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БУМЪТ НА НЕЗДРАВОСЛОВНОТО 
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

Ако преди Джейми Оливър гот-
вeше с много зехтин и сме-
тана, рецептите в новата му 

книга със „супер храни“ са доста 
оскъдни на тези продукти. Вместо 
двоен бургер със сирене, бекон 
и пържени картофи се предлага 
вегански бургер със зелена сала-
та. Но акцентът не пада дори върху 
веганските алтернативи на доско-
ро обичаните хранителни съблаз-
ни, доминират преди всичко все-
възможни зеленчуци. Подобно 
на много други и тази книга се 
носи по вълна, която е повлякла 
много хора. Хора, които от извест-
но време решително избягват лак-
тоза и глутен – напълно нормални 
и в никакъв случай невредящи на 
организма субстанции, ако човек е 
здрав. На мода са също веганство-

В днешно време чрез храненето човек претендира за идентичност и ориентация. Който обаче пре-
калява с новите тенденции, застрашва здравето си с дисбаланс и неодстиг на важни хранителни 
вещества. Според специалистите не бива да се подценява също ефектът на насладата.

пейците са с непоносимост към глу-
тен. Също от млечната захар – лак-
тозата - неоснователно се отказ-
ват все повече хора. Само за 2012 
година например консумацията на 
продукти, предназначени за хора с 
лактозна нетолерантност, се е уве-
личила с 20%, при положение, че 
пациентите с подобни оплаквания 
от години остават непроменени - 
около 15% . Според едно изслед-
ване на Немското сдружение за 
изследване на потреблението (GfK) 
близо 80% от купувачите на подоб-
ни продукти изобщо не страдат от 
лактозна нетолерантност, подобно 
е и положението при несъдържа-
щите глутен продукти. Около 1% от 
европейците не консумират нищо, 
което е от животински произход. 
Свързани с новите тенденции про-
мени се наблюдават също в ресто-
рантьорския безнес. Според храни-
телен отчет за 2015 г. 60% от гер-
манците са поръчали в ресторан-
ти вегетариански блюда, а 7% са 
избрали вегански гозби.
При това е под въпрос доколко 
здравословен е този бум в действи-
телност. Много вегански и несъдър-
жащи глутен продукти например 
изобилстват от изкуствени добав-
ки за подобряване на вкуса, консис-
тенцията или вида им като захар, 
мазнини, слепващи субстанциии 
пр., тъй като заместващите месо-
то вегански продукти функциони-
рат най-вече с помощта на вкусо-
ви подобрители. Особено опасно 
е, когато родители лишават малки 
деца от мляко, тъй като го считат 

то, суровоядството, палео диетите, 
разделното, алкално-киселинното, 
макробиотичното или светлинното 
хранене. Други живеят в постоя-
нен страх от добавките, остатъци-
те и вредните натрупвания в храни-
телните продукти, а готовите храни 
смятат за чиста отрова.
Множество диетолози, блогове, 
социални мрежи, специализирани 
магазини и заведения за хранене 
се облагодетелстват от този „Food-
аментализъм“ (Food – от англ. 
храна) – един термин, въведен от 
Йохан Кинзл, психосоматик от уни-
верситета в Инсбрук, който устано-
вил, че всеки четвърти германец 
избягва да купува определени хра-
нителни продукти в супермаркета, 
тъй като си приписва непоносимост 
към тях. При това едва 9% от евро-

за нездравословно. Хранените с 
веганска храна деца могат да стра-
дат от недостиг на витамин В12, ако 
той не бъде приеман под формата 
на таблетки. За възрастните хора 
обратното – веганството може да 
бъде здравословно при положение, 
че се хранят разнообразно и вни-
мават да доставят на организма си 
всички важни хранителни вещес-
тва. За суровоядството, което се 
среща в много (включително веган-
ски) форми, според Клаус Литцман, 
специалист по храненето и автор 
на книгата „Алтернативни форми 
на хранене“, „не е възможно да 
бъде дадена здравна оценка“, тъй 
като едва чрез нагряването много  
от хранителните вещества стават 
налични. Затова освен до подуване 
на корема и газове, продължител-
ното суровоядство може да дове-
де до сериозно поднормено тегло. 
На жените, които дълго време са 
се хранили единствено със сурови 
храни, често пъти спира менстру-
алният цикъл. 

Какво се е консумирало 
през каменната ера?
Привържениците на т.нар. палео 
диета – палеолитна диета, извест-
на още като „диета на пещерни-
те хора“ – се отказват например 
от зърнените храни, картофите и 
царевицата, тъй като те не са били 
познати преди неолита (около 10 
000 години пр.н.е.) и поради тази 
причина се счита, че  тялото ни не е 
приспособено към тях. Не е напъл-
но ясно обаче с какво са се хранили 
хората през каменната ера. Новите 
изследвания показват, че е съвсем 
възможно например те да са при-
емали богати на нишесте корени. 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

правилно хранене. „Орторексията 
не представлява независима кар-
тина на заболяване, но тя често се 
съпровожда с  други хранителни и 
компулсивни разстройства“, - обяс-
нява Кристоф Клотер, хранителен 
психолог от университета в град 
Фулда, Германия. Според проуч-
ванията на университета Хайнрих 
Хайне в Дюселдорф от нея са 
засегнати 1 до 3% от германците, 
преди всичко жени. Според учени-
те обаче сивият сектор е много по-
голям. Карл Либл, медик от психо-
соматичната клиника Розенек, спе-
циализирал в лечението на хра-
нителни нарушения, говори дори 
за „общество на хранителните раз-
стройства“.

Манията за здраве като 
катализатор на културата 
на отричането 
Защо обичани и масово консуми-
рани преди храни започват да се 
възприемат като сериозна запла-
ха?  „В днешно време социалната 
и културната идентичност се опре-
делят също от храната“, - е на 
мнение експертът Клотер. С други 

Палео диетата отрича също бобо-
вите растения и млечните продук- 
ти, което е куриозно тъй като те се 
считат за здравословни и полезни 
храни от почти всички специалис-
ти по храненето. Освен очевидния 
недостиг на калций, палеолитното 
хранене може да доведе и до други 
проблеми. В края на краищата човек 
доставя на тялото си огромни коли-
чества белтъчини. Така привърже-
ник на палео диетата изяжда препо-
ръчваното за 1 седмица месо за 1 - 
2 дена. Действително краткосроч-
ните изследвания показват пози-
тивен ефект при нивата на кръвна-
та захар по простата причина, че 
консумацията на захар, бяло браш-
но и всякакви други зърнени култу-
ри е сведена до нула. Дългосрочни 
изследвания обаче засега няма, а 
наблюденията показват, че преко-
мерната употреба на месо повиша-
ва риска от редица заболявания, в 
това число рак на червата.
Киселинно-алкалната диета не 
изглежда вредна, тъй като както 
и обещава на последователите 
си, ги прави по-здрави. Но и това 
не е съвсем ясно, нито пък дока-
зано с дългосрочни изследвания. 
Привържениците на клийн диетите 
избягват всякакви готови продукти, 
опитват се да използват само прес-
ни продукти, които приготвят най-
често сами. С това печелят дори 
одобрението на медиците. Същото 
се отнася за оволактовегетариан-
ската диета – хранене, при което 
се изключва единствено месото, но 
са допустими всички останали про-
дукти от животински произход като 
яйца и млечни продукти.
Общо за всички моди, свързани 
с храненето обаче е, че ако дие-
тите са свързани с недостатъчен 
прием на хранителни вещества и се 
наблюдават косопад, чести инфек-
ции или умора, спадат също тону-
сът и настроението. При това осо-
бено рестриктивните форми могат 
да доведат до хранителни нару-
шения. Когато мислите постоянно 
кръжат около храненето и „греш-
ните стъпки“, психолозите говорят 
за орторексия невроза – мания за 

Все повече хора се отказват от съдържащите лактоза или глу-
тен продукти, въпреки че не са алергични към тях. Експертите 
по храненето ни съветват да не се придържаме към политика-
та на ограниченията, освен ако за тях няма сериозна здраво-
словна причина. Освен това приетото в разумни количества 
разнообразно хранене предпазва организма от опасни дефи-
цити на важни хранителни вещества.

