,5 л  био слънчогледово олио 

или зехтин
l  Добре затваряща се бутилка с 

широко гърло (най-добре стък-
лена с капак на винт)

Начин на приготвяне:
Плодовете леко се натискат с 
лъжица или шпатула и заедно с 
клончето и растителното масло 
се поставят в бутилката с широк 
отвор. Тя се затваря добре и се 
оставя да престои на топло място 
за около 6 седмици. Накрая мас-
лото се филтрира, прехвърля се в 
друга добре затваряща се бутилка 
и се съхранява на тъмно и студе-
но място до 4 месеца.
Действие:
Чрез нежен масаж се стимулира 
кръвообращението и се успокоя-
ват болките при мускулна треска, 
напрежение и ревматични оплак-
вания.

Смърчова ракия  
за разтривки при травми  
и мускулни болки
За около 500 мл
l  2 с.л. пресни или изсушени пло-

дове от хвойна
l  2 пълни шепи смърчови връхче-

та, иглички или млади клонки
l  0,5 л водка или ракия
l  По 5 капки етерични масла от 

клек и бял бор
l  1 бутилка с широко гърло (най-

добре стъклена с капак на винт) 
и 1 бутилка за ракия

Начин на приготвяне:
Плодовете леко се натискат с 
лъжица или шпатула и заедно с 

клончетата / връхчетата / иглички-
те и етеричните масла се поставят 
в бутилката с широк отвор. Тя се 
затваря добре и се оставя да прес-
тои на топло място около 6 седми-
ци. От време на време се разкла-
ща, за да се разтворят активните 
вещества. Накрая ракията се фил-
трира, прехвърля се в добре затва-
ряща се бутилка, която е годна за 
употреба до 1 година.
Действие:
За лечение чрез масажи и раз-
тривки на разтегнати сухожилия, 
контузии и навяхвания. Прилага 
се също при мускулни и ставни 
болки.

Противопростудна добавка 
за вана и разтвор  
за поливане в сауна  
за чисти дихателни пътища
За 1 баня на цялото тяло
l  5 къси клончета от бор или 

смърч
l  3 пълни шепи едра морска сол
l  Етерично масло от бор или 

смърч
За 1 разтвор за поливане в сауна
l  5 къси борови клончета 
l  1 стрък розмарин
l  1 парче джинджифил с голе-

мината на орех (нарязано на 
шайби)

l  Етерично масло от иглолистна 
смола по избор според вкуса

Начин на приготвяне на добав-
ката за вана:
Иглолистните клонки се нарязват 
на ситно и се сваряват в 2 л вода. 
Оставят се на тих огън 15 минути 
да се запарят и течността се пре-
цежда. Морската сол се разтваря 
в отварата и по желание се доба-
вят няколко капки от предпочита-
ното етерично масло.
Начин на приготвяне на разтво-
ра за поливане в сауна:
Отварата за сауна се приготвя по 
същия начин с изброените по-го-
ре съставки. Етеричните масла 
се добавят непосредствено преди 
влизане в сауната.
Действие:
Добавката за вана облекчава 
дишането при начални симптоми 

на простуда и намалява мускул-
ните и ставни болки, с които често 
са свързани. С превантивна цел 
се препоръчват редовни посеще-
ния на сауна и използване на раз-
твора за поливане.

Сиропът от елови  
или смърчови млади клонки 
облекчава кашлицата
За около 750 мл
l  4 – 5 пълни шепи млади клонки 

от ела или смърч
l 800 мл вода
l Сокът от 1 лимон
l 1 кг био нерафинирана захар
l  Добре затварящ се подходящ 

съд (най-добре стъклен с капак 
на винт)

