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Уводна статия
В

продължение на векове инфекциозни болести като дребна шарка, дифтерит и туберкулоза
са отнемали живота на милиони хора. Предвид достиженията на медицината, науката, подобрената хигиена и повишения стандарт на живот, много инфекциозни болести са изкоренени.
Сега би следвало да очакваме период на здраве, благосъстояние и дълголетие, но се оказва, че повече от всякога допреди светът ни е покосен от болест и страдание. Където и да се обърнем, срещаме
стари и млади, търсещи облекчение и лекарство, което да пребори страданието им.
Щатите наравно със западния свят са засегнати от болести от дегенеративен тип. Сърдечни заболявания и инсулти причиняват близо 60% от смъртните случаи в западните страни. Постоянно нараства
броят на починалите от злокачествени болести (рак) въпреки съвременната диагностика и начини на
лечение.
Къде се крие проблемът? Защо ставаме жертва на тези болести, които се оказва, че се срещат рядко в неиндустриализираните страни? Проучвания сочат, че повечето от съвременните болести, причиняващи смърт - сърдечни заболявания, инсулти, диабет, затлъстняване, рак - са до голяма степен
свързани със стила на живот. Това са болестите на изобилието - прекомерно хранене, прекалено пиене, пушене и незначителни упражнения. Тези болести, свързани със стила на живот, са в резултат от
нашата „западна диета“, фокусирана върху месото, наситена с протеини, богата на мазнини и захари.
Последните медицински проучвания показват, че с промяна на стила на живот е възможно да предотвратим, стопираме и дори да върнем в обратен ход (реверсираме) по-голямата част от дегенеративните болести. Това ще рече, че е необходимо да направим преход към диета, фокусирана предимно
върху растителна храна, да увеличим физическата си активност, да контролираме теглото си, да упражняваме самоконтрол, като отстраним фатални навици като тютюн, алкохол и наркотици. В съчетание с тези промени на стила на живот е необходимо да контролираме стреса, като открием смисъла
в живота, което ще донесе мир на притеснените ни сърца.
Разумно задължение на човечеството е да се запознаем със законите за здравето на Създателя и
да се съобразяваме с тях. Библията ни напомня: „Колко по-добре е да придобиеш мъдрост, отколкото
злато! И да придобиеш разум е за предпочитане пред сребро ” (Притчи 16:16).
Откъде да започнем? В настоящото списание ще се запознаете с последното проучване на начините, по които бихте могли да изградите семпли здравословни практики, които да преборят болестта в
живота ви. Доброто здраве зависи предимно от избора, който правим - начина, по който се храним,
пием, колко упражнения правим, дали пушим и как се справяме със стреса. В последната статия ще
се запознаете как да придобиете сила на волята и траен успех в промените на стила на своя живот.

Драган Иванов, доктор по медицина

Специалист по вътрешна медицина,
Професор по здравно образование към Университета в Нови Сад, Сърбия
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Силата на една
растителна диета
На Стийв му предстоеше да пътува по работа, но напоследък не се чувстваше много добре, затова реши първо да отиде на лекар. След като се запозна с резултатите от изследванията си, докторът му каза: „Съжалявам,
че ще трябва да ти съобщя лошата новина, но имаш дибает тип 2, висок холестерол и високо кръвно.” Докторът
му предписа четири различни лекарства и му каза да дойде пак след месец. Стийв го гледаше шокиран и не вярваше на ушите си. Как така си беше навлякъл тези болести, след като ходеше пеш всеки ден? Не му се искаше
да взема лекарства, но нямаше избор.
Сърдечните заболявания са причина номер 1 за смъртта на нашите
обични или на самите нас. Всяка минута в Щатите един човек умира от
сърдечно заболяване,1 което води до 1,736 смъртни случая на ден. Убиец номер 2 е ракът, който на свой ред причинява смъртта на 1,670 души
на ден.2 Ами ако този човек се окаже близък на сърцето ти човек? Ами
ако се окаже, че това си ти?

И докато тези болести, свързани със стила на живот, процъфтяват в
Щатите (вж. Табл. 1) и западните страни, се оказва, че се срещат рядко в
голяма част на света. Какво правим, с което ставаме жертва на сърдечни
болести, рак, инсулт, диабет и др.? Причина номер 1 за преждевременната смъртност и инвалидност в Щатите е нашата диета.3 Добрата новина е, че можем да предотвратим повечето случаи на преждевременна
смъртност, като променим диетата и здравните си навици.

Нищо ми няма на диетата
Някой може да каже: „Храня се доста здравословно, само пилешко и
риба, малко червено месо със скорбяла и зеленчуци.” Друг може да каже:
“Аз съм вегетарианец и не ям месо, пилешко, нито риба. Диетата ми е
супер.“ Но сигурни ли сте,
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Водещи причини за смъртността
в Щатите през 2017
Сърдечни заболявания

647,457

Рак

599,108

Хронични заболявания на
долните дихателни пътища
Катастрофи

160,201

Инсулт

146,404

Алцхаймер

121,404

169,936

Диабет

83,564

Грип и пневмония

50,672

Бъбречни заболявания

50,633

Самоубийство

47,173

Тези животински храни задръстваха кръвните му артерии, като причиняваха инсулиновата
резистентност. И колкото по-наситена е мазнината в кръвта, толкова по-голям е рискът от
развиване на диабет тип 2.
От друга страна, пълнозърнестите и бобовите храни, плодовете, зеленчуците и ядките са
с високо съдържание на фибри и са бедни на
мазнини, а наред с това нямат никакъв холестерол. Стийв реши да пробва.

TТези 10 водещи причини са последвали в 74.0% от
всички смъртни случаи в Щатите през 2017.
CDC. Health United States. Mortality in the United States, 2017.

че диетата ви е здравословна? Може и да си вегетарианец,
а да ядеш пържени храни, чипс и понички. Американската
дирекция по земеделие разработи индекс на качеството на
диетата, за да разбере какъв процент от хората консумират
питателни, непреработени расителни храни. За съжаление
повечето американци наброятавт едва 11 на 100.4 Колкото
по-слаб е резултатът, толкова по-висок е рискът от затлъстяване, високо кръвно, висок холестерол и висок позакател
на триглицеридите (мазнини от храната, която приемаме,
които се пренасят в кръвта). Когато нивото им е завишено,
може да причинят сърдечно заболяване.
Забележете, че 57% от калориите ни постъпват от преработени храни, 32% постъпват от животински храни, докато едва 11% постъпват от пълнозърнести и бобови храни,
зеленчуци, плодове и ядки. Този вид диета е причината,
поради която ставаме жертва на болестите, убийци, които
посочихме по-горе.
Една диета за всякаква болест
Стийв направи известно проучване и разбра, че като промени диетата си, може да стопира болестите си. Направи
си среща с регистриран диетолог, на която научи, че като
възприеме растителна диета, би могъл да стопира, та дори
и да реверсира високото кръвно, диабета, високия холестерол, както и да отслабне. Моментът на истината настъпи,
когато Стийв научи, че месото, пилешкото, рибата и млечните храни са богати на наситени мазнини и холестерол.
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ням диетата,“ внимавайте!
Една-единствена закуска във вид на бърза
храна, като наденичката макмъфин например, може да втърди артериите ви веднага
след хранене.8 А после, точно когато възпалението е започнало да отшумява, идва време за обяд и вие отново бомбандирате артериите си с поредното богато на мазнини
ядене.
Да понижим кръвното налягане

Да победим сърдечните заболявания
Знаехте ли, че сърдечното заболяване започва още в детските години? Проучвания откриха
мастни ивици в артериите на повечето американски деца на възраст 10 години и нагоре. 5 С
течение на времето предвид начина, по който
се хранят повечето от нас - животински продукти (месо, пилешко, риба, млечни продукти и
яйца) със съответните наситени мазнини и холестерол - ние изграждаме плака в артериите
си.6 Тези наслагвания се втърдяват и стесняват
артериите, така че когато станем на 40, 50 и 60,
те започват да ни убиват.
Др. Дийн Орниш и Др. Колдуел Еселстин младши поставят на растителна диета пациенти с
напреднал стадий на сърдечно заболяване. За
тяхно удивление, веднага, след като пациентите им престанали да употребяват диета, запушваща артериите, сърдечното им заболяване
започнало да реверсира. Плаките започнали да
се разграждат. Артериите се отворили без медикаменти и хирургическа намеса.7
Това показва, че тялото ни може да се излекува, само ако не продължаваме да го товарим с
наситени мазнини, богати на холестерол и преработени храни. Ако си мислите: „Засега ще си
ям, каквото си искам, а по-нататък ще си проме-
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Високото кръвно налягане е рисков фактор за смъртност номер 1 в света. То убива
9 милиона души по света всяка година. Един
на всеки трима американци има високо кръвно—приблизително 78 милиона души. 9 Защо
толкова много смъртни случаи в следствие от
това заболяване? Високото кръвно съдейства за настъпване на смърт от други фактори—сърдечни удари, сърдечна недостатъчност, аневризъм, бъбречна недостатъчност и
инсулт.
Какво би станало, ако стане така, че вие се
окажете един от тези 78 милиона души с високо кръвно налягане? Как бихте могли да го
понижите? Може да започнете да понижавате
натрия и да завишите приема си на плодове. Знаехте ли, че годишно умират 4 милиона
души от прекомерна употреба на сол? 10 Тялото ни е проектирано да приема десет пъти
по-малко сол, отколкото е нашият обичаен
прием. Американската асоциация за сърдечни заболявания препоръчва да употребяваме
по-малко от ¾ с.л. (1,500 мг) натрий на ден.
Средностатистическият американец употребява около 1 ½ с.л. (3500 мг) дневно; 11 три
четвърти от тази сол постъпва от преработени храни.
Растителните диети са изключително мощни за понижаване на кръвното налягане. 12
Проучване сред 89,000 адвентисти от седмия
ден в Калифорния показва, че хора, изключили всякакво месо от диетата си, са изложени
на 55% по-малък риск от високо кръвно, докато хора, изключили всякакво месо, но консумиращи риба, са изложени на 38% по-нисък
риск от високо кръвно. Хората, изключили
всякакво месо, риба, яйца и млечни продукти
от диетата си, били изложени на 75% по-малък риск от високо кръвно. Като бонус за хората, които употребявали изцяло растителна
диета, бил фактът, че тежели 13 килограма
по-малко от консумиращите месо. 13
Друго проучване показва, че при приема на
3 порции (1 ½ чаши) пълнозърнести храни на
ден се забелязва същият понижаващ кръвно-

то ефект, както при някои лекарства, при това
без страничните ефекти. 14 Приемът както на
сурови, така и на сготвени зеленчуци понижава кръвното, но суровите зеленчуци оказват
малко по-добър защитен ефект. 15
Националните здравни институти посочват,
че нормалното кръвно е под 120 mm Hg систолично и 80 mm Hg диастолично. Измервайте кръвното си редовно. Ако е много високо,
отнесете се към лекаря си, но е възможно
да си го понижите чрез употребата на растителна диета. За повечето хора хипертонията
е въпрос на личен избор! Няма защо да сте
част от хилядите, които се борят с тази болест.
Да живеем по-дълго
Лома Линда е единствената синя зона в
САЩ, където живеят най-много столетници.
Болшинството от хората са адвентисти от
седмия ден. Вегетарианците живеят 8-10 години по-дълго. Освен че приемат растителна
диета, те извършват упражнения, не пушат,
пазят седмия ден като ден за почивка всяка
седмица и се уповават на Бога. 16
Да преборим заболяванията на мозъка
Инсултът и Алцхаймерът са две сериозни
мозъчни забовялания, като инсултът причинява смъртта на близо 130,000, а Алцхаймер
- на 85,000 души в Щатите годишно. 17 Все
повече данни посочват, че и двете болести
може да се предотвратят чрез една здравословна диета. 18

бобовите (боб, леща, грах), в зеленчуците и
плодовете. Възможно е да редуцираме риска
от инсулт със 7%, само като прибавим една купа
овесени ядки и дребни плодове или порция боб
на ден. 18 За съжаление 97% от американците не
приемат достатъчно фибри в диетата си.
Известно е, че фибрите спомагат за контролирането на холестерола и понижават кръвната
захар, което може да намали плаката в кръвоносните съдове на мозъка. Защо да не бъдем
проактивни и ежедневно да се храним с пълнозърнести храни богати на фибри—боб, плодове,
зеленчуци и пълнозърнести? 18
Друга семпла промяна на диетата е да увеличим приема си на калий само с 1,640 мг/ден.
Това може да риска от инсулт с 21%.21 За да постигнете тази цел, яжте повече плодове и зеленчуци. Дребните плодове (ягоди, малини, боровинки и под.) и тъмнозелените листни зеленчуци
имат особени антиоксидантни пигменти, които
ги правят специални храни за мозъка. Приемът
на храни, богати на антиоксиданти, може също
да спомогне за превенция на инсулт, 22 като предотврати циркулирането на окислени мазнини в
кръвния поток, които могат да увредят стените
на малките кръвоносни съдове на мозъка. 23

Средиземноморската диета, която включва
повече зеленчуци, бобови, плодове и ядки,
както и по-малко месо и млечни храни, се
свързва с по-малък риск от болестта на Алцхаймер. 19 Кои са защитните елементи? Висок
прием на зеленчуци и по-ниско съотношение на наситени спрямо ненаситени мазнини. Едно проучване на Харвард за женското
здраве констатира, че по-високият прием на
наситени мазнини от месни, млечни и преработени храни се свързва със значително
по-влошени умствени способности и памет.
Жените с най-нисък прием на наситени мазнини имали мозъчна функция на 6 години
по-млади жени. 20
Фибрите на помощ! Проучване показва, че
можем да редуцираме до минимум риска от
инсулт, рак на дебелото черво и на гърдата,
диабет и сърдечни заболявания, наднормено
тегло и преждевременна смърт, като употребяваме храни богати на фибри. Фибрите се
срещат в пълнозърнестите хлябове и ядки,
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Растителните храни са най-добрият източник на
антиоксиданти. Средно те съдържат 64 пъти повече антиоксиданти отколкото животинските храни.24
Увеличете своите антиоксиданти, като консумирате
разнообразни плодове и/или зеленчуци, билки и подправки при всяко хранене.
Добри за мозъка и сърцето
Искате ли да разберете как да намалите наполовина риска от деменция? Според Др. Майкъл Грегър
деменцията е повече болест, която се дължи на стила на живота, отколкото болест, която е генетично
обусловена.
В сравнение с хората, които приемат месо над четири пъти седмично, рискът от деменция при хора,
които консумират вегетарианска диета в продължение на 30 години или по-дълго, е три пъти по-нисък.”25
Учените все повече се обединяват около сатновището, че „Това, което е добро за сърцето на човека, е
добро също така и за неговата глава.“26 В такъв случай не трябва да ни учудва фактът, че „Насоките за
диета и стил на живот с цел превенция на болестта
на Алцхаймер за 2014“ гласят: „Зеленчуци, бобови
(боб, грах и леща), плодове и пълнозърнести храни
трябва да заместят месните и млечните продукти
като основен и първостепенен елемент на диетата.”27
Да предотвратим рака
Какво ще се случи, ако подложите рака на растителна диета? Проучвания посочват, че

редовният прием на плодове и зеленчуци значително защитава от рак в много органи.
Др. Дийн Орниш и неговият колектив констатират,
че ракът на простатата може да се реверсира и стопира с помощта на растителна диета и други избори
за здравословен стил на живот. Неговият колектив
подлага една част от респондентите на стандартната американска диета, а друга част - на растителна
диета. След това накапват кръв върху ракови клетки,
култивирани в лабораторен съд (блюдо на Петри).
Удивително е, че кръвта на участниците, които били
на растителна диета в продължение на година, успяла да се пребори 8 пъти по-добре с рака на простатата.28
Възможно ли е една растителна диета да реверсира рака на гърдата? Изследователи правят подобни
проучвания с жени, които те подлагат на растителна диета спрямо стандартната американска диета.
Само след 14 дни здравословно хранене кръвта на
жените, подложени на растителна диета, значително
забавила или дори спряла растежа на раковите клетки. Ето колко са силни растителните храни!29
Как можем да ударим в целта стволовите клетки
на рака на гърдата, които са самият корен на рака?
Проучване показва, че сулфорафанът в броколите
потиска стволовите клетки на рака на гърдата,30 така
че да не образуват тумори. Необходим е прием на ¼
чаша кълнове от броколи на ден,31 за да се набави
необходимата концентрация на сулфорафан в гърдата, за да се потиснат стволовите клетки на този
вид рак.
Сулфорафанът е мощно противораково и антибактериално съединение, което се образува, когато

ядем броколи и други кръстоцветни зеленчуци карфиол, бок чой, зеле, кел, брюкселско зеле, вид
зелено зеле (във вид на листа), репи и листа на
репи.
Да преборим диабета
Диабетът е сериозно заболяване, което засяга
почти 10% от американците (9.4%); една трета от
зрелите американци се намират в пред-диабетна
фаза, без да знаят.32 Ако нямате диабет, възможно е някой близък на сърцето ви човек или приятел да го има. Добрата новина е, че диабет тип 2
е почти винаги предотвратим, дори в нередки случаи подлежи на реверсиране, с помощта на растителна диета и редовни упражнения. Отслабване, изключване на животинските храни и мазнини
от диетата, включване на пълнозърнести храни,
боб, зеленчуци и плодове са ключовите елементи
към оздравяването.

