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Предговор

интегративната медицина добива все по-голяма популярност в меди-
цинските училища, болниците и клиниките в САЩ. Академичните 

програми и програмите за клинична ординатура спомагат за подготвяне-
то на млади лекари, които да предизвикват статуквото, мислейки отвъд 
ограниченията, поставени от начина, по който третираме пациентите в 
западното общество вече в продължение на седемдесет и пет години. Ин-
тегративната медицина третира целия пациент.

По време на следването ми обикновено учеха студентите по меди-
цина да гледат на ума и на тялото като на отделни неща. Този подход при 
обучението е отразен в голяма степен в начина, по който се практику-
ва медицината днес, особено във все по-големия брой специалисти и все 
по-слабо застъпеното място на цялостния здравен подход към човека и 
наблягането върху профилактиката и здравословния живот. Когато при-
ключих следването си, фокусът в медицината падаше върху третирането 
на тялото и неговите органи като отделни единици. Аз бях обучен да пра-
вя същото. Но животът периодично ни проговаря и мъдростта на прогре-
сивно мислещите лекари, сред които и моят тъст, пионерът в сърдечната 
хирургия Джералд Лемоул, ме разтърси толкова силно, че ме накара да 
изляза от това русло и отвори съзнанието ми за неконвенционалните ле-
чебни подходи. Започнах да търся начини за третиране на пациентите, 
на които не ме бяха учили в медицинското училище. Не ме разбирайте 
погрешно – с цялото си сърце вярвам в силата на науката. Но съм прак-
тикувал професията си достатъчно дълго и съм имал пациенти от всички 
прослойки на обществото с различни здравословни вярвания, за да оценя 
по достойнство ценността на интегративната медицина.

Научил съм колко е важно включването на най-новите идеи, за да 
помогна на пациентите си, без значение какъв е източникът. За мен, като 
ръководител на Института по сърдечносъдова медицина в Нюйоркска-
та презвитерианска болница, това означава също така развиването на 
най-новаторските подходи за замяна на сърдечните клапи. Като директор 
на болничната програма за комплементарна (допълваща) медицина под-
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крепих въвеждането на източни медицински практики, като йога и меди-
тация. Разширяването на спектъра от потенциални инструменти изисква и 
да имаме пълната клинична картина, за да сме в състояние да предписваме 
лекарства или процедури, допринасящи за предотвратяване и третиране 
на здравословните проблеми.

„Планът за генна терапия“ обучава както пациентите, така и лечите-
лите как да осъществяват тази обемна цел. Фокусът на д-р Мичъл Гейнър 
пада върху темата как да използваме храната, за да подобряваме здравето 
си. Но тази книга не е посветена само на консумацията на здравословни 
храни, а и на това как да се възползваме от силата, скрита в храните, за 
да променим генетичното си предразположение към едни или други боле-
сти, опирайки се на един клон от генетичната наука, известен като „еко-
генетика“. Екогенетиката се разраства все повече и прилага философията 
на персонализираната медицина, използвайки определени вещества, за да 
атакува генетичния профил на пациента за проява на болести като рак, 
диабет и сърдечносъдови. Фокусирайки се върху биоактивни нутриенти 
(хранителни вещества), като апигенина в нара, EGCG (епигалокатехин 
галат) в зеления чай и куркумина в кърито, лекарите ще бъдат в състояние 
да предписват храни, които работят в полза на здравето на нивото на ва-
шата ДНК. Интересното е, че веднъж щом започнете да консумирате хра-
ни, насочени към вашата генна изява, вие постепенно ще загубите афи-
нитета си към вредните за вас храни, като рафинираните въглехидрати.

Запознах се с д-р Гейнър преди години, когато негов пациент дой-
де при мен за операция на сърцето. Бях объркан от молбата, тъй като в 
медицинския му картон бе написано ясно, че има рак с метастази, който 
щеше да го убие за месеци. Пациентът се усмихна и ме помоли да обърна 
внимание на датата в картона. Диагностицирането на рака бе направено 
преди повече от пет години! Така установих, че пациентът бе излекуван 
от д-р Гейнър, и оттогава му изпращам най-трудните случаи, в това число 
приятели и роднини. Мич е основател и президент на Интегративна он-
кология „Гейнър“ и е клиничен доцент по медицина в медицинския колеж 
„Уейл Корнел“. Като прочут специалист в сферата на онкологията и ин-
тегративната медицина, той се е посветил на съчетаването на медицински 
практики с доказани комплементарни терапии за лечението на болните си 
от рак пациенти, което го поставя в изгодна позиция при написването на 
тази книга за хранителните аспекти на предпазването от болести.

Успехът на д-р Гейнър като уважаван специалист по въпросите на 
рака се дължи отчасти на умението му да третира човека като едно цяло 
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посредством съчетание от алопатични подходи и алтернативни терапии. 
„Планът за генна терапия“ предлага практични съвети и рецепти с до-
бавки и сокове, които може да включите лесно към всекидневието си. 
Тази книга дава представа за еволюцията на медицината, като показва как 
екогенетичната храна променя генетичния ни код. Предлага също така 
научни факти в подкрепа на стари като света практики и алтернативни 
терапии, което е важен компонент за изграждането на мост между източ-
ната и западната медицина. Това е ключова стъпка към глобализацията на 
медицината чрез използването на конвенционални западни и неконвен-
ционални алтернативни начини на лечение, доказали резултатността си 
при лечението на пациента като едно цяло.

д-р Мехмет Оз
вицепрезидент и професор по хирургия,  

Нюйоркска презвитерианска болница – Колумбийски университет,
водещ на „Шоу на д-р Оз“
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въведение

майка ми често Повтаряше –  „Човек е това, което яде“. Но едва след 
като завърших медицина и станах специалист по въпросите на рака, 

осъзнах колко права е била.
Майка ми започна да ме учи за връзката между храната и здравето 

още от шестгодишен. Току-що я бяха диагностицирали с рак на гърдата 
и тя искаше да мога да се грижа за себе си. И тя, като повечето родители, 
се притесняваше от страстта ми по царевичните пръчици и чипса и тези 
опасения се бяха засилили, след като диагнозата ѝ я бе накарала да се при-
съедини към движението за непреработени храни и хранителни добавки, 
инициирано от Адел Дейвис. Затова ме учеше как да приготвям закуски 
с реална хранителна стойност и как да смесвам плодови и зеленчукови 
сокове, за да постигам възможно най-здравословен ефект с предпочита-
ния от мен вкус. Учеше ме също как да приготвям хранителни блюда, и 
когато се налагаше да остава в болницата дълго време, аз бях този, който 
приготвяше вечеря за баща ми и по-големия ми брат.

За нещастие уроците ми по хранене бяха прекъснати грубо от смърт-
та на майка ми, когато бях на девет години. Преминаването ѝ към пъл-
ноценното хранене и хранителните добавки може би бе станало твърде 
късно, докато минусите бяха прекалено много: по време на бременността 
с брат ми, дванайсет години преди това, я бяха третирали с диетилстил-
бестрол, синтетична форма естроген, за която вече се знае, че увеличава 
значително риска от рак на гърдата.

Загубата беше опустошителна, разбира се, но ми даде ясна цел в жи-
вота. Когато майка ми умря, взех решение да открия защо клетките на 
хората се обръщат срещу тях, както бяха направили нейните клетки, при-
чинявайки омаломощаващи, дори фатални болести. Реших също така да 
направя нещо във връзка с това.

Завърших медицина, после специализирах хематология (науката за 
кръвта) и онкология, която се занимава с рака, като това включваше изу-
чаването на молекулярна биология и правенето на изследвания в универ-
ситета „Рокфелер“. Тази относително нова сфера изучава фундаментал-
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ните градивни единици на живота на физическо и химическо ниво, осо-
бено процесите на генетичен контрол. Наученото от изследователите в 
„Рокфелер“ промени напълно перспективата ми за ролята на гените за 
състоянието на здравето през целия живот. И този нов поглед за начина 
на функциониране на гените ми показа колко права бе майка ми, поста-
вяйки такъв акцент върху ролята на храненето за здравето.

Гените (микроскопичните пакетчета ДНК в ядрото на всяка клетка) 
контролират всички клетъчни процеси, включително клетъчното делене. 
(Ракът, може би предизвикващата най-големи страхове болест, се разви-
ва, когато нормалното клетъчно делене – процесът, благодарение на кой-
то възникват нови здрави тъкани, правещи възможен растежа на децата – 
се обърка.)

Ние наследяваме гените от нашите родители и – в съответствие с 
това, което бях научил в медицинското училище – генетиката се предо-
пределя в голяма степен в момента на зачеването и остава стабилна през 
целия живот. Ако наследената от родителите ДНК ви прави здрави и сил-
ни, тогава, според въпросната теория, всичко е наред. Ако гените ви пра-
вят податливи на рак, затлъстяване или артрит… е, такава е била съдбата 
ви. При този стар начин на мислене на здравето се гледаше като на резул-
тат от генетична лотария, във връзка с който няма какво да се направи.

Но по времето, когато отидох в университета „Рокфелер“, напредъ-
кът в молекулярната биология преобърна с главата надолу този статичен 
възглед за предопределеността на здравето. Новите изследвания демон-
стрираха, че здравето или болестта не са въпрос единствено на „генетична 
съдба“, определяща се от „добрите“ или „лошите“ гени, получени от мама 
или татко. Изплуващата картина беше далеч по-сложна и трудно доловима 
и даваше на всеки един от нас много по-активна роля при изграждането на 
здравето благодарение на избора ни на хранене и начин на живот.