Начин на приготвяне:
1. Клонките се накъсват, но не се 
мият. Слагат се в тенджера заедно 
с водата и се варят дотогава, дока-
то не станат съвсем светли.
2. Течността се прецежда през 
гъста цедка. Добавят се лимоно-
вият сок, захарта, разбъркват се 
добре и се варят около 1 час на 
слаба температура при постоян-
но бъркане, докато сиропът се 
сгъсти.
3. След това се сваля от котло-
на и се пълни в добре затварящ 
се стъклен съд или няколко по-
малки съда, докато е още горещ. 
След изстиването му се затваря, 
надписва и се съхранява на тъмно 
място. Годен е за употреба мини-
мум 1 година след приготвянето.
Действие:
Сиропът е подходящ за подслаж-
дане на лечебни билкови чайо-
ве за подсилване на тяхното дей-
ствие. Дезинфекциращите и раз-
тварящите секретите вещества 
помагат при кашлица, дрезгав 
глас, възпаление на устната кухи-
на и бронхит. При простуда или 
грип от време на време да се при-
ема по 1 ч.л. сироп, като се оста-
вя бавно да премине през устната 
кухина преди преглъщане. n
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НИКОГА ПОВЕЧЕ МРЪЗНЕНЕ

Можем ли да затоплим тялото и душата си 
така, че да забравим за студа и да превър-
нем зимата в любим сезон? Как да внесем 
повече топлина и комфорт в ежедневие-
то си.

Следващия път, когато треперите 
под юргана и обувате втори чифт 
чорапи, за да се стоплите, дока-
то мъжът ви е отхвърлил завивката 
настрани, може да обясните на сма-
яния си съпруг и следното: жените са 
с по-тънка кожа от мъжете. През нея 
вътрешната топлина се губи по-бър-
зо. Освен това рецепторите за студ 
се намират по-близо до повърхност-
та, поради което реагират по-бързо 
на студа. Жените  също така разпо-
лагат с по-малко мускулна маса от 
мъжете. А мускулите, дори в състоя-
ние на покой, изгарят калории и про-
извеждат топлина. При това маст-
ните запаси на нежния пол са кон-
центрирани предимно около задни-
те части, бедрата и хълбоците, дока-
то при мъжете този изолиращ пред-
пазен слой се разпределя равномер-
но по цялото тяло.
Между другото независимо от тази 
складирана мазнина в тялото, която 
се състои от бели мастни клетки, 
разполагаме допълнително и с огра-
ничено количество кафяви мастни 
клетки. Колкото и странно да звучи, 
те помагат при отслабване и при 
поддържане на топлината в тяло-
то. Кафявите мастни клетки съдър-
жат повече митохондрии – клетъч-
ните работилници за енергия, чиято 
задача се състои в това да изга-
рят мазнината (включително бяла-
та), за да произвеждат по подобие 
на печка топлина. При новородени-
те, на които липсва мускулна маса, 
за да се топлят с работата на муску-
лите чрез треперене, кафявата маз-
нина е основен затоплящ механи-
зъм. Дълго време медиците са пред-
полагали, че с течение на време-
то кафявата мастна тъкан напълно 

Независимо че са с дебе-
ли пуловери и непрекъсна-
то пият горещ чай, жените 

постоянно мръзнат, докато колеги-
те им в офиса се разхождат по фла-
нелка, сякаш навън е слънчев летен 
ден, а не люта зима. За какво ни 
говори това? Първо: в разделяне-
то на работните места в офиса на 
полов принцип все пак има някакъв 
смисъл. И второ: поне в едно отно-
шение жените изненадващо много 
си приличат: те мръзнат. Често. Дали 
е оправдано, или не – е друг въпрос. 
На какво се дължи това?

Защо жените мръзнат 
по-често от мъжете
В продължение на много поколения 
обмяната на веществата в човеш-
кото тяло се е приспособявала към 
климатичните условия. Това е разби-
раемо и все пак си остава въпросът: 
защо мръзнат също жените от север-
ните ширини, при това повече от 
мъжете, обитаващи същия климати-
чен пояс. Очевидно е, че се намесват 
други фактори. Например големина-
та. Колкото по-голям (или по-пълен) 
е човек, толкова по-малко топли-
на отдава тялото му. Съотнесено 
към неговия обем, човекът XХL раз-
полага с по-малка покривна кожна 
повърхност, с която да отдава топли-
на. По-дребните хора следовател-
но измръзват по-бързо от по-едри-
те. А тъй като жените обичайно са 
по-дребни от мъжете, топлината по-
бързо напуска тялото им.