като пореден шести рекорд, докато е бил на растителна диета. Хората казват: „О, трябват ми протеини,
затова няма как да мина на растителна диета.“ Хамилтън сподели: „В диетата ми присъства изобилие
от протеини, наддавам на мускули и съм по-здрав от
когато и допреди.“ Няколко часа след победата на
Хамилтън Новак Докович получи златен трофей като
световен тенесист номер 1. Той също употребява
растителна диета. Растителните храни съдействат
за стройна телесна структура, запас на гликоген за
издръжливост, подобряват кръвотока и насищането
на тъканите с кислород и намаляват стреса от процесите на окисление и възпаление, с което се постига по-бързо възстановяване.34

При едно проучване диабетици са замолени да
консумират 90% растителна диета с много зеленолистни зеленчуци, други зеленчуци, боб, пълнозърнести храни, полодве, семена и ядки; наред
с това ограничили приема си на животински храни и изключили рафинирани зърнени храни, бързите нездравословни храни и олио. Какви били
резултатите? Отчели спад в HbA1c от 8.2 на 5.8
само за 7 месеца.33 (Изследването на HbA1c показва средното ниво на кръвната захар през последните 2 до 3 месеца.)
Атлети на растителна диета
Атлетът от световна величина Луис Хамилтън
спечелва британската Гранд При на 14 юли, 2019,
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Бъбречни заболявания
Една растителна диета е също така най-добрият избор за превенция и лечение на бъбречни
заболявания, които поразяват 1 на 3 американци на възраст над 64 години.35 Каква е причината за бъбречните заболявания? Изследователи констатират, че животинските протеини,
наситените мазнини, бързата нездравословна
храна, трансмазнините и холестеролът в животинските продукти се свързват с увредена функция на бъбреците. Удивително е, че има проучвания, които посочват, че хората, които приемат
протеините си от растителни източници, нямат
проблеми с бъбреците.36 Протеините от месото
увеличават киселинността,
спомагат за образуването на амоняк и с времето увреждат чувствителните бъбречни клетки.37
Поддържане на здравословно тегло
Наднорменото тегло и затлъстяването са
най-належащият здравословен проблем на аме-
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риканската нация, който засяга две трети от
възрастните,38 17% от децата и 21% от юношите.39
Изследване при едно здравно проучване сред
адвентисти разглежда диетите на пет различни
групи, при което констатира, че хора на веган
диета имат най-ниско телесно тегло в сравнение с консумиращите месо.40 Защо веганите и
вегетарианците тежат по-малко от месоядците?
Хора, които употребяват здравословна растителна диета, консумират много плодове и зеленчуци, пълнозърнести, боб и ядки, които имат
изобилие от фибри. Зеленчуците са особено
подходящи за понижаване на теглото, тъй като
в по-голямата си част съдържат вода и фибри,
малко калории и запълват обема, т.е. можем да
се наситим с малък брой калории.

„На тези, които смятат, че нямат време за здравословно
хранене, ще им се наложи рано или късно да намерят време за
болестта си.“
- Едуард Стейнли

Положителни емоции
Знаете ли, че нашата диета може да въздейства на химията на мозъка ни? Проучване посочва, че хора, употребяващи растителна диета,
имат значително по-малко отрицателни емоции
в сравнение с всеядните, освен това се чувстват
по-жизнени.41
Много растителни храни като ябълки, дребни плодове и лук, а също подправки като карамфил, риган, канела и индийско орехче 42
съдържат фитохимикали, които изглежда естествено инхибират ензима са здравословни,
хранително адекватни и могат да донесат зравни ползи за превенция и лечение на определени болести. Тези диети са подходящи за всички
етапи на жизнения цикъл, включително бременност, кърмене, бебешка възраст, детска възраст,
юношеска възраст, късна зрялост, както и за атлети.”46
Как успя Стийв
MAO (миноамин оксидаза). (Хора с депресия
имат
завишени нива на този ензим.) 43
Проучвания посочват, че хората, които консумират повече плодове и зеленчуци, са по-щастливи, по-спокойни и имат повече енергия. За да
почувства положителното въздействие върху
своите емоции, един възрастен следва да приема 7 порции плодове или 8 порции зеленчуци
всеки ден. (1 порция = ½ чаша плодове или зеленчуци, както и 1 чаша сурова салата). Това
прави около 4 чаши плодове и/или зеленчуци
всеки ден. Ако не приемате толкова много плодове и зеленчуци, включвайте постепенно по
2-3 на седмица, докато постигнете тази цел.
Докато растителните храни имат фитонутриенти, които повлияват положително емоциите,
арахидоновата киселина може да повлияе отрицателно настроението ни, причинявайки силна
възбуда в мозъка. Според проучвания хора със
завишена арахидонова киселина са изложени
на значително по-голям риск от самоубийство и
сериозна депресия.44 Най-големите източници

на арахидонова киселина се срещат в пилешкото месо, яйцата, говеждото, свинското и рибата.45
Растителната диета е адекватна
Академията по хранене и диетология заявява,
че растителната диета е адекватна от хранителна гледна точка за всички етапи на жизнения
цикъл, както и за атлети: „Позицията на Академията по хранене и диетология е, че подходящо
планирани вегетариански, включително и вегански диети
Предвид всички тези научни сведения и доказателства, застъпващи една растителна диета,
готови ли сте да я изпробвате за 30 дни? Стийв
направи опита. Започна новото си диетично пътешествие, като добави към диетата си различни пълнозърнести храни. Вместо корнфлейкс с
мляко за закуска ядеше овесени ядки с бадемово мляко, поръсено със смляно ленено семе,
плюс два плода.
На обяд Стийв започваше с голяма салата и
боб вместо сандвич с пилешко месо, чипс и безалкохолно. За вечеря половината от чинията на
Стийв се състоеше от задушени броколи и салата, малко парче пилешко и черен ориз. Сега
Стийв яде боб, грах или леща всеки ден. Също
започна да му харасва 100% пълнозърнест
хляб, черен ориз, киноа и пълнозърнести макарони вместо бял ориз и бели макарони. Всяка
хапка е изпълнена с много вкус. И когато чинията му е пълна с тези лечебни храни с високо
съдържание на фибри, той забелязва, че не му
остава много място, нито желание за месо, пилешко и риба. Започва да ограничава животинските продукти до три пъти седмично. Започва
да ги включва във все по-малки количества и
накрая напълно ги измества от чинията си.
Шест седмици по-късно, когато Стийв отива на
контролен преглед при лекаря си, се оказва, че
кръвното му налягане и кръвната му захар са в
норма. Общият му кръвен холестерол е спаднал
от 265 mg/dl на 120 mg/dl; отслабнал е 6 килограма и има повече енергия. Лекарят му спира
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всякакви лекарства и казва: „Промените, които
си внесъл в диетата си, категорично са направили нещата много по-различни. Продължавай в
същия дух, за да се радваш на изобилен живот.“
И ако Стийв е успял, защо да не успеете и вие!
Диетата при сътворението
В самото начало, много преди да е провеждано проучване за ползите от растителната диета,
един любящ Създател е дал на човечеството оптималната диета за здраво тяло, ум и дух.
„И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която
дава семе, която е по лицето на цялата земя, и
всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна”
(Битие 1:29). „И ще ядеш полската трева” (глава
3:18).
Забележете, че това е същата растителна диета, която учените застъпват в момента. Нашият
Създател е опростил живота, като ни е дал една
диета, която е оптимална за здравето, както и
за да предотврати и реверсира болестите, които се дължат на стила на живот. Не смятате ли,
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какво е най-доброто гориво за оптималното ни
здраве?
Готови ли сте да изпробвате растителната диета само за 30 дни? Страничните ефекти, които
ще преживеете, са невероятни: повече енергия,
по-ниски нива на кръвната захар, по-ниско кръвно налягане, по-нисък холестерол, по-ниско
тегло, повече умствена енергия и повече положително настроение са само някои от всички
предимства. Ако напълно се отърсите от старата си диета, само за около 8–12 седмици вкусът ви ще се адаптира към вкусните растителни
храни и няма да ви се иска за се връщате назад.
Мислите ли си: „Много ми се иска, но волята
ми е слаба.” Ако имате нужда от мотивация, помолете Създателя. Той ви казва: „Ето, Аз съм
Господ, Бог на всяка плът; има ли нещо невъзможно за Мене?“ (Еремия 32:27). Тогава ще се
изпълните със сила да следвате Неговия план и
ще кажете: „Всичко мога чрез Христос, който ме
укрепва” (Филипяни 4:13).

linda/#gs.s1hvmv
17 Centers for Disease Control and Prevention. Deaths:
final data for 2013 table 10. Number of deaths from
113 selected causes. National Vital Statistics Report
2016;64(2).
18 Threaplaton DE, Greenwood DC, Evans CE, et al.
Dietary fiber intake and risk of first stroke: a systematic
review and meta- analysis. Stroke. 2013;44(5):1360-8.
19 Louride I, Soni M, Thompson-Coon J, et al.
Mediterranean diet, cognitive function, and dementia: a
systematic review, Epidemiology. 2013;24(4):479-89.
20 Okereka, Ol, Rosner BA, Kim DH, et al. Dietary fat
types and 4-year cognitive change in community-dwelling
older women. Ann Neurol. 2012;72(1):124-34.
21 D’Elia L, Barba G, Cappuccio FP, et al. Potassium
intake, stroke, and cardiovascular disease a metaanalysis of prospective studies. J Am Coll Cardiol.
2011;57(1):1210-9. 22 Rautiainen S, Larsson S, Virtamo
J, et al. Total antioxidant capacity of diet and risk of
stroke: a population-based prospective cohort of women.
Stroke, 2012;43(2):335-40 WOMEN
23 Kelly PJ, Morrow JD, Ning M, et al. Oxidative stress
and matrix metalloproteinase-9 in acute ischemic stroke:
The Biomarker Evaluation of Antioxidant Therapies in
Stroke (BEAT Stroke study. Stroke. 2008;39(1):100-4.
24 Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The
totalantioxidant content of more than 3100 foods,
beverages, spices, herbs and supplements used
worldwide. Nutr J. 2010 Jan 22;9:3.
25 https://nutritionfacts.org/topics/meat/. https://www.
veganlifemag.com/plant-based-diets-reduce-riskdeveloping- dementia
26 Singh-Manoux A, Kivimaki M, Glymour MM, et al.
Timing of onset of cognitive decline: results from Whitehall
II prospective cohort study. BMJ. 2012;344:d7622.
27 Barnard ND, Bush Al, Ceccaralli A, et al. Dietary and
lifestyle guidelines for the prevention of Alzheimer’s
disease. Neurobiol Aging. 2014;35 Suppl 2:S74-8.
28 Ornish D, Weidner G, Fair WR, et al. Intensive lifestyle
changes may affect the progression of prostate cancer. J
Urol. 2005;174(3):1065-9.
29 Barnard RJ, Gonzalez JH, Liva ME, Ngo TH. Effects of
a low- fat, high-fiber diet and exercise program on breast
cancer risk factors in vivo and tumor cell growth and
apoptosis in vitro. Nutr Cancer. 2006;55(1):28-54.
30 Cornblatt BS, Ye L, Dinkova–Kostova AT, et al.
Preclinical and clinical evaluation of sulforaphane
for chemoprevention in the breast. Carcinogenesis.
2007;28(7):1485-90.
31 Tortorella SM, Royce SG, Licciardi PV, Karagiannis

TC. Dietary Sulforaphane in Cancer Chemoprevention:
The Role of Epigenetic Regulation and HDAC Inhibition,
Antioxid Redox Signal. 2015 Jun 1;22(16):1382-424. doi:
10.1089/ ars.2014.6097. Epub 2014 Dec 19. Review.
32 Centers for Disease Control and Prevention. July
28, 2015. 33 Dunaief DM, Fuhrman J, Dunaief JL, et al.
Glycemic and cardiovascular parameters improved in
type 2 diabetes with the high nutrient density (HND) diet.
Open J Prev. Med.
2012;2(3):364-71.
34 Bernard, N. Vegan power crushes British Grand Prix
at Wimbleton. Physicians Committee for Responsible
Medicine, July 15, 2019.
35 Stevens LA, Li S, Wang C, et al. Prevalence of CKD
and comorbid illness in elderly patients in the United
States: results from the Kidney Early Evaluation Progress
(KEEP). Am J Kidney Dis. 2010;55(3Supl 2):523-33.
36 Lin J, Hu FB, Curhan GC. Associations of diet with
albuminuria and kidney function decline. Clin J Am Soc
Nephrol. 2010;5(5):836-43.
37 Van den Berg E, Hospers FA, Navis, G et al. Dietary
acid load rapid progression to end-stage renal disease of
diabetic nephropathy in Westernized South Asian people.
J Nephrol. 2011;24(1):11-7.
38 Centers for Disease Control, March 5, 2018.
39 Centers for Disease Control, May 3, 2017. https://www.
cdc. gov/nchs/fastats/obesity-overweight.htm
40 Tonstad S, Butler, T, Ru Yan MSC, Fraser G. Type of
Vegetarian Diet, Body Weight, and Prevalence of Type 2
Diabetes. Diabetes Care. May; 32(5):791–796.
41 Beezhold BL, Johnston CS, Daigle DR, Vegetarian
diets are associated with healthy mood states: a crosssectional study in Seventh Day Adventist adults. Nutr
J.2010.9:26.
42 Dixon Clarke SE, Ramsey RR. Dietary inhibitors of
monoamine oxidase A. J Neurol Transm. 2011:118(7):131-41. 43 Meyer JH, Ginovart N, Boovariwala A, et al.
Elevated monoamine oxidase A levels in the brain: an
explanation for
the monoamine imbalance of major depression. Arch Gen
Psychiatry. 2006;63(11);1209-16.
44 Vaz JS, Kac G, Nardi AE, Hibbeln JR. Omega-6 fatty
acids and greater likelihood of suicide risk and major
depression in early pregnancy. J Affect Disord. 2014;152154:76-82.
45 National Cancer Institute. Table 4: Food Sources of
Arachidonic Acid.
46 “Position of the Academy of Nutrition and Dietetics:
Vegetarian Diets.” J Acad Nutr Diet. 2016;116:1970-1980.

ПРЕМИНАВАНЕ
КЪМ

РАСТИТЕЛНА ДИЕТА

Лилиан Балбах, M.S., регистриран диетолог и
нутриционист

1.
2.

Разгледайте настоящата си диета
Посочете три вегетариански ястия, които ви харесват. Например:
• Бурито с боб
• Пълнозърнеста паста със сос маринара
• Бързо и леко запържени чрез интензивно разбъркване зеленчуци с тофу
• Боб с ориз.

Адаптирайте любимите си месни рецепти, така че да станат растителни
• Пригответе чили с помощта на боб, аналог на месото, или тофу вместо кайма от
• говеждо.
• Заместете говеждото в соса на спагетите с гъби соте, тофу, аналози на месото или
• зеленчуци соте.
• Направете си бурито с боб, кафяв ориз и препечени зеленчуци.
• Купувайте готови зеленчукови бургери вместо хамбургери.
• Направете грахова супа без бульон от месо, пилешко или говеждо.

3.

