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правилна диета;
качествен сън;
ежедневна физическа активност.

Всички сме чували за трите основни стълба на здравословния начин на
живот:

Въпреки това, масата от хората не успяват да променят нищо по нито
едно от трите направления, тъй като това често изисква налагане на
изцяло нови навици. Именно изграждането на правилни навици
всъщност е в основата на всичко. Затова, ще започнем отзад-напред - с
малките неща, които всеки може да опита да добави още днес към
ежедневния си режим и да усети как те му влияят. Чак впоследствие, чрез
натрупването на правилни навици, човек започва да вижда истинската
промяна, започвайки първо от себе си.

Малките неща
НАВИЦИ ЗА ЗДРАВЕ

Навици за здраве е нова поредица, с която целим да популяризираме
изпробвани и научно-доказани похвати за по-добър сън, повече
спокойствие, дълголетие, психическо и физическо здраве.
Определено не откриваме ние “топлата вода”, но забелязваме как твърде
рядко се коментират тези теми в България, особено в сегашния климат на
несигурност, тревожност и ежедневен стрес.

защо трябва да избягваме да гледаме телефона си още със
ставането сутрин - натисни тук;
как слънцето влияе над огромна част от нашето здраве и
ежедневие - натисни тук;
защо трябва да пием повече вода - натисни тук;
фактите за солта, кофеина и някои основни хранителни добавки -
натисни тук;
няколко думи за билките - натисни тук;
дишане и медитация - натисни тук.

В тази глава ще си говорим за сравнително базови неща, макар и
контраинтуитивни за доста хора:

По нещо важно за всяка тема в лесен и забавен формат, който да ви
подтикне да действате! Без излишни приказки, километрични текстове
и обяснения. Затова сме направили и електронната книга максимално
достъпна, като винаги имате опцията да поискате парите си обратно, ако
не ви е била от полза… Какво чакате все още?



Сутрешен
ритуал

НАВИЦИ ЗА ЗДРАВЕ

Оставете телефона

Поглед към слънцето

Витамин Д

Все повече хора си налагат период от време
след ставане сутрин, в който изобщо не
гледат телефона си. Момент за
интроспекция, подреждане на мислите,
планиране и благодарност. Без имейли, без
Фейсбук и Инстаграм, без телевизия и външен
шум.

Първите няколко часа са наистина критични за
ритъма на останалата част от деня. Наистина
ли искате да вложите най-ценните моменти на
съзнанието си в четене на безсмислени
спорове онлайн? Или да ги инвестирате в
нещо важно - във вас самите?

Кратка разходка на открито е най-добрият вариант -
дори и 15-20 минути са достатъчни в слънчев
ден. Добре е да започнете с разгрявка и лек
стречинг за няколко минути. Забелязали ли сте как
се разтягат домашните ви любимци, след като
станат от сън? Загледайте се и ги копирайте, няма
да сбъркате  Чрез излагането на слънчева
светлина + движението се задейства каскаден ефект,
който еволюционно ни е служил за регулация на
циркадния ритъм*, хормоните и ежедневието, като
цяло. Това е най-важното нещо, което можете
да направите за себе си сутрин и не ви коства
абсолютно нищо!

Ако времето навън е облачно или сте зад
прозорци, просто увеличете интервала на
излагане, но не забравяйте, че основната идея
е светлината да огрява лицето ви. Колкото
повече време прекарваме стационарни и в
затворени помещения, без пряк достъп на
слънчева светлина, толкова по-трудно е на
организма да регулира правилно тези
процеси. Само се замислете колко различен е
живота днес, спрямо дори преди 100, а камо ли
1000 години. За качествени еволюционни
промени са необходими доста по-големи
интервали от време, особено спрямо
безпрецедентните темпове, с които се променя
света, вследствие на индустриализацията.

Стречинга преди разходката е перфектен момент
буквално да “заредите батериите” ⚡  Така
нареченият “витамин Д”, всъщност е по-скоро
хормон в контекста на човешкия организъм,
отколкото витамин. Отговорен е за огромен брой
жизненоважни процеси и е статистически факт, че
повечето хора страдат от дефицити, особено
през зимните месеци.

*Циркадния ритъм е 24-часов вътрешен
часовник, който регулира биологичните
процеси в организма. Той е един от основните
фактори за качествен сън, измежду други неща.



