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ОТ АДАМ

"Светли лъчи и минни полета" споделя моето пътуване с 
диабет, фокусирано върху стратегиите за храна, начин на ми-
слене, физическа активност и сън, които драстично подобри-
ха кръвните ми захари, състоянието на ума, цялостното здра-
ве и качеството ми на живот. 

Моля, не възприемайте тази книга като медицински съвет 
и моля, консултирайте се с вашия лекар, преди да направите 
големи промени в рутината си - особено ако използвате ин-
сулин. Целевия диапазон на кръвната ви захар и промените в 
дозите на инсулина трябва да бъдат персонално определени 
въз основа на вашите нужди.

Няколко продукта, които използвам, са споменати в тази 
книга. Не съм получил никакво парично възнаграждение за 
споменаването им.

Всички приходи от продажбата на книгата "Светли лъчи и 
минни полета" постъпват във фондацията DiaTribe, която е с 
нестопанска цел, посветена на подобряване на живота на хо-
рата с диабет и преддиабет.
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ПРЕДГОВОР
Преди няколко години случайно видях Адам в навечерието на 

Нова година. Той носеше Fitbit, сравнително ново устройство по 
онова време и го попитах дали мога да погледна. И ето - онзи ден 
Адам беше извървял 11 000 стъпки! Само защото беше 31 декем-
ври за него не означаваше, че е време да се отпусне. Чудех се как 
изглежда седмицата му; със сигурност сезонът на ваканциите би 
му нарушил графика. Пак погрешно: той беше изминавал 10 300 
стъпки средно всеки от последните седем дни. Какво ще кажете за 
месеца? Средно по 12 000 стъпки на ден. Добре, всеки може да има 
страхотни четири седмици, но как изглеждаше годината? Познахте. 
Средно  10 004 стъпки на ден!

Адам е мой приятел и колега от седем години и без дори да гледам 
неговия Fitbit, мога да ви кажа, че не е пропуснал и крачка.

Човек, който е толкова дисциплиниран и посветен на собственото 
си здраве, може да бъде малко плашещ. Чувстваш се, сякаш колко-
то и да се стараеш, никога не можеш да се мериш с този човек. Но 
Адам изпраща точно обратната вибрация. Виждам страстта му да се 
храни правилно, да спортува редовно и да се грижи за здравето си 
всеки ден, но той е също толкова заинтересован и от вашето физи-
ческо и емоционално благополучие, колкото и от своето собствено.

Например, понякога се чувствам обезкуражена, след като видя 
моята кръвна захар, и разговарям с Адам, който ми напомня колко 
предизвикателен е диабетът в действителност, колко усилено работя 
и колко добре всъщност се справям.

"Ти си толкова добър родител", ми казва също. 
Или: „Ти си толкова добър шеф, колега или приятел.“
Думите му винаги ме карат да се чувствам по-добре.
Ето защо бях толкова радостна, че Адам е написал тази книга. 

Леле, вълнуващ процес е да бъдеш част от това преживяване! Ще 
откриете много полезни начини да намерите своите „светли диабет-
ни лъчи“ и да избегнете „диабетните минни полета“, а също така 
ще откриете нов много добър приятел в лицето на Адам. Освен ди-
абета, единствените други хронични състояния, които Адам има, са 
страхотното му чувство за хумор и любов към ученето. Съвестен и 
уверен, той носи оптимизма си толкова упорито, колкото просле-
дява и стъпките си, вярвайки, че образованието и насърчението са 
това, от което се нуждаем, за да живеем по-дълго и по-добре. Вярата 
на Адам оживява във всяка страница от тази книга.

От много години насам, изключително популярната колона на 
Адам в diaTribe (Adam’s Corner) е място за съвети за подобряване на 
живота с диабета. Той знае за диабетните технологии и дигиталното 
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здраве повече от всеки на тази планета (сериозно!) И пише с равни 
части опит и съпричастност.

