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Aлергиите и тяхното ле-
чение от гледна точка на
интегративната медицина
беше основната тема на
Oсмата национална кон-
ференция по Шуслерова
терапия и хомеопатия,
която се проведе в Стара
Загора на 16 и17 март 2019
г. Конференцията бе орга-
низирана от Европейското
общество по интегративна
медицина в България
(ЕОИМБ) с подкрепата на
Алпен Фарма, България.
Националният форум, по

традиция, събра изтъкнати български и чуждестранни специалисти и раз-
гледа терапевтичните възможности на тези комплементарни методи. 

През последните 20 години честотата на алергиите е нараснала 3 пъти.
20% от българите са с алергична хрема, такава е и честотата на атопичния
дерматит, а 7% са засегнатите от астма. Всеки четвърти е имал поне веднъж
пристъп на уртикария. 

Изменените фактори на външната и вътрешната среда при днешния
начин на живот са определящи за по-активната експресия на атопичния
геном в последните десетилетия. Върху този проблем и други актуални въ-
проси, свързани с алергиите и тяхното лечение, разискваха и обменяха своя
клиничен опит участниците в конференцията.

Роля на минералния баланс за атопичната изява 
Д-р Петер Емрих, Германия, специалист по вътрешни болести и

обща медицина, президент на Европейския съюз по природолечение,
натуропат и Шуслеров терапевт, откри конференцията с лекция за ролята
на минералния баланс за атопичната изява. Д-р Емрих сподели интересни
случаи от своята дългогодишна практика, свързани с алергични оплаква-
ния на пациенти. Такъв е случаят на пациент със сенна хрема, с изява всяка
пролет в продължение на 15 години, при когото традиционно били прила-
гани антихистамини. Конвенционалната терапия само облекчавала болния,

АЛЕРГИИТЕ И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА 
ЛЕЧЕНИЕТО ИМ В ИНТЕГРАТИВНАТА 

МЕДИЦИНА 

Д-р Петер Емрих – един от чуждестранните лектори
на конференцията



но не елиминирала болестта. Д-р Емрих препоръ-
чал комбинирана терапия за лечение с Шусле-
рови соли №3 и №8 и лактобацилни препарати.
Лечението се провело в рамките на една година.
Резултатът бил прекратяване на алергичните про-
яви. На следващата пролет нямало оплаквания, ня-
мало и рецидиви в следващите пет години на про-
следяване. 

Атопичен дерматит от 8-годишна възраст е
случаят на 32-годишна служителка в офис. През
целия период ù предписвали различни корти-
коидни кремове и мехлеми, но обривът се връщал
при спиране на приложението им. Д-р Емрих при-
ложил терапия с Шуслерова сол №6 Kalium sul-
furicum D6, по 3 – 6 таблетки, разпределени през
деня, както и нанасяне върху засегнатите места на
Шуслеров мехлем №6. Включен бил  и хомеопа-
тичният монопрепарат Okoubaka – 3 x 10 глобули
преди хранене, както и лактобацилен препарат.
След 3 седмици имало цялостно подобрение. След
3 месеца Шуслерова сол №6 била сменена с Ka-
lium sulfuricum D30, на всеки три дни. За общо 7-
8 месеца кожата  била напълно излекувана. Про-
следяването в рамките на 5 години показало ста-
билно състояние без поява на обрив.

Инфекциите – другото лице на алергиите
На инфекциите – другото лице на алергиите и

хранителните непоносимости, бе посветена лек-
цията на д-р Василка Юрукова, хомеопат и Шус-
леров терапевт. Д-р Юрукова разгледа доказа-
телствата за връзката между алергиите и хронич-
ните инфекции в тялото, как натрупването на ток-
сини отключва алергичните прояви. На научния
форум тя представи възможностите на холистич-
ното хомеорезонансно лечение на най-честите
алергични заболявания. Хомеорезонансното ле-
чение включва: лечение на психо-емоционално
ниво, лечение на физическо ниво с хомеопатия,
хранителни добавки и диета, детокс и регенерация
на болните органи, лечение на съществуващи
остри и хронични инфекции, хомеопатично лече-
ние, прилагане на специфична диета.