Сутрешен
ритуал

НАВИЦИ ЗА ЗДРАВЕ

Слънчеви бани

Ковид и Витамин Д

Водете си дневник

Облечете бански и оставете тялото си да
свърши останалото! Очевидно е, че времето
за излагане ще е различно, в зависимост от
интензитета на слънцето, който се променя
вследствие на сезоните, облачността и други
фактори. Можете да си инсталирате
приложение на телефона, което да ви помогне
да калкулирате правилното време, но дори и
излагане за кратко е по-добре от нищо.

Съществуват и варианти за суплементиране с
червена светлина или добавки, под формата на
капсули, които са сравнително евтини и
ефективни.

Не на последно място трябва да споменем, че има
доказана корелация между дефицит на витамин
Д и по-тежко протичане на Ковид инфекцията
при голям брой хора. Още една причина да
добавите тези 20 минути в плановете си, няма как да
сгрешите или да предозирате!

П.П. Следете UV индекса навън - очевидно, че не би
било добра идея да се печете точно в 2 на обяд
през лятото или просто при индекс по-висок от 5.

Друг прост метод да обърнете малко внимание на
себе си след ставане е просто да сложите един
тефтер + химикал на нощното си шкафче. 

Отделете няколко минути да запишете първите
мисли, които са в главата ви, като гледате да се
поберете в рамките на 1 страница. След известно
време ще останете очудени, когато разглеждате
какво сте писали - понякога най-добрите идеи се
раждат, когато най-малко го очакваме. Ако не
ги запишете на момента, те просто изчезват и биват
забравени.

Други ползи

играе ключова роля за имунната система;
подобрява настроението;
намалява симптомите на депресия и
безпокойство;
поддържа сърдечното здраве;
намалява риска от диабет, артрит и други
хронични заболявания;

Поддържането на оптимални стойности на
"слънчевия" витамин:

Отбележете как се чувствате, дали сте спали
добре, кога сте се събудили, какво сте сънували.
Всичко, което ви се стори важно ☺ 
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Вода
НАВИЦИ ЗА ЗДРАВЕ

Не пийте от чешмата!

Съхранение

Водата всъщност е едно от най-важните
вещества, които приемаме всеки ден…
дори и без да го осъзнаваме. 

Само, когато нямаме достъп до нея, започваме
да я оценяваме истински. Особено в летните
жеги е от огромна важност да следите приема
си на вода. Но е важно не само
количеството, а и качеството на водата:
откъде идва, как е обработена и съхранявана,
докато стигне до вас.

Златно правило, особено важно за почти всички
населени места в България. Докато в чужбина има
държави, където качеството на водата се следи
стриктно и ежедневно, тук нещата далеч не са
такива...

Без да изпадаме в подробности, само си помислете
за водопровода, по който идва водата… за всички
химикали, с които се обработва, както и за самата
вода, с която се захранва населеното място, като
цяло. Не е ли достатъчно, че често е толкова
хлорирана, че не можете дори да полеете цветята
на терасата, без да умрат? 

Често хората преизползват пластмасови бутилки за
еднократна употреба и дори ги слагат във фризера
през лятото... Така ще пиете повече микрочастици
пластмаса, отколкото вода. Дори и най-чистата
вода може да ви навреди, ако бъде
съхранявана в неподходящ съд.

Нуждаете се от инертен и устойчив материал, а
пластмасите за еднократна употреба определено не
са такива. Използвайте стъклени или стоманени
контейнери, не е никак трудно. Помните ли как
дядовците ни имаха винаги подръка вкъщи по
една стъклена дамаджана с вода? Е, време е да
възродите тази забравена традиция 😃

А откъде?
Най-добре е да имате достъп до естествен
извор или чешма, от която да си пълните
вода в по-големи количества, поне за питейни
нужди. Далеч от центъра на населеното място,
за да е по-малко вероятно да бъде замърсена
от хората, живеещи наоколо.

По-надолу ще коментираме и другият голям
проблем... А именно, в какво да я
транспортирате и съхранявате след това. Ще
ви издам основното правило отсега - НЕ
използвайте пластмаса 😊

Няколко думи...



Факти за
добавките

НАВИЦИ ЗА ЗДРАВЕ

Кофеин

Силно казано добавка, но определено е тема,
за която можете да чуете разнообразни
мнения… Всъщност, солта е жизненоважен
минерал, който играе ключова роля в
човешкия организъм. Най-лошата услуга,
която можете да си направите, е да НЕ
приемате сол, особено през лятото.