Намерете нови растителни рецепти
• Потърсете готварски книги с растителни рецепти.
• Потърсете нови отлични растителни рецепти по интернет.
• Взаимствайте нови идеи, докато се храните във веган/
вегетариански ресторанти.
• Много международни ресторанти предлагат вкусна
растителна храна.
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Полезни съвети за преход
1. Приготвяне на боб
• Може да приготвите боб, като го накиснете за една нощ във вода или като използвате
метода за бързо киснене. И двата метода отстраняват част от несмилаемите захари, които
причиняват газове.
• Поставете боба в голяма тенджера и го
залейте със 7-8 см вода. Оставете го да ври
3 минути. Затворете го с капак и го оставете
да престои 1 час. Изплакнете добре и налейте
прясна вода. Сгответе по рецепта.
2. Съвети за спестяване на време
• Сгответе голяма доза боб или леща и я
замръзете за последваща консумация.
• Използвайте сварен консервиран боб.
• Използвайте готово нарязани или замръзени зеленчуци.
• Купувайте кафяв или див ориз и ечемик,
които се сваряват бързо.
• По възможност употребявайте органични
храни, особено царевица, картофи, зеленчуци,
плодове и соеви продукти.
3.Текстуриран зеленчуков протеин (TVP)
• Използвайте текстуриран зеленчуков протеин, за да замествате каймата от говеждо в
различни ястия, които се приготвят с нея (тако,
чили и сандвичи с говеждо).
• Може да намерите TVP в сектора за насипни храни на някои зеленчукови или здравословни магазини.
4. Заместител на яйцата
• Гел от ленено семе – Разбъркайте 2 супени
лъжици прясно смелено ленено семе в 1 чаша
вода. Оставете да ври 20 минути. Оцедете семето през цедка. Охладете гела преди ползване.
• Гел от семена на чия – Разбъркайте 1
супена лъжица прясно смелена чия с 3 лъжици
топла вода.
• Тофу, 300 г намачкано.
6. Уреди
• Брашно от нахут– Разбъркайте ¼ чаша
брашно с ¼ чаша вода или немлечно мляко.
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5. Пийте много вода
(8–12 чаши вода на ден) понеже диетата ви
ще бъде богата на фибри. Пийте вода преди
храненията. Най-добре е да се избягват безалкохолни напитки, сокове и други сладки питиета.
6. Уреди
• Блендер и уред за преработка на храни.
Спестете пари с високоскоростния блендер
Vitamix.
• Хубав готварски нож за рязане на зеленчуци и плодове.
• Голяма тенджера и крокпот за готвене на
боб.
• Тиган с незалепващо дъно.

Не беше трудно, нали? С няколко
промени във вашето меню
ще имате девет растителни
здравословни ястия. Добър
апетит!
Лесно планиране на ястия
Приготвяйте вкусни растителни ястия
A. Закуска
• Напълнете ½ от чинията с плодове
• Напълнете ¼ от чинията с протеини
• Напълнете ¼ от чинията с
пълнозърнеста храна
• Яжте една пълна шепа ядки и 2 супени
лъжици смляно ленено семе

2. Идеи за закуска
• Киноа с пресни/замразени боровинки, соево или бадемово мляко, ¼ чаша орехи, 2 супени лъжици смляно ленено
семе, 1 портокал, 1 круша.
• Овесени ядки със стафиди, соево или бадемово мляко,
2 супени лъжици смляно ленено семе, 1 банан, 2 резена пъпеш „медена роса“.
• Пълнозърнести вафли с фъстъчено масло и ябълков
сос, смути от боровинки.

A. Б. Обяд и вечеря
Напълнете ½ от чинията със зеленчуци
Напълнете ¼ от чинията с протеини
Напълнете ¼ от чинията с пълнозърнеста храна – кафяв
ориз, киноа, пълнозърнеста паста, просо
2. Идеи за обяд и вечеря
• Супа от грах с пълнозърнести кракери, зелена салата
• Черен боб с кафяв ориз, задушени на пара броколи,
зелена салата
• Печени картофи с гъби соте и камби, веган кисела сметана (от кашу)
• Веган чили със зелена салата
• Веган бургери или печени на грил
гъби портобело
• Вегетарианска супа с бял боб или
леща
Хранене навън с растителна диета
Не е трудно да се храните навън, когато сте на растителна диета. Повечето
ресторанти предлагат варианти без месо.
Много от тях имат ястия с картофи, паста,
ориз, зеленчуци, освен това винаги има салата. Индийските, тайландските и китайските ресторанти предлагат разнообразни растителни ястия.
Плавен преход или драстична промяна?
Някои хора предпочитат да преминат директно на растителната диета, докато други предпочитат да направят плавен преход. Ако правите промяната постепенно, приемайте
около 2/3 от калориите си на ден от бобови и пълнозърнести
храни, плодове и зеленчуци, богати на скорбяла. Тези богати
на нишесте храни имат много фибри и ще ви държат сити и
удовлетворени, така че съвсем естествено ще започнете да
приемате по-малко животински и преработени храни, които
ви разболяват. Повечето хора, които превключват от месна
на растителна програма, споделят колко прекрасно се чувстват и колко повече работа могат да отхвърлят през деня, понеже се чувстват по-здрави.
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ИЗПРОБВАЙТЕ НАШАТА
30-ДНЕВНА

РАСТИТЕЛНА
ДИЕТА!
Използвайте информацията, рецептите и идеите в
това списание, за да изпробвате растителната диета
следващите 30 дни. След това ще се уверите за себе си
колко по-добре ще се чувствате!

Кое е предизвикателството за вашето зраве? Вероятно имате висок холестерол, висока кръвна
захар или високо кръвно налягане. Навярно се налага да отслабнете или да забавите прогресирането на раковите клетки. Вероятно ви се иска да вземате по-малко лекарства или просто
искате да избегнете проблеми с бъбреците и гуша. Една растителна диета може да ви помогне,
ако сте в такова състояние. Изпробвайте нашето предизвикателство за 30 дни и забележете
ползите.
Една растителна диета с много зеленчуци, пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, ядки
и семена досатвя всички витамини, минерали, микронутриенти и фитохимикали, необходими
за живота и здравето. Витамин B12 не се среща в растителните храни, така че ще трябва да си
го набавяте като хранителна добавка. Най-добре е да се приема B12 (цианокобаламин) като
таблетка 250-500 mcg под езика или като течна добавка на цианокобаламин веднъж седмично.
Фортифицираната зърнена закуска и фортифицираната хранителна мая са с добавено съдържание на B12. Интересно е да се отбележи, че в изследването на Фреймингхъм Офспринг един на
всеки шест месоядци (на възраст 26–83) имат дефицит на витамин B12. Участниците с най-високи нива на B12 се оказват хората, приемащи добавки и консумиращи зърнени закуски, а не тези,
които са приемали най-много животински храни.*

Освен че е добра за вашето лично
здраве, растителната диета е
добра за околната среда, може да
е приятна на вкус и да ви спести
средства!
*Greger, M. Safest Source of B12. Feb. 6, 2012. https://
nutritionfacts.org/video/safest-source-of-b12/
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Офелия Чермън, доктор по медицина

Витамин D
на фокус
В

итамин D е известен като витамина на светлината, витамина-чудо и витамина-панацея. В миналото
столетие това беше витаминът, който беше предмет на най-много коментари, тестове и търсене. Макар
че Флорида и Куинсланд, Австралия, са известни под прякора „държавите на слънчевата светлина“, при
което шишенца витамин D се продават във всяка аптека, не се налага да ходим надалеко, за да се сдобием
със здравословна доза от слънчевия витамин. Всъщност производството на витамин D започва само няколко
минути, след като светлина от най-голямата звезда в слънчевата система проникне в кожата, най-големия орган
на човешкото тяло.
Витамин D е витамин, който се произвежда по неповторим начин от нашата кожа и множество други органи.
Той не е просто витамин, но и про-хормон, което ще рече, че засяга не само растежа и храненето, но също така
функционирането и действието на клетките. Макар че всички витамини се извличат от храните, които приемаме,
само витамините K и D се произвеждат вътре в самото тяло.

Слънчева светлина
Какъв е произходът на слънчевата светлина? Библията казва, че на четвъртия ден „Бог създаде двете
големи светила: по-голямото светило, за да владее
деня, и по-малкото светило, за да владее нощта.”
(Битие 1:16). Кой е създал слънцето? „В начало бе
Словото [Божият Син]; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. В Него беше живот и животът беше светлината на хората. И светлината свети в тъмнината; а
тъмнината не я схвана” (Йоан 1:1, 4, 5).
Слънчевата светлина е най-бързият източник
на енергия, с удивителната скорост от 299,792 kм/
сек. (186,282 мили в сек) и оказва въздействие върху всички творения като източник на възобновяема
енергия, информация, сила и хранителни вещества.
Слънчевата енергия е толкова съществена за живота, че създаването на светлината представлява катапултът на сътворението. Близостта на слънцето
със земята го превръща в гравитационна сила, която
поддържа планетата земя в равновесие.
Ето защо в зората на сътворението светлината
разпръсна тъмнината и проблесна с ярки цветове.

Дефицит на витамин D
В миналото славата на слънцето е била помрачавана като всичко друго, но не и здравословно и желателно. Всъщност медицинската и научната общности са порицавали прекия контакт със слънцето
като излагане на риск от развитие на агресивен рак
на кожата. За съжаление десетилетия по-късно ракът на кожата остава все още широко разпространен
и покосява повече от 3 милиона американци годишно, при това сега повечето от американците страдат
също от остър дефецит на витамин D! В световен
план дефицитът на витамин D достигна пандемични
размери.
Няколко фактора, които възпрепятстват адекватния процес на производство на витамин D, включват
пигментиране на кожата, възраст, географско положение и хронични здравни разстройства. За хора,
населяващи северните ширини или области с висока
степен на замърсяване, които работят назакрито или
през нощта, които прекаляват с ползването на слънцезащитни средства или си стоят вкъщи, е възможно
да бъдат застрашени от дефицит на
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витамин D. Най-уязвими са възрастни 50+, бременни или кърмещи жени, както и хора, страдащи от
наднормено тегло, проблеми със щитовидната жлеза, болест на Крон цьолиакия.14
Здравни ползи от витамин D
Витамин D има доказани ползи за здравето на костите, но съществуват все повече доказателства, че
наред с това спомага за подобряване на настроението, скелетната якост, отслабване и води до редуциране на определен вид рак, асматични пристъпи и
автоимунни заболявания. За да бъде ефективен, витамин D се нуждае от съдействието на други кофактори, като например калций, витамин К, А, магнезий,
цинк, фосфор и бор.
Остеопорозата е състояние, при което има сериозна загуба на костна маса, а това от своя страна
следва в понижена еластичност и нарастваща вероятност от счупване на костите. Към днешна дата се
изчислява, че над 200 милиона хора по света страдат от тази болест, при което остаряващите хора и
жените след менопауза са най-сериозно застрашени. Най-вероятната причина за това е, че произвеждаме по-малко витамин
D през кожата си и губим повече мускули и костна

Таблица 1

тъкан. Добрата новина е, че можем да забавим този
цикъл, като започнем да практикуваме редовни физически упражнения, да складираме витамин D и да
намалим загубата си на калций, изключвайки месото
и безалкохолните напитки от диетата си. 15
Множество автоимунни разстройства като склероза, лупус, ревматоиден артрит, болест на Крон, диабет тип 1 и астма са също свързани с дефицит на
витамин D. Автоимунното заболяване представлява
възпалителен процес, при който тялото произвежда
антитела, които атакуват тъканите на самото тяло.
Установено е, че ниски нива на витамин D влошават множествената склероза, лупуса и ревматоидния
артрит, докато повишените нива на витамин D могат
да спомогнат за намаляване на възпалението, а оттам и обострянето. Важно е да запомним, че дефицитът на витамин D не е причината за тези автоимунни
заболявания, така че не трябва да се очаква, че ще
подейства като панацея. Както при повечето случаи
на възпаление, които познаваме към момента, много други автоимунни заболявания като множествена
склероза и болестта на Крон, имат по-малко рецидиви, когато се третират с високи дози витамин D,
предписани от медицинско лице.

Здравни ползи от витамин D

По-добро усвояване на калция и по-добро здраве на костите.

Понижен риск от ревматоиден артрит.

По-добро функциониране на мускулите (подобрена скорост,
якост и предпазване от падане).

Понижен риск от диабет тип 1.

Понижен риск от рак и някои лимфоми.

Понижен риск от туберкулоза.

Подобрено сърдечносъдово здраве (спомага за понижаване
на високо кръвно и лечение на сърдечна недостатъчност).

Подобрена умствена дейност.
Понижен риск от безсъние и умора.

Подобрена функция на имунната защита.

Понижен риск от множествена склероза.

Превенция на усложнения при бременност.

Понижен риск от депресия и шизофрения.
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Слънчевата светлина има далеч простиращо се
действие и снабдява мозъка с полезни невротрансмитери. Лещите на очите ни засичат светлината
и изпращат химичен сигнал, известен като невротрансмитери, в мозъка ни, за отделяне на хормоните
серотонин и допамин в цялото ни тяло, които въздействат на нашето настроение, памет и енергия.
При хронично отсъствие на ярка светлина, какъвто
е случаят в Скандинавия и Аляска, често срещано
явление е сезонно афективното разстройство. Тези
страни противодействат на липсата на светлина със
„светлинни станции“, разположени по ъглите на улиците. Проучвания посочват, че 100,000 IU (единици)
витамин D може да бъдат полезни при третиране на
сезонно афективното разстройство.
Как да се снабдим с достатъчно витамин D
• Най-добрият начин да се снабдим с витамин D е
от ежедневно излагане на слънце без слънцезащити.
• Поставете си за цел да прекарвате 5-30 минути
на слънце, съобразно препоръката на вашия Национален здравен институт.
• Излагайте лицето, ръцете, краката и гърба си
максимално на слънце за оптимално производство
на витамин D.
Вашето производство на витамин D може да варира в зависимост от цвета на кожата, възрастта, сезона, времето през деня и географското разположение.
Хора с по-тъмна кожа трябва да прекарват повече
време на слънце, за да произведат такова количество витамин D, каквото биха произвели хора с
по-светла кожа. Избягвайте да стоите продължително време пряко изложени на UVA лъчение по обяд и

когато се намирате на по-висока надморска височина, тъй като това причинява изгаряне и клетките на
кожата мутират, което води до рак на кожата.
За хора, обитаващи по-висока надморска височина, както и такива, които живеят при по-студен климат, може да се наложи по-продължителен период на
слънце, като наред с това те трябва да наблюдават
внимателно своите нива на витамин D. Ако живеете
на места с топъл климат, обаче, не е гаранция, че ще
имате адекватно ниво на витамин D, тъй като замърсяването и всеобхватното покриване на кожата може
да попречи на излагането на слънце.
Хранителни източници на витамин D
Съществуват две основни форми на витамин D,
които може да се усвоят от диетата: растителни
храни като гъби доставят витамин D2 (ерго- калциферол), ако са били отглеждани или изложени на
слънце. Количеството витамин D в гъбите може да
варира от 100 IU/100г–40,000 IU/100 г в зависимост от
продължителността на излагане на слънце. Може да
увеличите нивата на витамин D2 в гъбите, като ги оставите да постоят на слънце няколко часа. Втората форма
на витамин D е позната като витамин D3 (холекалциферол), тя се среща в животински храни като риба и яйчен
жълтък. И двете форми на витамин D се преобразуват
в 25-хидрокси витамин D, след което от бъбреците се
активират в 1,25-дихидрокси витамин D. Основната разлика между двете форми е, че витамин D3 се задържа
по-продължително в кръвния поток. Въпреки това витамин D в растителните храни, като гъбите например,
идва паралелно с антиоксиданти, фибри и много други
здравни ползи.

Таблица 2

Витамин D от излагане на слънце
Вид кожа

Витамин D IU

Време

Светла

10,000 IU

10 мин.

С тен

20,000 – 30,000 IU

30 мин.

