Всъщност смятам, че не. Смятам, че когато човек съзнава съществуването на
подобно нещо, тогава се въоръжава и със силата да устои и сам да прави своя избор –
осъзнато, а не само под моментния подтик на вътрешния си инстинкт.
Разбира се, първоначално се изисква воля – да си наложиш да не се поддаваш и да
се придържаш към съзнателния избор, който правиш. Тук се сещам за приказката, че
упражняването на воля има предел, тоест тя не е неизчерпаем ресурс и колкото повече
впрягаме волята си, толкова повече изчерпваме способността си да се възползваме от
силата ѝ да устояваме на изкушенията. Въпреки това смятам, че волята е средството,
което ни помага да стартираме. Волята е тази, която ни служи като първо оръжие –
инструмент, с който да се придържаме към направения избор въпреки силния подтик
да се отдадем на изкушението.
Когато се придържаме към нов модел на поведение за известен период от време,
ние вече сме се отдалечили достатъчно от манипулиращата хватка на суперстимула и
вече не е необходима воля, за да се придържаме към избора.
Така се получава и с храненето! Повярвайте ми! Ако някой ми беше казал, че ще
дойде ден, в който аз няма да вкуся и троха боклучава храна, и най-важното – няма да
изпитвам никакво желание да го направя, щях да му се изсмея. Да, първоначално и аз
впрегнах волята си да не ям сладки неща, да не ям тестени храни, да не пия
безалкохолно. Постепенно вкусовите ми рецептори вероятно си припомниха какъв е
вкусът на натуралната храна и ми позволиха да се му наслаждавам. Днес вече нямам
нужда от воля, защото морковът е сладък, ябълката също. Яйцата, броколите, оризът
имат уникален вкус, който няма нужда да се подсилва с изкуствени „подобрители“,
създадени от човека, но объркващи и разрушаващи тялото му.
Суперстимулите са едно от най-мощните средства, които се използват, за да се
манипулира съзнанието ни. Опаковките в супермаркетите стават все по-гигантски,
порциите в ресторантите стават все по-големи, вкусовете на храните са все понаситени и така притъпяват естественото ни усещане за онова, което ядем, и за
начина, по който възприемаме света. Накарали са ни да повярваме, че естественото и
натуралното не е нещо нормално и е непривлекателно, то е не достатъчно вкусно.
Като осъзнаем съществуването на суперстимулите и присъствието в живота ни,
бихме могли да правим съзнателен избор да не им позволяваме да ни оказват
въздействие.

Поръчай книгата

СТЪПКА ДВЕ – ОТСЛАБВАНЕ
С ВЪГЛЕХИДРАТИ
Всички искаме да сме здрави, но бихме излъгали, ако кажем, че една от причините
да търсим все повече информация за храненето и движението е това, че искаме и да
изглеждаме по-добре и да се чувстваме по-добре в кожата си. В този си стремеж
обикновено минаваме през доста крайности. Макар винаги да ни се струва, че нашият
път е уникален и неповторим, мога да ви кажа, че съм била спътник в много човешки
съдби и колкото и различен да е животът ни от птичи поглед, в същината си той е един
и същ. Всеки един от нас минава по пътя, където започваме, без да знаем нищо и
вярваме само на света около себе си – хора, списания, статии, книги. Нямаме
достатъчно вътрешен ресурс от знания и опит, който да отсява излишното от
потребното. Така често пъти допускаме доста грешки и на моменти се чувстваме
обезкуражени. Въпреки това тези грешки са опит и знание, благодарение на които
градим по-дълбокото си разбиране за това кое е правилно. Това е дългият, но сигурен
път към това да си върнеш връзката със собственото тяло. Защото, когато толкова
много се отдалечиш от себе си, пренебрегнеш сигналите на тялото си и единственият
вариант е или да се пуснеш по течението, или да се вземеш в ръце и да започнеш да се
грижиш за себе си.