Помислете за съня, който е един от много важните, но често пре-
небрегвани проблеми в грижата за диабет. Сега, сънят всъщност 
не е моето нещо и знам, че не го получавам достатъчно, но само 
след като прочетох главата на Адам за съня - и как седем часа от 
него всъщност могат да помогнат за постигане на по-добри кръвни 
захари на следващия ден - вече напълно осъзнавам защо това е от 
съществено значение за собственото ми здраве. Подобни открития 
могат да бъдат намерени в тази книга за това какво да се яде, за да 
се сведат до минимум големите колебания на кръвната захар, как да 
се справим с високите и ниските нива на КЗ и бариерите пред физи-
ческата активност и защо пет минути сутрин (или една!), отделени 
на медитация или просто дълбоко вдишване и издишване могат да 
променят целия ден. И много повече.

Повярвайте ми, разказът на Адам е толкова обоснован и толкова 
грижовен, смесва науката с личните истории, че след като прочетете 
тази книга, ще се окаже, че вече ходите на разходка след хранене 
или променяте поръчките си в ресторанта. Може също така, както 
Адам описва, да откриете защо кръвните захари в целевата зона ви 
помагат днес; да ангажирате приятелите и семейството си в грижата 
за диабета, така че да е по-лесен контрола му; и да се съсредоточите 
върху последователността и рутината, а не само върху резултатите.

Харесва ми, че тази книга е фокусирана върху действието - и че 
Адам е непоколебим в своята цел: да помага на хората с всякакъв 
вид диабет чрез малки, но смислени стъпки. 

Може ли някой да прочете тази книга и да подобри някакъв ас-
пект от живота си? Независимо дали имате тип 1, тип 2 или дори 
преддиабет, отговорът ми е категоричен „Да!” "Светли лъчи и мин-
ни полета" ще ви направи по-умни за диабета си, по-загрижени за 
днешния ден, с по-голяма надежда за бъдещето си и абсолютно си-
гурни, че не сте сами в това пътуване.

Моля, споделете тази книга и с приятели и семейство - дори и да 
нямат диабет! 

Това ще ни помогне да създадем по-здрава нация и свят, което е 
една от основните цели  на фондацията DiaTribe.

И още нещо. Купете проследяващо устройство и пребройте стъп-
ките си. По-забавно е от броенето на въглехидрати (направете и 
това!) И всеки ден от годината - дори и последния ден - ще бъде 
Светъл Лъч за вас.

КЕЛИ Л. Клоус
Основател и председател на фондацията diaTribe
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МОЯТА ИСТОРИЯ,  
ЗАЩО СВЕТЛИ ЛЪЧИ И МИННИ ПОЛЕТА 

И КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ КНИГА

Имаме твърде много мрак при диабета - негативност, 
объркване, неудовлетвореност, изтощение, обвинения, вина и 
страх. За тези от нас, които живеят с диабет, и хората, които 
обичаме, цената на този мрак е висока. Често не знаем какво 
да правим, не правим това, което „би трябвало“ да правим, 
чувстваме се зле от това, което правим, или ни казват, че вър-
шим нещата погрешно.

Можем да се справим с всичко много по-добре!
Това е окуражаваща книга за улесняване на живота с диабет 

тип 1 и тип 2 и предпоставката е проста:

Определете какво работи добре и 
се съсредоточете върху правенето му 
по-често (Диабетни светли лъчи).

Какво върви добре при диабета ми, 
което трябва да продължа да правя? 
Какво се случва в най-добрите ми дни? 
Какви храни и решения поддържат 
кръвната ми захар в тесния диапазон от 
3.9 - 7.8 ммол/л? Какво поставя ума ми 
в позитивна рамка? Как мога да правя 
повече от тези неща всеки ден?

„Цената, която ще платите, за да живеете в светлина 
е по-ниска от цената на мрака.“

АРТУР С. НИЕЛСЕН

НАЧАЛО
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Разкрийте онова, което не рабо-
ти, и намерете начини да го правите 
по-рядко (Диабетните минни полета).