Тъмна

8000-10,000 IU

30 мин.
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Тестване нивата на витамин D
Най-добрият показател е нивото на витамин D
25(OH) в кръвта. Вижте Таблица 3. Можем да предотвратим изчерпването на витамин D, като получаваме достатъчно светлина през целия пролетен
и летен сезон. Ако нивото на вашия витамин D е
под 50, или живеете далеч от екватора, или не можете да прекарвате достатъчно време на слънце,
най-добре би било да намерите витамин D на добавка, която ще ви действа най-добре.
Витамин D като добавка се предлага в различни
дози. При дефицит на витамин D е безопасно да
се приемат ежедневно 2000-5000 IU. При недостатъчно витамин
D докторът ви може да препоръча инжектиране на 50,000 IU всяка седмица в продължение на
няколко седмици. При всички случаи най-доброто

Ниво на витамин D в кръвта
Кръвни стойности

Последици

Дефицит

Рахит при деца
и омекване на
костите (остеомалация)

20-30 ng/ml

Недостиг

Адекватно
ниво за кости
и цялостното
здравословно
състояние

50-100 ng/ml

Здравословно
ниво

125+ ng/ ml

Завишено
ниво

< 20 ng/ ml

По-голям риск
от сърдечно
заболяване и
рак

решение е да следите как реагирате на терапията
с витамин D, като си правите периодични изследвания.
Изцеление в крилата Му
В Библията слънцето често символизира Божия
Син, но наред с това извиква представата за здраве (Исая 58:8), жизненост (Притчи 4:18) и живот
(Малахия 4:2).
Докато се наслаждаваме на топлите лъчи естествена светлина всеки ден, нека помолим Христос, Слънцето на правдата, да дойде в сърцата ни
и да ни даде изцеление във всяка сфера на живота ни: умствената, емоционалната, физическта
и духовната. „А на вас, които се боите от името
Ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление
в крилете си” (Малахия 4:2).
Нуждаете ли се от физическо изцеление? Нуждаете ли се от изцеление на семейните отношения? Претоварени ли сте от страх и притеснение?
Имате ли чувство на вина, от което не можете да
се освободитe? Дали сте изгубили връзка с Бога?
Христос, Слънцето на правдата, иска да дойде в
живота ви и да ви изпълни със Своята любов в
смразяващите изпитаиня.
„Любовта, която Христос разпръсква из цялото
ни същество, е оживотворяваща сила. Тя докосва
с изцеление всяка жизненоважна част – ума, сърцето, нервите. Чрез нея се задействат най-висшите енергии на съществото. Тя освобождава душата от вината и тъгата, притеснението и грижите,
които смачкват и изстискват жизнените сили. Заедно с нея идват успокоение и себевладение. Тя
всажда в душата радост, каквато нищо земно не
би могло да наруши—радостта в Светия Дух, радост, която произвежда здраве и живот.” 13
Докато се топлим под лъчите на слънцето и жънем ползите от витамин D, нека изучаваме също
Христовия живот и Неговото слово, така че да
позволим сърцето, ума и душата ни да бъдат преобразени от Неговата изцеляваща любов.

Таблица 3
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Как да реверсираме
сърдечно заболяване?
Сърдечните заболявания и инсултът са най-често срещаната причина за смърт в Щатите и в западния свят.
Над 50% от хората умират от коронарна сърдечна болест и инсулт. И тъй като общата причина за тези две болести се явява атеросклерозата, преборването й спомага против преждевременно остаряване и смърт.
Нека разгледаме понятието атеросклероза. „Атеро” означава наслояване или удебеляване на плаката по
стените на кръвоносните съдове. Това удебеляване води до стесняване на артериите. „Склероза“ обозначава
загубата на еластичност на артерията.
Какво запушва артериите ни? Главните виновници са излишните количества мазнини и холестерол, които
стесняват, втърдяват и запушват тези съдове, като затрудняват доставянето на кислорода и хранителните вещества до клетките и органите. Този процес се нарича атеросклероза. Следователно бихме могли да кажем, че
атеросклерозата представлява застаряване на кръвоносните съдове и води до преждевременно остаряване и
смърт на целия организъм.
Кои са болестите в следствие от атеросклерозата? Исхемична болест на сърцето, високо кръвно налягане,
инсулт, мускулни спазми, слабост и загуба на функционалност на всички органи, както и преждевременно остаряване на цялото тяло.
Главни рискови фактори за атеросклерозата са: висок холестерол в кръвта, високо кръвно и пушене. Вторични рискови фактори включват наднормено тегло, отсъствие на физически упражнения, завишени нива на
триглицериди (мазнините в кръвта), стрес и личности тип A.

Хора, които са типаж А
През 1976 двама кардиолози, Др. Фридман и Др. Роузман, откриват случайно поведението на хора „типаж A“ в
чакалнята си. Забелязват, че столовоте в чакалнята са износени преждевременно. Когато тапицерът разглежда
столовете, отбелязва: „Във вашите пациенти има нещо различно. Никога не съм виждал някой да износва така
столовете.“
За разлика от повечето пациенти, които чакат търпеливо, изглежда пациентите със сърдечни проблеми не могат да стоят на местата си продължително време, без да се помръднат, при което износват столовете по-бързо
от обичайното. Тези пациенти сядат на ръба на седалката и стават често. Фридман и Роузман провеждат проучване сред пациентите си и означават това поведение като типаж А. Проучването им показва, че хората типаж
А, са по-застрашени от сърдечно заболяване и високо кръвно, отколкото хората типаж Б.
Много вероятно е хората типаж A да си съперничат с другите, да се ангажират прекалено с работата си и да се
превръщат в работохолици. Те лесно се впрягат, склонни са да преяждат, имат високо кръвно и едно постоянно
чувство за спешност.

21

Хората типаж A не търпят закъснение и се опитват
да правят повече от едно нещо наведнъж. Лесно се
гневят, завиждат и може да им липсва съчувствие.
Ние се раждаме с чисти, еластични артерии, каквито би трябвало да си останат през целия ни живот.
Мнозина обаче, които консумират западната диета,
задръстват артериите си с холестерол, наситени
мазнини и калций.
Как да изчистим стеснените артерии от
атеросклеротични плаки?
Добрата новина е, че атеросклерозата може да се
реверсира, като се следва стриктно една растителна
диета и се правят редовни аеробни упражнения. Стеснените кръвоносни съдове може да се „почистят“ от
атеросклеротични наслагвания, кръвотокът може да
се подобри, както и цялото тяло да се подмлади.
LDL и HDL холестерол
LDL холестеролът е „лошият“ холестерол, който
прави допълнително холестерол да се натрупва в

Кръвни изследвания

Американски кръвни изследвания

кръвта. HDL холестеролът е „добрият“ холестерол,
тъй като отнася холестерола от артериите, когато са
натоварени с мастна плака, към черния дроб, където
да бъде елиминиран. Стилът на живот, който увеличава HDL холестерола, представлява възприемане
на една растителна диета, намаляване на теглото и
практикуване на редовни упражнения.
Растителната диета е най-доброто решение за
реверсиране на атеросклерозата. Следните храни
спомагат също за намаляване на LDL холестерола:
2-3 скилидки чесън на ден (4-5 пъти седмично), лук,
овесени ядки, овесени трици и пектин в ябълките за
понижаване на холестерола.
Казус

Г-жа С. З. е пенсионирана бизнес дама на
67 г. Тя дойде на преглед февруари 2018 г.
Резултатите от изследванията й бяха, както
следва:
Европейски кръвни
изследвания

Резултати
САЩ
mg/dl

Нормална граница САЩ
mg/dl

Резултати
Нормална
Европа
граница Евmmol/L
ропа mmol/L

Общ холестерол

278

под 200

7.2

HDL

46

под 39

LDL

197

Триглицериди

Резултати след 2 месеца
на растителна диета
Резултати
САЩ
mg/dl

Резултати
Европа
mmol/L

под 5.20

162

4.2

1.22

над 1.45

62

1.62

под 100

5.1

под 30

82

2.11

280

под 150

3.16

под 1.8

104

1.17

Съотношение общ
холестерол / HDL

6.0

Жени: 3.3 – 4.4
Мъже: 3.4-5.0

4.26

под 3.0

2.6

1.3

Глюкоза

124

65-110 mg/dL

6.9

под 6.4

88

4.9

Витамин D

22 ng/mL

30-100 ng/mL

35-120 ng/
mL

22 ng/mL

26

64 ng/mL

Тестът на каротидния доплер* показа, че г-жа С. З. е имала 80% стеноза (стесняване на артериите).
*Тестът на каротидния доплер, или още каротиден ултразвук, е тест, който използва звукови вълни, за да
установи стесняването на артериите или потенциалните запушвания, причинени от плака. Тестът помага да се
определи дали сте застрашен/а от инсулт, както и дали се налага лекарят да ви предпише превантивни мерки.
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Диагнозите на г-жа С. З.
Винаги е по-добре да се предотврати една болест,
отколкото да се стопира след това. Но г-жа С. З. вече
имаше сърдечно заболяване, 80% запушване на артериите, високо кръвно, предиабет, болка в гърдите,
високо съдържание на триглицериди (мазнините в
кръвта), както и дефицит на витамин D. Тя имаше
желанието да промени рисковите си фактори, като
промени своя стил на живот.
1. Атеросклероза
2. Артериална стеноза
(80% запушване на артериите)
3. Високо кръвно налягане
4. Ангина пекторис
5. Непоносимост към глюкоза (предиабет)
6. Хиперлипопротеинемия, тип II a
7. Понижена функция на щитовидната жлезите
8. Дефицит на витамин D

7. Смляно ленено семе – 2 супени лъжици; смляно сусамово семе; тиквени семки.
8. Чесън с лимон вечер, по рецептата, която описваме по-долу.
9. Да се пие лимонов сок, сок от грейпфрут и
портокал веднага след ставане.
10. Да се приема шепа орехи, бадеми или лешници на закуска всеки ден.

Предписано лечение:
След като получи предписаната си диета, г-жа С.
З. започна да се храни със здравословни, домашно
сготвени ястия изцяло на растителна основа. Ядеше
бобови храни (боб), пълнозърнести храни, зеленчуци и плодове. Изключи всякакви животински храни от
диетата си. Освен това се придържаше към следното лечение:
1. Дихидрокверцетин (Таксифолин) – естествен
флавоноид, който е антиоксидант и има противовъзпалително действие.
2. Вечерна иглика – 1 x 1300 мг на закуска.
3. Червен ферментирал ориз – съдържа манаколин K, който понижава холестерола.

11. Да се използва малко количество екстра върджин, студено пресован зехтин в салати и да се добавя към храната след готвене. Да не се пържи.
12. Да се ядат сурови моркови, 1–2 на обяд и след
вечеря.
13. Да се употребява стриктно растителна диета.
14. Да се изпълнява ежедневно енергична разходка в продължение на 60 минути. (Ако сте над 40, вземете разрешение от лекаря си).
Чесън с лимон
30 скилидки чесън, пресовани с преса за чесън

4. Гинко билоба – стандартизирана, с пълно
действие. Една таблетка преди закуска.

3 лимона с кората, смелени или накълцани на ситно

5. Витамин D3 – 5.000 IU веднъж дневно. Ежедневно излагане на слънце 30 минути.

Указания:

6. Чеснова тинктура: 3 x 25 капки на ден.

1. Сложете да заври 1 л вода. Охладете. Прибавете чесъна и смления лимон към водата.
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2. Оставете да заври. Покрийте с капак и оставете да престои 12 часа.
ник.

3. Прецедете през тензух и охладете в хладил-

4. Пийте 100 мл преди ядене всяка сутрин или
вечер в продължение на 40 дни.
Резултати от изследването 10 месеца
след режим на растителна диета
След като се придържаше към стриктна растителна
диета в продължение на 10 месеца, тестът на каротидния доплер показа, че артериите са се отворили
(50% стеноза). Нейният общ холестерол, LDL „лош“
холестерол, HDL „добър“ холестерол, триглицериди
(мазнините в кръвта), нивото на глюкоза (кръвната
захар), C-реактивен протеин (CRP) (тест за наличие
на възпалителни процеси), както и витамин D3 бяха
всички в допустимите граници.
Хипертонията й се нормализира и тя спря лекарствата. Болката в гърдите престана и вече не се
изморяваше така лесно. Схващането на крайниците й престана и имаше много повече физическа и

умствена енергия, отколкото 10 месеца назад. Ето
какво може да постигне една растителна диета! Изпробвайте предизвикателството да бъдете 30 дни на
растителна диета!
Човек е на такава възраст, според колкото са износени кръвоносните му съдове. Атеросклерозата е
процес, който води до преждевременно остаряване
на кръвоносните съдове. Като редуцираме атеросклеротичните наслагвания, подмладяваме целия си
организъм. Битката с атеросклерозата е всъщност
битка срещу преждевременното остаряване и преждевременната смърт.

THE CUTTING BOARD
YOUTUBE/THECUTTINGBOARD
Открийте вкусни, здравословни растителни
диети, които може да изпробвате вкъщи, на
нашия канал! Моля не забравяйте да отбележите,
че харесвате нашите видеа и да ги споделите
със семейството и приятелите.

Абонирайте се за
повече прекрасни видеа.
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Габриела Рейлену,
Доктор по медицина

Омега-3:
умната мазнина за
твоето тяло и мозък

Н

яма значение дали сте на 35, 55, 85, или
бебе на един ден. Независимо възрастта,
височината или теглото, пола или националността, вие се нуждаете от омега-мазнини. Тези
особени мазнини имат толкова широкоспектърни
ползи за здравето, че може да се каже, че действат
чудотворно.
Почти всички мазнини, от които се нуждае тялото
ни, може да се синтезират от други въглехидрати,
мазнини или протеини, с изключение на линоловата
киселина (омега-3 мазнини) и линоленовата киселина (омега-6 мазнини). Те трябва да се набавят чрез
храната, по която причина се наричат „незаменими
мастни киселини.“ Тези киселини не може да се произвеждат в тялото.
Какво прави омега-3 мазнината толкова съществена за здравето? Тази мазнина съставлява интегрална част от мембраната на всяка клетка в тялото ни—
около 30 до 40 трилиона клетки.1 Омега-3 мазнините
съдействат за нормалния растеж и зрение. Спомагат
да се предотврати сърдечно заболявание, инсулт,
също може да спомогне при ревматоиден артрит и
други състояния. Омега-3 мазнините регулират генетичните дейности и поддържат имунитета. Омегите 3
образуват вещества, които действат като хормони и
регулират кръвосъсирването и възпалението. 2
Приемате ли достатъчно?
За съжаление нашата стандартна диета е много
бедна на тази критично важна мазнина. Приемаме
повече от необходимите омега-6 мазнини от пилешко, яйца и повечето растителни мазнини, но не и достатъчно омега-3 от орехи, ленено семе и други източници. Този дисбаланс увеличава възпалителните
процеси, което следва в покачване на риска от кръв-

ни съсиреци, депресия, мания, артрит, автоимунни
заболявания и дори рак. И обратно, хора с ниско
съотношение на омега-6 спрямо омега-3 мазнините
намалят риска от хронични заболявания.3
Средностастическата американска диета представлява съотношение 20:1 на омега-6 към омега-3 мазнините. Доброто за здравето съотношение е 4:1.
Здравни ползи от омега-3 мазнините
Тъй като омега-3 мазнините имат толкова мощни
ползи за здравето, те се нареждат сред най-изследваните хранителни вещества в света. Симптоми за
дефицит на омега-3 се проявяват в умора, потъмняла кожа, слаба памет, мания или безпокойство, рязка
смяна на настроението, артрит и лошо кръвообращение.4 Нека разгледаме ползите от омега-3 за едно
здраво тяло и мозък.

1 Подобрява паметта, депресивно
състояние, безпокойство и умствени
разстройства
Омега-3 мазнината се намира във висока концентрация в мозъка и е ефективен усилвател на паметта. 5 Проучвания показват, че хора, които редовно
консумират омега-3, е по-малко вероятно да изпадат
в депресия, докато тези, които са вече изпаднали в
депресия, могат да подобрят депресивните си симптоми 6 и безпокойството.7
Проучвания посочват, че хора с шизофрения и биполярно разстройство имат ниски нива на омега-3.
Като приемат добавка на омега-3 към диетата си, е
възможно да успеят да подобрят симптомите си.8
Др. Нейл Недли, основател и автор на известната
„Програма за възстановяване от депресия и безпо-
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5 Намалява синдрома на дефицит на
вниманието и хиперактивност при децата
Деца с този синдром имат поведенчески разстройства като липса на внимание,
хиперактивност и импулсивност. Проучвания посочват, че такива деца имат понижени нива на омега-3 мазнини в кръвта си в сравнение с техните здрави съвръстници.15 Но деца, които приемат адекватно
количество омега-3 в диетата си, имат повишено
внимание и способност да изпълняват задачи. Наред с това имат понижена хиперактивност, импулсивност, безпокойство и агресия.16

6 Преборва автоимунни заболявания
койство“, препоръчва хората с тежка депресия да
приемат 3000 мг, а тези с биполярно разстройство
да приемат 9000 мг омега-3 мазнини на ден.9 Малко
количество ленено семе и ядки набавя това количество.