думи, тъй като аз се храня различ-
но, например като веган, съм по-из-
висен морално от консумиращите 
месо или дори от вегетарианците.  
Философът Роберт Фалер от худо-
жествената академия в Линц казва: 
„Онези, които не се придържат 
стриктно към хранителната дисцип-
лина, се превръщат в безотговор-
ни хедонисти.“ И поради факта, че 
загубилите мярка са онези, които 
по-късно заболяват и обременя-
ват социалните каси, здравослов-
ните тенденции биват подкрепяни 
и охотно аргументирани от меди-
ците. Затова не е никак учудващо, 
че манията за здраве функциони-
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ра като катализатор на културата 
на отричането. Дори застрахова-
телите вече упражняват натиск, да 
се живее здравословно, в проти-
вен случай ни застрашават допъл-
нителни разходи: хората с голямо 
наднормено тегло плащат по-ви-
соки вноски за рисковите застра-
ховки живот и най-често не са осо-
бено ухажвани от служителите на 
застрахователни агенции.
Дори премахването на духовни-
те системи за световен ред играе 
роля в интерпретацията на някои 
изследователи. „Надяваме се, че 
безсмъртието ще бъде постигна-
то чрез телесно спасение – нещо 
което преди ни е обещавала рели-
гията“, - обяснява Клотер. Подобно 
развитие става възможно в наши 
дни единствено поради факта, че 
предлагането на хранителни продук- 
ти и съвети за здравословно хра-
нене станаха толкова объркващи. 
Дори официалните препоръки за 
храненето се променят непрекъсна-
то. Съвсем наскоро например беше 
ревизирано становището: заради 
сърцето да се приема бедна на 
мазнини храна. За сметка на това 
въглехидратите бяха демонизира-
ни от много диетолози и напълно 
изключени от храната. „Храненето 
по правила, разделянето на продук-
тите на добри и лоши внася ред в 
живота“, - разяснява специалистът.
Не трябва да се забравя, че отро-
вите в храната като алкалоидите 
на моравото рогче в хляба напри-
мер открай време са придружава-
ли човека, скептицизмът тук сле-
дователно не е напълно погрешен. 
Рисковете обаче се оценяват непра-
вилно. В крайна сметка хранител-
ните продукти в днешно време са 
по-сигурни от когато и да било в 
човешката история.  Причината за 
грешната оценка се корени спо-
ред Герд Гигеренцер от институ-
та Макс-Планк за изследване на 
образованието в липсата на мате-
матическо образование: „Все още е 
пълно с хора, които не се справят с 
математиката и числата, неправил-
но интерпретират цифрови данни и 
като че ли дори се гордеят с това.“  

Който се наслаждава,  
се радва на по-добро здраве
Последиците от „Food-аментализма“ 
стигат по-далече от недоста-
тъчното хранене и храни-
телните нарушения. 
Тъй като храната е 
много повече от 
прост сбор на 

хранителни съставки. Храната е 
също социална интеракция и който 
готви супички само за себе си, се 
изолира. Изследванията показват 
освен това, че насладата от храна-
та е по-здравословна от отказване-
то и ограничаването й. От някол-
ко години в науката по храненето 
се появиха някои представители, 
които разглеждат храненето като 
цялостен феномен. Те взимат под 
внимание не само калорийното и 
витаминозното й съдържание, но 
отчитат също нейното въздействие 
и всички останали влияещи й фак-
тори: дали човек се храни сам, или 
с приятели, дали хапва пред теле-
визора, или на табла, дали яде 
набързо, или по принуда, дали дори 
сам е отгледал зеленчуците на тра-
пезата си. При това учените наблю-
дават изумителни ефекти, които са 
напълно независими и нямат нищо 
общо с хранителния състав.
Експертката по хранене Марлиз 
Грубер пише в книгата си 
„Смелостта да се наслаждава-
ме“: „Изследователите предпола-
гат, че чрез отделянето на гама 
аминомаслени киселини приятни-
те преживявания имат успокояващ 
и освобождаващ от тревожност 
ефект. Изживяването на наслада 
следователно действа като въз-
можен буфер срещу стрес.“ При 
това има доказателства, че насла-
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дата и радостта от храната оказ-
ват позитивен ефект върху пре-
работването й. Изпитващите удо-
волствие от храната развиват едно 
всекидневно позитивно поведение, 
което ги предпазва от прекомерна 
консумация, тъй като когато човек 
се наслаждава при храненето с 
всичките си сетива, е по-внимате-
лен.  Вече има доказателства и за 
терапевтичния ефект на наслада-
та: от над 30 години психолози от 
университета в Марбург развиват 
т.нар. „малка школа по наслада“ 
като терапевтична програма срещу 
депресии. Тази форма на лечение 
се прилага с успех и в редица други 
психосоматични клиники, включи-
телно при болестно затлъстяване. 
Хани Ритцлер, учен по хранене-
то от Виенския институт за разви-
тие на бъдещето, пише в книгата 
си „Трябва ли храната да е грях?“ 
следното: „Наслаждаващите се на 
храната се наслаждават и на живо-
та. При това те упражняват повече 
спорт, хранят се по-разнообразно, 
прекарват повече време на открито 
и по-често ходят на профилактич-
ни прегледи.“ Освен това би след-
вало да са по-оптимистични, по-
щастливи, по-балансирани и по-ре-
лаксирани.

положителен ефект обаче, отказ-
ването се затвърждава като жизне-
на цел и това не добавя нищо раз-
лично към старата идея за „добър 
живот“. „Умеренността е много пра-
вилно нещо, но само тогава, когато 
човек се отнася към нея умерено“, 
- е смятал древногръцкият фило-
соф Епикур.

Не се страхувайте  
да бъдете епикурейци
В древността Епикур критикувал 
религиозните митове, които според 
него не правели нищо друго освен 
да вгорчават живота на хората. 
Религията на новото време „Food-
аментализмът“ не е много дале-
че от това. За разлика от предиш-
ните векове, в които големците си 
угаждали повече от всички, в днеш-
но време се счита, че удоволстви- 
ята и насладата са несъвмес- 
тими с формулата за добър вид 
и успех. Древногръцкият философ 
обаче смятал, че целта на човеш-
кия живот е да доставяме и да 
се стремим към удоволствия, да 
избягваме болката, но винаги по 
разумен начин, отбягвайки крайнос- 
тите, които предизвикват страда-
ния. Удоволствията на душата смя-
тал за по-висши от тези на тяло-
то и те трябвало да се задоволя-
ват разумно, като целта била да се 
достигне едно благополучно, телес-
но и душевно състояние, нарече-
но атараксия. Епикур критикувал 
отричането на телесните удовол- 
ствия, като се аргументирал, че тряб-
ва да се търси метод, чрез който да 
се задоволяват плътските наслади, 
когато това не води до страдание. 
Той бил убеден, че философията 
трябва да бъде инструмент в полза 
на хората и че самоопознаването 
няма смисъл, ако не се използва 
за търсене на щастието. Твърдял 
също, че добро е всичко, което 
води до удоволствие, а удоволстви- 
ето е началото и края на щастли-
вия живот. То трябвало да бъде 
умерено, контролирано и разумно. 
Дефиницията за удоволствие спо-
ред древногръцкия мъдрец била 
задоволяване на нуждите на тялото 
и спокойствието на душата. Не се 
ли стремим в крайна сметка всички 
именно към това? n