Сред препоръките на д-р Юрукова към алер-
гично болните, както и като профилактика за всеки
веднъж в годината, е да се направи детоксикация
на тялото с Шуслерови соли №6, 9, 10, 11 и 12, по
3 таблетки от всяка сол дневно. При лечение на

хронични заболявания схемата се прилага поне 3
месеца годишно. Шуслерови соли  №6 и №10 пре-
чистват черния дроб. Шуслерова сол №9 нама-
лява киселинността и възпалението в клетките.
Шуслерова сол №10 пречиства всички елимина-
ционни органи, има противооточно действие.
Шуслерова сол №11 пречиства и стимулира иму-
нитета. Шуслерова сол №12 има силно пречист-
ващ ефект върху съединителната тъкан, където се
наблюдава повишено отлагане на токсини и про-
дукти на белтъчната обмяна. 

При необходимост може да се направи и хо-
меопатичен детокс на черен дроб с: Chelidonium
D6, Hydrastis D6, Berberis D6 и Taraxacum D6. В
500 мл вода се разтварят по 20 гранули от всяко ле-
карство. Три пъти дневно се отпиват по няколко
глътки, като течността се разтръсква (с удар на дъ-
ното на бутилката върху дланта) преди употреба.
Този вид хомеопатичен детокс е особено полезен
при хронични заболявания, включително алергии,
за хора над 40 години, при постоянна терапия с хи-
мични лекарства. Може да се прилага профилак-
тично за един месец в годината, а при лечение на
хронични заболявания – два пъти годишно за ми-
нимум от два до три месеца. 

Моменти от конференцията
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Проблеми на женското здраве във 
фертилна и менопаузална възраст 

Проф. д-р Г. И. Резниченко, Катедра по аку-
шерство и гинекология, и проф. д-р Н. Ю. Резни-
ченко, Катедра по дерматология и козметоло-
гия, Запорожска медицинска академия, Ук-
райна, разгледаха съвременните подходи за лече-
нието на обострени хронични възпалителни забо-
лявания на органите на малкия таз при жените и на
херпес-вирусната инфекция при жени във фертилна
и менопаузална възраст. Те споделиха своя ценен
опит с много добри резултати в приложението на
Шуслеровата терапия. Проведеното в Украйна
проспективно, отворено, сравнително, клинично
изпитване върху въздействието на Шуслерови
соли №3, №4 и №6 доказва, че добавянето им в ком-
плексното лечение на обострени хронични възпа-
лителни заболявания на органите на малкия таз
дава възможност на 98% от пациентките да се въз-
становят напълно, да нямат рецидиви на заболява-
нето и да подобрят качеството си на живот.

Психосоматика при алергиите 
За психосоматичната предиспозиция при алер-

гиите и как алергичната изява може да бъде овла-
дяна със средствата на хомеопатията говори д-р
Искра Капинчева, лекар хомеопат и Шуслеров
терапевт. Mного изследвания доказват главната
роля, която играят личността и емоциите в разви-
тието на алергичните прояви. Съвременната меди-
цина лекува алергиите с антиалергични медика-
ментозни средства, които потискат имунния отго-
вор на организма към алергизиращите го фактори
от околната среда. В резултат се постига временен
ефект или изобщо не се повлияват проявите на
алергия. „Неслучайно вече се препоръчва и съ-
пътстваща психотерапия“ – подчерта д-р Капинчева. 

Уникални хомеопатични лекарства 
при алергични ринити 

Д-р Иван Несторов, специалист по детски бо-
лести и лекар-хомеопат, сподели своя клиничен
опит с уникалните хомеопатични лекарства на
Немския хомеопатичен съюз – Luffa operculatа
(D6, D30, D1000), Galphimia glauca (D6, D30,
D1000) и Cardiospermum (D6, D30, D1000). В
своята практика той наблюдава много добър тера-
певтичен ефект на Luffa operculata при възпали-
телни заболявания на горните дихателни пътища,
независимо от тяхната етио-патогенеза. Според 
д-р Несторов, Galphimia glauca е полезен меди-
камент при болести на кожата, дихателния и сто-
машно-чревния тракт с имуноалергична генеза.

Показан е при атопични прояви и тревожни раз-
стройства на психоастеничен терен. А Cardiosper-
mum сe e доказал при лечението на кожни стра-
дания, както и при здравословни проблеми на ди-
хателната, храносмилателната и опорно-двигател-
ната системи. Настолен медикамент е при атопия,
а напоследък, антипиретичният ефект на ниските
му потенции с право привлича вниманието на кли-
ницистите.