От молекулярната биология научаваме, че комплексът от над двайсет 
хиляди гени на индивида, наричани негов „геном“, съдържа безчет битове 
информация, които инструктират клетките да изпълняват жизненоважни 
функции. Но не всички гени са активни през цялото време. Повечето са 
в спящо състояние и въпросът дали ще се активират и ще започнат да 
влияят на нашата биология (като ни правят по-здрави или по-болни), се 
нарича „генна изява“ (или „генна експресия“). Основното влияние вър-
ху нашата генна изява оказва средата, в която живеем, и именно тук е 
мястото на възможността да оказваме положително влияние посредством 
храненето.
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През ХХІ век нашето обкръжение ни атакува всекидневно с остатъци 
от пестициди, канцерогенни химикали, големи количества наподобяващи 
храна вещества, сред които рафинирана захар и опасни мазнини. Тези ве-
щества в нашата храна, в нашия въздух и в нашата вода взаимодействат с 
гените в клетките ни, като включват едни и изключват други. Най-лошите 
от тези химикали могат да превръщат здравите клетки в тумори, което е в 
голяма степен причината един на всеки трима американци да развие рак. 
Всъщност 90–95% от раковите заболявания са свързани със замърсители 
от околната среда1. Но химическият бульон, в който живеем, причинява не 
само рак. Днес сме свидетели на епидемия от болести на щитовидната жле-
за, особено сред жените на средна възраст, които почти винаги са с авто-
имунен произход в резултат на токсините около нас. Почти 20% от нашите 
деца имат емоционален или друг недъг, свързан с ученето или развитието, а 
диабетът и астмата придобиват все по-заплашителни размери. Въздействи-
ето на средата върху нашите гени си казва думата и за тези проблеми.

Но и тук има светлина в тунела. Контролът на нивото на токсините 
в нашето обкръжение може да е малък, но всеки от нас е в състояние 
да оказва огромен контрол над онова, което вкарваме във вътрешната си 
среда, т.е. което ядем. Когато подбираме храната си по-разумно и съзна-
телно, можем не само да намалим или елиминираме много от токсичните 
въздействия, взаимодействащи си с нашите гени и пораждащи по този 
начин болести; ние сме в състояние да влияем върху генната си изява 
така, че да активираме ензимите, способни да неутрализират или отстра-
няват токсични вещества от нашите тъкани, да стимулираме клетъчните 
процеси да подсилват имунната ни система и да стопират развитието на 
болестта, включително на рака.

Използването на нутриентите по този стратегически начин за спра-
вяне с болестите и подпомагане на доброто здраве се нарича „нутригене-
тика“ и стои в сърцевината на Плана за генна терапия. Нутригенетика-
та всъщност е подраздел на по-обширен подход, наречен „екогенетика“, 
който се фокусира по-обемно върху начина, по който живеем в нашата 
среда, и как средата, като цяло, взаимодейства с генома на индивида, за 
да предизвика здраве или болест. Нивото на физическата ни активност 
например може да насърчи (или да намали) производството на повече ен-
зими, потискащи възпалението. Наднорменото или нормалното тегло пък 
влияят върху това дали изпращаме по-слаби (ако сме слаби) или по-силни 
(ако сме с наднормено тегло) сигнали за потискане на убиващите рака 
вещества.
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Планът за генна терапия взима предвид всички тези взаимодействия. 
Предназначението му е да ви помогне да се преборите с най-често среща-
ните и проблемни болести на нашето време, и го прави в контекста на по-
добряване на цялостното здраве и добро състояние посредством контрол 
над килограмите, намаляване на стреса и физическа активност.

Базирам препоръките в Плана за генна терапия върху обширния си, 
почти трийсетгодишен клиничен опит. След специализациите си по хе-
матология и онкология станах директор на онкологията на Центъра за 
превенция на рака „Странг“, където продължих изследването на взаимо-
действието между нутриенти и гени, което бях започнал в университета 
„Рокфелер“. Продължих също така работата си и върху токсикогеномия-
та, науката за начина, по който токсините от околната среда влияят на ген-
ната изява. И установих, че много от същите клетъчни функции, играещи 
някаква роля при рака (възпаление, сигнални протеини, фактори в тран-
скрипцията, хормонална регулация, метаболизъм на токсините, имунна 
реакция), присъстват също и в широк спектър други болести. И на всички 
тези функции може да се влияе на клетъчно ниво посредством стратегиче-
ско използване на нутриенти, независимо за каква болест конкретно става 
дума. И така моята практика започна да се разраства.

Когато започнах да включвам нутригенетичните концепции в грижи-
те за пациентите, храненето почти не фигурираше сред интересите на по-
вечето лекари. Лекциите, посветени на хранителните дефицити и свърза-
ните с тях заболявания в повечето медицински училища и програмите за 
клинична ординатура, бяха съвсем малко и с това се изчерпваше всичко 
по въпроса.

Поради тази причина на това, което правех, се гледаше като на доста 
нестандартно, но същевременно бях онколог със стандартно медицинско 
образование и специализация и дори преподавах в едно от най-добрите 
медицински училища в страната, затова лекарите започнаха да ми изпра-
щат пациенти и често това бяха пациентите, на които традиционните ме-
дицински методи не бяха помогнали. И тъй като резултатите, които по-
стигах посредством нутригенетичния подход, бяха често учудващи, броят 
на изпращаните при мен пациенти се увеличаваше и практиката ми про-
дължаваше да се разраства.

Ето само няколко от случаите:
 ■ Пациентът, споменат от д-р Оз в предговора на тази книга, който се обръща 

към него за операция на сърцето пет години след диагностицирането му с 
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рак, който се очаквало да го убие до няколко месеца. Моят нутригенетичен 
подход доведе до пълна ремисия на болестта.

 ■ Зъболекарят (по една случайност това беше моят баща), който се зарази 
с хепатит С, след като се убоде по невнимание с игла. Преди терапията с 
интерферон (по време когато за хепатит С нямаше лечение) аз го третирах 
с комбинация от масово използвани китайски билки, морски водорасли и 
сокове, в резултат на което от вируса не остана и следа и никога повече не 
се появи.

 ■ Жената с меланом, която започнах да третирам, след като нейният онколог 
я насочи към хоспис, където да се грижат за нея до края на малкото ѝ оста-
ващи дни. Ракът ѝ, който бе започнал от петата, се бе разпространил нагоре 
и лезиите се бяха инфектирали, в резултат на което диаметърът на левия ѝ 
крак бе станал четири пъти по-голям от диаметъра на десния крак. Болестта 
се бе разпространила също така в белия дроб и корема. Третирах я с ниска 
доза химиотерапия, фармакологична терапия на имунната система, зелен 
чай и магнолия и след три месеца тя бе в пълна ремисия2.

 ■ Младежът от Турция с автоимунен хепатит и чернодробна недостатъчност. 
Клиника „Мейо“ го бе поставила на висока доза стероиди и му бе казала 
да се запише в списъка с нуждаещите се от чернодробна трансплантация. 
Аз го поставих на глутатион, ресвератрол, куркума, алфа-липоева кисели-
на, омега-3 мастни киселини и чернодробните му функции започнаха да се 
нормализират. Той възстанови килограмите, които бе загубил, и след три 
месеца се върна в училище.

 ■ Жената с рак на панкреаса ІV степен, чийто онколог ѝ бе казал, че ѝ остават 
четири до шест месеца живот. Поставих я на диета от зеленчуци от семей-
ство кръстоцветни, хранителни добавки и сокове в комбинация с химиоте-
рапия и тя достигна пълна ремисия, като това положение не се е променило 
вече почти двайсет години.

 ■ Жената с рядкото дерматологично заболяване перфорираща колагеноза, за-
ради което бе обиколила много водещи академични медицински центрове, 
преди да стигне до мен. Имаше дифузни, изключително болезнени червени 
лезии по кожата на ръцете, краката и гърба, които се разпространяваха въ-
преки силните дози стероиди и терапията с ултравиолетова светлина. Тре-
тирах я за лежащото в основата възпаление, алергии и имунен дисбаланс. 
След няколко месеца лезиите по ръцете ѝ се разнесоха, а по краката се 
подобриха с 80%.

 ■ Двайсет и три годишната младоженка, получила тежка форма псориазис по 
лицето и врата. Няколко дерматолози я бяха подлагали на курсове с лечение 
с преднизон, който ѝ бе помагал временно, но болестта се възобновявала 
във все по-тежка форма всеки следващ път, когато започнели да намаля-
ват дозите, и вече започваше да оставя белези. Третирах я със специално 
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предназначени за това страдание храни и след един месец всички лезии се 
разнесоха и пет години по-късно болестта все още не се е появявала.

 ■ Шейсет и един годишният бръснар, който бе напълнял значително след пре-
търпяна травма на коляното и бе получил диабет. След една година на моята 
нутригенетична диета той отслабна с 32 кг и сега приема само малки дози 
метформин вместо инсулин.

Днес поделям времето си между интегративна онкология „Гейнър“, 
чийто фокус е третирането на онкоболни, и „Гейнър Уелнес“, където при-
лагам същите екогенетични принципи при третирането на хора с различ-
ни здравословни притеснения, вариращи от поддържане на цялостното 
здраве и предпазване от болести до отслабване, безсъние, хронична умо-
ра, дерматологични заболявания и болест на Паркинсон.

И двете практики включват медитация, музикотерапия, водено въоб-
ражение и когнитивно-поведенческа терапия в съчетание с възстанови-
телна физиотерапия, йога, аеробни упражнения и чигун, както и консул-
тиране от нутриционисти (специалисти по пълноценно хранене; не трябва 
да се бъркат с диетолозите – Бел. р.), опиращи се на същите принципи, 
които са представени в „Планът за генна терапия“. Целта ми винаги е 
да третирам човека като едно цяло и по начин, съобразен със сложната 
природа на заболяването, и да работя на всички нива на оздравителните 
процеси на тялото (психологическо, генетично, психосоциално и духов-
но), за да създам оптимално благоприятно състояние.

Препоръките в тази книга, с тяхната мощна и тясно насочена способ-
ност да влияят върху генната изява, ни отвеждат до ново определение за 
здраве. При този нов поглед трябва да гледаме на себе си не просто като 
на „здрави“ или „болни“, а като „добре управлявани“ или „зле управля-
вани“ от екогенетична гледна точка по протежение на своя живот. Днес 
това е още по-вярно, тъй като благодарение на развитието на диагности-
цирането разграничаването между здраве и болест вече не е единствено 
в черно-бели краски, а преминава през множество сиви нюанси. С други 
думи, всеки от нас носи семената на болестта. Въпросът е дали потенци-
алната възможност за разболяване ще бъде активирана или ще остане в 
латентно състояние.

