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здравословно

Всички искаме да сме 
здрави, затова се 
стараем да живеем 
здравословно. Четем 
различни книги и ста-
тии, които ни казват 
кое е здравословно, 
купуваме си здраво-
словен хляб и пазару-
ваме в здравословни-
те магазини. Дотук 
добре, само че много 
често информацията, 
която достига до 
нас, си противоречи и 
това, което днес смя-
таме за здравословно, 
често утре вече ми-
нава в графа вредно.

Трудно е  
да се ориентира човек

Още си спомням как сума 
ти време стоях в един био- 
магазин пред дилемата коя 
паста за зъби да взема – на 
едната с горди букви пи-
шеше, че е без флуор и без 
мента, а другата се рекла-
мираше точно с това, че е 
с флуор и мента... Или пък 
в един момент както човек 
смело си хапва здравослов-
ния пълнозърнест хляб, по-
пада на някоя статия или 
книга за вредата от глу-
тена и увереността, че 
този избор е правилен, ряз-
ко бива разтърсена. Да не 
говорим за разни странни 
статии, които посочват, 

че всъщност не трябва 
да ядем кълнове, защото 
влияят зле на организма, а 
в същото време има мно- 
жество изследвания, ко-
ито показват точно об-
ратното. Даже великият 
Фройд е бил жертва на 
тази променливост – годи-
ни наред е лекувал какви ли 
не заболявания с кокаин и е 
бил убеден, че това е дар 
от Бога. Докато в един 
момент не се оказва, че 
кокаинът всъщност е вре-
ден и пристрастяващ...

Какво да правим  
в целия този хаос?

Как да се ориентираме? 
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Без значение за какво ста-
ва въпрос, за всяко нещо 
винаги ще се намерят ар-
гументи „за“ и аргументи 
„против“. Това е нормални-
ят ход на нещата. Няма 
бяло без черно и черно без 
бяло. Ако оставим оба-
че единствено на ума да 
взема решенията за това 
кое ще ни донесе здраве, 
то тогава сами се вкар-
ваме в беля. Единствено 
чрез аргументите „за“ и 
„против“ човек не може да 
вземе стабилно и уверено 
решение. Умът има склон-
ността да се колебае 
и дори първоначално да 
реши нещо, при следващия 
нововъзникал аргумент 
той отново се обърква и 
започва анализа отначало. 
А постоянното анализира-
не е изтощително.

Ето защо – както при вся-
ко нещо в живота, най-
добре е и тук човек да 
следва вътрешния си глас 
– интуицията. Тя най-пра-
вилно подсказва кое ще ни 
донесе здраве и кое не е 
подходящо за нас. Това е 
най-точният компас, кой-
то ни подсказва кое да 
изберем, през бурята от 
факти.

Всеки организъм  
е различен

Всеки от нас има различ-
на индивидуалност. Ето 
защо, не е изненадващо, че 
няма единен критерий за 
здравословност. Вещест- 
вата, които на един чо-
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век влияят добре, на друг 
могат да повлияят зле и 
обратно. Както и неща-
та, които в даден пери-
од от живота на мен ми 
влияят добре, в следващ 
период може вече да не са 
най-здравословните и да 
се наложи да ги сменя. И 
това е нормално.

Ето защо спорът кое е 
здравословно и кое не е из-
лишен. Всеки сам може да 
прецени за себе си, стига 
да бъде достатъчно осъз-
нат за реакциите на тя-
лото си след употреба на 
определена субстанция. И 
не се опитвайте да нала-
гате своите осъзнавания 
за здравословно на околни-
те – ако човек си е втъл-
пил, че без месо ще умре, 
а вие решите насила да 
го направите вегетариа-
нец, човекът наистина ще 
умре без месо. Не защото 
това е общовалидната ис-
тина, а защото това е не-
говата си истина, негови-
ят силен мисловен модел. 
Същото е и с напитките 
с аспартам – няма как да 
убедите някого, че аспар-
тамът е вреден. Ако той 
си пийва аспартам с бла-
годарност, напълно е въз-
можно тази напитка да му 
повлияе добре.

Има и много  
интересни случаи

Близка моя приятелка чес-
то ми повтаря, че когато 
човек е болен, не трябва 
да яде сладко, защото с 

Кое е по-здравословно? 