Нови клинични изследвания за 
действието на Шуслеровите соли

Д-р Нонна Петрова пред участниците в конференцията

На финала на конференцията д-р Нонна Пет-
рова, директор на Алпен Фарма България,
представи нови клинични изследвания за прило-
жение на Шуслерова сол №8 Natrium Chloratum
D6 за лечение на остър гастроентерит при деца
(Национален медицински университет, Киев, Ук-
райна) и на Шуслерова сол № 12 Calcium Sulfuri-
cum D6 в лечението на хроничен риносинуит (Ук-
раинска медицинска и стоматологична академия,
Катедра по оториноларингология). 

Изследванията доказват, че: 
– Приложението на Шуслерова сол №8 в ком-

плексната терапия на ОГЕ при деца намалява про-
дължителността на диарията, честотата на дефека-
цииите, а тяхната консистенция по-бързо се нор-
мализира. Шуслерова сол №8 се понася добре. По
време на наблюдението не са открити странични
ефекти.

– Приложението на Шуслерова сол №12 при
обострен хроничен бактериален риносинуит води
до по-добро общо състояние и ускорява регре-
сията на симптомите. Шуслерова сол №12 нама-
лява честотата на рецидивите при едномесечно
приложение. Тя е подходяща  за профилактика на
сезонните екзацербации на риносинуита. Особено
перспективна е за лечението на хронични рино-
синуити при бременни и деца, където фармаколо-
гичният избор е ограничен.

Европейско общество по интегративна медицина 
в България (ЕОИМБ)



„Йейлският университет  провежда курс,
който обучава хората как да бъдат щастливи.
Само за няколко месеца той се превърна в най-
успешното начинание в историята на универ -
ситета, към което проявяват интерес много
студенти . “ 

Така започва една статия, която наскоро про-
четох в седмичното приложение на един вест-
ник.

Мисля, че ако има нещо, което да ни обеди-
нява като човешки същества, това е желанието
да бъдем щастливи. Всъщност ние всички се
опитваме да изградим живота си около неща,
дейности, връзки и взаимоотношения, които
вярваме, че ще ни предоставят това състояние
на щастие. Там е въпросът, обаче, че на нас не ни
е ясно много какво представлява щастието и
преди всичко, как да направим така, че това със-
тояние да се настани в нашия живот.

Как да знаем какво е това щастие и как да го
пос тигнем след като никой не ни е научил на то -
ва? Това, което правят е да ни индоктринират, да
създават модел на безкрайна консумация, кон-
курентност и производителност и да ни карат да
вярваме, че ако не сме част от модела не сме на
правилния път. Това не е обучение, а индок-

триниране.
Така че когато видях статията си помислих:

„Много добре. Да видим какво казват тези хора.“
Първото, което ми хареса беше твърдението,

че 40 % от нашето усещане за щастие НЕ за-
виси от стандарта ни живот, нито от генетич-
ните ни дадености, а от нашите усилия и на-
чина, по който посрещаме живота.

В подкрепа на това твърдение е примера със
САЩ, където доходът на глава от населението се
е удвоил от 1972 г. насам, но усещането за щас-
тие е намаляло и сега се предписват четири
пъти повече антидепресанти  отколкото пре -
ди 20 години.

В статията, д-р Сантос, доктор по психология
и биология и ръководител на курса, по мое мне-
ние, коментира две много важни неща за същ-
ността на курса:
• Това е курс, който се концентрира върху по-

ведението и промяната на навиците.
• Щастието се научава по същия начин, по

кой то човек се научава да свири на даден ин-
струмент. Необходима е практика.

Много ми хареса това твърдение, защото от
известно време и аз мисля същото. И ако се на-
учава как да бъдем щастливи, то какви ключови
съвети,  предлага този курс?

Защо не сме щастливи?

Какво можем да направим за да бъдем щаст-
ливи? Поне малко по-щастливи от това, което
сме.

Предлагат се 8 основни лекции за разби-
ране на естеството на нашето щастие ... и нашето
нещастие. За улеснение на читателя по-долу ги
обобщавам.

1. Самозалъгване
Почти всичко, което мислим, че ще ни напра -
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ви щастливи, няма да го направи. В психологията
този феномен се нарича „когнитивни предраз -
съдъци или когнитивни заблуди“.

2. Правилото за четиридесетте 
процента
Ние вярваме, че обстоятелствата в живота

играят основна роля за щастието. В действител-
ност само десет процента от щастието зависят от
тях, разбира се при условие, че са покрити ос-
новните потребности на човека.

Изглежда, че петдесет процента зависят от
генетичните дадености, от конституцията. Това
ние хомеопатите, го разбираме прекрасно. Тук
идва добрата новина: остават ни четиридесет
процента, върху които имаме власт да влияем.
Това са нашите навици, мисли, поведение и
действия.