Технологиите за образна диагностика, като компютърна томография 
и магнитно-резонансна томография, както и по-детайлните изследвания 
от аутопсиите показват, че колкото по-чувствителни стават инструменти-
те ни за откриване на болести, толкова повече болести и в по-ранен етап 
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ще бъдат откривани. Отдавна откриваме тези семена на сериозни болести 
в изненадващо млади хора. Така например при 45% от войниците, убити 
във войната в Корея, и 77% от войниците, убити във войната във Виет-
нам, са установени ранни признаци на сърдечни заболявания. Подобни 
ранни индикации могат да бъдат намерени дори в тригодишни деца и даже 
в зародиши. И случаят е същият, независимо признаци на коя болест ще 
изберете да търсите.

Така например вече се смята, че ако щитовидните им жлези бъдат 
изследвани по най-новите методи, при почти 100% от хората ще бъдат от-
крити признаци на ракови или предракови мутации. И колкото и фино да 
срежете тъканта, винаги е възможно да съществуват още по-дребни фигу-
ри, побиращи се в пространството между разрезите. Същото се отнася за 
рака на простатата. При почти 50% от мъжете между шейсет и седемдесет 
години ще се проявят признаци на болестта, ако бъдат изследвани по този 
начин. При почти 40% от жените между четирийсет и петдесет години ще 
бъдат открити признаци за рак на гърдата под новите микроскопи.

Обезпокоителната истина е, както стана дума, че във всеки един от 
нас присъстват тези признаци за болест в латентна или бавноразвиваща 
се прекурсорна форма. Но това не ни прави пасивни жертви. Не, щом мо-
жем да контролираме това, което ядем, и по този начин да влияем значи-
телно върху начина на изява на нашите гени, свързан със здравето ни. В 
действителност, за добро или лошо, всички през цялото време извършва-
ме върху себе си генна терапия. Ние вдишваме дима от цигарата, налива-
ме се с безалкохолни, тренираме за маратон. Във всеки случай участваме 
в процес, включващ регулирането на генния ни статус.

Веднъж щом осъзнаем възможностите на способността ни да въз-
действаме върху генната изява и щом го наместим до факта за преобла-
даването на болестните прекурсори много преди появата на симптоми, 
планът за генна терапия става особено привлекателен.

Всяка диета има своя цел. Едни се фокусират върху намаляване на 
телесното тегло, други – върху намаляване риска от сърдечни заболява-
ния. Трети имат неясното намерение да „детоксикират“ или да пречистят 
тялото от натрупаните вредни токсини от замърсители и метаболитни от-
падъци.

Планът за генна терапия може постигне тези цели, но предназна-
чението му е по-всеобхватно и базово. Замислен е с цел да поддържа 
спящите болести в спящо състояние и да помогне активните болести да 
се върнат към спящото си състояние. Постига го посредством холисти-
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чен подход, който поддържа в подходящ баланс различните елементи на 
здравето.

Твърде много хранителни планове са насочени към достигането на 
една положителна цел (например освобождаване от излишните килогра-
ми) за сметка на други (например предпазване от рак). Няма никакъв сми-
съл обаче да отслабнем, ако при този процес увеличим общото възпаление 
на тялото си, което от своя страна може да доведе до други проблеми. По 
същия начин не е разумно да се храним, мислейки за здравето на своето 
сърце, като игнорираме възможността за появата на рак. Планът за ген-
на терапия вплита всички тези елементи в осъзната холистична картина 
на цялостно добруване на индивида, насочвайки се към всички спящи и 
прекурсорни състояния, които при неправилно екогенетично въздействие 
биха могли да се превърнат в болести.

Болестите, убиващи най-много хора в Съединените щати, са сърдеч-
ните заболявания и ракът – около 50% от смъртните случаи са в резултат 
на тях. Диабетът е друг от главните убийци. Затлъстяването, системното 
възпаление и излагането на токсини от околната среда са фактори, допри-
насящи за проявата на тези и на много други болестни състояния. Оста-
ряването е процес, през който преминаваме всички, и макар никой да не 
може да избяга от него, ефектът му може да бъде контролиран така, че 
качеството на живот да бъде оптимално.

Взети заедно, тези състояния и процеси са сред най-значимите преч-
ки пред здравето и щастието. Затова са и главните мишени на екогенетич-
ното хранене и Плана за генна терапия.

Планът е предназначен да ви помогне:
 ■ да се противопоставите на рака;
 ■ да се противопоставите на сърдечните болести;
 ■ да се противопоставите на диабета;
 ■ да поддържате здравословно тегло;
 ■ да усилите слабия си имунитет;
 ■ да забавите въздействието на остаряването;
 ■ да отстранявате токсини от тялото си;
 ■ да увеличите енергията си.

Всеки, който желае да подобри своето здраве, може да се възползва 
от диетата просто като следва общите насоки за по-пълноценно хранене. 
Няма строга формула. Не е нужно да се придържате към сложна програма 
с различни стъпки, нива и пластове. Но всеки, който има конкретни при-
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теснения, може да следва по-директните препоръки на диетата и да я из-
ползва превантивно, за да намали риска от определено заболяване, дълго 
преди да са станали явни някакви симптоми. При жените след менопау-
зата например дефицитът на витамин D може да причини остеопороза и 
по-голяма вероятност от фрактури, следователно увеличеният прием на 
витамин D чрез храната и във вид на добавки ще помогне на повечето 
жени да намалят риска си от фрактури. Но не на всички жени. Различните 
генетични дадености означават, че не всяка жена след менопаузата има 
еднакви уязвими места с останалите си връстнички. Затова увеличаване-
то на приема на витамин D не би трябвало да се превръща в унифицирана 
препоръка за всички жени.

Знам, че на това място някои от вас си казват: „Ами ако аз се при-
теснявам във връзка с няколко болести? Ще ми помогне ли Планът за 
генна терапия, ако искам да отслабна, ако в семейството ми има болни 
от рак или ако искам да избегна появата на бръчки?“ Ще отговоря с една 
дума – „Да!“. Точно това е предназначението на Плана за генна терапия – 
да предотвратява и третира болестите на нивото на вашите гени. По-горе 
обсъждам как витамин D може да помогне за предотвратяване фрактури-
те на костите на жените след менопаузата. Но ползите от витамин D съв-
сем не се ограничават с подсилването на костите: той засилва имунитета, 
подобрява мозъчното и сърдечното здраве и предпазва от рак. Затова, 
когато четете тези препоръки, особено в посветените на конкретни бо-
лести глави, помнете, че ползите от тези нутриенти са много. Книгата е 
организирана по здравословни състояния (например сърдечни болести, 
рак); обаче в реалността здравословните проблеми рядко са така ясно раз-
граничени. Всички представени тук нутриенти съдържат много биоактив-
ни вещества, чийто здравословен ефект може да бъде проследен в цялото 
тяло. Доброто здраве поражда добро здраве: щом започнете да прилагате 
представените в тази книга съвети, ще тръгнете по пътя към по-щастлив 
и здрав живот.

В Първа глава излагам „Базовия план“, както го наричам, основните 
нутригенетични принципи за здравословно хранене, които се отнасят за 
всеки без изключение.

След представянето на тези всеобхватни насоки преминавам към 
конкретния екогенетичен подход за петте най-неотложни за решаване 
здравословни проблема за нашето население – затлъстяване, сърдечни 
болести, рак, диабет и остаряване – на всеки от които е отделена специ-
ална глава.
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След това предлагам планове за меню и рецепти, които ви водят с 
лекота към прилагането на основните нутригенетични концепции във ва-
шето всекидневие.

Много от предложените в тази книга рецепти са адаптирани от ре-
цептите, наследени от моята майка, и това може да ви даде някаква пред-
става за личната ми отдаденост на идеята да развия и споделя този подход 
към целевото хранене.

Макар тогава това да не бе признато, майка ми винаги бе подозирала, 
че ракът ѝ е предизвикан от диетилстилбестрола, с който бе третирана 
по време на първата си бременност. Но години по-късно, в часовете по 
биохимия, нашият професор обяви подчертано следния факт: при изслед-
вания върху животни е демонстрирано, че фармакологичният естроген 
причинява рак и че това е известно от трийсет години. Тези открития оба-
че не бяха възприети в клиничната практика. През този ден за първи път 
си дадох сметка, че може би майка ми щеше да бъде все още жива, ако 
действахме в съответствие с вече съществуващите знания.

Днес знаем много повече как различните вещества влияят върху ген-
ната изява, както за добро, така и за лошо. Именно това знание сега с 
радост предавам на вас в „Планът за генна терапия“.
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Базовият План

от гледна точка на нутригенетиката диетата на средния американец 
не е красива гледка. Повечето американци консумират прекалено 

много храни с високо съдържание на въглехидрати, на наситени мазни-
ни и на захар. Почти 33% от калориите в масовата диета са от мазнини 
(11% под формата на наситени мазнини), около 15% – от протеини и 
около 52% – от въглехидрати.

Фактът, че малко повече от половината от нашите калории идват от 
въглехидратите, сам по себе си е диспропорционален, но картината в 
действителност е още по-мрачна, тъй като средностатистическата аме-
риканска диета твърде често е богата на най-лошия тип въглехидрати: 
прости, преработени захари, царевичен сироп с високо съдържание на 
фруктоза, бяло брашно. Сред най-калоричните източници за средния 
пълнолетен американец са тестените сладкиши, хлябът, безалкохол-
ните напитки, пицата, макаронените изделия и алкохолът. Това е не 
само диспропорционално, но директно насочено към една-единствена 
разрушителна посока, силно предразположение към храни, допринася-
щи в голяма степен за петте притесняващи ни здравословни проблема: 
рак, сърдечни болести, възпаление, затлъстяване и преждевременно 
остаряване.