Все пак изглежда, че кулинарното 
истезание има и позитивни ефек-
ти, в противен случай в социални-
те мрежи нямаше да има толкова 
много еуфорични отзиви и споде-
ляния. Независимо от това драс-
тичните промени в храненето могат 
да се отразят негативно на кожа-
та, телесното тегло, да предизви-
кат  храносмилателни смущения 
или главоболие. Поради  липса-
та на по-задълбочени изследвания 
изследователите са стигнали до 
тези изводи посредством плацебо 
ефект. В крайна сметка не същес-
твуват и никакви студии, които да 
твърдят, че безглутеновото хране-
не подобрява кожата или води до 
по-малко главоболие. Не е познат 
също така биохимичен механи-
зъм, с който подобно въздействие 
би могло да бъде обяснено. Това, 
което е пределно ясно за всички, е 
защо много хора отслабват: поради 
простия факт, че промяната на хра-
ненето най-често довежда до прие-
ма на по-малко калории. След този 
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Бълхите, въшките, акарите и дървениците охотно се заселват 
в близост до хората и могат да вгорчат ежедневието ни. Някои 
прости домашни средства помагат да се освободим от обреме-
няващото им присъствие – като превенция, но и за успокоява-
не на сърбежа след ухапване. 
 1.  Превенция срещу паразити  

и вредни насекоми
Често пъти досадните натрапници 
биват пренесени в жилището ни след 
пътуване, опаковани в куфара заед-
но с дрехите. За да се предотврати 
проникването им в куфара, се препо-
ръчва между пластовете дрехи да се 
поставят малки лавандулови торбич-
ки. Колкото повече от пълните с аро-
матната билка торбички се съдържат 
в багажа ни, толкова по-малка е опас-
ността, кръвосмучещите насекоми да 
се заселят в него. Ароматът на съдър-
жащите се в цвета на растението ете-
рични масла отблъсква дребните пара-
зити. Който иска напълно да се подси-
гури срещу нежелани съжители, може 
още в хотела да разхвърля в леглото 

си ароматни торбички. Ако действи- 
телно се съдържат в стаята, това е 
единственият начин да се предпазим 
например от акари, тъй като активните 
през нощта миниатюрни животинки са 
незабележими през деня.

2. Ухапвания от бълхи
Ухапванията от бълхи, подобно тези 
на обитаващите леглата акари, са 
под формата на пътечки - представля-

ват множество ухапвания, които след-
ват едно след друго. Сърбежът често 
е силен и дразнещ. Ухапванията на 
дребните паразити могат да предиз-
викат също алергична реакция. При 
това чрез чесането в засегнатото 
място могат да проникнат бактерии, 
които да предизвикат възпаление на 
кожата. Затова е добре ухапванията 
от бълхи и акари да се лекуват вед-
нага. Ценени домашни средства при 
това са направената на каша лечеб-
на хума или течната хума със съдър-
жание на оцетна киселина. При пър-
вата кашата просто се нанася върху 
пострадалото място и след засъхва-
нето й се отмива с хладка вода, а с 
обогатената с оцет течна хума ухап-
ванията се третират с потупване на 
навлажнен тампон или кърпа.
    
3. Ухапвяния от тревни акари
Акарите от семейство Trombidiidae 
обитават най-вече тревните площи. 
Някои от тези червеноцветни „кади-
фени“ кърлежи атакуват хора и 
домашни любимци, като се хранят с 
кръвта и продуктите от разграждане-
то на епителните клетки. Ухапванията 
на тревните паразити са миниатюрни, 
но сърбят силно в продължение на 
седмици. Те са не само неприятни, но 
и опасни, тъй като причиняват специ-
ална форма на кожни лезии (тромби-
доза), а могат да бъдат и носители на 
опасни патогени. Ето защо ухапаното 
място трябва веднага да бъде дезин-
фекцирано със 70% алкохол. Срещу 
сърбежа помага охлаждащото алое 
вера. Чесането не помага, а влошава 
положението, като възпалява засег-
натите места. Превантивно тревата 
в градината е добре да се коси често 
и да се поддържа ниска, да се поли-
ва редовно и да се сади мента, тъй 
като растението отблъсква вредните 
паякообразни.

4. Превенция срещу бълхи
Особено притежателите на котки 
често се конфронтират с безкрилите 
насекоми с акробатичен отскок. При 
домашните кучета този тип паразити 
се наблюдава по-рядко, макар зара-
зяването да не е невъзможно, осо-
бено при контакт с котки. За разлика 
от много други кръвосмучещи пара-

зити, и двата пола на бълхата охот-
но се хранят с човешка кръв. Добра 
превенция срещу атаките на вредни-
те насекоми и продължителния силен 
сърбеж след ухапването им предла-
га чесънът. Здравословната луковица 
осигурява отлична защита, използа-
вана както вътрешно, така и външно 
– чесновият аромат отлъсква гладни-
те за кръв акробатични скачачи.

5. Акари в леглото
Леглото осигурява идеална жизне-
на среда за обитаващите домашния 
прах акари. Принадлежащите към 
семейство паяци незабележими насе-
коми се срещат във всяко домакин-
ство и като цяло са безобидни. При 
страдащите от алергия обаче техни-
те екскременти могат да предизви-
кат недостиг на въздух, кожни драз-

нения и промени, както и оплаква-
ния, свързани с дихателните пътища. 
Който реагира чувствително на дома-
шен прах, трябва често да пере калъ-
фа на матрака и спалното си бельо на 
висока температура (минимум 60оС). 
Малките възглавнички пък могат да 
бъдат охлаждани във фризера, тъй 
като както високата, така и ниската 
температура унищожават невидими-
те паякообразни. 

6. Предизвикващи краста акари
Един особен вид паразитен акар 
(Sarcoptes scabiei), който живее и 
снася яйця в роговия слой на кожата, 
причинява остро заразната болест 
краста (скабиес), като заразяването 
става чрез пряк контакт с болен или 
чрез употреба на заразено бельо. 
При крастата се наблюдават типич-
но разположени възелчета, а поня-
кога и характерни каналчета с черна 
точка в края, която всъщност е ака-
рът - най-вече по и между пръсти-
те на ръцете, но също по китките, 
корема коленете, глезените, седа-
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лището. Заболяването се характе-
ризира със силен сърбеж особено 
нощем и често се усложнява с гной-
ни инфекции. Заразата се причиня-
ва от женския акар, който оплоден 
и попаднал въхру кожата започва да 
копае подкожни канали  с дължина 
до 2-3 см и да снася яйцата си в тях. 
Мъжките по правило са по-дребни от 
женските и умират малко след копу-
лация. Крастата е остро инфекциоз-
но заболяване и изисква специали-
зирана лекарска помощ. Изключение 
прави заразяването с обитаващия 
през август и септември тревните 
площи вид Neotrombicula autumnalis, 
срещу който би могла да помогне 
силна отвара от жълт кантарион. 
Извлекът се нанася директно върху 
кожата.

7. Дървеници
Ако в дома ви веднъж са се заселили 
дървеници, трябва да се обърнете 
към служба за обезпаразитяване – в 
случая могат да помогнат само спе-
циалисти. Тъй като тясно свързаните 
с живота на бозайниците кръвосму-
чещи паразити е много трудно да 
бъдат изтребени. Те се заселват на 
трудно достъпни места – във фуги, 

8.  Ухапвания от стъблена  
бълха (Psylliodes)

Стъблените бълхи принадлежат всъщ-
ност към семейството на листоядите, 
а името им подсказва, че се радват на 
майсторски отскок. Те често обитават 
зеленчукови градини, в които се пре-
питават със свежа зеленина. Който 
често се занимава с градинарство 
обаче, най-вероятно се е сблъсквал 
със слюнката на лакомата стъблена 
бълха, която при определени обсто-
ятелства може да предизвика раз-
лични по сила алергични реакции. 
Поради тази причина контактните 
зони трябва ваднага да бъдат почис-
тени, например със силно разреде-
но масло от чаено дърво или разре-
дено етерично масло от лайка. Ако 
се наблюдава дразнене или обрив по 
кожата, е добре тя да се третира мно-
гократно с потупване на напоен с раз-
твора тампон. 

9. Лук за лечение на ухапвания
Лукът е традиционно домашно сред-
ство при ужилване или ухапване от 
насекоми. Отделящият се от лютивия 
зеленчук сок охлажда пострадалото 
място и предотвратява възникването 
на неприятен оток. Освен това лукът 
има слабо дезинфекциращо и проти-
вовъзпалително действие. Най-лесно 
е засегнатото място да се натрие с 
прясно отрязана половин глава лук. 
Може също така да се изцеди сок, 
да се разреди с вода и пострада-
лата зона да се наложи с напоена 
кърпа или да се направи компрес за 
през  нощта.  