2 Здравословна бременност и ранно

детство

Приемането на достатъчно количество омега-3
в утробата и в първите години от живота е от
критично значение за растежа и развитието
на детето. Децата, които приемат достатъчно
омега-3 през бременността на майката, имат повисок коефициент на интелигентност, по-добри
комуникационни и социални умения, по-малко
поведенчески проблеми, по-нисък риск от синдром
на дефицит на вниманието и хиперактивност,
аутизъм, церебрална парализа и други проблеми,
свързани с развитието. 10, 11

3 Подобрява рисковите фактори за
сърдечно заболяване
Проучвания посочват, че омега-3 подобрява няколко рискови фактори, свързани със сърдечни заболявания, но не предотвратява сърдечни удари и
инсулти. Омега-3 може да спомогне кръвта да не се
съсирва в тромби. Понижава триглицеридите, кръвното налягане и сърдечния ритъм, както и възпалените процеси,12 като наред с това покачва нивата на
добрия HDL холестерол. 13

4 Макулна дегенерация
Проучване показва, че хора, които приемат с диетата си добавка от омега-3, стабилизират макулната си дегенерация за период от 5 години. Макулната
дегенерация е една от основните причини за трайно
увреждане на очите и настъпване на слепота в Щатите.14
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При автоимунните заболявания собствената ни
имунна система бърка здравите клетки с чужди и
започва да ги атакува. Проучване посочва, че ако
едно дете започне да приема адекватно количество
омега-3 през първата година от живота си, то ще има
намален риск от много автоимунни заболявания—
диабет тип 1, ревматоиден артрит, улцерозен колит,
болест на Крон и псориазис.17

7 Забавя влошаването на умствените
способности
Проучвания посочват, че високи нива на омега-3
в кръвта могат да спомогнат за забавяне или дори
реверсиране на влошаването на умствените способности при някои хора, които страдат от деменция
или дори Алцхаймер.18

8 Добра за кожата
Омега-3 са отговорни за здравето на клетъчната
мембрана, която изгражда кожата. Тези удивителни
мазнини могат да редуцират предждевременното остаряване на вашата кожа и да спомогнат за предпазването й от увреждане от слънцето. 19

9 Може да подобри здравето на ставите
и костите
Проучване показва, че омега-3 може да подобри
костната якост и да редуцира риска от остеопороза.20 И докато няма доказателство, че високи нива на
омега-3 може да предотвратят артрит, изглежда, че
могат да намалят възпалението, причинено от костната и ставната болка.21

10 Може да спомогне за
предотвратяване на някои видове рак
Проучвания посочват, че хора, които приемат
най-много омега-3 в диетата си имат значително
по-малък риск от рак на дебелото черво 22, на простата и на гърдата.

Източници на омега-3
Има три омега-3 мазнини: EPA, DHA и ALA.
EPA (ейкозапентаенова киселина) и DHA (докозахексаенова киселина) се срещат предимно
в риба и водорасли. ALA (алфа-линоленична
киселина) се среща в орехи, ленено семе, чия
и други растителни храни. Добрата новина е,
че тялото ни може да преобразува ALA от тези
растителни храни и да произведе достатъчно
EPA и DHA за оптимално здраве.23
Колко ми е необходимо?
Препоръките за прием на линоленична киселина (омега-3 мастни киселини) е 1.6 г на ден
за мъже и 1.1 г на ден за жени.24
Безопасно ли е да се яде риба?
Докато повечето хора приемат омега-3 от
риба, много от тях не осъзнават, че рибата
приема тази омега-3, хранейки се с водорасли
или фитопланктон. Атлантическата сьомга е
най-богатият източник, понеже идва от студените океани, където растенията са най-богати
на омега-3.
Днес много доктори препоръчват на пациентите си да приемат мазна риба два-три пъти
седмично, за да си набавят омега-3, но възниква въпрос: Безопасно ли е да се яде риба?
Проучвания посочват, че консумацията на
риба е проблематично. Рибата днес е замърсена с различни PCB (полихлорирани бифенили), диоксини, пестициди като DDT, както и
тежки метали—живак, олово и кадмий—всички
повлияват неблагоприятно неврохимията на
мозъка и човешкото здраве.25 Бременните и
децата са най-чувствителни към тези замърсители. Повишеното натравяне с живак е особено вредно за развиващия се мозък на младите.26
Интересно е колко са загрижени хората за
качеството на водата, която приемат. Повечето американци имат собствена пречиствателна система или купуват бутилирана вода.
Въпреки това, един по-важен въпрос би следвало да бъде: „Дали рибата, която консумирам, идва от незамърсени води?” Принципно,
каквито токсини присъстват във водата в малки количества, ще бъдат 1,000 или 1 милион
пъти повече в мазнините на рибата по причина на ефекта на биомагнифицирането (замърсяването се увеличава все повече, колкото
по-нагоре се придвижваме по хранителната
верига).27
Рибни хранителни добавки
Въпреки множеството твърдения относно
рибните добавки, че лекуват заболявания, такива добавки не са препоръчителни. Добавките на рибено мало воже да повишат лошия LDL
холестерол, възможно е да увеличат времето

на кървене и да възпрепятстват зарастването
на рани, а също да потиснат имунитета.
Един друг проблем е, че рибните добавки се
произвеждат от кожата и черния дроб на рибите, които съдържат токсични концентрации на
пестициди и тежки метали (живак и др.), което
означава, че са още по-концентрирани в капсулите в сравнение със самата риба.28
Кои са най-добрите източници на омега-3
мазнини?
Най-добрите източници на омега-3 мастните киселини са растителните. Може лесно да
разрешите дилемата с рибата и живака, като
приемате омега-3 от различни растителни източници. Вижте Таблица 1. Най-богатите растителни източници намираме в лененото семе,
семена на чия и английските орехи (това са
обикновените орехи, които всички познаваме,
за разлика от американския черен орех).
Ако желаете да приемате омега-3 на таблетка/капсула, може да набавяте необходимите
DHA/EPA от масло от водорасли, а не от рибено масло, понеже първото е без токсични
замърсители, тъй като се произвежда без излагане на замърсители.30
Лесни начини да добавите омега-3 към диетата си
Кое е по-добро: ленено семе или семена на
чия? Лененото семе съдържа 15 пъти повече
лигнани от чията, а за лигнаните се вярва, че
имат антираков ефект. Преди да консумирате
ленено семе или чия, смелете ги в кафемелачка, за да извлечете максимален ефект, след
което ги поставете в хладилник. Несмляно ленено семе може да се съхранява при стайна
температура в продължение на една година,
но след като се смели, трябва да се постави
веднага в хладилник, където може да остане
няколко дни. Ето няколко начина да включите
ленено семе в диетата си:
• Добавете 2–3 супени лъжици смляно ленено семе върху зърнената си храна.
• Приемайте по шепа орехи на ден.
• Направете пудинг с чия.
• Напревете си „Смеска от ленено семе
и ядки“ и добавяйте към зърнената си храна,
кисело мляко или плодова салата всеки ден.
Нека бъдем благодарни и почетем факта, че
нашият Създател ни е дал „Райската диета“
от Битие 1:29 и 3:18 за здраве и превенция
на болести. Тази диета е адекватна от гледна
точка на всичко съществено като хранителна
субстанция, включително омега-3 мастните
киселини. Така че възползвайте се от лененото семе, семената от чия, орехите и другите
растителни храни, богати на тази чудодейна
мазнина, замислена за здравето на тялото и
ума.
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Растителни източници на омега-3 мазнини29
Храна

Порция

Омега-3 (мг)

Спанак, пресен

1 чаша

41

Боровинки

1 чаша (30 мг)

86

Брюкселско зеле, сготвено

½ чаша (78 г)

135

Авокадо

1 цяло (150 г)

221

Американски орех

1 унция (28 г)

276

Едамам, незряла соя

1 чаша (28 г)

560

Масло от рапица

1 с.л. (14 г)

1280

Масло от пшен. зародиш

1 с.л. (14 г)

932

Орехи, английски

1 унция (28 г)

2570

Семена от чия

1 унция (28 г)

5006

Ленено семе

1 унция (28 г)

6388

Масло от ленено семе

1 с.л.

7196

Заместител на яйца от чия или ленено семе
1 с.л. цяло сурово ленено семе или семена от чия
3 с.л. вода
Указание:
1. Смелете семената в кафемелачка или нутрибулет до
получаване на фина смес и поставете в малка купа.
2. Разбъркайте с 3 с.л. вода. Покрийте и поставете в хладилник. Оставете чията да престои в хладилник минимум 15
минути, но по възможност 1 час. Това дава възможност на
сместа да се сгъсти.
3. Оставете лененото семе да престои в хладилник 1 час.
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4. След като се сгъсти, тази рецепта е еквивалентна като заместител на едно яйце за
печива.
5. Ако печете много, напревете си няколко
такива „яйца“ предварително и ги съхранявайте в хладилник до една седмица.
Плодов пудинг от чия—Мариола Димитриу
1/2 чаша семена от чия
1 чаша сок от маракуя или сок от ананас
4 с.л. кокосова захар или кленов сироп
1 чаша пълномаслено кокосово мляко
Указания:
1. Поставете кокосовото мляко и маракуята в блендер (може да намерите маракуя
замръзена на всеки международен, азиатски
или латиноамерикански пазар).
2. Ако сокът не е подсладен, добавете кокосова захар или друг подсладител.
3. Смесете кокосовото мляко и сока от маракуя или от ананас. Изсипете в купа.
4. Добавете семена от чия, разбъркайте с
вилица. Оставете да престои в хладилник няколко часа, докато се сгъсти, след което разбъркайте отново. Най-добре е да оставите да
се сгъстява през цялата нощ, ако разполагате
с това време.
5. Налейте в чашки за десерт и украсете с
плодове. Поднесете студено.
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ЗАЩО УПРАЖНЕНИЯТА
СА

НАЙ-ДОБРОТО ЛЕКАРСТВО?

.........................

К

огато бях в западна Кения като доктор мисионер, се налагаше да пропътувам дълги разстояния с кола от едно село
доктор по медицина
до друго, за да лекувам хората. Провинциалните пътища
са тесни, понякога опасни и в неизправност. И докато си пътуваш
през зелените хълмове на Африка, срещаш крави, магарета и кози, които пасат. Въпреки това, основната разлика между провинциалните пътища в Северна Америка, Европа и Африка, е, че в Африка винаги има много
хора, които вървят по пътя.
И докато вървят, хората често пъти носят тежък багаж на глава или на гръб. Хората в Африка ходят много
повече, отколкото ние в западните страни. На децата, които са ученици, може да им се наложи да ходят в продължение на часове, за да отидат на училище. Цялото това ходене е по-естествено и здравословно за тялото,
отколкото е нашият съвременен начин на живот. Ние шофираме до работа, след това засядаме в офиса през
целия ден. Сядаме, за да обядваме, по-късно се връщаме вкъщи и вероятно се изтягаме на дивана, за да релаксираме и да гледаме телевизия.

Фитджоф Шварц ,

Липсата на активност – нашият проблем
Колко сме активни (става въпрос за американците)
като нация? Въз основа на един правителствен доклад, само 1 на всеки 3 деца в САЩ е физически
активно всеки ден. Само 1 на всеки 3 възрастни извършва препоръчителната физическа активност на
седмица, докато над 80% от юношите не извършват
достатъчно аеробни упражнения, за да изпълнят
препоръчителната норма.
„Изчислесно е, че в САЩ 190,000 смъртни случая
на година се отдават на отсъствие на редовна физическа активност“.
Физическата инертност се оказва също глобален
здравен проблем.
Но какво да кажем, ако извършвате ежедневни уп-

ражнения, но работата ви е уседнала? Проучвания
показват, че за да бъдем здрави, трябва да бъдем
активни през целия ден. Хора, които засядат продължително време, имат двустранно увеличен риск
от сърдечно заболяване, диабет и смърт. Така че,
освен редовното извършване на упражнения, трябва
да избягваме да седим продължително време. Ако
работата ви е на бюро, ставайте на всеки час и правете 5-минутна разходка. Занесете лично на колегата си, каквото имате да му изпратите по е-мейл.
Здравни ползи от упражненията
Знаете, че физическите упражнения са добри за
вас, но дали знаете колко са полезни? От предпазване на вашите сърдечни и кръвоносни съдове до
превенция на диабет и остеопороза и подобряване
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на настроението и когнитивните способности,
упражненията може да подобрят качеството
на вашия живот. Упражненията са по-добри от
хапчето, защото се прицелват към много заболявания наведнъж, при това без странични
ефекти.

1

Подобряват настроението,
състоянието на стрес и
безпокойство
Имате ли нужда духът ви да се повдигне
след един стресов ден? Направете енергична 30-минутна разходка. Упражнението оказва положителен ефект върху настроението и
намалява чувството на безпокойство и стрес.
След една-единствена тренировка се освобождават невротрасмитерите, които ни карат
да се чувстваме добре, като серотонин, допамин и норепинерфин, а техният ефект трае
два часа. Проучвания посочват, че редовните
аеробни упражнения намаляват и лекуват депресия със същия ефект, както медикаментите.

2

Контролират теглото и преборват
диабет тип 2
Опитвате ли се да отслабнете или да поддържате едно здравословно тегло? Диетата и упражненията играят критична роля за
контролиране на теглото. Много проучвания
посочват, че жени, които правят редовни упражнения по 45 минути 5 пъти в седмицата,
значително намаляват нивата на вътрекоремните мазнини. Този тип мазнини е най-опасен
и води до увелиен риск от инсулинова резистентност, повишен холестерол, кръвно налягане, диабет и определен вид рак. Жени, които правят упражнения 4–5 часа на седмица,
съкращават на половина риска от диабет тип
2 в сравнение с жени с уседнал тип на живот.

3

Намаляват сърдечни заболявания,
хипертония, инсулт
Надявате ли се да предотвратите сърдечно
заболяване или инсулт? Редовните аеробни
упражнения може да намалят нивото на лошия LDL холестерол и да увеличат нивото на
добрия HDL холестерол, като наред с това
понижат нивото на нездравословните триглицериди. За да се понижи кръвното налягане,
проучвания посочват, че трябва да правим аеробни и упражнения за издръжливост.

4

Понижават риска от рак
Желаете ли да намалите риска от раково заболяване? Проучвания посочват, че редовните упражнения предпазват от рак, като
подобряват имунната, белодробната и антио-
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ксидантната защити. Едно голямо проучване
показва, че мъже, които са били физически
най-активни, са намалили на половина смъртността в сравнение с тези, които са били физически най-инертни.

5

Подобряват здравето на мозъка и
паметта
Аеробните упражнения оказват непосредствени положителни ефекти върху мозъка.
Проучване посочва, че упражнение, което ни
прави да се изпотим, подобрява паметта, вниманието и концентрацията при младите, както и при възрастните и още по-възрастните.
То спомага децата със синдром на дефицит
на вниманието и хиперактивност да бъдат
по-спокойни и уравновесени.
Хора, които правят редовно упражнения, са
подобрили функцията на вниманието, която
зависи от префронталния кортекс. „Една-единствена тренировка може да подобри способността за смяна и фокус на вниманието и тази
фокусираност ще се задържи най-малко два
часа, според проучване на Др. Уенди Сузуки,
невроучен от Университета в Ню Йорк.”
Когато практикуваме редовно упражнения,
учените наблюдават увеличаване на обема
на хипокампуса—тази част от мозъка, която
е ангажирана с паметта и ученето. Др. Скот
МакГинис, инструктор по неврология в Медицински университет в Харвард, казва: „Още
по-удивително е откритието, че една програма
с редовни упражнения с умерено натоварване
в продължение на шест месеца или година се
свързва с увеличаване на обема на някои области в мозъка.”

6

Изграждат силни мускули и кости
Бихте ли искали да поддържате силни
кости и да намалите загубата на мускулна
маса с възрастта? Заемете се с редовни физически упражнения, за да редуцирате загубата на мускули и да поддържате силата си
с възрастта. Проучване твърди, че хора, които правят аеробика, упражнения за мускули и
кости, забавят остеопорозата, която настъпва
с възрастта.