Базовият план е това, което предлагам като първа стъпка към смя-
ната на посоката и създаването на солидна хранителна основа. Този 
обемен подход към храненето почива върху най-напредничавата модер-
на наука, но аз умишлено съм се постарал да го представя по възможно 
най-простичък и практичен начин, за да бъде достъпен и да върши рабо-
та за реалните хора в реалния живот. Все пак не трябва да издигаме ди-
етата в култ. И ако дадена диета има крайни изисквания към тези, които 
я следват, ако изисква прекалено голямо или ексцентрично отклонение 
от „нормалния“ модел на хранене, хората ще изгубят мотивацията си и 
ще започнат да се отказват.
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Ето защо Базовият план е изграден само около няколко ключови кон-
цепции, а самите концепции са изложени като насоки, а не като абсолют-
но задължителни поведенчески предписания.

Факт е, че дори и при най-строгите хранителни режими положител-
ните измерими резултати могат да бъдат, а и често действително са ре-
зултат от частичното им изпълнение. С други думи, не е задължително да 
следвате дадена диета безпрекословно, за да имате полза от нея.

Да вземем например широко обсъжданите резултати от едногодиш-
ното Станфордско изследване от 2007 година, сравнило намаляването на 
теглото при следването на четири популярни диети: „Аткинс“, „Зоната“, 
„Орниш“ и LEARN. Изследването демонстрира, както пише Journal of the 
American Medical Association1, че диетата „Аткинс“ предизвиква най-го-
лямо отслабване – 4,5 кг срещу 1,1–2,5 кг при следването на другите дие-
ти. Но дали всъщност е била тествана диетата „Аткинс“? Ако се вгледате 
по-внимателно в детайлите на това, което установява въпросното изслед-
ване, ще видите, че участниците в групата по диетата „Аткинс“ в дейст-
вителност не са се придържали към диетата, която се очаквало да спазват. 
Според препоръките на „Аткинс“ през първите два месеца те трябвало да 
консумират не повече от 20 г въглехидрати на ден, а през останалата част 
от изследването – не повече от 50 г въглехидрати дневно. А изследовате-
лите съобщават, че участниците в диетата „Аткинс“ консумирали средно 
по 60 г въглехидрати на ден през първите два месеца, около 113 г дневно 
през шестия месец и почти 140 г дневно към края на изследвания период.

Това не означава, че диетите с ниско съдържание на въглехидрати не 
постигат това, което твърдят – по-успешното сваляне на теглото за след-
ващите диетата на Аткинс в това изследване показва, че намаляването 
на въглехидратите (осъществено по-успешно от тях в сравнение с учас-
тниците, поставени на другите диети) може да бъде ефикасно. Въпросът 
е, че нито един от участниците всъщност не е спазвал диетата „Аткинс“. 
Или поне трябва да се запитаме дали трябва да припишем резултатите 
при изследването на хранителния план, известен с името „Аткинс“. Или 
„Зоната“, или „Орниш“, или каквото и да е друго име.

Защото в действителност никой от участниците в изследването не е 
„спазвал“ която и да е и от другите диети. Хранещите си според „Зоната“ 
никога не достигат целта си съотношението въглехидрати-протеини-маз-
нини да бъде 40–30–30. Те се приближават най-много до нея през първите 
два месеца, когато достигат съответно процентите 42–24–35. А след това, 
като останалите групи в изследването, постепенно се връщат към изход-
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ната си позиция. Хранещите се според LEARN нито веднъж не достигат 
заветната цел въглехидратите в диетата им да бъдат 55–60%. Спазващите 
„Орниш“ пък дори не се доближават до заветната цел мазнините в диетата 
им да не надвишават 10%. Подобни отклонения могат да бъдат открити 
в много други изследвания, включително едно впечатляващо обхватно 
и продължително изследване от 2009 година, направено в университета 
„Харвард“2.

С други думи единственото, което може да искате, е да направите 
най-доброто, на което сте способни, като първо съберете най-качестве-
ната налична информация, за да знаете дали си заслужава да се заемете с 
това. После е необходимо да пригодите избора си на храна с екогенетич-
ните принципи, за да си осигурите възможно най-голяма полза, без да се 
тревожите заради някой и друг процент тук-там или че не сте изпълнили 
всичко безупречно.

Като се стреми да бъде възможно по-лесен за изпълнение и да опро-
сти максимално приложението на здравословното хранене във всекидне-
вието, Базовият план се основава на първо място и предимно върху това, 
което наричам Правилото за едната трета.

Концепция 1: 
Правилото за едната трета

В противовес на богатата на протеини и с ниско съдържание на въглехи-
драти и мазнини тенденция в нутриционистиката (наука за пълноценното 
хранене), заемаща доминираща позиция вече повече от едно поколение, 
моят Базов план предлага калориите, които консумирате, да бъдат раз-
пределени точно по една трета за всяка от трите групи макронутриенти – 
мазнини, въглехидрати и протеини. В съответствие с последните научни 
данни няма причина някоя от тези групи да бъде предпочитана или пре-
небрегвана.

Все пак хората са еволюирали, като са яли забележителна смесица 
от храни, често налични в различните времена в различни количества и 
пропорции. А въздействието на много храни е синергично, докато ефек-
тът от много други е все още неизвестен. Изкуственото накланяне на вез-
ните на едната или на другата страна може да ни лиши от благотворното 
взаимодействие между различните елементи по начини, които не стават 
очевидни веднага.
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Равномерното разпределение на нутриентите дава възможност да 
се възползвате от положителните качества на всеки и същевременно да 
избегнете риска да станете зависими от едно нещо. Прекалено многото 
въглехидрати могат да доведат до загуба на чувствителност към инсу-
лина и възпаление. Прекалено многото протеини пък най-вероятно ще 
бъдат с високо съдържание на наситени мазнини, освен това богатата 
на протеини диета се поддържа дълго изключително трудно, защото по 
този начин лишаваме тялото си от цели групи храни, от които се нуж-
дае, като зърнени храни, плодове, зеленчуци и млечни продукти. Бо-
гатата на протеини и бедна на въглехидрати диета в действителност е 
с високо съдържание на мазнини и често 55–60% от калориите ѝ са от 
мазнини, особено наситени. Хората не затлъстяват, защото консумират 
въглехидрати. Наднорменото им тегло е резултат от консумацията на 
прекалено много неподходящи типове въглехидрати, така както консу-
мацията на прекалено много неподходящи мазнини или протеини може 
да стане причина тялото да губи много калций и да получи дефицит от 
каротеноиди, извънредно важни нутриенти като токотриеноли, вита-
мин В6, магнезий и фибри. Надеждни изследвания поддържат идеята, 
че разделянето на макронутриентите на три равни части е здравослов-
на основа за хранене, не на последно място защото може да освободи 
начина, по който мислите за храната. И отново не е необходимо да се 
вманиачаваме във връзка с поддържането на точния баланс всеки ден 
или при всяко хранене. Просто помнете постоянно очертаните в след-
ващите глави принципи и следвайте препоръките за храната, правенето 
на соковете и консумацията на определени нутриенти, дадени в края на 
главите и в последния раздел на тази книга. А оттам нататък нека ви 
води здравият разум. Така например, ако за вечеря в понеделник имате 
пица, не продължавайте въглехидратната тенденция и във вторник, като 
си направите палачинки за закуска.

За да проникнете по-дълбоко в основите на Правилото за едната тре-
та, нека разгледаме поотделно всяка една от тези хранителни категории.

Мазнини

Мазнините придобиха лоша репутация в популярните хранителни тенден-
ции през последните десетилетия. През осемдесетте години на ХХ век 
дори Американската администрация по храните и лекарствата обяви маз-
нините като обществена заплаха. И това е разбираемо при нарастващата 
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вълна от затлъстяване: мазнините са най-калоричният макронутриент (1 г 
от тях съдържа 9 калории, докато същото количество въглехидрати или 
протеини има 4 калории), следователно всяка диета, целяща намаляване 
на телесното тегло посредством намаляването на приеманите калории, ще 
се стреми да ограничи мазнините. Но, както и с всичко останало, истин-
ската картина е по-сложна и в дадения случай това означава, че съществу-
ват „добри“ и „лоши“ мазнини, в зависимост от целите ви.

Seven Countries Study, едно от класическите изследвания на хране-
нето, проследява повече от 12 000 мъже в Съединените щати, Европа и 
Япония, започвайки от 1958 година, като обръща специално внимание на 
тяхната диета, начин на живот и риск от сърдечни заболявания. От всички 
изследвани, при гърците, населяващи остров Крит, рискът от сърдечни 
болести е най-малък, живеят най-дълго, а консумацията им на мазнини е 
сред най-високите и съставлява над 40% от общото количество на при-
еманите калории. Това навежда на мисълта, че мазнините сами по себе си 
не вредят. Нещо повече – както научихме след 1958 година, мазнините в 
подходящите форми са от голяма полза за здравето.

През петдесетте и шейсетте години на ХХ век критската диета е бо-
гата на плодове, зеленчуци, бобови и пълнозърнести храни, а мазнините 
са най-вече под формата на зехтин.

Зехтинът е предимно мононенаситена мазнина; заедно с полинена-
ситените мазнини той увеличава добрия (HDL) холестерол и редуцира 
чувствителността към инсулина. Опасните мазнини – тези, които увели-
чават риска от сърдечни заболявания и рак – са наситените и особено – 
трансмазнините. Трансмазнините, образувани при хидрогенизирането 
на растителното олио и използвани, за да правят преработените храни 
по-твърди и така да увеличат срока им на съхранение, са сред най-ло-
шите неща, които може да вкарате в тялото си. Те увеличават нивото на 
лошия (LDL) и потискат нивото на добрия (HDL) холестерол, правят ло-
шия холестерол дори още по-лош, като раздробяват частиците му на още 
по-дребни (което означава, че могат да проникват в още по-малки прос-
транства и да вредят още повече) и да допринасят за възпалението (и сле-
дователно – диабета и още много заболявания, свързани с него).