3. Емоционален термостат
Когато спечелите от лотарията или Ви пови-

шат в работата, например, има момент на вър-
ховно щастие. Той продължава известно време
като приблизително в рамките на една година
усещането за щастие се връща на предишните си
нива.

Обяснението за това е, че усещането за щас-
тие остава стабилно в продължение на човешкия
жи вот, подобно на термостат, адаптиран към
определени температури. Ние, обаче, сме в със-
тояние да поставим този термостат на онази тем-
пература, която желаем.

4. Хедонистична адаптация
Защо се връщаме към предишното ни ниво на

щастие? Защото свикваме с доброто. Нашият ум
адаптира и пренастройва очакванията. И винаги
иска повече. Той е устроен така.

5. „Психоимунна“ система
Това е свързано с устойчивостта, със способ -

ността ни да се адаптираме към несгодите. В
курса обясняват как при много хора, претърпели
сериоз ни нещастия, като например параплегия
след злополука, с течение на времето се връща
същото чувство на щастие, което са изпитвали
преди нещастието.

Това показва, че е необходимо да укрепим

нашата „психоимунна“ система, подобно на
това, което бихме направили с нашата имунна
система, когато искаме да бъдем по-устойчиви
на инфек ции.

6. Ограничение на щастието 
от заплатата
Това е страхотно. Накратко казано когато пе-

челите малко пари, увеличаването на доходите
Ви,  генерира по-голямо чувство за щастие, но
само до определена точка, след която връзката
повече пари – повече щастие вече не фун-
кционира.

Хубавото е, че тази сума е изчислена: 65 000
евро годишно. Спирам до тук.

7. Синдромът „сребърен медал“
Нашият мозък оценява нещата в отно сител -

ни величини и ние сме склонни да се срав -
няваме с тези, които са по-красиви или по-
успешни.

В курса обясняват как усещането за успех и
щастие при спортисти, спечелили бронзовия
медал на Олимпийски игри е по-голямо  откол-
кото при сребърните медалисти. Първите се
чувстват много щастливи, защото са могли да се
качат на Олимпийския подиум, а при вторите
тежи фрустрацията, че на са успели да станат
първи.

8. Фабриката за усмивки
Хубавата новина е, че в дългосрочен план

щастието може да бъде произведено, а фаб-
риката са нашите мисли, чувства, навици и
воля.

Не знам за вас, но аз се идентифицирам с
много от тези психически механизми. Както
казах, добрата новина е, че в този курс  възлагат
и „домашна работа“, упражнения за умствено и
емоционално препрограмиране. С ваше позво-
ление ще коментирам  трите, които ми харесаха
най-много, защото ми изглеждат наистина по-
лезни.

1. Да се радваме на настоящето
Предлагат ни да се насладим на всяко

положително, приятно преживяване, като:
приятен разговор, разходка в парка, вкусен
портокал ... и да го направим с цялата концен -



трация в съответния момент. Освен това ни
предлагат в края на деня да го запишем някъде,
за можем отново и отново  силно да преживя-
ваме хубавите моменти. По този начин депро-
грамираме нашата склонност за привикване
към хубавото,  каквато е хедонистичната адап-
тация.

2. Благодарност
Студентите трябва всеки ден да записват 5

неща, за които да благодарят. Освен това
трябва лично или по имейл да изказват благо-
дарност на хората, които по някакъв начин са
свързани с тези хубави неща, за които благода-
рят.

Изглежда, че благодарността е свързана ди-
ректно с усещането за щастие; колкото по-бла-
годарни сме, толкова по-добре се чувстваме.

3. Доброта и алтруизъм
От студентите се изисква в рамките на 7 дни

да извършат 7 хубави постъпки. Да бъдат лю-
безни с непознат, да помогнат и да се грижат за
болен, да дарят кръв… каквото и да е, което има
за цел да направи щастлив друг човек.

Елизабет Дън, професор от Университета на
Британска Колумбия доказва, че усещането за
щастие се увеличава толкова повече колкото
по-състрадателни и великодушни сме. 

Много съм щастлив, че университет и то не
друг, а Йейлския университет, се занимава с неща
като щастието.

Защо вярваме, че за да бъдем щастливи в жи-
вота, трябва да се уповаваме на случайността
без да преследваме определена цел, както се
случва на мнозина?

Защо смятаме, че е достойно да посветим
вре ме, усилие и средства за изучаване на да-
дена професия, а не да се научим да бъдем щаст-
ливи?