Замисляли ли сте се защо потта е солена на
вкус? Или защо на животните във фермите се
дава да ближат именно сол? Както с всичко
друго, не прекалявайте, разбира се. Имайте и
едно наум, ако живеете с установени проблеми
със сърцето или кръвоносните съдове.

Една от малкото масови напитки, която всъщност
може да носи позитиви за нашето здраве!
Намалява риска от редица сериозни заболявания,
като диабет, цироза, Алцхаймер, Паркинсон,
депресия и дори рак. Въпреки това е много важно
да си отговорите на трите основни въпроса: 

Колко? Дозировката е нещото, което може да
превърне кафето от приятен ноотропик* в проблем,
ако страдате от високо кръвно, например. Имайте
предвид наследствени и други здравословни
фактори, но не превишавайте дневна доза от 
 400 мг или това са около 4 чаши. 

подобрено време за реакция;
борба срещу депресии и други минорни състояния
на духа; 
подобрение на паметта;
повишение на фокуса и концентрацията.

Ако термина не ви говори нищо, не се безпокойте.
Термина просто е събирателно за всички вещества,
които подобряват когнитивните функции на мозъка. В
контекста на кофеина, говорим най-често за:

Въпреки това, напомняме отново, че дозата е от
огромно значение! Голяма част от хората всъщност
предозират приема си на кофеин и така по-скоро пречат
на организма си, отколкото да му помагат. 

Кога? Задължително изчакайте поне 90
минути след ставане сутрин, преди да
консумирате първата си чаша кафе. В противен
случай влияете негативно на каскадните
процеси около сънят и събуждането, които
коментирахме по-рано. Не е добра идея да
консумирате кафе и след 16:00 часа, за да
избегнете проблеми при заспиване вечер.

Как? Препоръчваме да консумирате чисто
(черно) кафе от прясно смлени зърна.
Инстантните прахчета често съдържат повече
захар, отколкото нещо друго и определено не
са полезни за вас.

Сол

Ноотропик?



Факти за
добавките

НАВИЦИ ЗА ЗДРАВЕ

Пребиотици

Особено важна добавка за жените, които
традиционно по-рядко посягат към месото и
млечните продукти на трапезата.
Дългосрочните дефицити на протеин водят
редица негативни последици, като липса на
енергия, чупливи нокти, изтощена коса, както и
потенциални хронични заболявания, ако
няма корекция в диетата ви. 

Решението е много просто, ако наистина
нямате желание да ядете месо или да
увеличите приема на млечни продукти.

Невинаги е възможно (или практично) добиването
на оптимални количества на всички хранителни
вещества, от които имаме нужда на дневна база.
Особено, ако избягвате животинските
продукти по някаква причина. 

Купете си качествен суроватъчен протеин без кофти
подсладители (2 килограма могат да се намерят на
цена около 100 лева) и си го разтваряйте в кофичка
кисело мляко или шейк с прясно такова. Киселото
мляко има и допълнителна функция, като пробиотик.
Гарантирам ви, че ще усетите разлика!

лук;
чесън;
аспержи;
овес;
ленено семе;
ябълки;
и други.

Пребиотиците са фибри, които служат за храна на
“добрите” бактерии, за които говорихме преди малко.
Ето няколко варианта, за които може би дори не сте
подозирали: 

Само в комбинация между пробиотици и
пребиотици можем да очакваме смислени резултати и
то, ако сме консистентни. Това е и лайт-мотива на
цялата книга - изграждането на правилни навици, които
да ви стимулират да живеете по-здравословно чрез
ежедневните си избори.

Пробиотици
Истината е една - храната в момента е
ужасна и е по-важно от всякога човек да
следи какво яде. Доказана е връзката между
човешкото здраве, дълголетие и броят /
активността на бактериите, изграждащи
микробиома му. Пробиотиците са полезни
живи бактерии, често продукт на
ферментация, които директно можем да
приемем с идеята да подсилим броя на
щамовете в организма си. Имайте предвид, че
пробиотиците трябва да се държат в
хладилник, за да запазят потентността си.

Протеин

Хранителни добавки



Няколко думи за
билките

НАВИЦИ ЗА ЗДРАВЕ

Базова рецепта за чай

Една от най-всеобхватните и важни
билки, използвани от древни времена.
Регулира кръвната захар.
Силно противовъзпалително действие,
помагащо при различни форми на артрит.
Притежава противоалергични свойства.
Кръвопречистващо действие, помага при
анемия, премахва умората и отпадналостта.
Помага при косопад.
Употребява се под формата на чай, супа и
дори цяла, след като премине термична
обработка, разбира се.
Може да се използва и в градината, като
вариант за естествено наторяване и
защита на растенията.