Като пример за вредата, която могат да причинят трансмазнините, 
може да вземем изследването от 2008 година, публикувано в American 
Journal of Epidemiology, показващо, че жените с най-високи серум-
ни нива от тези мазнини са изложени на до 75% по-голям риск от рак 
на гърдата3. Друго изследване, публикувано в Cancer Epidemiology, 



28	 │	 Първа	част	/	Контрол	над	болестите	с	генната	тераПия

Biomarkers & Prevention през 2008 година, открива, че мъжете с най-ви-
соки серумни нива от трансмазнини също са изложени на по-висок риск 
от рак на простатата4.

четирите вида мазнини

Вид мазнини Екогенетичен хранителен източник Ефекти 

Мононенаситени 
Маслини, зехтин, бадеми, кашу, 
авокадо, крехко червено месо и 
нискомаслени млечни продукти 

Понижават LDL, 
увеличават HDL 

Полиненаситени Риба, орехи, сусам, ленено семе, 
слънчогледово семе 

Понижават LDL, 
увеличават HDL, 
стабилизират 
чувствителността към 
инсулина 

Наситени Червено месо, пълномаслено мляко, 
сирене, десертни блокчета, торти 

Увеличават LDL и 
HDL 

Транс 

Маргарин, пържени храни от типа 
бързо хранене (чипс, понички), 
частично хидрогенизирано 
растително олио, мазнина за тестени 
сладкиши и някои от предлаганите в 
търговската мрежа тестени изделия 
(крекери, бисквити, торти), които ги 
съдържат 

Увеличават 
LDL, понижават 
HDL, причиняват 
възпаление 

Затова препоръката на Базовия план във връзка с консумацията на 
мазнини е съвсем ясна и еднозначна: заменете лошите мазнини (преко-
мерно много наситени и всички трансмазнини) с добри (мононенаситени 
и полиненаситени мазнини). Не е нужно повечето хора да ограничат всич-
ки мазнини; както показва опитът, добрите мазнини влияят благотворно и 
също така могат да ни спасят от прекалената зависимост от въглехидратите.

Ако дневната ви диета се равнява на 2000 калории, малко под 700 
калории могат да идват от мазнини. Грам мазнини съдържа 9 калории, 
следователно тези калории се равняват на 65 г мазнини дневно. Стремете 
се полиненаситените мазнини да съставляват 10% от вашите калории или 
около 22 г всеки ден, ако следвате диета от 2000 калории на ден, а моно-
ненаситените мазнини би трябвало да съставляват останалите мазнини 
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в дневната ви дажба, т. е. 20% от калориите или около 45 г дневно. До-
бри източници на полиненаситени мазнини са рибата, олиото от семе на 
грейпфрут, слънчогледовото семе и соята. Сред най-добрите източници 
на мононенаситени мазнини са ядките, авокадото и зехтинът.

Въглехидрати

Въглехидратите напоследък бяха по-очернени дори от мазнините. „Ниско 
съдържание на въглехидрати“ се превърна в почти толкова разпространена 
реклама като „с ниско съдържание на мазнини“. Магазините за хранителни 
стоки са пълни с всевъзможни снаксове и глезотийки с „ниско съдържание 
на въглехидрати“, обещаващи комфортно и безрисково удовлетворяване на 
желанията. Бъдете бдителни! Ако големите компании за преработени хра-
ни ви казват, че дадена храна е прекалено хубава (за да е реална), най-веро-
ятно е точно така. Повечето предварително обработени и съдържащи син-
тетични съставки пакетирани храни са резултат от съмнителни химически 
процеси и затова, в името на вашия геном, е най-добре да ги избягвате.

Но въпросното отношение към въглехидратите в известна степен е 
основателно. Съвременните диети по цял свят, повлияни от американския 
модел, са склонни принципно да прекаляват с въглехидратите и по-точно – 
с много от най-лошите и преработените от тях. Едно важно рандомизирано 
изпитване (изследването OmniHeart5) разделя участниците на три групи, 
всяка от които следва полезна за сърцето диета, но акцентът при едната 
пада върху консумацията на въглехидрати, при другата – на протеини, а 
при третата – на мазнини. Изследването демонстрира, че рисковите фак-
тори за сърдечни заболявания могат да бъдат намалени значително просто 
като заменим 10% от стандартната, богата на въглехидрати (54% въглехи-
драти) диета с ненаситени мазнини или с протеини. С други думи намалява-
нето на въглехидратите действително може да ни направи по-здрави.

Както споменах по-горе, една от причините да не ограничаваме пре-
калено въглехидратите, е съдържането им на полезни микронутриенти. 
Повечето въглехидрати се разграждат до глюкоза – главният източник на 
гориво за клетките и единственият за главния мозък. А плодовете и зе-
ленчуците освен на въглехидрати са богати и на витамини и минерали. 
Спанакът, броколите и къдравото зеле кейл осигуряват витамин К, който 
участва в метаболизма на калция. Цитрусовите плодове, като портокали 
и лимони, осигуряват витамин С, мощен антиоксидант, който предпазва 
също така и от скорбут.
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Има обаче още много причини да промените навиците си относно 
въглехидратите. Тъй като се разлагат до захари, те са главните регулато-
ри на инсулина – хормона, понижаващ нивото на захарта в тялото. Инсу-
линът, на свой ред, изпълнява няколко изключително важни функции: не 
само пренася захарта от кръвта в клетките, но също така дава сигнал на 
тялото да складира енергия във формата на мазнини. Следователно въгле-
хидратите оказват силно въздействие върху една от главните съвременни 
тревоги във връзка със здравето – затлъстяването.

Почти всички храни, с изключение на месото, яйцата и морските про-
дукти, съдържат въглехидрати, затова е изключително важно да консуми-
раме правилните видове въглехидрати. Сред тях има много непълноцен-
ни и направо вредни храни, и това не са само храните от заведенията за 
бързо хранене, но и всички евтини, пакетирани за наше удобство, подсла-
дени и текстурирани продукти, които са основата на американския начин 
на хранене. Ако се предлага в кутия, опаковка или шише, на пипане е 
неестествено гладко и има прекалено приятен сладникав вкус, както и дъ-
лъг списък от непроизносими съставки, това най-вероятно са преработе-
ни въглехидрати, от които няма да видите почти нищо друго освен вреда. 
Дори в повечето хлебни и макаронени изделия, колкото и непреработени 
да изглеждат, са отстранени повечето антиканцерогенни, нормализиращи 
инсулина фибри. Не е останало почти нищо друго освен меката, сладника-
ва вътрешност на зърното, която не е предназначена да бъде консумирана 
от нас без останалите си здравословни елементи.

Така например при преработката пшеницата губи над 80% от съдър-
жащите се в нея витамин Е и магнезий. Тези нутриенти са от изключи-
телно значение за регулацията на инсулина, затова не е изненадващо, че 
хората, диагностицирани с диабет, често имат дефицит на витамин Е и на 
магнезий. Други важни минерали, хромът и цинкът, се губят при рафини-
рането на захарта, а те играят важна роля при храносмилането и метабо-
лизирането на въглехидратите.

Какво прави тялото, когато не може да си достави необходимите 
нутриенти от храната? Първоначално то „чувства“ постоянно глад. По-
сле, когато все така не получава тези нутриенти от храната, тялото започ-
ва да изчерпва хранителните си запаси и така се стига до дефицити.

Всеки грам въглехидрати съдържа около 4 калории, следователно, 
ако се стремите да консумирате дневно 2000 калории и искате една тре-
та от тях да приемате във вид на въглехидрати, ще имате нужда от око-
ло 180 г въглехидрати на ден. Ако диетата ви обикновено съдържа 2500 
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калории, ще имате нужда от 250 г въглехидрати на ден. Затова е добре 
да се придържате към следното основно правило: на основно хранене да 
консумирате 45–60 г въглехидрати, а на междинни закуски около 15–30 г.

Като удачна въглехидратна междинна закуска препоръчвам на па-
циентите си швейцарско сирене, тъй като четири резена по около 30 г от 
него съдържат 4,5 г въглехидрати, равняващи се на 319 калории.

Ядките са друга здравословна въглехидратна междинна закуска, коя-
то, също като сиренето, съдържа много калории. Трийсетина грама леко 
запечени на много ниска температура бадеми (около 22 ядки) съдържат 
съвсем малко повече от два грама въглехидрати. Трийсетина грама леко 
запечени на ниска температура орехи пекан (известен и като американски 
орех) съдържат около един грам въглехидрати.

Протеини

Обикновено 15% от калориите на американците идват от протеини, 
най-вече месо и млечни продукти. Те, както стана дума, са с високо съ-
държание на наситени мазнини, следователно целта една трета от днев-
ната ни консумация на калории да идва от протеини, означава не само да 
консумираме повече протеини, но и да се стремим това да бъдат по-по-
лезни протеини. Също като за мазнините, една от основателните причини 
да ядем повече протеини, е просто да намалим прекомерната консумация 
на въглехидрати.

Има доказателства, че по-високото от обикновеното ниво на проте-
ини в диетата – макар и не много по-високо – оказва положително влия-
ние в няколко посоки. Едни изследвания навеждат на мисълта, че проте-
ините могат да предпазват от сърдечни заболявания. Базираната върху 
протеините диета при изследването OmniHeart понижава LDL холестеро-
ла повече, отколкото богатата на въглехидрати диета, и резултатите ѝ за 
някои от липидните маркери са по-добри, отколкото при варианта ѝ, при 
който мазнините са значително по-малко.

Протеините имат също така насищащ ефект – човек се чувства по-за-
ситен, когато консумира повече протеини, отчасти защото те преминават 
през храносмилателната система по-бавно от въглехидратите. Освен това, 
тъй като действието им върху инсулина е слабо, не се стига до бързо въз-
връщане на чувството на глад след хранене. Затова протеините могат да 
бъдат особено полезни за поддържането на килограмите. А тъй като под-
държането на нормално тегло е изключително важен момент в запазването 
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на здравето, на консумацията на повече протеини може да се гледа като на 
основна цел при предпазването от диабет, рак, сърдечни болести и другите 
неприятни маркери за попадането в низходящите метаболитни спирали.