Експериментите показват, че ниски-
те температури влияят благоприятно 
поне в това отношение. „Някои хора 
имат късмет. Те разполагат по при-
рода с повече кафяви мастни клетки, 
преди всичко в горната част на гръд-
ния кош и около врата, затова мръз-
нат по-малко“, - обяснява д-р Михаел 
Деспегел.
Вие не сте от тях? Няколко съвети от 
експерти ще ви помогнат да преодо-
леете голямото треперене.

Топли и студени  
процедури за затопляне 
на тялото
Една проста, но гениална идея ще 
се отрази благотворно на често пъти 
сухата кожа на лицето през зимата и 
успоредно с това ще затопли тяло-
то ви: нанесете подходящ за кожа-
та ви крем, най-добре нощен. След 
това потопете памучна или хавли-
ена кърпа в топла вода, изстискай-

изчезва. Но учените успяха да дока-
жат, че възрастните все пак разпо-
лагат с кафява мазнина, макар и 
само около 50 грама. Как можем да 
мобилизираме наличните минимал-
ни количества кафявата мазнина в 
тялото си? Чрез студ естествено. 
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те я, поставете я върху лицето си и 
оставете да действа около 10 мину-
ти, докато си почивате. Налагането 
с топла влажна кърпа потенциира 
действието на крема и затопля орга-
низма – така ефектът е двоен, а 
който иска да го направи и траен, 
трябва регулярно да включва този 
ритуал в дневната си програма.
Друг прост и ефективен метод за за-
гряване са затоплящите бани на стъ-
палата. Напълнете подходящ съд 
(леген, кофа, голяма купа) с вода с 
температура на тялото, като посте-
пенно доливате гореща. Добавянето 
на няколко капки етерично масло от 
розмарин във водата ще засили кръ-
вообращението. След 10 до 20 мину-

ките и възпаленията. Готови ли сте 
за изпитанието? Насочете студена-
та струя на душа от пръстите на кра-
ката през външната част на стъпало-
то към петата и после по продълже-
ние на крака от външната му стра-
на до таза. Там задръжте струята за 
малко и прекарайте бавно струята по 
вътрешната страна на крака надолу 
към петата, минете от вътрешната 
страна на стъпалото и завършете с 
пръстите. Повторете процедурата с 
другия крак. След това обаче не се 
поливайте с топъл душ! И не забра-
вяйте да дишате.
Загряващ ефект за цялото тяло може 
да бъде постигнат също чрез масаж 
с топли камъни. При него камъните 
се загряват на водна баня до около 
60 градуса и се поставят на опре-
делени точки върху тялото. С други 
камъни масажистът леко обработ-
ва тялото ви.

Топлина с помощта  
на автогенен тренинг
Човек може да загрее тялото си и 
сам, независимо от външните обсто-
ятелства – с помощта на затоплящи 
мисли. И това е казано не на шега, а 
напълно сериозно. Представете си 
например, че правите снежен човек 
по бикини. Вече замръзвате? Този 
мисловен трик действа и в обратна 
посока – може да затоплите ръцете 
и краката си с помощта на автогенен 
тренинг. Чрез водещи натам мисли 
и тяхното сетивно възприемане се 
формират нови пътища в невронни-
те мрежи. „След повтаряемо упраж-
нявяне усещането за топлина се поя-
вява само“, - обяснява д-р Юрген 
Клаусен от Немското сдружение за 
лечебна хипноза и автогенен тре-
ниг. Опитайте сами: седнете на стол 
и подпрете ръцете си на подлъкът-
ниците, алтернативно легнете по 
гръб и се отпуснете. Затворете очи и 
следвайте указанията:
1. Успокояваща формула: 
Повторете 3 пъти бавно наум: „Аз 
съм напълно спокоен.“

ти топлината от стъпалата ще се 
разпространи по цялото тяло. След 
това е добре да обуете топли чорапи 
и да почивате известно време, дока-
то се регулира телесната ви темпе-
ратура.
И макар да звучи парадоксално, 
загряващ ефект може да се постиг-
не също чрез студени обливания на 
краката. Защо студът ще затопли 
тялото ви? Защото точно това авто-
матично се случва, когато настъпи 
студено дразнене на кожата и съдо-
вете се разширят, за да позволят 
протичането на повече топла кръв. 
А има и позитивни странични ефек-
ти. Студените обливания подсилват 
имунната система, успокояват бол-