7

Повишават енергийните нива
Доказано е, че упражненията са добър
енергиен бустер еднакво за здрави и за болни. Проучвания разкриват, че упражненията
покачват енергийните нива на хора, страдащи
от синдром на хроничната умора, рак и множествена склероза.

Въпреки това, ако сте били неактивни и сте мъж
над 40 и жена над 50, вземете разрешение от доктора, преди да се заемете със сериозни упражнения.
Загрявайте и разпускайте
Преди и след всяка сесия от упражнения правете 5-минутна разходка, за да загреете тялото.
Разпускайте с бавно ходене и разтягащи упражнения.
Аеробна активност
Избирайте дейности, с които натоварвате големи мускулни групи и които са ритмични и можете
да подъдражте продължително време, като ходене, джогинг, колоездене, плуване.
Упражнения за сила и гъвкавост

8

Релаксират и придават по-добро
качество на съня
Хора, които се упражняват редовно, имат по-спокоен, по-продължителен и дълбок възстановяващ
сън. Дълбокият сън спомага за контрол на стреса
и притеснението, подобрява здравето на сърцето
и подпомага имунитета.

9

Понижават риска от
невродегенеративни заболявания
Ако желаете да съхраните умствените си способности, най-добрият начин за целта е да правите упражнения всеки ден. В едно проучване
изследователи измерват общите упражнения за
деня на 716 хора в напреднала възраст, които нямат Алцхаймер. При контролно проучване 4 години по-късно резултатите показват, че 71 от хората
са развили Алцхаймер, но тези, които са правили
редовно упражнения, са намалили за себе си риска да развият тази болест с 52%.
Как да започнем?
Вземете разрешение от лекуващия лекар. Започнете с програма от умерени упражнения, която
е безопасна за повечето хора.

Важно е да включвате упражнения за сила и
гъвкавост 2 – 3 пъти седмично, понеже те имат
важни ползи за здравето, които са различни от аеробните упражнения. Упражненията за сила и гъвкавост защитават от болки в гърба и наранявания,
подъдржат костната якост, придават по-добра фигура и предотвратяват загубата на мускулна маса
и инвалидност с възрастта.
Честота
Добрата новина е, че вашата двигателна програма не трябва да се извършва наведнъж. Може
да си разпределите упражненията на две или три
сесии през деня.
Натоварване
Поддържайте активност в продължение на 10 –
30+ минути
Умереност
В Кения много от хората в късна зрялост имат
деформиран гръбначен стълб и ползват бастун.
Виждал съм също много хора да страдат от болка и деформация на колената и ставите на гръбначния стълб. Защо тези хора имат артрит и деформирани стави, след като ходят толкова много?
Причината е, че носят големи товари.
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Насоки за физическа активност за възрастни и деца 22, 23
Активност

Възрастни
Аеробни упражнения – умерени Или аеробни упражнения – енергични
Или комбинация от умерени и енергични упражнения

За оптимални здравни ползи и против напълняване

Честота

Степен на натоварване

5–7 дни/седм.

Бързо ходене, 5-6 км/ч /
Колоездене, 16 км/ч /
Плуване, умерено /
Косене на ливада /
Работа с гребло или мотика в
градината/
Кану, гребане 3-5 км/ч
Бързо ходене по нанагорнище
или изкачване на стълби / Бягане,
джогинг / Колоездене, 20-25 км/ч
/ Плуване, бързо лазене, бърз
кроул

всеки ден

Силови и разтягащи упражнения за крака, бедра, гръб,
корем, гърди, рамене и
ръце без тежести, машини
Гири, щанги и тежести, уреди, калистеника
Деца и възрастни на възраст 6-17

всеки ден

150+ мин. на седмица
115+ мин. на седмица

Енергично ходене, 5-6 км/ч.
Колоездене, 16–20 км/ч.
Градинарство: работа с гребло,
мотика, бутане на косачка

60 мин. всеки ден умерено упражняване

Лицеви опори, набирания, коремни преси Носене на тежки товари
Силово градинарство: копаене
или копане

2–3 дена на седмица

Аеробни упражнения
60 мин. активност
Упражнения за усилване на мускулатурата и костите

И така, виждаме, че движението само по себе
си невинаги е достатъчно; трябва да бъде от
подходящ тип и да се изпълнява умерено. Колоезденето и плуването са добри упражнения,
които не напрягат ставите. Те увеличават силата, гъвкавостта и координацията.
Къде да правим упражнения?
Проучване посочва, че упражненията сред
природата оказват мощен ефект върху настроението и самочувствието. Правенето на упражнения при реки, потоци, езера и океан предлага по-големи ползи. Така че по възможност
правете упражнения наоткрито сред дървета и
растения—по възможност в близост до вода.
Докато бях на посещение в един християнски санаториум и център за промяна на стила
на живот в САЩ, видях как пациенти с депресия бяха подлагани на успешно лечение чрез
растителна диета, съветване и т.нар. „интерактивни разходки сред природата.“ Пациентът
изпълняваше такива разходки с участието на
член на професионалния
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Време

екип и включване в позитивен разговор. Тези
енергични разходки сред природата оказваха
успокоящ и стабилизиращ ефект върху депресирания ум.
Ключови фактори за успех
За да извлечете здравните ползи от упражненията за ума и тялото си, използвайте следните ключове към успеха:
1. Правете упражнения най-малко 5 дни в
седмицата в продължение на 30-60 минути, за
да оптимизирате шансовете си да формирате
доживотен навик.
2. Подбирайте упражнения, които ви харесват. Променяйте типа упражнения за разнообразие.
3. Намерете си партньор в упражненията,
съсед или кучето, и ще очаквате с нетърпение
тренировката си за деня.

„Всички, които биха могли,
трябва да ходят наоткрито
всеки ден, лято и зима. Една
разходка, дори през зимата,
ще се окаже по-полезна за
здравето от всяко лекарство,
което лекарите може да
предпишат.“ 27
Замисляли ли сте се някога кой ви събужда всяка сутрин, кой поддържа дробовете ви да дишат и
сърцето ви да помпи? Откъде добивате сила, за да
станете и да отидете на работа, както и да правите
упражнения всеки ден? Библията казва: „Понеже в
Него [Христос] живеем, движим се и съществуваме”
(Деяния 17:28). Всеки дъх, който поемаме, всяко туптене на сърдечния ритъм и всяка стъпка, която правим, достига до нас чрез силата на Христос, нашия
Създател!
Като отивате на бърза разходка сутрин, защо не
благодарите на Бога за живота и здравето, които ви
е дал? А също, помолете Го да ви помогне да се придържате към вашата двигателна програма. Ако правите това, Той е обещал: „Онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат като орли.
Ще ТИЧАТ и няма да отслабнат, ще ХОДЯТ и НЯМА
ДА СЕ УМОРЯТ” (Исая 40:31).
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Как да подобрите
работата на
мозъка си

Драган Иванов,
доктор по медицина

Мозъците управляват света и
контролират всичко. Мозъкът е
алфата и омегата на всичко. Всичко започва и приключва в мозъка.
Мозъкът е източникът на нашите емоции, органът на любовта,
духовността и личността. Един
здрав ум прави по-лесно тези
умствени и емоционални способности да се изяват в живота ни,
докато един увреден или компрометиран мозък прави нещата много по-трудни.
Качеството на ефективността на
нашия мозък определя качеството
на самия ни живот: колко щастливи ще бъдем, доколко ще се разбираме с другите, колко успешни
ще бъдем на работа, какъв ще
бъде курсът на живота ни и как
ще приключи. Един здрав мозък е
по-упорит, по-задълбочен, по-романтичен, по-креативен и по-богат, отколкото един изтощен и компрометиран мозък.

Добрата новина: Нашият мозък има потенциала да функционира по-добре! Гените
не са съдба. Не се налага да останем доживотни жертви на собствения генетичен материал и погрешния си избор и действия в миналото. Като подобрим стила си на живот, можем да окажем положителен ефект върху работоспособността на мозъка си.
Множество научни изследвания посочват, че един здравословен, мъдър и духовен
живот подобрява мозъчните функции. Липсата на знание и образованост относно мозъка е това, което представлява най-голямата опасност. По тази причина мъдрецът
Соломон ни напомня: „Колко по-добре е да придобиеш мъдрост, отколкото злато! И
да придобиеш разум е за предпочитане пред сребро!” (Притчи 16:16).

Желаете ли да промените и подобрите качеството
на живота си? Започнете от своя мозък!
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1. Ежедневни навици, които
увреждат мозъка

които крадат вниманието ни, по-важно от всякога
е да научим как да изостряме концентрацията
си, казва Даниъл Голман в книгата си:

Нашите ежедневни нездравословни навици на
живот са най-голямата спънка пред собствения
ни успех и щастие. Да разгледаме някои от тези
навици, които навреждат на мозъка ни и водят до
преждевременно остаряване и влошаване на умствените способности. Според психолога Даниъл
Голман (Способността да се фокусираме: Скритият двигател към съвършенство), фокусирането на
вниманието ни върху входящия поток от текстови
послания, емейли, фейсбук известия, излага на
по-голяма опасност нашия коефициент на интелигентност и концентрация, отколкото пушенето
на марихуана. Прибавете към това новини, телефонни разговори, туитове, блогове и разговори
по социалните мрежи, всичко това пренатоварва менталните ни процеси и води до замаяване,
умора, понижена концентрация и влошаване на
интелигентността сред децата, младежите и възрастните. В днешния свят, където всичко се движи
толкова бързо, не е трудно да се изолираш, разсееш и пренатовариш с информация. Подобно на
един уморен мускул, целенасоченото фокусиране
на вниманието отслабва с времето, докато стресът достигне точката на умствено изтощение.

„Способността да се фокусираме: Скритият
двигател към съвършенство“.
Освен че уврежда мозъчните ни функции, неконтролируемото ползване на електронните
средства за комуникация унищожава персоналната комуникация и междуличностните взаимоотношения. Социалните мрежи нарушават емоционалните връзки. За да се сближиш с някого,
се изисква взаимно внимание и в голяма степен
възможност за взаимно фокусиране един върху
друг. И понеже се оказва, че всеки ден сме заливани от медии, които отвличат вниманието ни,
това само изостря нуждата ни днес да се научим
как да изграждаме топли междуличностни взаимоотношения. Нашата неспособност да устоим
на навика да си проверяваме пощата или фейсбука и да задържим вниманието си фокусирано
върху човека, който ни говори, води до „отхвърляне.“ Според психолога Даниъл Голман, този
жест говори на другия: „Все ми е едно“ какво се
случва тук и сега.
Електронната комуникация е неотменима форма на съвременното взаимодействие, но вместо
постоянно да си проверяваме електронната
поща, много по-добре е да си заделим определено време през деня или седмицата за тази
цел. Това ще ни помогне да посвещаваме времето си на неща, които са действително от значение и спестяват време. Членовете на нашето
семейство, приятели и други хора са по-важни,
отколкото всички известия в света! Без значение
колко пари имаме и без оглед на степента на успех, в края всеки констатира, че хората са тези,
които са от значение! Защо? Понеже извличаме
повечето радости в живота и щастието си от нашите взаимоотношения с другите.

Следователно, когато енергийните ресурси на
нашия ум се изчерпат, време е да спрем и да научим как да възстановим един изтощен мозък. Мъдро решение е да се откъсваме регулярно от безкрайния и опасен входящ поток на информация.
Ровенето в интернет и гледането на телевизия не
отпочива един пренатоварен мозък. Аналогично,
една разходка в многолюден град не ободрява мозъка ни, а по-скоро го напряга и уморява. Само
когато прекарваме време сред зелените места в
природата, можем да освежим мозъка, да регенерираме способността му да се фокусира и да си
възвърнем умствения мир. Да, именно природата
е мястото, което Създателят е бил приготвил като
жилище за човека: „И Господ Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото
беше образувал” (Битие 2:8, 15).
Макар да се смята, че „да се обръща внимание“
е изгубено умение, това е ключът към удовлетворението, продуктивността и добрите взаимоотношения, както лични, така и професионални.
Способността да се фокусираме е това, което
разграничава експертите от аматьорите, както
и хората с посредствени от тези с блестящи резултати. Именно фокусът е, който играе огромна
роля за успеха в живота. Ако искаме да напредваме, да придобиваме ново познание и да постигаме успех във време, когато постоянно има неща,

2. Физическа активност
Практикуването на ежедневна физическа активност 30 до 60 минути до голяма степен възстановява мозъка и подобрява работата му.
Упражненията увеличават концентрацията на
невротрофичния фактор, който регенерира увредените клетки. По време на физическа активност се наблюдава увеличено производство
на мелатонин и ендорфини, които повлияяват
благоприятно умствените процеси, чувствата и
цялостното здраве. Най-добрата дейност са аеробните упражнения (ходене, джогинг, колоездене, плуване), които покачват сърдечния ритъм
и предизвикват полезно изпотяване. Особено
важно е да се изпълняват аеробни упражнения,
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след което да се направи прекъсване и да се учи
периодично. Комбинацията от физически упражнения и умствено усилие произвежда най-добрите резултати и представлява най-мощният и ефективен
мозъчен стимулатор. Без значение на каква възраст
сте, физическата активност спомага мозъкът ви да
остане здрав. Без упражнения ставаме по-слабо интелигентни, мозъкът ни остарява преждевременно,
напълняваме и със сигурност се чувстваме по-малко щастливи. От началните страници на Библията
Бог заповядва на съвременния човек „с пот на лицето си ще ядеш хляб“ (Битие 3:19).
3. Слънчева светлина

4. Ефектът на съня

Слънчевата светлина и витамин D стимулират мозъчната активност и спомагат
за производството на приятни емоции. При хора,
които имат завишени кръвни нива на витамин D, се
наблюдава значителен и трайно подобрен фокус
и скорост на обработване на информация в мозъка. Поддържането на оптимално ниво на витамин
D в тялото чрез ежедневно излагане на слънчева
светлина осигурява оптимална умствена функция.
Слънчевата светлина и витамин D спомагат за превенция и лечение на хронична умора, безсъние,
безпокойство, депресия, Паркинсон и Алцхаймер,
шизофрения и преждевременно остаряване на мозъка.
Наред с това слънчевата светлина е важна за синтеза на невротрансмитери—серотонин и мелатонин. В допълнение към многообразните му ползи за
тялото, мелатонинът подобрява умствените процеси, особено паметта, концентрацията и умствената
издръжливост. Слънчевата светлина е необходима
също за синтеза на хормона против депресия—серотонин—хормона на щастието. Проучвания посочват, че серотонинът и мелатонинът играят важна
роля за функциите на ума, особено в предния дял
на мозъка (фронталния лоб). Понижените нива на
излагане на слънце са свързани с три пъти по-висок
риск от влошаване на когнитивните способности.
Посланието на Соломон достига до нас днес: „Наистина светлината е сладка и е добро за очите да
виждат слънцето” (Еклесиаст 11:7).