10. Главови въшки 
Срещу Pediculus humanus capitis, 
известни още като главови въшки, 
природата също е създала ефек-
тивна билка. Безкрилите кръвосму-
чещи насекоми предпочитат да 
се заселват в детски глави, къде-
то започват епидемично разпростра-
нение. Ефективна превенция срещу 
нашествието на неприятните пара-
зити е измиване на косата с отвара 
от бухалковиден плавун (Lycopodium 
clavatum). За целта 100 г изсуше-
на билка се залива с 1 литър вряща 
вода, оставя се да се запари около 
10 минути и се прецежда. След изми-
ване на косата, отварата се втрива с 
масажни движения в скалпа. n

цепнатини, пролуки  и особено охот-
но в стари дървени мебели и креват-
ни структури. Когато настъпи тъмни-
на, те изпълзяват от скривалищата 
си и започват да пируват с човешка 
или животинска кръв. Ухапванията, 
които оставят след това, оформят 
специфична пътечка от следващи 
едно след друго многократни убож-
дания. Добрата новина е, че за раз-
лика от другите кръвосмучещи насе-
коми дървениците не пренасят бо-
лести. Поради факта, че стасят яйца 
обаче, едно посещение от службата 
за обезпаразитяване няма да е дос-
татъчно – ще са необходими мини-
мум две. 
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Очните специалисти са убедени, че зрението не е константна величина, а зависи от нашето 
физическо, но и психическо състояние. Съществуват различни методи, които могат да помог-
нат за подобряването му. Цялостното трениране на очите, подсилването на очната мускулату-
ра чрез очна гимнастика, но също преодоляването на психическите блокади могат да ни помог-
нат буквално да погледнем на света с нови очи.  

ябълка, но е възможно този про-
цес да претърпи обратно разви-
тие: „Когато се постигне отпус-
кане на тези мускулни напреже-
ния, очната ябълка може отново 
да се върне към първоначална-
та си форма.“ Шест външни очни 
мускули движат всяка очна ябъл-
ка. Хармоничното им взаимодей-
ствие е важно за силата на зрени-
ето и то може да бъде тренирано. 
При това се препоръчва от време 
на време очилата да се свалят, 
тъй като шлифованите оптически 
коректори дават определен фокус 
на очите.
„Цялостната очна тренировка 
обаче не бива да се огранича-
ва с обикновено мускулно раз-
вижване на външните и вътреш-
ните очни мускули“, - подчертава 
Каролине Еберт. „Доброто зрение 
е тясно свързано с доброто физи-
ческо, но и психическо състояние. 
Храненето, стойката на тялото, 
дишането, индивидуалната среда 
на човек и съществуващите моде-
ли на вярванията и убежденията 
му също повлияват възможности-
те за зрителен анализ.“
Съществен фактор на влия-
ние е преживяването на стрес: 
„Стресът може да се отрази нега-
тивно на очите. При него напри-
мер се променя дишането, стес-
нява се и зрителното поле.” 

Деформациите  
не са фиксирани
В университетската медицина 
се счита, че очната ябълка на 
късоглед човек е твърде дълга, 
а на далекоглед - твърде къса. 
Каролине Еберт също е измерва-
ла подобни различия. Но опитът й 

нат. Дори при тежки очни забо-
лявания те могат да съдействат 
за предотвратяване или задържа-
не на дегенеративните процеси. 
При това е важно да се осъзнае, 
че очите са огледало и изразител 
на нашия вътрешен свят. Затова 
цялостните тренировки на зрени-
ето са особено ефективни и трай-
ни, когато са съобразени с инди-
видуалнта настройка към живота 
и емоционалния ни статус.
На базата на всекидневната си 
практика в баварска клиника 
очният кинезитерапевт Каролине 
Еберт е достигнала до изво-
да, че напрегнатите очни муску-
ли могат да деформират очната 

В нашето неподвижно компю-
търно-смартфоново общес-
тво все повече хора стра-

дат от късогледство. Стресът в 
професионалния и личния живот 
също може да отслаби зрението 
и дори да доведе до тежки очни 
заболявания. Офталмологът-
пионер в областта на тренирането 
на очите Уилиам Хорейшо Бейтс 
(1860-1931) открил в експеримен-
ти с негови студенти, че човек 
може да подобри своите зрителни 
възможности, ако тренира очна-
та си мускулатура. Съвременните 
очни експерти също са едино-
душни в мнението, че трениров-
ките на зрението могат да помог-

показва, че тези деформации не 
са фиксирани: ако човек намери 
начин да се освободи от пробле-
мите си, или да погледне на ситу-
ацията с нови очи, промененият 
начин на виждане може да повли-
яе също физическото зрение.
Късогледите хора според специа-
листката най-често са силно пре-
товарени, тъй като чрез високи 
постижения се стремят към при-
знанието на околните. Те предпо-
читат да работят в офис, откол-
кото навън. „При тях често се 
наблюдават различни старахо-
ве, които нерядко се пренасят от 
родителите или се подкрепят от 
тях“, - споделя Каролине Еберт. 
„Тогава им изглежда по-лесно да 
се оттеглят в безопасна зона.“ 
Но преобладаващата дейност в  
близко зрително поле затвър- 
ждава системата на късогледство 
още повече. При далекогледи-
те пък експертката е забеляза-
ла тенденция да виждат по-често 
грешките при други хора. 

Знаете ли, че ние се раждаме 
далекогледи? При това 5 до 7 
диоптъра са нормални според 
специалистката: „Те се компен-
сират до тръгване на училище.“ 
Чрез движение и заинтересова-
ни проучвания на нашето обкръ-
жение ние тренираме очните си 
мускули от ранно детство. Очната 
леща е цилиарен мускул, който се 
състои от гладкомускулни влак-
на, разположени в 3 направле-
ния – меридионално, радиално и 

ТВОЕТО 
ЗРЕНИЕ СЕ 

НУЖДАЕ ОТ
 ЛУТЕИН

ЛУТЕИН 32 МГ   ВИТАМИН А   ВИТАМИН В2   ВИТАМИН Е   ЦИНК

ПОДОБРЯВА НОЩНОТО 
ЗРЕНИЕ ПРИ 

УМОРЕНО ОКО 

ПОДДЪРЖА 
ЗДРАВЕТО НА ОЧИТЕ, 
МАКУЛАТА И ЛЕЩАТА 

НА ОКОТО

ПРЕМИУМ
ФОРМУЛА
ЗА ЗДРАВИ ОЧИ
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Така може да подсилите своето зрение
 Осигурете на очите си много движение.
 Предложете им вдъхновяващи гледки.
  Проверете убежденията си относно зрението и насочвайте 

мислите си за него в оптимистична посока. Благотворно се отра-
зява например повтарянето на утвържаващи фрази като: „Аз 
мога да подобря зрението си.“

  Поемайте храна, богата на витамини. Важни за очите са напри-
мер витамините А (бета-каротин), В1, В12, С и Е.

  Прекарвайте колкото е възможно повече време на дневна светлина.

циркулярно. При едновременно 
съкращаване на трите вида влак-
на Циновите връзки (zonula Zinni) 
се разхлабват и отпускат лещата. 
В резултат се увеличават предно-
задната й ос и нейната пречуп-
вателна способност, т.е. окото се 
нагажда за близко гледане. При 
това очната леща се извива по-
силно, което прави възможно по-
ясното виждане на разположени 
в непосредствена близост обек-
ти. Тази възможност за нагажда-
не на лещите се нарича акомо-
дация. В първите години от живо-
та ни нашите лещи могат с тече-
ние на времето да стават все по-
флексибилни при настройването 
си към различни дистанции. Така 
в оптималния случай по естес-

твен начин ще придобием нор-
мално зрение и няма да се нуж-
даем от очила. 