2. Упражнение за усещане на 
тежест: Повторете наум 6 пъти: 
„Моята дясна ръка натежава и е все 
по-тежка“, след това по 6 пъти съща-
та формула за лявата ръка, десния 
крак и левия крак. Накрая обобщете, 
повтаряйки 6 пъти наум: „Моите ръце 
и крака са напълно натежали.“

3. Успокояваща формула: Повторе-
те упражнение 1.
4. Упражнение за усещане на 
топлина: Помислете 6 пъти: „Моята 
дясна ръка се затопля и е все по- 
топла“. Веднага ще усетите как по 
нея се разлива топлина. Идентичната 
формула повторете за лявата ръка, 
десния и левия крак. Накрая затвър-
дете с 6 пъти повтореното обобще-
ние: „Ръцете и краката ми са напъл-
но затоплени“.
5. Успокояваща формула: 
Повторете упражнение 1.
6. Връщане обратно: Свийте пръс-
тите на ръцете, протегнете ги и си 
наредете: „Отвори очи!“ Ако искате 
да заспите след упражнението, про-
пуснете тази част.
Доколко психическото състояние 
влияе върху индивидуалното усе-
щане за топлина или студ свиде-
телстват думите на лирика Дамарис 
Визер: „Често пъти с въпроса за 
постоянното мръзнене на жените се 
приключва с определянето му като 
генетично обусловено. Възможно е 
обаче то просто да се дължи на тем-
пературата на тяхното обкръжение.“ 
Позитивните емоции, радостта, 
хуморът и любовта със сигурност 
вливат топлина не само в сърцето, 
но и в тялото. И обратното негатив-
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на употреба и издържат над 10 часа 
с едно пълнене на гориво. Джобните 
печки са много ефективни, иконо-
мични и осигуряват дълги часове 
комфорт за ръцете.
Затопляне на пулса с маншони за 
китките: Тези подобни на спортни-
те маншони затоплящи наръкавници 
не са ново изобретение, но ефектив-
но затоплят ръцете и цялото тяло. 
Както високата температура се пони-
жава чрез охлаждане на китките, по 
подобен начин тя може да се повиши 
чрез загряването им с изработените 
от вълна или полар наръкавници.
Съществуват, разбира се, и много 
други хитроумни изобретения като 
ръкавици за затопляне на ръцете с 
USB-порт или компютърна мишка с 
възможност за затопляне на ръцете, 
предназначени за хора, работещи на 
компютър в студени помещения или 
на откито. Има също така затоплящи 
стелки или ръкавици със зарежда-
еми акумулатори, предназначени за 
зимни спортове и туризъм. Ако човек 
се поинтересува, ще открие и много 
други интересни приспособления за 
затопляне, от които може да избере 
подходящите.

Храната като  
топлиненен регулатор
Който често трепери от студ, е въз-
можно да се храни неправилно. Ето 
кои продукти и ястия препоръчват 
специалистите за често мръзнещи-
те:
Плодове, зеленчуци и ядки: кай-
сии (може и сушени), праскови (също 
и от компот), банани, нар, всички 
видове лук, чесън, левурда, кестени, 
орехи, фъстъци.
Месо, риба, млечни продукти: 

агнешко и овнешко месо, фазан, 
скариди, овче и козе сирене.
Подправки: джинджифил, къри, 
чили, черен пипер, розмарин, дафи-
нов лист, хрян, мускатово орехче,  
звездовиден анасон, мащерка, кане-
ла, плодове от хвойна, магзаноз, 
копър, босилек.
Ястия: супи (пилешка, агнешка или 
овнешка курбан-чорба, телешко 
варено, борш, минестроне, зеленчу-

ните емоции, умората и депресиите 
засилват усещането за студ.