Този дълъг път към опознаване на себе си минава през няколко фази:
- диети, които обикновено са крайно непълноценни и дори не включват много
здравословна храна – бисквити, солети, плодови млека и други подобни;
- диети, които изключват въглехидратите и мазнините и имат изобилие от
протеин;
- диети, които изключват въглехидратите и акцентират на мазнините;
- диети, които се основават само на една хранителна група – например само
плодове, само зеленчуци и т.н.
Всичко съм минала, че и още толкова. На всеки един етап, фанатично вярвах, че
това е единственият път и после оставах разочарована с нараненото си его и се опитвах
да намеря причините защо се случи така.
Сега всичко ми е пределно ясно и съм благодарна, че изминах този път. Ако и вие
сте насред това пътешествие, дайте си време и просто си позволете да се учите.
Обещавам ви, че един ден всичко ще има смисъл.
След всичко, което опитах, разбрах, че въглехидратите и мазнините не са вредни,
че не е нужно да лишавам тялото си от нещо и че храната на първо място е информация
и инструмент. Храната е информация, която предава сигналите от околната среда към
вътрешната среда (организма ни).

Много пъти съм се питала защо първоначално набеждаваме въглехидратите и
изцяло ги изключваме от храненето си. Защо толкова голяма група хора има страх от
въглехидрати?
Причината идва от това, че всички вървим по един и същ път към изграждане на
здравословен начин на живот. Тръгваме от много далечно място – от ежедневие пълно
с боклучава храна, пакетирани храни, много захар, газирано, сладкиши и т.н. Оттам
правим крачка към някакъв режим, който обикновено е „не яж нищо освен извара,
пилешко и белтъци“. Следваме го известно време, отслабваме и забелязваме разлика.
Този тип хранене не дава достатъчно на тялото ни и биологичният ни подтик да ядем
обикновено избива в преяждане с боклучава храна и периоди, в които не можем да се
контролираме. Тогава „замазваме“ положението и губим всички резултати. Това се
повтаря като в омагьосан кръг. Така в един момент решаваме, че въглехидратите са
много вредни – без тях сме супер, с тях сме зле. Така бавно, но сигурно си градим
убеждения, с които анатемосваме цяла група макронутриенти.
Но дали въглехидратите, или типа и количеството въглехидрати са тези, които
вредят или помагат?
Точно тук е разковничето. Не въглехидратите, а тяхното количество и източници са
това, което определя дали те ще се отразят негативно или положително върху тялото
ни.
Тук изниква въпросът как да преборим страха от въглехидрати. Отговорът е прост.
На първо място трябва да спрем да влагаме негативното отношение към тази група
макронутриенти. Страхуваме се от тях, защото продължаваме да наливаме
негативизъм в представата си за това как действат въглехидратите на тялото ни.
Страхуваме се от нещо, което не познаваме. Страхуваме се от въглехидратите, защото
никога не сме си дали време ЛИЧНО да експериментираме с това как действат на
организма ни – каква енергия имаме, отслабваме или качваме килограми, чувстваме ли
се уморени, усещаме ли подуване и т.н.
През последните 8 – 9 години, в които експериментирах доста, успях да събера
информация за това как се чувства тялото ми, когато прекаля с дадена храна или
когато му липсва дадена храна. Знам точно как се чувствам, когато имам нужда от
въглехидрати, когато не ми достига протеин или когато имам нужда от мазнини. Но
за това малко по-нататък.
Сега да се върнем на темата за въглехидратите и това какво е мястото им в
храненето на всеки един от нас.
Нека пак повторя – храната е информация. За да може въглехидратите да не се
отразяват негативно върху тялото ни, информацията, която изпращат, трябва да
съответства на нашите потребности, т.е. околната и вътрешната среда трябва да бъдат
синхронизирани, а както вече беше отбелязано, циркадният ритъм е изключително
важен за постигането на синхрона между външната (околната) и вътрешната среда.
Какво се случва с тялото при увеличен прием на въглехидрати?
1. Отговорът на тялото при повишен прием на въглехидрати е повишен инсулин.