Още една наистина полезна билка, която
често се унищожава без хората дори да се
замислят. 
Действа благоприятно при редица проблеми с
жлъчката и черния дроб, понижава нивото
на холестерол и триглицериди в кръвта.
Полезна при подагра, анемия, регулиране на
кръвното налягане и кръвната захар.
Здрави кости и зъби - богатo e на редица
важни витамини и минерали.
Естествен диуретик, ефективен при камъни в
бъбреците и пикочни инфекции.
Може да се използва както в кухнята, така и в
градината.

Произхода на билките е от огромно значение!
Търсете такива, които са брани на чисти места, далеч
от пътища и гъсто-населени райони.
Всяка билка има оптимално време на запарване и
дозировка. Винаги първо търсете информация за
тези две неща, когато експериментирате. 
Никога не сушете пресни билки на пряка слънчева
светлина! Сушат се на сянка, провесени от канап
или нещо подобно, за да може въздуха да минава
свободно покрай тях.
Не използвайте вода от чешмата, както вече
коментирахме по-нагоре (натисни тук).
Най-простата рецепта за билков чай, с която няма как
да сбъркате е просто да запарите билките във
вряла вода за поне 5 минути. След това водата се
прецежда и консумира директно, няма нищо сложно.

Отвратниче
Билката е позната и като “блатен тъжник”.
Използва се от векове насам, като дори в
оригинал Аспирина се е синтезирал
именно от цветовете на отвратничето,
заради естествените салицилати, които
съдържа.
Притежава силно противовъзпалително,
болкоуспокояващо и
противоревматично действие.
Стимулира хормона на радостта и е със
значително по-силен успокоителен ефект
от този на валериана.
Една от трите свещени билки на друидите. 

Коприва

Глухарче



Дишане и
медитация

НАВИЦИ ЗА ЗДРАВЕ

До нови срещи!

Неслучайно запазихме една от най-трудните
теми за накрая. Въпреки че всеки от нас диша
по 24 часа на ден, малко хора всъщност
обръщат внимание на този процес в детайли…

Студения въздух, минаващ през ноздрите при
вдишване. Леката пауза, когато гърдите ви се
изпълнят, последвана от топлината на 
 издишания въздух. Затворете очи и се
опитайте да го усетите, може дори да
сложите ръка на стомаха или сърцето си, за да
ви е по-лесно. 

Има множество различни методи на дишане,
насочени към справяне с различни проблеми.
Темата е доста обширна и трудно можем да
обхванем всичко тук, но ако сте успели да се
фокусирате върху дъха си, дори и за малко, вече сте
направили първата крачка. Всичко останало е
просто практика и постоянство!

Медитацията и дишането са взаимно свързани, тъй
като най-често човек се фокусира именно върху
дъха си, докато медитира. 

Това е само първата глава от нашата нова поредица
“Навици за здраве”.
Надяваме се информацията да ви е полезна и най-
вече интересна, за да ви подтикне да
експериментирате и да я прилагате реално в своето
ежедневие.
Тук само докоснахме темите, като умишлено не сме
изпадали в детайли - по всяка от тях буквално може
да се изпише по една цяла отделна книга 😊
Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ни
пишете, като сканирате QR кода на следващата
страница или директно кликнете върху него.
Насреща сме и за писма на admin@vilistime.com 

Медитация
За съжаление, публичната персонификация на
медитацията често са психически нестабилни
хора, които дори не могат да обяснят какво
всъщност представлява тя… Няма нужда да
притежавате йога мат, да посещавате Тибет, да
вярвате в Буда или каквото и да било друго.
Просто ви трябва тихо и спокойно място, както
и желанието да останете сами със себе си.
Това е! 10 - 20 минути медитация на ден
доказано могат да ви помогнат срещу стреса,
неспокойството и да обръщате повече
внимание на настоящето. Повечето хора или
ровят в миналото, или се притесняват за
бъдещето, а живота се случва тук и сега. 

Всяко начало е трудно!

Дишане

mailto:admin@vilistime.com
mailto:admin@vilistime.com


Попитай
Вили   

Нова поредица от 
Вили и Любо
www.vilistime.com

https://m.me/vilistime
http://www.vilistime.com/