Приготвената на кон-
вейер салата с био- 

продукти или направе-
ната с много любов от 
баба ви питка от бяло 

брашно и мая? Или хра-
ната, натъпкана с кон-

серванти, която ядем 
с благодарност в срав-
нение със здравословно 

приготвеното ястие, 
което ядем вяло и ме-

ханично? Всичко зависи 
от вложената енергия 
в конкретната храна и 
от нашето отношение 

към нея.
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него подхранва болест-
та. Аз също винаги съм 
била на принципа, че ко-
гато човек започне да се 
разболява, най-добре е да 
спре всякаква храна и да 
погладува. Да, обаче дой-
де един момент, в който 
погладувах известно вре-
ме, но вирусчето най-упо-
рито реши, че няма да си 
ходи и набързо се наложи 
да проям. Започнахме да 
го третираме с разни ба-
бини хитринки и – о, ужас, 
всичките включваха захар 
и то бяла захар! И така в 
един момент човек вижда, 
че крайните мнения не во-
дят до нищо добро. Прос-
то Вселената има такова 
едно чувство за хумор, че 
ако кажете „Никога няма 

да пия антибиотик!“, тя 
най-много да ви поднесе 
ситуация, в която сте 
притиснати до ъгъла и 
няма как да не си изпиете 
антибиотика – не за дру-
го, ами за да ви покаже, че 
всичко си има своя смисъл 
и с отричане доникъде не 
стигаме. Така че умере-
ността във възгледите е 
най-добрият съветник, за 
да не ви погоди Вселената 
някой хубав номер.

Кое е по-здравословно? 
Приготвената на конвей-
ер салата с биопродукти 
или направената с много 
любов от баба ви питка 
от бяло брашно и мая? 
Или храната, натъпкана с 
консерванти, която ядем с 

Нека благодарим 

Без значение колко 
променлива може да е 
думата „здравословно“, 
разполагайки с този 
силен инструмент – ин-
туицията, ние можем 
да запазим здравето 
си стабилно. Нека бла-
годарим за всяка една 
храна, която е стигнала 
до трапезата ни, и тя 
ще се превърне в най-
здравословната за нас. 
Нека благодарим на 
всички продукти, които 
използваме, с твърдата 
убеденост, че правим 
най-доброто за себе си 
и тогава това наисти-
на ще бъде така.
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благодарност в сравнение 
със здравословно пригот-
веното ястие, което ядем 
вяло и механично? Всич-
ко зависи от вложената 
енергия в конкретната 
храна и от нашето отно-
шение към нея.

Няма рамки на 
здравословно и вредно

Всичко е много индивиду-
ално. Изследванията днес 
дават едни резултати, 
утре обаче са съвсем раз-
лични. И това не може да 
бъде нашият критерий за 
здравословност. Но въ-
трешното ни чувство ви-
наги мисли най-доброто за 
нас. То ще ни каже от как-
во имаме нужда днес, ще 
ни подскаже и от какво е 
добре да се лишим утре. 
Необходимо е просто да 
държим съзнанието си от-
ворено, за да видим зна-
ците на Вселената и да 
чуем гласчето, което ясно 
ни казва: „Спри да ядеш 
това, нямаш вече нужда 
от него... Наблегни пове-
че на друго.“ Тогава нито 
една прочетена статия 
няма да е в състояние да 
ви обърка и да ви хвърли в 
смут. Защото вие знаете 
кое е здравословното за 
вас и си го употребявате 
с благодарност, а благо-
дарността е най-добрата 
здравословна съставка на 
всяко едно ястие.

Здрава история от  
Емилия Цанева

Любовта към тялото е най-важна, казва 
Еми – създателката на тази наша рубрика. 
Всеки месец публикуваме по една от нейни-
те здрави истории в списанието – на много 
повече от нея може да се радвате в интер-
нет варианта на проекта ú. „Здрава исто-

рия“ идва да ни покаже, че вместо към външ-
ния си вид, трябва да насочим вниманието 
си вътре в нас – именно като се помирим 

със себе си, ние разбираме своите истински 
потребности. Това е най-важната практика 
на Еми, която иначе обича да се представя 

за едно олекнало момиче... � Както обича да 
танцува, да преподава йога на бременните 
жени, да пее мантри. Прегърнете новата ú 

здрава история. Ще ви нахрани!
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за да подобрим живота си
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