Хронично завишеният инсулин, води до съответната реакция от страна на

организма, вследствие на която се стига до т.нар. инсулинова резистентност в
мускулната тъкан.
2. Черният дроб започва да превръща захарта над нормата в холестерол, който да
предпазва клетъчната мембрана от замръзване при много ниски температури.
Тук е моментът да се замислите за съвременния начин на живот, повишената
консумация на въглехидрати и последствията със завишения холестерол. Виждате ли
връзката? Единственият проблем е, че сега този холестерол не върши работа да
предпазва клетъчната мембрана от замръзване, защото такава опасност няма. Така това
еволюционно предимство днес е водеща причина за това да НЕ оцеляваме.
Метаболизмът и имунната система
Имунната система се управлява от два хормона – пролактин и мелатонин, като и
двата се влияят от цикъла на светлина и тъмнина. Сезонните вариации в
продължителността на слънцегреенето и интенизвността на дневната светлина
контролират основни биологични процеси – от растежа през размножаването до
смъртта.
Както беше посочено, мелатонинът е хормонът, който се повишава вечер и ни кара
да заспиваме. Когато се стъмва по-късно, той също се отделя по-късно и в по-малки
количества. Т.е. той е по-малко през лятото. По-малко мелатонин, означава повече
естроген, тестостерон, кортизол и инсулин. Лятото е периодът на размножаване, а
завишените нива на естрогена и тестостерона са предпоставка за това, т.е. това
сигнализира на тялото „лято е“.
От друга страна прекалено многото светлина (включително изкуствената) потиска
освобождаването на мелатонин. Така няма какво да намалява нивата на естрогена и
тестостерона. Тук ще ви дам поле за размисъл за хормоналните проблеми, с които се
сблъскваме ежедневно, и болестите, които следват от тях. Замислете се за жените, рака
и завишените нива на естроген. Откривате ли връзката между нарушения циркаден
ритъм и тези симптоми, както и отговор на въпроса защо биологичният ви часовник не
функционира добре?
Повишените нива на естрогена също са пряко свързани с глада за въглехидрати, от
който всички отчаяно се опитваме да се отървем, търсейки решение в контрола отвън.
В действителност обаче то се крие в вътре в нас.
Имунната система контролира метаболизма и репродуктивните процеси. Около 70
– 80% от нея се намира в стомаха (голяма част от лимфната тъкан и много от
имуноглобулините, които са част от имунната система). Там има близо 1 кг бактерии,
които са необходими за нормалното функциониране на организма. Тези бактерии
отделят ендотоксини, които контролират нашата физиология. Ендотоксините са нещо
като феромони. Те се натрупват с естествения ход на деня и „работата“ на бактериите.
При определено ниво на ендотоксини имунната система се активира и ни кара да спим,
за да може това нивото на ендотоксини да спадне и организмът да продължи да
функционира нормално. По време на сън белите кръвни телца се умножават и
унищожават част от бактериите, т.е. „натрапниците“.

Затворените очи означават тъмнина, а тя – мелатонин. След него следва
отделянето на пролактин. А тези два хормона са пряко свързани с функционирането на
имунната система. Ако се замислите, ще признаете, че когато сте болни, изпитвате
нужда да спите. Това е причината – когато спим, се отделят мелатонин и пролактин,
спомагащи за образуването на бели кръвни телца, които се борят с патогените, т.е.
сънят има възстановяващ и „лечебен“ ефект, и оказващи влияние върху апетита ни.
Във функционирането на имунната система участват стомаха, кожата, мазнините,
лимфата, мозъка и жлезите. Всички те разпознават, комуникират, запомнят, реагират и
дори планират оцеляването на базата на промените в околната среда, които са
програмирани в ДНК-то на всяка една наша клетка.
Имунната система контролира поведението ни чрез контрола върху активността на
невротрансмитерите – серотонин, допамин и др.