Всяка нощ имаме нужда да спим най-малко 7 до 8 часа. Адекватният качествен сън е необходим за
регенерирането на мозъка и паметта. По време на сън мозъкът сортира информацията, постъпила през деня, и я
складира за последваща употреба. Ако не получим достатъчно сън, този процес не се случва, което се отразява в
забравливост и неспособност да си спомним това, което ни е необходимо в даден момент. Хората, които не спят
достатъчно, имат по-ниска концентрация, затруднения да се фокусират и забавено мислене. Прецизността на
човешката памет спада с около 25-30% единствено поради липса на сън.
Сънят е съществен за подмладяване и регенериране на мозъка. Безсънието се свързва с депресия. Крайно
необходимо е да заспиваме преди посреднощ, понеже мелатонинът се синтезира максимално между 12 часа през
нощта и 3 часа сутринта, при условие че сме дълбоко заспали по това време.
Избягвайте да правите упражнения преди лягане. Това е време за разпускане и превключване в режим на подготовка за сън. Приемът на чай от маточина или пасифлора, потапянето на краката в топла вода, слушане на
релаксираща християнска или барокова музика са някои отлични дейности, които ще ви помогнат да се отпуснете
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вечерта. Поддържане на една нагласа на благодарност, четене на Псалми, говорене с Бога в молитва,
възлагане върху Него на всичките ви грижи, проблеми и безпокойства, ще ви помогне да се радвате на
добър и щастлив сън.
5. Ефектът на алкохола
Алкохолът е невротоксин, който може да
причини увреждане на мозъка. Той намалява общия кровоток през мозъка, потиска предимно фронталния лоб и намалява концентрацията на
мелатонин и други невротрансмитери, участващи в
паметта и ученето. Противно на всеобщото вярване,
червеното вино е нездравословна напитка. Алкохолът има увреждащо въздействие върху мозъка, дори
да не води до напиване. Приемът дори на една чаша
вино излага мозъка на риск, особено при младите до
25-годишна възраст. Алкохолът е по-токсичен за жените, отколкото за мъжете. „Не гледай виното, че е
червено, че искри в чашата, че се поглъща гладко,
защото накрая то хапе като змия и жили като усойница ” (Притчи 23:31, 32). “
6. Ефектът на тютюна
Пушенето води до спад в концентрацията на кислород в мозъка и отслабва всички
умствени процеси, причинявайки главоболие, безпокойство, депресия и повишена раздразнителност.
Пушенето е много по-опасно за мозъка и цялостното
здраве, отколкото е пренебрегването на личната хигиена—къпане и хигиена на устата.
7. Ефектът на кафето
Кафето има множество отрицателни въздействия върху мозъка и тялото. Кафето
намалява кръвотока към мозъка, причинявайки дехидратиране. Нарушава съня, понеже блокира аденозина—веществото, което ни помага да заспим; то
понижава концентрацията на мелатонин, причинява
стрес, безпокойство и главоболие. Употребата на
кафе е пристрастяваща. Ако искаме да стимулира
мозъка си и да благоприятстваме добро настроение,
можем да изпием чаша вода с лъжица мед или пчелен прашец и прясно изстискан лимон. Това е здравословна напитка, която ще стимулира мозъка и тялото без никакви странични ефекти.

Алкохолен

Нормален
концентрацията на кортизол и стреса. Този вид музика
играе съществена роля при лечение и превенция на
безпокойство и депресия. Тя настройва настроението
за аналитична мисъл, подбуждайки ни да се запитаме:
кой съм аз, откъде идвам и накъде отивам. Музиката е
уникална в способността си да стимулира както лявото, така и дясното полукълбо на мозъка.
От друга страна, синкопираната музика със силно изразен ритъм, индуцира нищожен отговор във фронталния лоб, докато причинява огромен емоционален отговор с нищожна логическа и морална интерпретация.
Проучване, проведено върху мишки, които са слушали
софт рок в продължение на 8 седмици, посочва, че паметта им не се е възвърнала 3 седмици след преустановяване на музиката. Наблюдавало се трайно мозъчно увреждане, докато класическата музуика нямала
никакъв подобен негативен ефект. Музиката със силен
ритъм (рок енд рол и подобен стил) може да доведе до
депресия, деструктивно поведение и дори самоубийство. Бъдете внимателни в избора
си на музика.

8. Ефектът на музиката
Проучвания посочват, че слушането, свиренето и пеенето на християнска или барокова музика—Бах, Хендел, Хайдн, Моцарт, Вивалди
и други—възстановява и укрепва мозъка; тя буквално
променя и подобрява структурата на мозъка. Докато
всяка музика навлиза в мозъка ни чрез емоционалните зони, само класическата произвежда положителен ефект върху фронталния лоб, подобрява емоционалното и менталното ни състояние и редуцира
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9. Позитивно мислене
Ключът към здравето не се състои
само в к онсумиране на растителна
диета, ежедневни упражнения, здравосл ов но телесно тегл о, 8 часа сън и провеждане
на редовни медицински прегледи. Безспор но всички тези фак тори са от критично зна чение за оптимално здраве, но има други,
по-съществени фак тори, а именно начинът,
по к ойто мислим и чувстваме.
Апостол Павел ни прик анва да променим
мислите си, а не да се съобразяваме с този
свят: „Не се съобразявайте с този свят, но
преобразявайте се чрез обновяването на
ума си, за да познаете от опит к аква е Божи ята воля - това, к оето е добро, благоугодно
и съвършено“ (Римляни 12:2).
Мислите са мощни! М озъкът и тял ото ни
реагират на всяк а наша мисъл. Всеки път,
к огато имаме мисъл, мозъкът ни освобожда ва химик али, наречени невротрансмитери.
Депресията често следва в резултат от без умни, нек онтролирани негативни мисли, а тя
удвоява риск а от Алцхаймер. В същото вре ме депресията отблъсква другите хора от
нас и увеличава изолацията и самотата ни.
Ежедневните негативни, притеснителни,
тъжни или гневни мисли подобно на ток си ни разрушават мозъчните к летки и водят до
химичен дисбаланс в мозък а и до неприят но емоционално състояние. Когато имаме
мрачни и притеснителни мисли, лимбичната система става много ак тивна и се прена грява. Резултатът е меланхолия, депресия,
безпок ойство и панически атаки. Д обрите
и щастливи мисли стим улират освобожда ването на ендорфини и ок ситоцин, к оито
успок ояват дълбок ата лимбична система и
спомагат да се чувстваме добре. Същата
рецепта намираме и в Библията: „Най-на края, братя, всичк о, к оето е истинно, к оето
е честно, к оето е праведно, к оето е чисто,
к оето е достойно за обич, к оето е благодат но, ак о има нещо добродетелно и ак о има
нещо похвално, това зачитайте” (Филипяни
4:8).
Начинът, по к ойто мислим, е навик. Мисленето и говоренето за обезсърчителни и
депресиращи теми е навик, к ойто се дъл жи на отсъствие на мисл овно възпитание.
Повечето хора смятат, че мислите си идват
от самосебе си. Но това, к оето обезателно
трябва да разберем, е, че от нас зависи да
отправим предизвик ателство към негативни те си мисли, думи или образи, к оито изникват в ума ни. Тези мрачни негативни мисли
често пъти съставляват базата за развитие
на безпок ойство, депресия и други пробле -
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ми в живота. Мъдрецът Сол омон к азва: „Ве сел ото сърце е благотворно лек арство, а
унил дух изсушава к остите” (Притчи 17:22).
10. Винаги правете нещо
ново
М онотонността у бива мозък а, до к ато динамичният живот, к ойто поднася
промяна и преплетени предиз вик ателства,
стим улира растежа м у. Следователно, ви наги правете нещо ново. Избягвайте да жи веете на автопил от. Не повтаряй те едни и
същи дейности ден след ден. Постоянно се
опитвайте да научавате нещо ново—чу жд
език, свирене на инструмент, ново умение
или ново хоби. Правете нови упражнения.
Използвайте тези части от мозък а, к оито не
използвате регулярно, и так а ще развиете
талантите, к оито вече имате, к ак то и онези
мозъчни струк т ури, к оито са вече развити.
Умственото усилие и умствените упражне ния са най-добрият начин да запазите мо зък а си от преждевременно остаряване и
вл ошаване. М озъкът расте и се развива,
к огато се напряга извън границите си. Из ползвай мозък а си, защото в противен слу чай той ще умре!
Същността на развитието на мозък а, к ак то и на цял ото същество, е балансираното
и хармонично развитие на всички умствени,
физически и духовни спос обности.
Източн ици:
1 Gol eman, D ., Focus: The H i dden D ri v er of
E xcel l ence, B l oomsbury P ubl i shi ng, 201 3.
2 H erman A . E ., Vi sual Intel l i gence: S h ar pen Your
P ercepti on, C hange Your Li fe; 3. E amon Dolan/
H oughton Mi ffl i n H arcourt, 2016.
3 A men G. D ., Magni fi cent Mi nd at A ny Age,
H armony, 2008.
4 A men G. D ., H eal i ng The H ardw are of The Soul;
2002.
5 A men G. D ., C hange Your B rai n, C hange Your
Li fe, 1998.
6 P i nk H . D . A ., W hol e N ew Mi nd: W hy Right B rai ners Wi l l R ul e the Future; 2015.
7 B l ondeau N 1, N guemeni C , D ebruyne DN, Piens
M, W u X , P an H , H u X , Gandi n C , Li psk y
R H , P l umi er JC , Mari ni A M, H eurteaux C.
N europsychopharmacol ogy. S ubchroni c alphal i nol eni c aci d treatment enhances brai n
pl asti ci ty and exerts an anti depressant ef f ect :
a versati l e potenti al therapy for stroke. 2009
N ov;34(12):2548-59. doi : 10.1038/npp.2009. 84.
E pub 2009 Jul 29.
8 Josh A ., Li nol ei c A ci d H el ps Improve Br ain,
H eart, S ki n, B one and R eproducti ve H e alt h; DM N,
C N S ; S eptember 6, 2018
9 N edl ey N ., The Lost A rt of Thi nki ng, Nedley
P ubl i shi ng, 2011.

........................

Здравни ползи
от упование в Бога
Уолтър Лукич

К

огато Ашли получи диагноза за рак на гърдата, се обърна към вярата си, за да намери смисъл и насърчение в тези трудни моменти. „Този рак ми помогна да обновя духовността си и ме накара да се уповая
напълно на моя Създател. Убедена съм, че Бог иска да помогна на повече хора,“ каза Ашли. След шест
месеца агресивно и дори болезнено лечение, Ашли се чувства достатъчно добре сега, за да се върне на работа.
В градчето, където живее, често съветва други, изправени пред своите диагнози за рак, и споделя с тях своето
пътуване на вярата.
Духовността оказва силен ефект върху лечението на болестите, дължащи се на стила на живот, като хипертония, сърдечни заболявания, дори рак, като контролира стреса и засилва имунната система. Ние сме духовни същества, независимо дали се считаме за религиозни, или не. Духовното измерение на човешката ни същност има
общо с целта и смисъла в живота.
Духовност и здраве
През последните няколко десетилетия медицинската общност
изучава връзката между духовността и здравето. Знаете ли, че
едно от най-последователните открития сред различни расови
групи е, че духовността повлиява съществено качеството на живот? Тези ползи се постигат чрез упражняване на вяра в Бога. Те
са описани на Фигура 1 от изследовател от Университета в Дук.1

Вярата в Бога благоприятства добро здраве

1

Ходенето на църква и личното посвещение засилва религиозната верска система на човека.

2

Една силна религиозна верска система повлиява съществено благосъстоянието, когато се съпровожда от
високо ниво на религиозна сигурност
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3

Хора със силна религиозна вяра отчитат:
по-голямо лично щастие
по-високо ниво на удовлетворение от живота
по-малко негатини психологически последици от
травматични житейски събития

Авторът заявява: „Противно на популярния мит,
че християнската вяра е лоша за здравето, публикуваното изследване показва, че вярата се свързва с
по-дълъг живот и по-широк спектър на здравни ползи. По-конкретно, вярата се свързва с по-добро умствено здраве.”2 Вижте Фигура 1.
Дали всеки, който казва, че има вяра в Бога, се възползва от предимствата за здравето? Авторите подчертават: „Като цяло фактите разкриват, че най-голяма полза извличат хора, които са искрено посветени
на Бога, които са „вътрешно религиозни“, вярата на
които променя тяхното мислене, поведение и взаимоотношения.”2
Това е прекрасна новина. Тогава, да вярваме ли в
Бога и да ходим ли на църква, само за да извлечем
възможните ползи за здравето? Авторите заявяват:
„Християните не трябва да огласяват здравните ползи като първостепенна причина някой да започне да
вярва в Христос. Исус дойде на света, за да изработи далеч по-дълбоко преобразяване в живота на
хората, отколкото просто да лекува болести.”2 Освен
тези ползи, Бог предлага свобода от болката, страха,
смъртта, а също вечен живот с Него.
Ходенето на църква може да ви помогне да живеете по-дълго
Дали хората, които ходят на църква, живеят
по-дълго? Едно голямо проучване посочва, че доходите и образованието оказват слабо влияние върху
здравето, но редовното ходене на църква се свързва
със 7 години по-дълга продължителност на живота и
още 14 години при афроамериканците. 3
Фигура 1

Едно ново проучване от Училище за обществено
здраве Harvard T. H. Chan установява, че за жени,
които посещават църковни служби повече от веднъж седмично, рискът от смърт е с 33% по-нисък в
сравнение с жени, които никога не ходят на църква.
Изследователите заключават: „Честото посещаване на религиозни служби се свързва със значително по-слаб риск от смъртност по различни причини,
вкл. смъртност по причина на сърдечносъдови и
ракови заболявания сред жените.”4
Друго интересно проучване изследва близо 4000
мъже и жени и установява, че хората, които се
молят и/или изучават Библията всеки ден, имат
устойчиво по-ниско кръвно налягане.5
Упование в Бога или социална подкрепа?
Известно ни е, че хората, които посещават религиозни служби, имат също социална подкрепа от
вярващи с подобен манталитет. И така, човек може
да каже: „Социалната подкрепа е това, което подобрява здравето, а не упованието в Бога. Мога да се
присъединя към ротари клуб и да си извлека същите ползи за здравето.“ Проведено е проучване сред
две различни еврейски селскостопански общности,
за да проучат този въпрос.

Духовността и здравето
Щастие и удовлетвореност
в живота

Благосъстояние, оптимизъм,
надежда

По-малко престои в болница

Цел и смисъл в живота

Понижено кръвно налягане

По-малко сърдечни заболявания

По-добра адаптация след загуба на
близък човек

По-слабо чувство за самота

По-малко депресия и притеснение

По-добро умствено здраве

Стимул да се следва здравословен
стил на живот

Понижени нива на самоубийство

Понижена злоупотреба с алкохол и
наркотични вещества

По-добра брачна стабилност

По-голяма продължителност на
живот
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Проучването сравнява 11 религиозни кибуцими с 11 светски кибуцими в Израел. Резултатите удивително демонстрират, че смъртността сред хората в светската група била
два пъти по-голяма в сравнение с религиозната група.6
В началото

Според Библията Бог, Който е една любяща
върховна Личност, е направил човешките същества по собствения Си образ: „Бог създаде
човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.” (Битие
1:27). Бог надари човека с разум, съвест, свобода на избора и капацитет да Го познава. Създателят разви едно взаимоотношение с човека
и му даде смисъл и цел в живота.
Щастието и благосъстянието са гарантирани на човека, само когато той поддържа една
близка връзка със своя Създател. Но това взаимоотношение бе подложено на изпит чрез
един семпъл тест. Трагично е, че първият мъж и
жена не издържаха изпита. Те послушаха врага
на Бога и направиха точно това, което Бог изрично им бе казал да не правят. И веднъж, след
като първата двойка избра да не се покори на
изричната заповед на Създателя, човешкото
им естество и околната природна среда се промениха драматично. Те станаха грешници, отчуждиха се от Бога и един от друг. В резултат,
целият човешки род стана смъртен и подложен
на болести.
Защо можеш да Му уповаваш?
Задавали ли сте си въпроса: „Мога ли да доверя на Бога целия си живот? Дали Той се интересува лично от всеки един? Бог те обича и
те кани да влезеш в едно приятелско взаимоотношение с Него. Той казва: „Да, с вечна любов
те възлюбих и те привлякох с милост. ” (Еремия
31:3).
Бог изля любовта Си към нас, когато даде цялото небе в един дар—дара на Своя Син Исус
Христос. „Бог толкова възлюби света, че даде
Своя Единороден Син, за да не погине нито
един, който вярва в Него, а да има вечен живот.
Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за
да съди света, а за да бъде светът спасен чрез
Него.” (Йоан 3:16, 17).
Бог ни обича толкова много, че ни нарича
Свои синове и дъщери: „Вижте каква любов ни
е дал Отец – да се наречем Божии деца ” (1
Йоан 3:1).