Веднъж прочетох една мисъл, която ме раз-
вълнува и която продължава да ме вдъхновява.

„Да бъдеш щастлив не е право, а задълже-
ние.”

Когато разбираме щастието като нещо, свър-
зано с доброта, състрадание и вътрешен мир,
осъзнаваме, че най-алтруистичният, конструк-

тивен и полезен акт, не само за нас, а за цялото
човечество, е да се превърнем в щастливи
хора. Защото от позицията на чувството на щас-
тие  много по-трудно ще навредим на други хора,
на планетата и на всички същества, с които я спо-
деляме.

Така Хомеопатията, възможността да бъда
лекар хомеопат ме прави малко по-щастлив, за-
щото знам, че правя добро на хората.

Знам, че Хомеопатията понякога носи пълно
изцеление и винаги носи облекчение.

Знам, че никога не причинява вреди на хо-
рата.

Знам, че ни учи да разбираме естеството на
човешката природа, а когато човек разбира, то-
гава осъжда по-малко, а когато съдиш по-малко
се превръщаш в състрадателно, мило и велик-
одушно същество.

Знам, че тя ме направи по-добър лекар.
В последно време ние здравните професио-

налисти, които мислим, че има други медика-
менти освен ибупрофен, и че да надграждаш
е по-добре отколкото да влизаш в сблъсък, не
се намираме в най-благоприятния за нас момент,
но аз съм убеден, че въпреки враждебността, лъ-
жите и обидите, съм там, където трябва да бъ -
да. И това, за мен, е нещо, без което не мога да
разбера щастието. Защото човек може да бъде
щастлив в болката и нещастието, ако се радва
на вътрешен мир и хармония между мисли, чув -
ства и действия.

Признавам, че не съм го постигнал, но работя
по въпроса. Може би ще се запиша за курса на
Йейл. Кой ще дойде с мен?

Източник: 

https://www.hablandodehomeopatia.com/homeopatia-felicidad/
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n Диети с ниско съдържание на 
въглехидрати: мода или причина

Човек може да се изгуби във всички тези хра-
нителни режими, които проповядват диета с ниско
съдържание на въглехидрати т.е. много ниско, къ-
дето въглехидратите биват замествани с протеини
или мазнини: палеолитна диета, ниско въглехид-
ратна диета, кетогенна диета, диета на Аткинс,
диета на Майо, кетонна диета, Фодмап диета, спе-
цифична въглехидратна диета и т.н.

Някои от тях се предлагат като диети за отслаб-
ване, други като ежедневен хранителен режим, за
да бъдем във форма. Поддръжниците на тези хра-
нителни режими твърдят, че драстичното намаля-
ване на въглехидратите би било от полза за дълго-
летието, но този факт е много противоречив.

n Мащабно проучване
Неотдавнашно проучване, публикувано в The

Lancet Public Health** показва, че умерената консу-

мация  на въглехидрати е свързана с по-дълъг
живот. Проучването (придружено с мета-анализ)
обхваща 432 179 възрастни индивиди от попула-
ции от различни страни, наблюдавани за устано-
вяване  на връзката между приема на въглехид-
рати и дълголетието. Средното проследяване е 25
години. 

Изводите са, че умерената консумация на въг-
лехидрати (50-55% от енергийния прием), би нака-
рала хората да живеят по-дълго (средно 83 го-
дини). Обратно, при прием под 40%  или над 70%
въглехидрати от енергийния прием, рискът от по-
ранна смърт, като се отчита общата смъртност, би
бил по-висок. Средната възраст е съответно 79 и
82 години. Това означава 4 години повече живот за
тези, които приемат средна въглехидратна дажба.

В допълнение, проучването установява, че про-
теините и мазнините, в зависимост от това дали са
от растителен или животински произход имат раз-
личен ефект върху дълголетието.

n Комплесен антиейджинг
Това проучване е много интересно, защото об-

хваща дълъг период от време. В действителност
повечето от проучванията за ползотворния ефект
от ограничаването на въглехидратите са кратко  -
срочни. Освен това се отнасят към различни попу-
лации, не се отчита какви са въглехидратите (бавно
или бързо разграждащи се, прости или ком-
плексни захари и т.н. ...), а общо за пропорцията им
в диетата.

Резултатите от проучването, освен всичко оста-
нало, отричат крайностите, което наистина е много
хубаво.