Инсулинът, светлината и трупането на килограми
Тук ще разгледаме два хормона – инсулина и кортизола. Инсулинът е хормон, който
тялото секретира За разлика от него кортизолът е известен като хормонът на стреса,
защото тялото го произвежда тогава, когато организмът е подложен на стрес. Стресът
от гледна точка на тялото има много лица. Стрес е не само това, което ние субективно
регистрираме като такъв (напрежение в работата, уплах, когато някой ходи зад нас в
тъмното, притеснение, когато закъсняваме). За тялото стрес е всеки път, когато даден
процес не може да се случи или да протече нормално, защото няма необходимите
хормони или хранителни вещества. Стрес е всеки път, когато тялото е подложено на
изтощителна физическа активност, когато телесната температура има рязък пик или
спад и т.н.
Каква е връзката между инсулина и кортизола и защо е важно това за нас?
Инсулинът се произвежда, когато нивата на кръвната захар в организма се повишат
или тялото е подложено на стрес. Стресът е последван от наличие на повишени нива на
кортизол, като последният се повишава при наличието на повече светлина. Затова и
сутрин кортизолът е най-завишен, за да може тялото да излезе от състоянието на
сънливост и да се събуди. Така цикълът ден – нощ заедно с приема на въглехидрати
влияе върху нивата на инсулина.
Намаленото количество сън е сигнал за тялото, че е лято. На хормонално ниво това
се транслира в повишена нужда от въглехидрати, за да може организмът да се запаси с
мазнини.
Понякога тези детайли може да ви се струват излишни, но са крайно необходими,
за да опознаем наистина тялото си и да разберем поведението му. За мен връзката с
тялото е като връзките с хората – ако няма комуникация и ако не разбираме мотивите
зад поведението на другия, рано или късно връзката се разпада. Когато обаче знаете
какво е това, което кара човек да се държи по определен начин, тогава приемането и
разбирането на другите е много по-лесно. По-лесно е и да откликваме на техните
нужди. Връзката с тялото е същата.

И тъй като сега сигурно се чудите как да използвате тази информация и вероятно
си мислите, че не можете да се затворите в някоя пещера, за да сте на тъмно вечер и да
живеете като човек от праисторията, ще избързам да ви кажа, че не е необходимо.
Аз вярвам, че трябва да използваме съвременните технологии и да се възползваме
от напредъка на човечеството, но не като правим компромис със себе си. Когато сме
наясно за вредите, които околната среда и начинът на живот нанасят на тялото, тогава
е много по-лесно да минимизираме влиянието им.
Някои от моите предложения:
1. Вместо да стоите до 1-2 през нощта и да ставате в 9-10 сутринта, променете
режима си, като си лягате към 22:30 – 23:00 часа и ставате към 06:00 сутринта.
Това пасва много повече на естествения ход и ритъм на природата и е
предпоставка за това да настроим правилно биологичния си часовник.
2. Стремете се да ядете колкото се може повече сезонни храни. И аз се изкушавам
да си купувам храни, на които още не им е дошъл сезона, но за мен това е
изключение, а не норма. През другото време се опитвам да черпя от изобилието
и разнообразието на сезона.
3. Прекарвайте минимално време в охладени с климатик помещения през лятото и
се адаптирайте към по-топлото време. През зимата се опитайте да поддържате
по-ниска стайна температура и да прекарвате достатъчно време навън – студът
е въпрос на усещане и колкото повече предизвикваш тялото си, толкова поустойчиво става то. Сами се изнежваме и после затова ни е трудно.
4. Прекарвайте достатъчно време навън на дневна светлина. Направете така, че
интериорът да инкорпорира част от природата и се постарайте на работното ви
място да има източник на дневна светлина.
5. Използвайте едно приложение за компютъра си, което вечер, когато
слънцето залезе, променя светлината на екрана. Това не е оптимално
решение, но все пак е една крачка в правилната посока спрямо това да стоим
пред ярката светлина на монитора. Приложението се казва f.lux.
6. Разпределяйте храненията си правилно и равномерно. Храната също е сигнал
за тялото какво се случва и един от начините да сверим биологичния си
часовник, е да започнем с правилната закуска – такава, която съдържа
достатъчно протеин.