Той иска да бъде твоят личен Съветник, твоят могъщ Бог, твоят небесен Баща и твоят Княз
на мира. Ето защо Библията казва: „Защото ни
се роди Дете, Син ни се даде; и управлението
ще бъде на рамото Му; и Името Му ще се нарече: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на
вечността, Княз на мира” (Исая 9:6).
Може да имате пълно, неполклатимо доверие в Божията мъдрост, сила и благост. И, да,
можете напълно да доверите живота си, плановете си, семейството си, притежанията си,
приятелите и враговете си в ръцете на вашия
Създател и безусловно да следвате Неговата
воля. Неговата мисия е „да превържа съкрушените по сърце, да проглася освобождение на
пленниците и отваряне на затвора на вързаните” (Лука 4:18; вж. Исая 61:1). Всеки един от нас
се нуждае от някакво изцеление—физическо,
умствено или духовно. Всчики сме били съкрушени и сме се нуждаели от утеха; повечето от
нас имаме лоши навици и зависимости, от които трябва да се освободим. Исус дойде, за да
ни даде силата да се освободим от всички тях!
Бог е моят Пазител
„В Бога съм положил упованието си. Няма да
се уплаша, какво ще ми стори човек?” (Псалм
56:11).
Бог е моят Съветник

Когато се намираш на кръстопът в живота
си, пред очите ти всичко е неясно и изгледите са неумолими, винаги можете да положите
упованието си в Бога.
„Уповавай се на Господа с цялото си сърце
и не се облягай на своя разум. Във всичките
си пътища познавай Него и Той ще прави равни пътеките ти” (Притчи 3:5, 6).
Бог е моят милостив Баща

„Както баща жали деца, така жали Господ
онези, които Му се боят, защото Той познава нашия състав, помни, че ние сме пръст ”
(Псалм 103:13, 14).
Бог е източникът на моята сила
„Не знаеш ли? Не си ли чул? Господ е вечният Бог, Създателят на земните краища.
Той не се уморява и не отслабва, разумът
Му е неизследим. Той дава на уморените
сила и умножава мощта на немощните”
(Исая 40:28, 29).
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„Сине мой, не забравяй закона Ми и сърцето ти
нека пази заповедите Ми, защото те ще ти прибавят
дългоденствие и години на живот, и мир”
(Притчи 3:1, 2).
Бог е Князът на мира
Няма защо да се притеснявате и да се страхувате.
Можем да отнасяме всяко притеснение и всеки проблем при Бога в молитва. Можем да вярваме, че Той
ни чува, а после да Му благодарим, че ни отговаря.
„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с
молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с
благодарение; и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос
Исус ” (Филипяни 4:6, 7).
Бог е Този, който ми осигурява всичко
„И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще
ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем? Защото към всичко това се стремят езичниците; понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете
от всичко това. Но първо търсете Божието царство и
Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави ”
(Матей 6:31-33).
Преодоляване на зависимости
Имах възможността да обслужвам като пастор няколко бивши алкохолици и наркомани. Преди да се
свържат с мен, тези хора са били членове на Анонимна комуна на алкохолиците от 5 до 35 години.
Неотдавна присъствах на едно тяхно събиране,
на което честваха 5-та година трезвеност на един от
тези хора. Тази среща беше едно незабравимо полезно преживяване за мен, не само защото се радвах, че приятелят ми е преодолял тази зависимост,
но също заради свидетелствата, които чух както от
него, така и от други.
Всички те започваха с това, че упованието им в
Бога или „Висшата Сила“, както и приятелството
с хора, които уповават в Бога, са им помогнали да
се освободят от това пристрастяване. Уповавайки в
Бога, един от тези някогашни алкохолици е предал
напълно живота си на Бога и тази година бил кръстен. Другият, с Божията помощ, върви по неговия път.
Упованието в Бога носи чудни резултати в живота
на хората. То лекува емоционалните им рани, прави ги свободни от зависимости, възстановява развалените им отношения, носи облекчение от стреса,
безпокойството, притеснението и депресията. Упованието в Бога носи изцеление на цялото тяло и дава
надежда за бъдещето. Библията ни уверява в тези
резултати, а научните проучвания го потвърждават.
Но най-удивителната истина е, че упованието в
Бога възстановява прекъснатите ни отношения с нашия небесен Баща и нас, като Неговите своенрави
деца. Упованието в Бога и вярата в Неговия Син,
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Исус Христос, прави достъпна за нас окончателната
награда–вечен живот и непрестанно приятелство с
Него!
Започни да Му се доверяваш от днес
Опитвали ли сте се да внесете промени в стила
си на живот? Борели ли сте се да преодолеете зависимости, но без особен успех? Добрата новина е,
че можете да формирате здравословни начини на
живот, не като се опитавте, а като уповавате. За да
преживеем трайни промени, трябва да осъзнаем
колко неефективни са усилията ни да преборим заболяването или пристрастяването. След това трябва
да признаем, че имаме сериозен здравен проблем,
който може да доведе до смъртоносни последици.
Третата стъпка е да научим как да се уповаваме.
„Да се уповаваме на кого?” Вярваме, че единствената Висша Сила, достойна за пълно упование, е Бог,
Създателят на универса. Приканваме ви да положите доверието си в Бога, който ви е сътворил по Свой
образ, който ви обича и който умря за вас (вж. Йоан
3:16).
Ако желанието ви е да имате един по-здрав, щастлив и смислен живот, свързвайте се с вашия Създател чрез ежедневна молитва, като четете Святата
Библия—Неговото любящо писмо към вас— и като
общувате с вярващи със сходен манталитет. И между
другото, стъпете в църква тази седмица и започнете
да преживявате големите благословения, които Бог е
запазил за тялото, ума и духа ви!
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РАСТИТЕЛНИ
РЕЦЕПТИ

10
порции

Съставки:

Супа от нахут | Марлин Балбах
3 чаши нахут
2 с.л. олио или вода
1 с.л. намачкан чесън
1 голяма глава нарязан лук
4 средно големи нарязани на

кубчета моркова
6-10 стръка нарязан кервиз
4 дафинови листа
3 ч.л. сол
1 нарязана чушка-рибка или из-

Указания:
1. Измийте нахута, накиснете в 10 чаши вода и оставете
да престои през нощта.
2. На другия ден изхвърлете водата и изплакнете обилно.
Поставете нахута в тенджера и покрийте с 5 см вода.
3. Оставете нахута да заври и нека ври на слаб огън 6090 минути, докато зърната омекнат. (Ако живеете на по-висока
надморска височина, ще ви отнеме повече време, за да сварите нахута.)
4. Докато нахутът се готви, подгответе зеленчуците. Задушете леко лука и чесъна в мазнина или вода.
5. Прибавете морковите, целината, дафиновите листа,
солта и червената люта чушка.
6. Разбъркайте. Затворете с капак и оставете на огън 5
минути, като разбърквате и не допускате да загори. Оставете
под капак.
7. Добавете 6 чаши гореща вода. Осатвете супата да заври. Намалете котлона и оставете на слаб огън 20 минути,
докато всички зеленчуци омекнат. Добавете сготвения нахут и
оставете на слаб огън още 10 минути. Опитайте на сол. Добавете магданоза и поднесете.

сушена люта чушка
6 чаши гореща вода
¼ чаша магданоз
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8
порции

Съставки:

Супа от червена леща | Марлин Балбах
Тази прекрасна рецепта е лесна за изпълнение и е препълнена със здравословни съставки, за да ви пази от настинки.

1/3 чаши червена леща
с.л. светъл зехтин
1 чаша нарязан лук
4 скилидки намачкан чесън
½ чушка-рибка, накълцана

7 чаши гореща вода
1 ч.л. пресен накълцан джинджифил (по избор)
2 ч.л. морска сол
2 дафинови листа

2 чаши накълцани домати или 2
с.л. доматено пюре
2 средно големи нарязани моркова
1 чаша нарязан кервиз
1 ч.л. куркума

Указания:
1. Измийте червената леща и накиснете във вода, докато
подготвяте зеленчуците. Измийте повторно, сложете в тенджера.
2. Задушете лука в зехтина няколко минути. Разбъркайте и
добавете джинджифила, чесъна, чушката и солта.
3. Добавете дафиновите листа, куркумата и кимион. Бъркайте непрекъснато.
4. Добавете нарязаните домати или доматеното пюре,
морковите и кервиза.
5. Добавете накиснатата и измита леща. Разбъркайте за
минута, а после добавете 7 чаши гореща вода. Оставете да
заври и нека ври на слаб огън 25 минути, докато лещата се
разпука. Опитайте на сол.
6. Добавете нарязания силантро или магданоз и лимонени
резенки за гарниране.

6
порции

Съставки:

Западняшко чили | Лилиан Балбах
½ ч.л. зехтин
1½ чаши нарязан лук
¼ чаша нарязана зелена чушка
камби
3 скилидки намачкан чесън
2 с.л. чили на прах или на вкус
¼ чаша доматено пюре

Указания:
Задушете лука, камбито и чесъна, докато омекнат, 4–5
мин.
Добавете подправките и соята (ако ползвате), задушете 1
мин.
Добавете останалите продукти и оставете да заври.
Намалете котлона и оставете на слаб огън, докато ароматите се смесят, 30-45 мин.
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1 ½ ч.л. смлян кимион
1/8 ч.л. сух риган
¾ ч.л. сладък червен пипер
3 чаши соя на гранули (по избор)
1 консерва (425г) черен боб, оцеден
1 консерва (425г) червен боб, оцеден

1 консерва (425г) шарен бледокафяв боб, оцеден
1 консерва (425г) нарязани на кубчета домати
1 с.л. чушка-рибка или умерено
люто чили
1 ½ чаши вода

12
порции

Съставки:

Печени картофи | Лилиан Балбах
10–15 картофа
1 чаша лук, ситно нарязан
2 ч.л. сол или на вкус
2 с.л. подправки като за пиле
1 1/2 чаши кашу, измито в топла

вода
3 1/2 чаши вода

Указания:
1. Обелете и нарежете картофите. Подредете картофите
и лука на пластове в тава.
2. Смелете кашуто с половината от водата, докато стане
на крем. Добавете останалата вода и подправките.
3. Излейте сместа от кашу върху картофите в тавата. Внимавайте кремът да достигне до всички картофи.
4. Изпечете покрити 45 мин. на 200ºC.
5. Махнете капака и доопечете още 15 мин.

Порции:
2 пайа

Съставки:

Бърза зеленчукова тарталета | Лидия Вончина
½ чаша кашу на парченца
1 чаша вода
453 г тофу
1 с.л. лук на прах
½ ч.л. чесън на прах

2 с.л. царевично брашно
1 с.л. лимонов сок
3 с.л. ам. рецепта „подправки за
пиле“
1 голяма глава нарязан лук

2 чаши нарязани зеленчуци

Указания: | Пълнеж:
1. Съчетайте 2 зеленчука (гъби, карфиол, тиквички,
моркови, праз, аспержи, домат, спанак). Нарежете. Оставете
настрани в купа.
2. Блендирайте кашу с вода, докато стане на крем.
3. Добавете тофу и отново блендирайте.
4. Добавете царевичното брашно и подправките. Блендирайте 2-3 мин.
5. Смесете сместта от кашу с нарязаните зеленчуци.
6. Направете подложния блат.
7. Излейте пълнежа в двата пайа. Украсете с доматени
резенки или маслини.
8. Изпечете във фурна на 190°C прибл. 30-40 мин. или
докато стане златисто кафяво на цвят.
9. Едната тарталета може да оставите в хладилник, ако
желаете.

4
Порции

Съставки:

Хейстакове | Лилиан Балбах
1 средно голям пакет царевичен чипс
1 чаша начо сирене
4 чаши сготвен боб
3 чаши нарязана маруля

1 ½ чаши домати на кубчета
¾ чаша сос с начо сирене
½ черни маслини
½ чаша зелен лук
½ чаша сирене начо

Указания:
1. Поставете достатъчно царевичен чипс (във вид на крънч) да покрие дъното на тава 9 x 13.
2. Поставете сирене начо върху чипса. Покрийте с боба.
3. Подредете нарязаната маруля върху боба. Покрийте с домати, 1 ч. сирене начо.
4. Поръсете нарязаните маслини и зеления лук най-отгоре. Попръскайте с ½ ч. сирене начо.
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8
порции

Съставки:

Фетучини Алфредо | Лилиан Балбах
1/2 кг несварена пълнозърнеста паста
4 ч. смесени зеленчуци, леко
задушени
Кремообразен сос:
1 ч. сурово кашу

4 ч. вода, разделени
1 ч.л. сол на вкус
2 ч.л. ам.подправки за пиле
6 скилидки намачкан чесън

1 смлян лук
3 с.л. царевично нишесте
4 ч. броколи, карфиол, моркови, камби

Указания:
1. Сгответе ½ кг паста фетучини по указанията, дадени
на опаковката.
2. Задушете зеленчуците и ги оставете настрани.
3. Задушете в малко мазнина лука с чесъна. Поставете
2 чаши вода и всички съставки във високоскоростен блендер.
Блендирайте на висока степен 2 мин., докато стане гладко.
4. Прибавете останалата вода в блендера и блендирайте. Прехвърлете сместа в тиган. Добавете лука и чесъна.
5. Оставете соса да заври, бъркайте постоянно, за да не
стане на топчета. Когато се сгъсти, отстранете от огъня.
6. Подредете сготвената паста в гювече. Поставете
задушените зеленчуци отгоре. Залейте с кремообразния сос.

16
бургера

Съставки:

Овесени бургери | Лилиан Балбах
4 ½ чаши вода
ч. нарязан лук
½ ч. фино нарязан кервиз
1 ч. орехи или слънчогледови
семки, смлени наедро с кухнен-

ски робот
¼ ч. хранителна мая на люспи
3 с.л. зехтин
2 скилидки намачкан чесън
½ ч. соев сос

Указания:
1. Оставете водата, соевия сос, подправките и лука да
заврат. Добавете нарязаните ядки.
2. Намалете котлона на средна степен. Добавете овеса.
Оставете 1 мин.
3. Отстранете от огъня и оставете 15 мин.
4. Оформете питки, като използвате ¼ или 1/3 мерителна чаша, за да отмерите и оформите бургерите.
5. Оформете питки. Подредете върху подмазана тава
за печене на сладки.
6. Опечете на 180ºC 20 минути. Обърнете ги от другата
страна и печете още 20 минути.
7. Оставете да изстинат. Поднесете с пълнозърнесто
хлебче, веган майонеза, маруля и домат.
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1 ½ ч.л. босилек
1 ½ ч.л. семе от копър
1 ч.л. риган
4 ½ чаши овес

4
порции

Съставки:

Салата от киноа с рукола
1/2 ч. сготвена киноа
4 чаши рукола
1/4 ч. маслини каламата
½ ч. задушени нарязани аспержи

3 с.л нарязани сушени домати
1/4 ч. нарязан червен лук

Сол на вкус

3 с.л. прясно изстискан лимонов сок
1 ч.л. зехтин

Указания:
1. Измийте руколата и я посатвете в купа за салата. Добавете маслините, киноа, аспержи, доматите и нарязания лук.
2. Добавете лимоновия сок, солта и зехтина. Разбъркайте
добре и поднесете.

8
порции

Съставки:

Бадемово сирене | Мариу Лупулешки
2 чаши бадеми
4 чаши вода
1 ½ чаши вода
1 ½ ч.л. сол
4 с.л. лимонов сок

Указания:
1. Накиснете 2 чаши бадеми в гореща вода и оставете през нощта. Отстранете обвивката.
2. Блендирайте бадемите с 4 чаши вода на висока скорост 2-3 минути.
3. Добавете 1 1/2 чаши вода и блендирайте отново. Излейте тази гъста смес в тиган и осатвете да
поври на слаб огън 10 мин., като бъркате постоянно,
за да не залепне на дъното.
4. Докато сместа ври, добавете солта.
5. Прибавете лимонов сок и изключете котлона.
6. Охладете 30-45 мин.
7. Излейте тази смес в тензух и оставете да се
оцеди няколко часа или цяла нощ.
8. За по-бърз резултат накиснете бадемите във
вряла вода 2-3 часа и изпълнете рецептата.
9. Добър апетит с това вкусно сирене!

Съставки:

Американска смес от подправки за пиле |
2 чаши хранителна мая
1 ½ с.л. чесън на прах
¼ чаша лук на прах
1 ½ с.л. морска сол
2 с.л. италиански подправки

1 ч.л. семена на кервиз, смлени
2 с.л. сух магданоз
2 ч.л. сладък червен пипер

Указания:
1. Поставете всички съставки в кухненски робот или блендер.
2. Разбъркайте, докато се смесят добре.
3. Съхранявайте в стъклен буркан.
4. Дръжте тази смеска под ръка и ще постигате вкусни резултати.
5. Подходящо е да се използва в бульони, панировки или др.
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„Ти, отделният човек, можеш да направиш повече за собственото си здраве
и благосъстояние, отколкото който и да е доктор, болница, лекарство или
екзотичен медицински уред.“
— Джоузеф Калифано, бивш секретар на HEW

„Ако ти не се погрижиш за здравето си, то
къде ще живееш тогава?”
- Анонимен автор

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ
СЛЕДВАЩИЯ ИЗХОД