Наскоро направено изследване демонстрира начин ползата от консу-
мацията на повече протеини да бъде увеличена максимално, а именно – 
като приемът им бъде разпределен равномерно през целия ден. Изследо-
вателите сравняват две групи доброволци, които консумират 90 г проте-
ини всеки ден, предимно под формата на крехко говеждо месо. Едната 
група изяжда по 30 г протеини при всяко хранене, докато другата група 
изяжда 10 г на закуска, 15 г на обяд и 65 г на вечеря. При доброволците, 
чиито протеини са равномерно разпределени през деня, се наблюдава 25% 
по-голям синтез на мускули в рамките на денонощието в сравнение с ос-
таналите участници, които изяждат основната си порция протеини вечер. 
По-добрият синтез на мускули означава по-ефикасно оползотворяване на 
калориите и че по-малко протеини се окисляват и в крайна сметка биват 
преобразувани в глюкоза или мазнини. Затова балансирането на приема 
на протеини през деня е ключов фактор. Прибавете едно яйце, чаша сок 
от смесени зеленчуци, кисело мляко или шепа ядки, за да се приближите 
до 30 г протеини сутрин. Направете нещо подобно, за да си осигурите 
30 г протеини за обяда, и после на вечеря консумирайте не повече от 30 г 
протеини. Много от моите пациенти придобиха най-добрата форма в жи-
вота си след петдесетата си година, просто като постигнаха този баланс 
в храненето, който им помага да се избавят от излишните мазнини, да 
изградят мускулна маса и да изглеждат по-млади.6

Разпределянето на протеините през целия ден е по-лесно, отколкото 
може би си мислите. Ето някои примерни източници и количеството, кое-
то осигурява всеки от тях:

 ■ 1 ч. чаша варена леща осигурява 18 г протеини. Тя се приготвя по-лесно от 
други бобови храни, защото не е нужно да я накисвате преди готвене и се 
сварява по-бързо;

 ■ ½ ч. чаша суроватка или частично обезмасленото сирене рикота съдържа 
14 г протеини. Много е вкусно, добавено към пълнозърнести палачинки с 
мед за закуска;

 ■ 85 г скариди съдържат 12 г протеини;
 ■ 1 голямо яйце съдържа 6,3 г протеини;
 ■ 110 г говеждо съдържат 30 г протеини и само 275 калории;
 ■ ¼ ч. чаша конопено семе съдържа 13 г протеини. Чудесно е за поръсване на 

салати или други храни, за да им придаде хрупкав вкус;
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 ■ 170 г кисело мляко съдържат 18 г протеини, а 1 ч. чаша кисело мляко има 
24 г протеини. Изключително вкусно е с плодове, ядки или мед;

 ■ 170 г сирене котидж (обезмаслено или с 2% масленост) съдържат 21 г про-
теини. Чудесно е с ягоди, малини, боровинки или орехи;

 ■ 1 ч. чаша сварена киноа съдържа 8 г протеини. Прекрасен безглутенов из-
бор за закуска, особено вкусен, ако е смесен с бадемово мляко, банан и мед;

 ■ 30 г бадеми (22 ядки) съдържат 5,9 г протеини;
 ■ 30 г орехи (14 половинки) съдържат 4,3 г протеини (и 184 калории);
 ■ 30 г кашу (18 половинки) съдържа 4,3 г протеини (и 163 калории).

Концепция 2: 
никакви модни тенденции, никакви пластмасови храни

Както се постарах да покажа с Правилото за едната трета, нито една от 
хранителните групи не е единственият виновник за всичките ни болести, 
така както няма само една група или нутриент, който може да ни върне 
на пътя на здравето. Въпреки всичко популярната култура постоянно из-
обличава ту един, ту друг хранителен злодей или спасител, за да спечели 
вниманието ни.

Възможно ли е да ядете прекалено много пшеница? Разбира се, че е 
възможно, както е възможно да изпиете и прекалено много вода. Вреден 
ли е за вас глутенът? Несъмнено, ако сте сред 6-те% от населението, кои-
то са чувствителни към глутена. Затова пък останалите 94% нямат причи-
на да я избягват. Другите нутриенти в пшеницата са от огромно значение 
за здравето. British Medical Journal неотдавна публикува резултатите от 
десетгодишно изследване на 4000 американци, показващо, че смъртност-
та от сърдечни пристъпи по време на изследвания период на онези от тях, 
които консумират най-много зърнени фибри, е с 27% по-ниска.7

Вредна ли е за вас захарта? Моят отговор е, че захарите не са еднак-
ви и някои дори носят ползи за здравето. Затова не моля пациентите си да 
изключат напълно всичко сладко от диетата си, но предпочитам да разчи-
тат на подсладители, получени от мед, кленов сироп, кокосови орехи или 
стевия – растение, сродно на маргаритата и спорежа. Тези подсладители 
имат по-нисък гликемичен индекс (ГИ) от рафинираната тръстикова за-
хар, което означава, че се нуждаят от по-малко инсулин, за да бъдат ме-
таболизирани, и по този начин се избягва инсулиновият дисбаланс, който 
може да доведе до различни метаболитни заболявания, най-известното от 
които е диабетът.
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Моят съвет е да избягвате крайностите, както и всякакви модни дие-
ти. От полза би било също така да осъзнаем, че хранителната индустрия 
харчи ежегодно милиарди долари за маркетинг, за да формира нашето ми-
слене и пазаруване. Поколения наред главните съображение са удобство-
то, пакетирането и печалбите, а не здравето и хранителната стойност. Но 
впоследствие същата хранителна индустрия откри, че може да изгради 
нов печеливш сектор, рекламирайки определени храни заради тяхната 
полза за здравето и за намаляването на теглото. Затова става все по-труд-
но да разберем какво е полезно за нас, а не за индустрията. Така например 
мазнините осигуряват над два пъти повече енергия от същото количество 
въглехидрати и протеини. Тъй като мазнините съдържат повече енергия, 
а излишната енергия, получена от храната, обикновено се складира във 
вид на мазнини, може да видите как консумацията на повече от необходи-
мите калории води до проблеми с теглото.

Макронутриент Калории/грам 

въглехидрати 4 

протеини 4 

мазнини 9 

Ето няколко примера за хранителни „позьори“, които на пръв поглед 
изглеждат полезни, но по-внимателното вглеждане разкрива, че са с изне-
надващо високо съдържание на калории, неподходящи мазнини и захари, 
както и сол:
 ■ Мляното месо от цяла пуйка съдържа повече мазнини от смлени пуешки 

гърди или 97–99% крехко пуешко месо.
 ■ Готовите смути, предлагани в търговската мрежа, най-вероятно съдържат 

малко фибри и много от вредните видове захар, затова ще почувствате глад 
по-скоро след като ги изпиете. Приготвяйте си сами смути с истински пло-
дове, за да постигнете усещане за ситост (вижте Девета глава за здраво-
словни рецепти).

 ■ Спортните напитки съдържат електролити за хора, които имат нужда да по-
пълнят запасите от загубеното по време на интензивните си физически 
натоварвания, но освен тях имат и много от неподходящите видове за-
хари. Затова ето какво препоръчвам на средностатистическия човек след 
средно физическо натоварване: когато сте жадни, пийте вода… и това оз-
начава чиста вода. „Обогатената“ вода съдържа минерали и витамини, но 
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вие вероятно вече си ги доставяте в достатъчно количество посредством 
вашата диета. Питейната вода е най-ефикасният и икономичен начин да 
хидратирате тялото си, особено ако е пречистена с филтър за обратна 
осмоза, когато имате притеснения за качеството на чешмяната вода там, 
където живеете.

 ■ Гранола бар с кисело мляко може би е предпочитаната ви закуска в забър-
заното ежедневие, но тези храни са пълни с рафинирана захар. Вместо 
това опитайте да си варите каша от натрошен овес и да добавяте към 
него плодове или прибавете плодове или ядки към нискомаслено кисело 
мляко.

Простите насоки на Базовия план са достатъчни за пълноценното 
разнообразно хранене и не е нужно да търсите екзотични, специално 
приспособени за това храни, тъй като не е изключено те да навредят 
повече, отколкото да ви помогнат. Успоредно с намалената консума-
ция на въглехидрати и увеличаването на полезните мазнини и проте-
ини, предлагам да стоите далеч от твърде сладките и лесно смилаемите 
въглехидрати, които причиняват рязко повишаване нивото на инсулина 
и възпалението и предизвикват увеличаване на холестерола и килогра-
мите (и следователно риска от затлъстяване, диабет, рак и останалите 
здравословни проблеми). Препоръчвам също да преминете към въгле-
хидрати, които съдържат фибри и полезни биоактивни микронутриенти. 
Насърчавам ви да консумирате по-малко въглехидрати, които се прода-
ват в кутии, всевъзможни други опаковки, нарязани или синтезирани, 
и повече пълноценни храни (бобови и пълнозърнести храни, плодове и 
зеленчуци), а консумацията на червено месо и млечни продукти да бъде 
умерена. Призовавам ви също така да разчитате на орехите, бадемите и 
кашуто като храни за здравословна междинна закуска вместо на чипса 
или енергийните блокчета. Тези ядки са богати на протеини и на полез-
ните мазнини, за които вече стана дума, а и е деоказано, че намаляват 
риска от сърдечни заболявания.

Установил съм, че моите пациенти са благодарни на възможността 
някой да им помага в избора, давайки им простички отговори да/не, което 
улеснява следването на диетата. Това именно е предназначението на този 
наръчник, който редуцира Базовия план до резюме, което почти би могло 
да се побере на гърба на визитка и може да ви помогне да запазите посо-
ката си на движение, докато навигирате сред лабиринта от модни диети и 
противоречиви твърдения за храните:
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Избягвайте Цел 

 ■ Почти всичко, което е хрупкаво и се прода-
ва в кутия, което е пълно с консерванти като 
нитрити или чийто срок на годност е месеци, 
вместо дни. Тук влизат и колбасите, които 
се продават нарязани.