Много информация, нали? Знам, че понякога сигурно ви става прекалено объркано,
но аз не съм от хората, които ви дават рецепти. Аз искам да ви споделя всичко, което
знам за човешкото тяло, за да можете сами да добиете увереност и да намерите вашата
рецепта на здраве, красота и по-добро самочувствие. Книгите са за това – да се четат,
подчертават и препрочитат. Дайте си време да разберете всичко и ви гарантирам, че
само така ще се освободите от омагьосания кръг на диети, гладуване, преяждане,
разочарование и т.н.

След като разбрахте как си взаимодействат околната и вътрешната среда, сега
сигурно си давате сметка, че количест-вото и типа въглехидрати, „казват“ на тялото коя
част от деня и кой сезон от годината е. И тук идва най-верният отговор на отговор на
въпроса колко въглехидрати и колко мазнини можем да ядем, а отговорът е да се
вгледаме в природата.
Няколко години следвах високомазнинна диета и макар и в началото да бях
очарована, после започнах да забелязвам недостатъците ѝ. Но те са налични само в
средата, в която аз я тествах. Какво означава това?
Знаете как непрекъснато се спекулира с това, че ескимосите ядат много мазнини и
почти никакви въглехидрати и пак са здрави или пък в Африка ядат много въглехидрати
и малко мазнини и отново са здрави. Къде е истината? В това, което обединява двете
диети, а именно фактът, че народите, които са здрави се хранят според това какви храни
са налични в тяхната географс-ка ширина. В Африка е топло, има по-голяма
продължителност на слънцегреенето и следователно там виреят храни богати на въглехидрати и именно по тази причина тялото фаворизира точно този тип храни. При
ескимосите е обратното – студено време, по-малка продължителност на
слънцегреенето, почти никакви въглехидрати и много животински продукти и мазнини.
Разбирате ли? Високомазнинната диета е най-добрият избор, когато е в синхрон с
околната среда, т.е. когато е студено. И ако обърнете внимание, експертите, които
препоръчват високомазнинно хранене и го величаят, обикновено практикуват и
студена термогенеза, т.е. те манипулират околната си среда, така че тя да пасва на
начина им на хранене.
Но когато навън е 30 – 40 градуса и се опитваш да ядеш сланина и да не поглеждаш
към плодовете, тогава има разрез между околната среда и информацията, която
изпращаш на тялото си.
Къде сме ние?
Мисля, че сме облагодетелствани с това, че имаме всички сезони, дори и малко да
се размиват в последните години. Така през по-студените месеци трябва да наблягаме
на малко повече мазнини и по-малко въглехидрати (разбира се, ако не увеличаваме
климатика на 30 градуса и ако не стоим на изкуствена светлина през 18 – 20 часа от
денонощието). А пък лятото да добавяме разнообразие от плодове, зеленчуци и някои
други източници на въглехидрати – ориз, картофи, киноа, елда и т.н.
И понеже знам, че освен теорията искате и нещо приложимо, съветът ми е през
лятото да включвате до 250 – 300 грама плодове на ден и около юмрук въглехидрати
(в сготвено състояние), които съдържат нишесте/скорбяла. Да увеличите малко
повече растителните мазнини от авокадо (което не е типично за нашите земи, но пък
ви гарантирам, че ще ви се отрази добре), маслини, сурови ядки в умерени количества
(за една средностатистическа жена и не за професионален спортист това е около 20 –
30 грама сурови ядки, а за средностатистическия мъж са достатъчни 50 – 100 грама).
И разбира се, да не изключвате животинските мазнини, но да си ги набавяте
предимно от риба, яйца и месо.
Тук идва моментът да поговорим малко за плодовете. Те са нещо като спасителен
пояс за всеки (най-вече за жените), който е на диета и който се опитва да избягва

сладкото или пък да свали килограми – бързо! Защото всичко се случва или сега, или
не се случва. Това е в рамките на шегата.