Какви решения вземам многократно, 
които избухват в стойности на кръвна-
та захар извън обхвата над 11 ммол/л 
или по-малко от 3.9 ммол/л? Какво се 
случва в най-предизвикателните за 
мен дни с диабет? За какви избори ви-
наги съжалявам? Какво многократно 
предизвиква негативни чувства? Как 
мога да правя по-малко от тези неща 
всеки ден?

Това, което предстои да прочетете, е ръководството за 
действие, което бих искал да ми бе дадено още при диагно-
стицирането ми. То е фокусирано върху диабетните „Свет-
ли лъчи“, които най-много подобриха кръвната ми захар и 
психичната ми настройка, и диабетните “Минни полета”, 
по които винаги работя, за да избегна. Всяка глава - Храна, 
Начин на мислене, Упражнения и Сън - споделя точно как 
увеличавам светлите си места и стоя далеко от моите мин-
ни полета. Тази рамка се оказа изключително важна за мен, 
особено защото светлите места са толкова полезни и толкова 
често игнорирани.

Всичко в тази книга е променило живота ми с диабет и поч-
ти всички мои предложения включват малка стъпка, която 
може да се направи веднага. По ирония на съдбата - и дос-
та болезнено за мен - някои от най-ефективните стратегии са 
противоположни на това, което ми беше казано при поставяне 
на диагнозата, особено относно това какво да ям и психичната 
страна на диабета.

Радвам се да споделя моето пътуване с вас и много по-ва-
жно, надявам се, че тази книга ще бъде ценна за вас - незави-
симо дали току-що сте получили диагноза или сте имали диа-
бет в продължение на 50 години. Тук има стотици ефективни 
инструменти, съвети и въпроси, но дори една малка промяна 
може да доведе до промяна днес.
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ЗАЩО НАПИСАХ ТАЗИ КНИГА
През последните шест години имах привилегията да пиша 

в diaTribe, където нашата мисия е да помогнем и да подобрим 
живота на хората с диабет и преддиабет. Написах над половин 
милион думи за последните постижения и изследвания в тази 
област и обхванах изказванията на водещи професионалисти 
на стотици конференции за диабет от Мелбърн до Сан Фран-
циско и Дубай.

Да живея добре с диабет, научих, се свежда до няколко стра-
тегии: непрекъснато учене и експериментиране, за да открия 
какво работи добре за мен, използвайки данните за нивата на 
кръвната ми захар (КЗ). Това ми помага да вземам по-добри 
решения, да контролирам собствения си отрицателен начин на 
мислене. Като оптимизирам навиците си, аз поставям някои 
неща на автопилот и улеснявам ежедневието си.

Но преди 15 години, когато ми поставиха диагнозата, всич-
ко това ми беше непонятно.

Израснах в провинциалния Ню Джърси като най-голямото 
от шест деца. Винаги съм вярвал, от съвсем млада възраст, в 
силата на трудолюбието и целенасочеността. Играех баскетбол 
навън пред къщата ни и в лед, и в сняг, за да се усъвършенствам 
постоянно. Имах непоколебима вяра в силата на знанието като 
средство за самоусъвършенстване и си спомням неща, които 
търсех и четях в Googlе от типа „Как да увелича вертикалния си 
скок?“ или „Как да подобря дриблирането си?“ Като дребен и 
мършав баскетболист, реших, че тези умения могат да ми дадат 
предимство. Щях да сляза в нашето мазе и да направя часове 
тренировки и стотици клякания, скачания и каквото там беше 
нужно. Училището никога не е било проблем. Правех каквото е 
необходимо, за да получа добри оценки, а майка ми никога не е 
трябвало да ме подбутва, за да си върша работата. Самомотива-
цията и дисциплината бяха част от моята идентичност.