 ■ Бяло брашно, рафинирана захар и всичко, 
съдържащо царевичен сироп, защото е с ви-
соко съдържание на глюкоза, салатни дре-
синги и, разбира се, безалкохолни напитки.

 ■ Фъстъци, фъстъчено масло и фъстъчено 
олио (Фъстъците, за разлика от дървесните 
ядки, растат под земята, където се заразяват 
с аспергилус – токсини гъбички, свързани с 
рака и забавеното развитие при децата.)

 ■ Пуканки за микровълнова фурна, третира-
ни с перфлуороктан сулфонова киселина 
(PFOS), предотвратяваща слепването на 
пуканките една в друга; химикалът PFOS 
действа разрушително върху ендокринната 
система и се свързва с безплодие, рак и за-
болявания на щитовидната жлеза.

 ■ Всяко олио, което е третирано с висока тем-
пература при рафинирането, тъй като това 
увеличава срока му на годност.

 ■ Риба-тон и риба-меч, тъй като тези по-дъл-
голетни хищници акумулират живак.

 ■ Преработена трапезна сол, която е 98% на-
триев хлорид, но съдържа също така хими-
кали от процеса на преработка.

 ■ Маргарин, който съдържа много трансмаз-
нини, както и разтворители и химически 
консерванти.

 ■ Консервирани зеленчуци или супи от кон-
серва, освен ако на етикета пише, че не съ-
държат Бисфенол А (BPA).

 ■ Изкуствени подсладители, за които е откри-
то, че стимулират апетита, което води до на-
пълняване, макар да „не съдържат калории“. 

 ■ Екологично чиста храна възможно 
най-често.

 ■ Ферментирали храни и туршии.
 ■ Пълнозърнести храни (да не се 

бъркат с „многозърнести“, които 
може и да не осигуряват нужната 
полза).

 ■ Протеини от крехко месо, бадеми, 
орехи и кашу.

 ■ Зехтин за сурови храни и салати.
 ■ Олио от семки на грозде, масло 

или кокосово масло за готвене, тъй 
като имат по-висок коефициент на 
загряване и следователно високата 
температура не ги уврежда.

 ■ Сурови плодове и зеленчуци.
 ■ Зеленчуци с ярки цветове, за да си 

осигурите нужните нутриенти.
 ■ Натурална морска сол, която е 

около 90% натриев хлорид, плюс 
изключително важни микроеле-
менти за правилното функциони-
ране и възстановяване на ДНК.

 ■ Естествено сладки храни, като 
плодове, мед и кленов сироп, как-
то и заместители на захарта като 
кокосови стърготини и стевия.

 ■ Агнешко (агнето поради по-малки-
те си размери от кравата, акуму-
лира по-малко токсини като дио-
ксин).

 ■ Екологично чисто бадемово мляко 
или екологично чисто прясно мля-
ко без хормони.

 ■ Екологично чисто кисело мляко с 
пробиотични култури.

 ■ Съотношение 3:1 на мастните ки-
селини омега-6 и омега-3. 

Само като следвате тези елементарни насоки, включващи Правилото 
за едната трета, вие ще осъществите значителен напредък към здраво-
словното хранене.
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Концепция 3: 
Хранителните добавки са от жизнена важност

Тъжната истина е, че не живеем на същата планета, на която са живели 
нашите баби и дядовци, където човек е можел да се храни разумно, включ-
вайки по няколко порции плодове и зеленчуци всеки ден, и да очаква да 
бъде здрав. Ние живеем в сериозно замърсен свят, в който сме изложени 
на въздействието на токсични химикали – от ВРА, диоксин, пестициди и 
хербициди до тежки метали – още от вътреутробното си развитие. Всички 
тези вещества влияят на генната изява и това означава, че се налага да им 
противодействаме по някакъв начин. Просто консумирането на баланси-
рана диета няма да осигури нужното количество важни нутриенти, като 
масло от крил, биотин или карнозин, които са необходими за екогенетич-
ното здраве.

В тази книга непрекъснато ще споменавам за различни хранителни 
добавки, а във Втора част ще намерите изчерпателен, подробен анализ, 
правещ връзка между конкретни хранителни добавки и конкретни здраво-
словни проблеми. Но засега – някои мисли за осигуряването на безопас-
ност и стойност.

Хранителните добавки са бизнес за милиони долари, който не се ре-
гулира от Американската администрация по храните и лекарствата. За тях 
не се изисква да преминат през строги клинични изследвания, преди да бъ-
дат пуснати на пазара, и в повечето случаи хората могат да си ги купуват 
без рецепта. Всичко това означава, че вашата безопасност и сигурност, 
че действително купувате нещо ценно, са в добрата ви информираност и 
предпазливост като консуматори.

От време на време изолирани проблеми с хранителни добавки се поя-
вяваха на първите страници на вестници и списания, което стана причина 
за силен скептицизъм в определени коментари към хранителните добавки 
изобщо. Но отричането на добавките поради подобна причина е все едно 
да се откажем от използването на автомобили, защото някакъв модел кола 
на определен автопроизводител има проблеми със сигурността.

Понякога обаче проблемът идва от самото изследване, когато по-
грешните заключения не се базират върху реален факт. През 2001 го-
дина списание Science публикува доклад от изследване, демонстриращо, 
че витамин С оказва окисляващо въздействие върху ДНК8, което би оз-
начавало, че витаминът по-скоро съдейства за увреждането, вместо за 
предпазването на нашите гени от „свободните радикали“ – атомите и мо-



38	 │	 Първа	част	/	Контрол	над	болестите	с	генната	тераПия

лекулите със свободни електрони, които рушат клетките в опитите си да 
се свързват с други молекули. Изведнъж медиите полудяха и започнаха 
да обясняват, че вземането на допълнително витамин С е вредно, макар 
хората да го консумират от десетилетия без негативни ефекти.

Въпросното изследване не е проведено в живи клетки на живи хора. 
Вместо това витамин С е бил слаган в изкуствена среда на клетъчна кул-
тура, в присъствието на окислени мастни киселини, за които е характерно, 
че са нестабилни и че образуват свободни радикали. Те влизат в реакции 
с витамин С, в резултат на които той също се разпада на свободни ради-
кали. Но естествената среда на човешката клетка съдържа широка гама 
антиоксиданти, които при нормални условия не позволяват на витамин С 
да претърпи подобна трансформация.

Обществената несигурност нарасна още повече, когато през 2005 го-
дина, публикуван в Annals of Internal Medicine мета-анализ открива, че 
„хранителни добавки с витамин Е в дози над 400 единици дневно могат 
да увеличат смъртността от каквато и да е причина и затова трябва да се 
избягват“. Но както изследването на витамин С изолира един нутриент 
в изкуствена среда, изследването на витамин Е използва само една не-
гова форма, d-алфа-токоферол, произведен по синтетичен път9. Витамин 
Е в хранителните източници присъства в осем различни форми: алфа-, 
бета-, делта- и гама-токотриенол, и алфа-, бета-, делта- и гама-токоферол. 
Необосновано е да се сравнява една синтетична форма витамин Е, в из-
олация, с осемте натурални форми, чийто благотворен синергичен ефект 
върху холестерола, сърдечносъдовите болести и предпазването от рак е 
демонстриран многократно.

Подобни изследвания, направени на пушачи, показват, че тези, които 
вземат бета-каротин във вид на добавки, по-често заболяват от рак на 
белия дроб. Но бета-каротинът (добавка, която никога не препоръчвам, 
между другото) се различава значително от каротеноидите в природата. 
Има десетки каротеноиди в храната и хранителните екстракти, които се 
различават много от синтетичния бета-каротин, приеман във високи дози.

Ето защо казвам на пациентите си да консумират много плодове и 
зеленчуци и да използват хранителни добавки на базата на различни кон-
центрати на растителна основа. Така се избягва предизвикващия окисля-
ване ефект от вземането само на един антиоксидант в големи количества. 
Нутриентите, като органите на тялото, са предназначени да работят съв-
местно, за да формират добре функционираща хомеостатична взаимо-
връзка. Не се заблуждавайте от изследвания като гореспоменатите; спо-
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ред мен те правят изводи, които не могат да бъдат обосновани от предста-
вените от тях факти.

Ето няколко неща, които е добре да имате предвид, преди да започне-
те да използвате хранителни добавки:

 ■ Винаги обсъждайте с вашия лекар плана си за хранителните добавки, преди 
да започнете нов режим на хранене.

 ■ Търсете хранителни добавки от фармацевтичен разряд. Те обикновено са с 
по-високо качество и се тестват в независима лаборатория, за да е сигур-
но, че нутриентите ще се абсорбират от тялото в количество, смятано за 
ефективно.

 ■ Търсете хранителни добавки, произведени от храни на растителна основа 
или пълноценни храни, защото съдържат допълнителни съединения, под-
крепящи антиоксидантното и противовъзпалителното действие.

 ■ Избягвайте хранителни добавки, които обещават повече, отколкото сте ис-
кали. Възможно е някои да съдържат консерванти, оцветители, ароматиза-
тори, алергени и дори замърсители като олово или живак.

 ■ Четете етикетите и вижте срока на годност. Уверете се, че съставките са 
екологично чисти. И се информирайте за препоръчителните дози на нутри-
ентите, които купувате.

Въпреки нуждата от предпазливост, определени добавки са един от 
най-важните начини за въздействие върху клетъчните процеси в корена 
на болестта, което е и нашата цел, и аз разчитам изключително много на 
тях в работата си с пациентите.