Зад мускулните блокади 
могат да се крият  
психически причини
Наличието на вродено далеко-
гледство в училищна възраст 
вече е знак за това, че чрез външ-
ните очни мускули очната ябъл-
ка се е скъсила – тогава карти-
ната се оформя зад ретината. 
Далекогледите хора се нуждаят 
от акомодация не само на близ-
ка, но и на далечна дистанция, за 
да се проектира картината върху 
ретината. Това според Каролине 
Еберт може да доведе с време-
то до изчерпване на силовите 

резерви за предвидената употре-
ба на акомодацията, особено при 
остротата на зрението за разпо-
ложени наблизо обекти.
Множество разговори с пациенти 
затвърдили убеждението на спе-
циалистката, че мускулните бло-
кади при страдащите от далеко-
гледство често пъти имат психичес-
ки причини, например наранено 
самочувствие, разочарования или 
лично възприемане на околния 
свят като враждебен. На базата 
на това тя забелязва у тях тенден-
ция в тежки ситуации да не жела-
ят да виждат ясно, вероятно пора-
ди факта, че им е тежко да понесат 
негативното преживяване.

Работата на компютър: 
чист стрес за очите
В университетската медицина се 
приема, че еластичността на очна-
та леща отслабва с напредва-
не на възрастта. Специалистката 
по цялостна тренировка на очите 
обаче тръгва от друга изходна 
позиция. Тя смята, че цилиарни-
ят мускул във вътрешното око, 
който е отговорен за флексибил-
ното приспособяване на лещата 
на различни разстояния, се умо-
рява и като всеки друг мускул 
може просто да бъде трениран. 
Също релаксирането и прочист-
ването от отрови може да се отра-
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зи добре на лещата, като съще-
временно се премахнат отлага-
нията.
Сухите и раздразнени очи, замъг-
леното виждане, чувствителност-
та към светлина, напреженията в 
раменете и врата, както и пробле-
мите с концентрацията най-често 
се дължат според експертката на 
едностранно стресиране на очите 
на работното място. „На компю-
търа човек гледа почти постоян-
но на едно и също разстояние“, - 
обяснява тя. „При това цилиарни-
ят мускул, който управлява очна-
та леща, е в постоянно напреже-
ние и очите вече не могат тол-
кова бързо да се настройват на 
различни разстояния, което още 
повече стимулира възрастовото 
далекогледство. При млади хора 
това по-често води до увеличава-
не на късогледството.“
Неподвижното взиране в ком-
пютърния монитор благоприят-
ства също т.нар. тунелно зрение, 
което води до загуба на перифер-
ното зрение и постепенно свива-
не на зрителното поле. Поради 
факта, че почти не се изпол-
зва страничното зрение, мозъкът  
пести енергия и способността 
за възприемане на граничната 
зона прогресивно се влошава. 
Периферната и пространствена-
та видимост най-често остават 
ограничени и след приключва-
нето на прекаран пред компю-
търа работен ден, което по-къс-
но на път към дома може да се 
окаже опасно при натоварен ули-
чен трафик.
За протичане на зрителния про-
цес е необходим т.нар. зрителен 
пигмент (родопсин), който орга-
низмът може да образува само 
на тъмно. Пред екрана на мони-
тора обаче очите ни постоянно 
са изложени на изкуствена свет-
лина. „Изкуственото осветление 
е много натоварващо за нашите 
очи“, - обяснява Каролине Еберт. 
„То е с високо участие на синя 
светлина, която може дори да 
увреди ретината.“

                  

 

 

Официален представител за България: „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

Упражнения  
при далекогледство:
Така близко стоящите  
обекти придобиват контури
 Подпрете ръцете си на маса-
та, отпуснете главата си на тях 
и масажирайте с пръсти раз-
личните акупресурни точки 
около очите, които са разполо-
жени по ръба на очните кухи-
ни. Масажирайте дясното око с 
дясната ръка по часовниковата 
стрелка, а лявото с лавата по 
същия начин.
 Закрийте едното око с ръка 
и протегнете другата с пръс-
ти напред и палец нагоре. 
Проследете бавното придвижва-
не на палеца към върха на носа 
и обратно. Повторете няколко 
пъти това упражнение с проме-
няща се дистанция. Така тре-
нирате както очната мускула-
тура и подвижността на очната 
леща, така и адаптирането на 
рефракционната сила на очите 
на различни разстояния.
 Повтарянето на позитивно 
твърдение при възрастово обу-
словено далекогледство може 
да противодейства на прогреси-
рането на процеса и дори да го 
обърне, например: „Сега създа-
вам среда, на която мога да гле-
дам с любов.“

Упражнения  
при късогледство:
Така може да изострите 
своя поглед
 Сваляйте от време на време 
очилата си, дори с риск да не 
виждате всичко съвсем ясно.
 По-често се наслаждавайте 
на отпускащи масажи на врата 
и раменете.
 Закрийте едното си око с 
ръка и проследете палеца на 
протегната друга ръка към носа 
и обратно по описания вляво 
начин. Повторете упражнението 
многократно. 
 Леко потупайте задната част 
на главата си с двете ръце, като 
бавно ги придвижвате напред 
към основата на косата на чело-
то. После направете кръг около 
ушите с потупване. Накрая с 
нежни потупвания масажирайте 
лицето около очите като се дви-
жите от средата (очните кухини, 
носа) към края. 
 Повтарянето на позитив-
но твърдение при късоглед-
ство може да противодейства 
на прогресирането на проце-
са и дори да го обърне, напри-
мер: „Аз съм достатъчно добър 
такъв, какъвто съм.“

Цялостно трениране  
на очите при тежки  
очни заболявания
Дори при тежки дегенеративни 
заболявания очните упражнения 
могат в голяма степен да под-
крепят лечебния процес: алтер-
нативните методи за лечение 
на очите често пъти включват 
редовна целенасочена очна гим-
настика. Много от пациентите 
на Клаус Клайбер от Клиниката 
за алтернативно очно лечение 
в Баден-Вюртемберг са с алар-
миращи диагнози като макулна 
дегенерация, катаракта или гла-
укома. Възрастово обусловена-
та макулна дегенерация е свър-
зана с увреждане на жизнено-
важна част от ретината (макула), 
което води до загуба на централ-
но зрение, макар периферното да 
се запазва. При т.нар. старческо 
перде (катаракта) лещата, която 
обикновено е прозрачна, помът-
нява, глаукомата пък е прогре-
сивно невродегенеративно забо-
ляване, което се характеризира 
с типични увреждания на зрител-
ния нерв и зрителното поле. От 
гледна точка на университетска-
та медицина тези заболявания се 
считат за нелечими.
След снемането на цялост-
на анамнеза в клиниката започ-
ва интензивна дневна терапия. 
Централно място в метода на 
лечние, разработен от Клаус 
Клайбер, за да спести на паци-
ентите си болка или отичане на 
очите, е т.нар. светлинна акупунк-
тура с нискоенергийно лазер-
но лъчение. При нея се изпол-
зват светлинни игли с ултра мека 
ниско интензивна лазерна свет-
лина с поставени на акупресур-
ните точки апликатори. При необ-
ходимост се прилага също спе-
циална черепна акупунктура 
с цветно-светлинни игли, както 

и с ултра тънки игли от 
благороден метал. 

Подходящите за 
очна терапия аку-

пунктурни точки 
специалистът 

е определил 
след основ-
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тирала за своето далекоглед-
ство, мимоходом споменава, че в 
тибатската медицина дясното око 
се свързва с бащата, а лявото с 
майката. В една от почивките си в 
парка тя любопитно закрила дяс-
ното си око с ръка и се огледала. 
Картината й се видяла депреси-
раща, дори зеленината и цветя-
та й се сторили сивкави и тъжни. 
После закрила лявото си око и в 
нея избухнала еуфорична радост 
от живота – картината била по-
ясна, ярка и радостна. За първи 
път тогава си дала сметка за теж-
ките отношения майка-дъщеря, 
дължащи се на преживените в 

но проучване на осем световно 
известни акупунктурни системи. 