Обожавам плодовете и разнообразието от вкусове и цветове, но най-погрешната
стратегия е да разчитаме на тях като на основно средство за отслабване. Това да
правим някакви плодови „разтоварвания“, само ни отдалечава от постигането на целта
или дори и да я постигнем, можем да я задържим за доста кратко време.
Тялото не функционира така. В математиката на тялото 2+2 не е равно на 4. В
математиката на тялото, за да се протичат дадени процеси, първо трябва да са налични
определени вещества. За да може тялото да функционира, то има нужда от
въглехидрати, протеини, мазнини и куп микронутриенти. Когато в уравнението на
даден физиологичен процес липсва нещо, този процес просто не се случва.
Освен това плодовете съдържат фруктоза. Фруктозата не се метаболизира като
другите въглехидрати – тя се метабоилизира само в черния дроб, а той има предел на
количеството фрук- тоза, което може да поеме за ден. Промишлените количества
плодове, които се изяждат, изпиват под формата на фрешове и т.н., не са най-доброто
решение, ако искаме да отслабнем. И не бъркайте отслабването като килограми (тегло),
с отслабването като изчистване на мазнини. С диети само на плодове най-много да
загубим мускулна маса и да запазим мазнините си.
Но има нещо много по-интересно за плодовете и като цяло за диетите, които се
основават на зелени салати, обезмаслено мляко, много зеленчуци и плодове.
Тук отново ще има кратка научна част, но не я прескачайте. Осъзнаването на
истините по-долу беше това, което възобнови връзката ми със собственото ми тяло, и
това, което ми даде свободата да ям това, което искам и да знам точно кога имам нужда
от него.
Прекарваме доста време, за да четем книги, статии и учебници, за да научим как
функционира тялото ни и от какво има нужда. Отделяме много внимание на това да
разберем как и защо се случва определено нещо в тялото, но рядко успяваме да
забележим, когато то се случва, и да реагираме адекватно. Разчитаме прекалено
много на външни източници, за да научим достатъчно за себе си. В действителност
тялото ни никога не е безмълвно, то непрекъснато се опитва да общува с нас, да ни
казва как се чувства, от какво има нужда, какво не му достига и какво му е в повече.
Тялото винаги дава обратна връзка на всяко едно наше действие независимо колко
незначително изглежда. Без значение дали става въпрос за това, че сме си легнали
два часа по-късно и днес се чувстваме уморени, или имаме повишен апетит за
въглехидрати и сме по-раздразнителни и разконцентрирани.
Ако трябва да обобщя какво пречи на повечето хора да пос-тигнат целите, които са
си поставили относно физическата си форма, бих казала, че те се опитват да правят
прекалено много от това, което другите казват, че е правилно, и не правят абсолютно
нищо от това, което тялото им казва, че е правилно.
Какво бихте избрали да ядете днес, ако не знаехте какво е правилно? Колко бихте
яли преди тренировка и кога би било последното ви хранене, ако не знаехте, че „трябва
да бъде по определен начин“? Колко вода бихте пили, ако се доверявахте на инстинкта
си, а не съобразявахте/съблюдавахте количеството според нормите, които са приети?

Нито една таблица, нито една теория не може да бъде по-точна от точността на
собственото ни тяло. Ние не сме това, което пише в учебника или в статията. Ние не сме
машини и нищо не се случва по точно регламентиран начин. Ние сме живи организми,
които непрекъснато се изменят в отговор на адаптация към средата, в която сме
поставени.
Храната и течностите, които приемаме, или увеличават, или намаляват
концентрацията на течности в тялото ни. Нямате представа колко е важен този факт за
всичко, което се случва в организма. Да! Дори и за това колко лесно отслабваме или
качваме килограми. Ако успеете да вникнете в тази концепция, тогава ще имате
инструмент, чрез който пряко и съзнателно да управлявате някои от процесите в
организма си. Какъв е резултатът? По-висока телесна температура, което, както ще
разберете, означава по-забързан метаболизъм и по-лесно отслабване.
1. Концентрацията на течностите в организма и консумацията на сол

Останалата част можете да
прочетете в книгата Генът IFS