Концепция 4: 
винаги когато е възможно, избирайте цялата храна

Биоактивните фитохимикали (естествено срещащите се в растенията ве-
щества, които ни въздействат чак до генно ниво) са сред главните причини 
плодовете и зеленчуците да бъдат толкова полезни за нас. И макар много 
от тези вещества да могат да се извличат и консумират във вид на хапчета 
или добавки, те са несравнимо по-използваеми за тялото под формата на 
цялото растение. Отчасти причината е, че нещадящата преработка често 
разрушава или убива ензимите и веществата, носещи полза. Цялата храна 
е освен това по-прясна от хапчето, а нутриентите са съхраняват по-добре, 
ако не са смлени или подлагани на топлинна преработка.



40	 │	 Първа	част	/	Контрол	над	болестите	с	генната	тераПия

Друга основна причина да предпочитаме целите храни е, че все 
още не сме си изяснили напълно механизма, по който действат много 
от тези вещества. Възможно е именно сложното взаимодействие на 
няколко от техните свойства да дава желания ефект. Или пък ползите 
за здравето, на които ставаме свидетели, да се дължат на елементи в 
растенията, които още дори не са идентифицирани, камо ли изследва-
ни. От над десетте хиляди фитохимикала, които може би присъстват в 
плодовете и зеленчуците, задълбочено е изследвана само незначителна 
част. Тъй като ползата е голяма и добре известна, а ние все още сме 
доста невежи за пълните мащаби и механизми на тяхната биоактив-
ност, най-сигурното и лесното, което можем да направим, е да кон-
сумираме цялото растение.

Друго предимство на консумацията на целите плодове и зеленчуци 
пред вземането на хранителни добавки или екстракти е, че няма стра-
нични ефекти. Може да хапнете доста голямо количество, но цялата тази 
смес от макронутриенти, фибри и водно съдържание в тях автоматично 
ви предпазват от предозирането на определен фитохимикал.

Даденият по-долу списък съдържа фитохимикалите, които ще от-
криете в храните, фигуриращи в рецептите във втората част на Плана за 
генна терапия. Не е важно да знаете научните им названия; важното е да 
сте наясно с ползите, които могат да осигурят разпространените източ-
ници на тези нутриенти. Тези нутриенти въздействат върху повтарящи 
се проблеми, свързани с болести като хронично възпаление и вредата от 
свободните радикали. Действайки на нивото на базовия клетъчен метабо-
лизъм, те могат да:

 ■ увеличават адипонектина – протеин, който регулира протеините и мазни-
ните;

 ■ убиват нездравите мастни клетки;
 ■ разрушават ракови клетки;
 ■ намаляват нивото на канцерогенни молекули;
 ■ действат като инхибитори на канцерогенни хормони;
 ■ блокират новите кръвоносни съдове, които хранят мастни тъкани и злока-

чествени тумори;
 ■ поддържат функционирането на митохондриите – електроцентралата на 

клетките;
 ■ подобряват метаболизма на захарта;
 ■ пораждат здравословно остаряване.
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Фитохимикал Източник Ползи 

Аджоен Чесън Съдържащо сяра съединение 
с антимикробно действие; 
противовъзпалително и 
антиоксидантно действие 

Апигенин Ябълки, грозде, череши, 
бобови култури, броколи, 
целина, лук, праз, домати; 
също във виното и чая 

Биофлавоноид с 
антиоксидантно, 
антиканцерогенно и 
противовъзпалително 
действие 

Байкалин Корени от байкалски 
шлемник (Scutellaria 
baicalensis Georgi), 
мащерка, американски 
шлемник (Scutellaria 
lateriflora L.) и Oroxylum 
indicum 

Флавоноид с 
антиканцерогенни и 
противовъзпалителни 
свойства 

Брасикастерол Рапично олио Противовъзпалително 
действие, подобряващо 
здравето на 
сърдечносъдовата 
система, имунитета; 
химиопрофилактика 

Кампестерол Люти чушки чили, яйца, 
орехи, картофи, бакла и 
авокадо 

Растителен стерол, 
редуциращ абсорбирането 
на холестерол от червата 

Конюгирана 
линолова 
киселина (CLA) 

Яйца, прясно мляко, 
сирене, масло и говеждо 
месо (хранените с трева 
преживни животни 
обикновено я съдържат в 
по-големи количества) 

Ненаситена мастна киселина 
с предпазващо действие 
срещу холестерол, рак 
на гърдата; стимулира 
намаляването на телесното 
тегло и увеличава телесната 
маса 

Куместрол Соя, червена детелина, 
покълнала люцерна, грах и 
брюкселско зеле 

Противовъзпалителна 
полифенолна молекула, 
предпазваща от 
невродегенеративни 
заболявания, рак, болести на 
костите 
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Докозахексаенова 
киселина (DHA) 

Студеноводна риба (напр. 
сьомга), рибено масло (във 
вид на хранителна добавка) 
и морски водорасли 

Мастна киселина омега-3 в 
ретината (открита също в 
главния мозък и спермата), 
която е от изключителна 
важност за зрението; 
предпазва от болест на 
Алцхаймер, сърдечни 
болести, рак и напреднала 
форма на остаряване 

Диосгенин Бобови култури и ямс Фитоестроген, използван за 
третиране на възпаление, 
астма, висок холестерол 

Епигалокатехин 
галат (EGCG) 

Зелен чай Полифенолно 
антиоксидантно 
вещество, предпазващо от 
когнитивна дисфункция, 
рак, затлъстяване, 
сърдечносъдови заболявания 

Физетин Ягоди Флавоноид с 
противовъзпалително 
действие; предпазва от 
рак, невродегенеративни 
заболявания 

Фукоксантин Кафяви морски водорасли Пигмент, който придава 
на морските водорасли 
и в частност – на келпа, 
кафявия, маслиненозелен 
цвят, открит също в морски 
животни като морски 
таралеж; потиска апетита; 
увеличава енергията; 
антиканцерогенно 
съединение 

Генистеин Соя и соево мляко Изофлавон, предпазващ от 
рак на простатата, гърдата 
и яйчниците; помага също 
така при симптоми, свързани 
с менопаузата 
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Гугулстерон Растенията гугул 
(Commiphora mukul) 

Билка, която спомага за 
намаляване на телесното 
тегло, подобрява функциите 
на щитовидната жлеза, 
регулира нивата на 
холестерола, отстранява 
токсини 

Хесперидин Портокали, танжерини, 
грейпфрути и лимони 

Биофлавоноид (силно 
концентриран в кората 
на цитрусовите плодове) 
с мощно антиоксидантно 
и противовъзпалително 
действие; действа също така 
съдоразширяващо и така 
спомага за облекчаване на 
хипертонията 

Кемпферол Ягоди, грозде, броколи, 
зеле, къдраво зеле кейл, 
бобови култури, салатна 
цикория, праз, домати и чай 

Антимикробно и 
противовъзпалително 
действие, предпазва 
сърцето и нервната система; 
химиопревантивно действие; 
подобрява здравето на 
костите 

Лутеолин Зелени пиперки, целина, 
мащерка и чай от лайка 

Биофлавоноид, който 
оказва отпор на рака; 
предпазва също от вредата 
на свободните радикали 
и предизвикващите 
възпаление молекули 

Нарингенин Домати (ципата), портокали 
и грейпфрути 

Биофлавоноид с 
антиканцерогенни 
противовъзпалителни 
свойства; предпазва 
сърцето и нервната система; 
подобрява нивото на 
кръвната захар 
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Процианидини Червено вино, какао Полифенолни вещества 
с противовъзпалителни, 
антиоксидантни свойства; 
използвани предимно заради 
предпазващото сърцето 
действие 

Кверцетин Каперси, ябълки и лук Мощен антиоксидант с 
противовъзпалителни и 
антихистаминови свойства; 
подобрява холестеролния 
профил; предпазва сърцето; 
химиопревантивно действие 

Ресвератрол Грозде, вино и соя Антимикробно, 
противовъзпалително, 
антиоксидантно 
полифенолно вещество, 
което предпазва от 
сърдечни болести, рак, 
невродегенеративни болести 

Рутин Лимони, лайм, портокали, 
грейпфрути и червени 
боровинки 

Биофлавоноид, спомагащ за 
предпазване от инсулт, рак, 
остеоартрит 

Ситостерол Соя, пшеничен зародиш и 
оризови трици 

Фитостерол, използван 
за лечение на сърдечни 
болести и висок холестерол; 
имуностимулатор, 
предпазващ от много 
болести, от настинка до рак 
на дебелото черво 

Станоли Плодове, зеленчуци, семена, 
ядки и бобови култури 

Полистерол, който понижава 
холестерола, подобрява 
имунните функции, 
предпазва от рак 

Стигмастерол Соя и рапично олио Полистерол, предпазващ 
от остеопороза, висок 
холестерол и рак 
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Ксантохумол Хмел и бира Противовъзпалително, 
антидиабетично, 
антиканцерогенно действие; 
подпомага намаляването на 
телесното тегло; регулира 
нивото на холестерола, 
подсилва имунитета 

Виждането на силата в обикновените храни може да ви помогне да 
станете информиран партньор в стремежа към истинско здраве.

Но екогенетичният подход към здравето не е просто колекция от де-
тайли. Той е преди всичко централна гледна точка, а именно – че здра-
ве и болест не са две диаметрално противоположни състояния. Животът 
преминава някъде между двете и целта ни би трябвало да бъде да вза-
имодействаме с телата си така, че постоянно да накланяме везната към 
здравето – като консумираме нутриенти, които предотвратяват и атакуват 
болестите.

Под простотата на моите препоръки за храненето и под привлека-
телността на рецептите, които предлагам, тези вещества са фундаментал-
ните компоненти на моя план. Поради екогенетичния си подход Планът 
за генна терапия ги използва постоянно, за да ви помогне да постигнете 
по-добро здраве и да се радвате на по-дълъг и по-щастлив живот.

В следващите глави Планът за генна терапия ще разшири тези базови 
препоръки, като ги разграничи в съответствие с конкретни притеснения и 
ви запознае с по-специфични нутриенти, можещи да усилят ефекта, който 
вече сте получили.