Кръвоснабдяване  
на оптичната система
Успоредно с това Клаус Клайбер 
подпомага подсилването на имун-
ната система на своите пациен-
ти, както и функцията на важните 
вътрешни органи, които са тясно 
свързани с протичането на зри-
телните процеси, преди всичко 
черен дроб, бъбреци и далак. 
Според индивидуалния случай в 
клиниката се прилагат между дру-
гото хомеопатия, цветно-светлин-
на терапия, краниосакрална осте-
опатия, психотерапия, медицин-
ска хипноза и терапия с лечебни 
звуци. „Моята терапия е толкова 
успешна, защото лекувам не само 
очите, а целия човек“, - е убеден 
специалистът. 
Важен градивен елемент в него-
вата терапевтична концепция е 
очната гимнастика. От многого-
дишния опит при прилагането 
й произтича и убеждението му, 
че тя стимулира кръвообраще-
нието във визуалната система. 
Всеки мускул, който се напряга по 
време на упражненията, се кръво-
снабдява и енергизира по-добре. 
Във всеки един от шестте очни 
мускули е вграден миниатюрен 
нерв. Когато мускулите се подси-
лят, тъй като са по-добре кръво-
снабдени и разполагат с по-добра 
доставка на кислород, извличат 
полза също прилежащите нерви. 
Това от своя страна води до по-
добро енергетично обезпечава-
не на вътрешното око, където 
шестте малки нерва се вливат в 
големия зрителен нерв, на който 
енергизирането със сигурност се 
отразява добре.

Когато майката или 
бащата са трън в окото
Благодарение на д-р Роберто 
Каплан психотерапевтката и опти-
чен специалист Урсула Бюхлер 
преживява  ключов момент: спе-
циалистът по функционално очно 
лечение, с когото тя се консул-

имаш 
нужда 
от

хайде... лека нощ

С мелатонин, пасифлора и хмел, 
магнезий и витамин В
• Допринася за по-бързото заспиване  
• За нормалната функция на съня
• Поддържа спокойствието
• Намалява чувството 
  на отпадналост и умора

Търсете в аптеките!
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– какво не иска да види в себе 
си, в семейството си, в околни-
те. Успоредно с измерването на 
необходимите диоптри за очила, 
силата на зрението, очното наля-
гане и определянето на водещото 
око, експертката анализира също 
данните от роговицата и ретината, 
по които разчита пациентите си 
като отворена книга. В тях е гра-
вирано всичко – проблеми в отно-
шенията, травми или болести.

В кой родител е грешката?
Урсула Бюхлер често закрива 
едното око на пациентите си с 
тъмно капаче и ги кара интензив-

но да движат другото във всич-
ки посоки, докато разговаря с тях. 
При това тя внимателно следи 
езика на тялото, мимиките и диша-
нето. На местата, на които дъхът 
спира, откритото око също спира 
или измества фокуса си. Опитът й 
показва, че този тип реакция вина-
ги е свързана с неприятни усеща-
ния. Тогава стартира терапевтич-
ни разговори в търсене на при-
чината за тези смущения: дали 
те са свързани със собствения 
живот на пациента и са следствие 
например на злополуки и трав-
матични преживявания, или пък 
имат по-дълбоки корени и коре-
лират с родители и прародите-
ли. Така  един проблем с тазобед- 
рената става, който се е “грави-
рал“ върху роговицата на окото 
може да свидетелства както за 
това, че на пациента му предстои 
операция на тазобедрената става, 
така и за това, че майка му някога 
е претърпяла такава операция и 
този период е бил обременителен 
или свързан с негативни преживя-
вания за него.

детството от родителката й тежки 
военни години.
Скоро тя развила своя собстве- 
на терапевтична система за 
интегративно очно лечение. На 
базата на последвалия след това 
опит Урсула Бюхлер се убедила, 
че психическите обременявания 
оставят следи в очите и се отра-
зяват на зрителната сила. „Ние 
не виждаме света, какъвто е – 
ние виждаме света, каквито сме“, 
- е убедена тя. В очните заболя-
вания може да се манифести-
ра негативният опит от фамил-
ни или друг тип обременявания. 
Ето защо по пътя на лечение-
то е важно човек да бъде честен 

Упражнение за очите на Клаус Клайбер
Дръжте брадичката си неподвижна. Вземете малко топче или по-
вдигнете палец непосредствено пред носа си и се вгледайте в 
него. Сега фокусирайте погледа си само върху топчето или палеца. 
Картината зад него ще е леко размазана, тъй като очите не шарят 
вече напред-назад. Докато продължавате да се взирате в топче-
то, започнете бавно да го движите наляво, надясно, нагоре, надолу 
и после в кръг – по часовниковата стрелка и обратно. При това не 
отделяйте очите си от топчето или палеца си. Накрая затворете очи 
със силно стиснати клепачи, след това ги отворете колкото е въз-
можно по-широко и радостно се огледайте наоколо.
Във втората част на упражнението следете топчето или палеца си 
при движение на различни дистанции, т.е. като го приближавате и 
отдалечавате от носа си. 
Клаус Клайбер препоръчва начинаещите да практикуват по 3 моду-
ла на ден.
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Друг важен тест, провеждан от 
специалистката е т.нар. фузиона-
лен тест: Урсула Бюхлер движи 
топче към върха на носа на паци-
ента. Ако едно от очите се откло-
ни от средната линия, по начи-
на и траекторията на движение-
то му, терапевтката разпознава с 
какъв модел на напрежение реа-
гира пациентът или към коя стра-
на от родителското тяло евенту-
ално може да съотнесе пробле-
ма, за да търси трайното му раз-
решаване.
След поставянето на диагноза 
специалистката провежда тера-
певтичен разговор с открито-
то проблемно око и закритото 
друго, сякаш пациентът говори 
от името на майка си или съот-
ветно на баща си. Така често 
пъти на повърхността излизат 
проблемни части от семейния 
живот, свързани с майката или 
бащата. При това Урсула Бюхлер 
насочва пациентите си не само 
към откриването на проблемите, 
но и към намирането на реше-
ния на фамилните обременява-
ния. Когато е необходимо под-
помага лечебния процес посред-
ством съпътстващи терапии – с 
енергизиращо тялото лечение на 
Кьорблер, а при нужда също с 
краниосакрална терапия, хоме-
опатия или дихателни упражне-
ния. Когато емоционалните бло-
кади бъдат премахнати, пациен-
тите започват да движат очите си 
много по-лесно и силата на зре-
нието им се променя осезаемо.

Да погледнем с нови очи
Който има желание да изпроб-
ва цялостното очно трениране, 
трябва известно време да се 
придържа към упражнението с 
топка, която бавно се прибли-
жава към и отдалечава от върха 
на носа. При това не бива да се 
забравят периодичните паузи, с 
които се дава възможност на 
очите да почиват. Също така е 
добре да се редуцират всички 
възможни стресиращи фактори, 
например да се подобри качес-
твото на осветлението и да се 
правят чести почивки при работа 
с компютър. Човек не трябва да 
забравя и да се движи регуляр-
но, като осигурява на очите си 
честа смяна на пейзажа и вдъх-
новяващи гледки.
Приемете насериозно факта, че 
очите ви също страдат при обре-
меняващи житейски ситуации. 
Затова им осигурете достатъчно 
почивка и двигателни упражне-
ния, които да отпускат блокади-
те, докато търсите конструктивно 
решение на проблемите си. При 
това стъпка по стъпка цялостна-
та тренировка на очите може да 
допринесе за това да възприеме-
те тежката ситуация от нова, нео-
бременена перспектива и по-бър-
зо да откриете изход от нея. Така 
е възможно вашите очи по-ско-
ро да отразят благосъстояние на 
духа и тялото и да погледнете на 
света по-ясно, с подобрена зри-
телна сила. n

Правилна за очите работа на компютър
 На всеки половин час подарявайте на очите си няколко мину-
ти тъмнина, като ги прикривате с ръце. Насладете се на тази крат-
ка пауза, в която очите ви могат да ресинтезират толкова важния за 
тях очен пигмент родопсин.
 Специално фолио за монитора може да абсорбира вредните 
късовълнови лъчи. Една шепа боровинки на ден също предпаз-
ва очите.
 Качествените пълноспектърни лампи имитират спектъра на 
естествената слънчева светлина и предлагат голямо разтоварва-
не за очите.
 Растерни очила за трениране на очните мускули: Очилата с 
дупки са познати още на аборигените – те пробивали отвори в 
мидени черупки. „Растерните очила регулират очите при много 
бързи движения, те стимулират кръвообращението в очната зона, 
възприемателната способност, зрителната острота и усещането за 
цветове”, - обяснява Каролине Еберт.
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НОВИ НАЧИНИ  
ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪВ ФОРМА  
И ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНДИЦИЯТА

Все още не съществуват таблетки, които могат 
да заменят спорта. Действително в процес на 
разработване е медикамент, който може да пре-
образува мазнината в енергия. Но до появата на 
чудодейното средство, във форма могат да ви 
помогнат да влезете новите фитнес тенденции.