ЯЖТЕ ВЪГЛЕХИДРАТИ УМЕРЕНО, 
ЗА ДА ЖИВЕЕТЕ ПО-ДЪЛГО

Д-р Жан Люк Морел*, Франция

*Д-р Жан Люк МОРЕЛ е Президент на Френската асоциация по естетическа медицина и антиейджинг. Гост-професор в Университета в
Сайгон, Виетнам.

**Sara B Seidelmann, MD, Brian Claggett, PhD, Susan Cheng, MD, Mir Henglin, BA, Amil Shah, MD, Lyn M Steffen, PhD et all., Dietary carbo-
hydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis, Published: August 16, 2018DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-
2667(18)30135-X



n Умереност и място в контекста
Очевидно е, че нашата модерна диета е твърде

богата на нискокачествени въглехидрати и че по
рождение нашето тяло не е пригодено да ги прие -
ма в такива количества: твърде високи гли кемични
индекси, фруктоза в свръх количества, трудносми-
лаеми сложни въглехидрати, газирани напитки, ра-
финирани брашна, хибридни зърнени храни и т.н.
... Намаляването им може да бъде само от полза.

Трябва ли да заменим всички въглехидрати с
мазнини и протеини (както предлагат различните
кетогенни и палео диети)? Настоящето проучване
сякаш казва „не“ (или по-скоро „не“ в дългосрочен
план). Болшинството от народите, които живеят по-
дълго време и в по-добро здраве не са непре-
менно привърженици  на „хранене с ниско съдър-
жание на въглехидрати“: народите на Окинава,
Хунза, Крит… И обратното, в тяхната диета няма
(или почти няма) лошокачествени въглехидрати,
но за сметка на това са богати на зеленчуци и рас-
тителни фибри.

n Качество на мазнините и протеините
От друга страна, вярно е, че днес животинските

протеини в повечето случаи са с лошо качество,
поради индустриалните методи на отглеждане.
Приемът на омега 3, например, вече няма нищо
общо с индустриално отглежданите животни,
които не познават чистия въздух и вкуса на паси-
щата. Интересно би било да се знае дали резулта-
тите щяха да бъдат същите, ако участниците в про-
учването ядяха месо от биологично отглеждани
животни. Възможно е в този случай,  процентът на
въглехидратите да бъде малко по-нисък  от уста-
новените в проучването 50 до 55% въглехидрати.

n Хилядолетното знание за храненето

Ползата от аюрведическата диета е доказана от
времето (хиляди години). Тя е един от основните

стълбове на аюрведическата медицина, болшин -
ството от чийто принципи са проверени от съв ре -
менната наука. Тя отдава голямо значение на рас -
тенията и следователно на въглехидратите.

Преди всичко тя е персонализирана според
конституцията на всеки човек, според околната
среда, климата и мястото, където живее ... Това е
изключително важно. Храносмилателната и мета -
болитна функция варират значително от един до
друг човек. Трудно е, ако не и невъзможно, да се
изведат общи принципи в хигиената на храненето
за постигане на дълголетие.

n Аюрведа подкрепя резултатите 
от това проучване в две насоки:

1. Въглехидратите не трябва да бъдат забраня-
вани за постигане на дълголетие (според аюрве-
дическата медицина проблемът не идва толкова от
количеството на въглехидратите или зърнените
храни, които се приемат, колкото от тяхното ка-
чество и способността да се смилат!).

2. Подобно на вегетарианската диета, тя би била
в съответствие с вторичния резултат от проучва-
нето: произходът на консумираните протеини про-
меня зависимостта между нивата на въглехидра-
тите и дълголетието, като по-полезни са растител-
ните протеини.

Аюрведа обаче не е вегетарианство, а още по-
малко веганство. Тя придава значение на животин -
ските продукти, месото, рибата, сирената и т.н. ... но
ги препоръчва в по-малки количества от тези,
които днес познаваме в съвременното западно
модерно хранене.

В крайна сметка това изследване е доста
успокояващо. Вместо да елиминираме определени
храни, нека се опитаме да балансираме количес -
твата и най-вече да подобрим храносмилането,
чрез прилагане на здравословно хранене, избор
на качествена храна, правилното ù приготвяне и
по-добър начин на живот.

Като заклеймяваме или дори демонизираме
някои храни и премахваме зърнените храни, глу -
теновите продукти, лектините, фитатите, слож ните
въглехидрати, месото, млечните продукти, бързо
разграждащите се захари, наситените мазнини от
диетата ... стигаме до там, че не знаем какво да
ядем, което не е по-доброто.

Източник: 
https://www.antiageintegral.com/actualites/manger-des-glu-

cides-moderement-pour-vivre-plus-longtemps
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