Квинтетът на най-добрите 
приспособления за затопляне
През вековете хората са измисля-
ли най-различни приспособления за 
затполяне на тялото. Някои от тях се 
използват до ден днешен, а са изо-
бретени и много други. Ето някои от 
най-популярните:
Затопляща бутилка: Половин час 
преди лягане за сън, под завивката 
се поставя бутилка с гореща вода. 
Тя със сигурност ще предотвра-
ти проблема със студените крака. 
Сведения за затопляне на леглото – 
от калай – има още от 1520 година.
Възглавница със зърна: Напълне-
ната със зърна (жито, лимец, овес) 
възглавница се загрява в микровъл-
нова фурна за 3 минути и после се 
поставя на врата или корема. Ако 
към това се добави и чай със затоп-
лящи подправки, за мръзненето не 
остава никакъв шанс.
Уормъри за затопляне на ръцете за 
еднократна употреба: Подвижните 
топли подложки за ръце помагат да 
се поддържа оптимална темпера-
тура продължително време. Те пас-
ват на всяка ръкавица, всеки джоб 
и могат да се използват при зимни 
спортове, активни дейности в студе-
но време или като спасителен аксе-
соар. Започват да действат ведна-
га след отваряне на опаковката и се 
затоплят за няколко минути, като до 
половин час достигат максималната 
си температура от около 70 градуса. 
В продължение на над 7 часа могат 
да поддържат температура над 50 
градуса и да предотвратят измръз-
ване на ръцете.

кова крем-супа, боб чорба, супа от 
леща); месо или риба на грил, месо 
със зеленчуци на фурна, свинско със 
зеле, яхнии с варива, ашуре.  
Напитки: билкови чайове, кокосо-
во мляко, топло мляко с мед, топъл 
шоколад. Внимание: Макар да имат 
измамно загряващ ефект при при-
емането си, алкохолните напитки 
(включително греяното вино!) могат 
да бъдат опасни в студено време. Те 
разширяват кръвоносните съдове и 
могат да доведат до преохлаждане, 
дори измръзване на организма, ако 
се приемат на открито или след упо-
требта им се престоява навън при 
минусови температури.

Облечете се  
не топло, а подходящо
Главата, стъпалата и ръцете са 
частите от тялото, които най-бързо 
губят топлина, затова дори да сте 
облечени с най-топлото палто, може 
да измръзнете, ако не сте с под-
ходущи обувки, ръкавици и шапка. 
От прастари времена е известно, 
че след кожите най-много топли-
на предлагат вълнените дрехи (от 
кашмир, мохер, мерино, ангора или 
алпака). Хората, които не понасят 
допира на вълна до кожата си, могат 
да използват съвременните функци-
онални термо-материи. Важно при 
избора на дрехи е преди всичко 
човек да ги съобрази с дневния 
си план: ако му предстои продъл-
жителен престой на открито, тряб-

ва да се облече по един начин, 
ако ще бъде предимно в затворено 
помещение - по друг. Ако пътят му 
до работното място изисква дълго 
ходене или чакане на открити спир-
ки на обществения транспорт, тряб-
ва да предвиди това в облеклото си. 
Ако пък в офиса му е топло, трябва 
да отчете и тези работни часове, в 
които вълненият пуловер и дебели-
те ботуши могат да се окажат про-
блемни. Затова е добре да предви-
ди чифт по-леки обувки, които да 
преобува в офиса и да не забравя 
да облече по-лека блуза под пуло-
вера, за да може да го свали. С осо-
бено внимание трябва да се под-
хожда към облеклото при упражня-
ване на зимни спортове или пла-
нински туризъм. Човек трябва да е 
наясно, че ски оборудването напри-
мер включва и подходяща екипи-
ровка, която освен от грейка се със-
тои също от термо-бельо и функци-
онални блузи от “дишащи“ материи, 
които запазват топлината на тяло-
то, но не  допускат опасното за пре-
охлаждане на организма изпотява-
не. Памучната фланелка в този слу-
чай е неразумен избор, тъй като ще 
бъде мокра от пот още след първо-
то спускане. За да бъде успешен, 
изборът на елементите от спорт-
ната или туристическа екипировка 
трябва да бъде съобразен и с кон-
кретните климатични условия – той 
не може да е идентичен при 0 и при 
-20 гадуса. n

Затоплящ уред за ръце с течно 
гориво: Тези мини печки, които 
може да поставите в джобовете или 
да пъхнете в ръкавиците си, излъч-
ват сериозна топлина, без наличие-
то на същински пламък, като изпол-
зват т.нар. каталитична конверсия. 
Благодарение на катализирания с 
платина фибростъкрен горящ еле-
мент те произвеждат 10 пъти повече 
топлина от пакетчетата за еднократ-