зивност продължително време и една 
от основните прични за това е кисло-
родът. Организмът го използва, за да 
може да разгради въглехидратите и 
мазнините, при което се отделя енер-
гия. Макар да е много ефикасен, този 
процес не позволява продължителни 
интензивни натоварвания. При аероб-
ния метаболизъм се печели ефикас-
ност за сметка на интензивност, дока-
то при високия интензитет преоблада-
ва анаеробен метаболизъм, тъй като 
тялото не успява да достави достатъч-
но кислород на необходимите места. 
Този процес е неефикасен, но позво-
лява използавенето на целия наличен 
потенциал на тялото за кратко време. 
Всеки един от тези режими – аеробен 
и анаеробен – има своите предимства 
и недостатъци. При интервалното им 
превключване човек може да извлече 
полза и от двата. В резултат на реду-
ването на 15-секунден спринт с 1-ми-
нутно ходене например се повиша-
ват нивата на редица хормони (тес-
тостерон, соматотропин, адреналин, 
норадреналин, алдостерон и др.), бла-
гоприятстващи изграждането на мус-
кулна маса и топенето на мазнини 
в организма. При това метаболизмът 
се забързва и остава активен часове 
наред след тренировката и човек може 
да продължи да изразходва енергия 
дори по време на почивка. Наред с 
многото позитиви HIIT могат да доне-
сат и негативи, особено ако с тях се 
прекалява или не се практикуват пра-
вилно. Едно изследване на Federation 
Of American Societies For Experimental 
Biology например показва, че практику-
ването на HIIT от начинаещи може да 
намали функцията на митохондриите 
им наполовина и дори единичен про-
веден на закрито спининг курс може 
да доведе до рабдомиолиза – патоло-
гично увреждане на мускулите, пре-
дизвикващо бъбречна недостатъчност. 
Независимо от това HIIT се считат за 
сигурен спорт, особено ако се практи-
куват правилно и най-вече умерено от 
начинаещите.

Сън
Нямаше ли да е прекрасно, ако същес-
твуваше средство, което да повиша-
ва нашата дееспособност, да ни прави 

Високо интензивни 
интервални  
тренировки (HIIT) 
Малко форми на физическа активност 
са толкова мащабно изследвани и пуб-
ликувани през последните години като 
високо интензивните интервални тре-
нировки. През 2018 година издигнатите 
от American College of Sports Medicine 
тренировки HIIT (абревиатура от англ. 
high-intensity interval training) повеждат 
хит парада на най-разпространените 
в света фитнес трендове. При HIIT се 
редуват упражнения с висок и нисък 
интензитет или упражнения с висок 
интензитет и кратки периоди на почив-
ка. Високо интензивните упражнения 
се изпълняват най-често при 80 до 
95% от максималната сърдечна често-
та и са с продължителност от 5 секунди 

енергия, а университетът в Упсала пък 
представил демонстрация за това, че 
само след една неспокойна нощ човек 
може да изгуби мускулна маса и маст-
ни запаси. Продължителните пробле-
ми със съня са свързани освен това 
с повишен риск от сърдечни пробле-
ми, високо кръвно налягане и диабет. 
Дейв Брайлсфорд, водещ британски 
треньор по колоездене, който постави 

по-силни, по-бързи и по-слаби? Което 
да увеличава тестостерона, растежни-
те хормони, имунитета и болковата ни 
толерантност? Което да е повсемест-
но достъпно и легално? Такова сред-
ство действително съществува и то се 
нарича сън. Когато баскетболисти от 
екипа на университета Станфорд при-
емали тяхната доза от витамин „сън“ 
от 8 до 10 часа в продължение на 5 до 
7 седмици, подобрили своето време 
за спринт и реакции, както точност-
та на свободните удари и подавания-
та си с около 9%. Освен това се пови-
шило тяхното настроение и намали-
ла умората. И обратното една студия 
в Journal Of Strength And Conditioning 
Research показва, че след 4 часа сън 
джудисти се чувстват изпити и без 
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до 8 минути. Те се сменят със спокой-
ни фази или с активна отмора при пулс 
40 до 50% от най-високия пулс. HIIT 
имат много предимства: тренировките 
са къси, ефективни и могат да бъдат 
изпълнявани навсякъде без специал-
ни спортни уреди - например изкач-
ване на бегом на три етажа и после 
бавно слизане по стълбите. Те могат 
също така да бъдат упражнявани на 
различни фитнес нива, което обяснява 
високата им популярност – практику-
ват ги от начинаещи и сърдечни паци-
енти до фитнес маниаци и професи-
онални спортисти. Добрата новина е, 
че HIIT доказуемо подобряват фитнес 
кондицията, кардиоваскуларното здра-
ве и не на последно място се отразя-
ват позитивно на инсулиновата чув-
ствителност, което е от особена важ-
ност за диабетиците. Редуцират също 
мастните натрупвания, докато мускул-
ната маса се запазва и дори изграж-
да. Какво прави тренировките толкова 
ефикасни? Физиологично е невъзмож-
но човек да поддържа висока интен-
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в The Strength and Conditioning Journal 
констатира, че от метаболитна гледна 
точка интервалните тренировки на гре-
бен тренажор са толкова напрягащи, 
колкото и бойните изкуства. Разликата 
им с гребането се състои в това, че при 
него човек остава само с усещането, че 
е ударен в корема. 

Транскраниална  
електростимулация  
с прав ток (tDCS)
Поставянето на електроди на глава-
та, които се стимулират директно с 
електрически ток може да звучи пла-
шещо, но неинвазивната транскрани-
ална стимулация с прав ток (tDCS) 
е сигурно начинание. При него се 
използва малък електрически заряд, 

начало на ерата на златните медали 
за британците, беше известен с това, 
че неговите спортисти пътуваха със 
собствените си възглавници, одеяла и 
матраци. Колкото повече изследвания 
за съня се появяват, толкова повече 
доказателства могат да бъдат откри-
ти за ползите от него. Водещи светов-
ни фирми предвиждат помещения за 
сън в офисите си, Епъл купи матрач-
ния сензор Beddit, американският клуб 
за здраве Eqinox разви тренировки за 
сън, които бяха акредитирани от изсле-
дователите на UCLA. Който спи пове-
че, със сигурност печели!

Електрическа мускулна 
стимулация (EMS)
Не си представяйте уредите, рекла-
мирани от Топ шоп или Хоум шопинг, 
с които тренирате, докато лежите на 
дивана, а те трептят на корема или 
около бедрата ви. При електрическа-
та мускулна стимулация (EMS) човек 
не почива, а тренира в специален ока-
белен костюм. Както може да се пред-
положи от името, с помощтта на този 
екип мускулите биват принуждавани да 
се свиват по-силно дори при неголямо 
напрежение. При това те вибрират до 
80 пъти в секунда, което прави трени-
ровките много ефективни. Така човек 
за 20 минути може да постигне това, 
за което без EMS би му трябвал 1 час. 

Досега електрическата мускулна сти-
мулация беше използвана за предпаз-
ване от загуба на мускулна маса или 
за нейното възстановяване. Една сту-
дия в Archives Of Physical Medicine And 
Rehabilitation показва например, че тя 
се е оказала много ефективна при раз-
вили остеопороза на тазобедрената 
става възрастни хора след артроско-
пична операция. Междувременно тех-
нологията се използва от големи имена 
като изигралия ролята на Спайдермен 
Том Холанд или ямайската олимпий-
ска легенда по спринт бягане Юсейн 
Болт. Критиците обаче се съмняват, че 
EMS е в състояние да повиши спортни-
те постижения.

Виртуална  
реалност (VRF)
VR-фитнесът (абревиатура от англ. 
Virtual Reality Fitness) може да звучи 
като музика от бъдещето, но е факт 
от настоящeто. По последни данни 
12 000 фитнес студия по света пред-
лагат финтес курсове с кино видео и 
аудио материал, осигуряващ ангажи-
ращо вниманието инспириращо прежи-
вяване. Например интерактивният сай-
клинг курс „The Trip“ (пътешествието) 
на фитнес компанията Les Mills (която 

ванския държавен университет, участ-
ниците на виртуалния велокурс „The 
Trip“ съобщават за по-ниско усилие в 
сравнение с анкетирани членове на 
обикновен сайклинг курс, независи-
мо че интензитетът им бил идентичен. 
Това вероятно може да бъде отдаде-
но на факта, че високо технологичните 
картини разсейват от физическото уси-
лие и бавно напредващото време при 
тренировка. VR-колоездачите освен 
това били по-малко изморени и много 
по-доволни от цялостното преживява-
не, което благоприятства мотивация-
та за продължителна активност. Друг 
позитивен момент е, че VRF предос-
тавя възможност човек да участва в 
курса в избрано от него време, без да 
се нуждае от специален треньор, което 
прави нещата по-евтини и по-лесни за 
организация.

Гребане 
Както боксирането преди, напоследък 
гребането, се счита за „новия спининг“. 
Това донякъде се дължи на много-
то открити през последните години в 
големите градове на САЩ и Европа 
бутикови фитнес студия като City 
Row и Row Haus в Ню Йорк (откъде-
то започват повечето фитнес трендо-
ве) или Metabolic в Лондон и веригата 
The Engine Room във Великобритания. 
При упражненията на гребни трена-
жори се тренира цялото тяло, като 
се напрягат 85% от мускулите, вклю-
чително от нови, рядко натоварвани 
мускулни групи. При това се стимули-
рат както аеробната, така и анаероб-
ната ениргийни системи (способност-
та на организма да произвежда енер-
гия с или без помощта на кислород). 
Възможно е, разбира се, човек да изго-
ри и повече калории на други уреди, но 
това не отразява тяхната ефективност. 
В Пенсилванския държавен универси-
тет е установено, че гребните трена-
жори са по-натоварващи от бягащите 
пътеки и велометрите, а една студия 

през 80-те въведе т.нар. боди пъмп) 
предлага спиращо дъха пътешествие 
по дигитален колодрум. При него човек  
кара по глетчер, под морски вълни, 
дори пътува във времето и се връща 
в Древна Гърция, докато се упражнява 
на стационарен велометър. В една сту-
дия, представена от учени на Пенсил-

който може да се усети като треп-
тене или гъделичкане, но не и като 
болка. Електростимулацията може да 
има най-разнообразна употреба - при 
невро-рехабилитация след инсулт, 
ДЦП, апраксия, говорни нарушения, 
аутизъм, а напоследък все по-често 
и в спорта. Halo Sport са слушалки, 
които изглеждат като всички други, но 
разполагат със зона, снабдена с гуми-
рани електроди от вътрешната стра-
на. Според изобретилите ги американ-
ски изследователи те възпламеняват 
електрически импулси в моторния кор-
текс, който е отговорен за координа-
цията. Така след 20 минути може да 
се постигне временно състояние на 
„хиперпластичност“, при което мозъ-
кът става по-чувствителен към усвоя-
ване и затвърждаване на двигателни 
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модели. С други думи Halo Sport слу-
шалките са предназначени да напра-
вят тренировката по-ефективна, като 
подобряват естествената пластичност 
на мозъка. Те не само ускоряват про-
цеса на обучение и придобиване на 
умения, но подобряват също ефек-
тивността на движението и спортните 
резултати. Така олимпийският отбор 
на САЩ подобрили резултатите си по 
ски скачане с 31%, след като 11 дни 
преди това им била прилагана тех-
нологията Halo`s Neuropriming. Голф 
играчът от World Long Drive Мичел 
Добин по същия начин успял да подоб- 
ри скоростта на полета на топката 
си с цели 8 км/ч. Спортните слушал-
ки Halo печелят все повече привърже-
ници както сред почитателите на фит-
неса, така и сред професионалните 
спортисти, между които играчите на 
NFL и NBA.

Дишане
Дишането е нещо, което човек извърш-
ва, без да мисли. Точно затова специа-
листите препоръчват да му се обръща 
повече внимание. Тъй като поемането 
на въздух е нещо, което човек може да 
прави и съзнателно. То се разглежда 
като прозорец към автономната нерв-
на система, тъй като контролира мно-
жество важни функции в организма и 
е в основата на хиперактивната реак-
ция „битка или бягство“. Съзнателното 
дишане е централен принцип в антич-
ните техники за медитация, но човек 
може и инстинктивно да диша дълбо-
ко, например когато се чувства стре-
сиран. Едва в наше време обаче меха-
низмите зад тези прастари техники 
започнаха да се проучват детайлно. 

Според една студия в The Journal of 
Neurophysiology цифрите или наблю-
даването на автоматичен процес зася-
гат мозъчни вълни в различни зони, 
което подсказва „фундаменталната 
роля на свързаните дихателни колеба-
ния при контролирането на невронната 
активност“. Казано по-просто: дишане-
то води, мозъкът следва. Изненадващо 
холандски учени открили, че при тре-
ниране на дишането и конфронтация 
с ниски температури инфектирани с 
коли бактерии хора по-лесно се спра-
вят с инфекцията. Учените предпола-
гат, че се е стигнало до модулация на 
нервната и имунната системи – нещо, 
което доскоро се считаше за невъз-
можно. Успоредно с това дълбокото 
диафрагмено дишане успокоява стра-
ховете и тревожността, подсилва имун-
ната система и осигурява на организма 
повече кислород. Дълбокото дишане е 
много популярно след професионал-
ните  спортисти, тъй като повърхност-
ното гръдно дишане често създава 
напрежение в горната част на тялото, 
което може да се отрази негативно на 
стойката и дееспособността. 

Сауна
Потенето без напрягане – е тема, 
която горещо се дискутираше в мина-
лото. Но се появиха достатъчно дока-
зателства, че посещенията в сауна 
подобряват тренировките, намаляват 
негативните ефекти от спорта и успо-
редно с това предлагат много допъл-
нителни предимства, стига човек да не 
ги използва за оправдание да замени 

с тях физическата активност. Немалка 
част от новите научни открития идват 
от Скандинавия, където сауната се 
радва на особено голяма популяр-
ност. Финландски университет напри-
мер показва, че половинчасов престой 
в сауната намалява кръваното наля-
гане, подобрява васкуларния компла-
йънс (способността на кръвоносни-
те съдове да се разтягат при сменя-
що се налягане), а сърдечната често-
та се засилва като при умерена спорт-
на дейност. Едно полско изследва-
не представя още по-прецизни дока-

зателства, че се понижават холесте-
роловите нива, ако човек посещава 
сауна всеки втори ден и то в почти 
същата степен като „умерена физи-
ческа активност“. Междувременно 
изследователи от корейския универ-
ситет в Сеул откриха, че повишаване-
то на телесната температура с около 
4 градуса след сауна стимулира про-
изводството на анаболни стероиди – 
изграждащи мускулите хормони, които 
водят до увеличаване на мускулната 
маса и повишаване на силата - също 
както при тренировка. n