Така че, когато погледна назад към момента, в който ми по-
ставиха диагнозата диабет, този стремеж да работя здраво и по-
стоянно да се усъвършенствам, трябваше да ми служи добре. 
Но тогава инструментите за лечение и контрол не бяха толкова 
добри, а инструкциите какво да правите бяха направо лоши.
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Спомням си, че се чувствах шокиран и плаках при новини-
те - „Имаш диабет“ - и повечето време бях като в мъгла. Но си 
спомням, че се борих силно и със сигурност си спомням, че 
чувствах като неуспех всяко отиване на лекар.

Проверявах кръвната си захар (КЗ) около четири пъти на 
ден, но рядко се оказвах в идеалния диапазон. Моят HbA1c 
беше твърде висок  - 8% - 9%, а дневните люлки от 2.5 ммол/л 
до 17 ммол/л ме излaгаха на висок риск от припадъци от екс-
тремно ниска КЗ (хипогликемия) и дългосрочни щети от екс-
тремно висока КЗ (хипергликемия).

Не осъзнавах и пренебрегвах тези зловещи, тежки факти 
- бъдещата заплаха от „усложнения“ не е добър мотиватор, 
особено за новодиагностициран човек. Плюс това, аз наисти-
на не знаех как да подобря нещата или какво да правя по раз-
личен начин.

Имах ужасяващ епизод на тежка хипогликемия в онези пър-
воначални месеци след диагнозата - поставих си твърде много 
инсулин на обяд, тръгнах нанякъде и се събудих с фелдшери 
около мен. Инсулинът е много опасно лекарство; никой не ми 
го каза в началото достатъчно ясно и никой не ми каза как да 
го направя по-безопасен. Може би това трябваше да ми послу-
жи като събуждане за по-сериозно приемане на диабета, но в 
действителност просто се почувствах смутен и объркан.

Съветите за хранене, които получих при диагнозата, бяха 
безспорно най-големият проблем и в ретроспекция - истинска 
пародия: „Можете да ядете каквото искате, стига да приемате 
инсулин за него.“ Това беше празен чек, който използвах, за 
да не променям диетата си, така че не го направих: чипсове 
и крекери, тройни чийзбургери с пържени картофи, купища 
бисквитки, порции с макаронени изделия с размерите на гла-
вата ми - разбирате. Както майка ми ми каза наскоро, „Ние бя-
хме семейство, съсредоточено върху въглехидратите и винаги 
се подслаждахме с тях след вечеря!“

По онова време тези избори при храненето не изглеждаха 
проблем, но доведоха до големи, случайно изчислени дози ин-
сулин, последвани от много високи или много ниски и опасни 
промени в кръвната ми захар. Това, което правех, беше опасно, 
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но като най-голямото от шест деца се чувствах уверен, че мога 
да се справя. „Отговорност“ беше второто ми име - израснах 
без бащино присъствие, което добави върху мен допълните-
лен натиск да бъда мъжът в семейството. В случай на диабет, 
за съжаление, само отговорността не е достатъчна за постига-
не на кръвни захари в целевата зона.

Един ден си взехме готова храна от павилиона за сандвичи - го-
лям сандвич с шунка и сандвич с пуешко - и аз продължих да си 
ги ям и след като се прибрахме у дома. И изведнъж се стреснах: 
„Чакай, сега имам диабет и трябваше да си сложа  инсулин за тези 
въглехидрати!“ Изплаших се, припомняйки си въпроса, който ми 
пробяга през ума след диагнозата: „Какво ще ми се случи?!“

Нищо не се случи в този момент, разбира се. Поставих си 
инсулин и продължих с деня си. Кръвната ми захар вероятно 
се е издигнала много високо, но аз тогава нямах представа - 
проверяването й четири пъти на ден не ми даваше достатъчно 
данни, за да се уча и да правя промени.

Тогава никой не ни беше казал, че белият хляб е кошмар 
при дозиране на инсулина, който ползвах тогава.

Никой не ни беше предупредил, че консумацията на 92 
грама въглехидрати наведнъж е огромен глюкозен товар. 
И е несъвместим със състояние като моето: невъзможност 
за справяне с огромни глюкозни натоварвания.

Връщайки се назад, аз просто се радвам, че оцелях въпре-
ки всички диви, неинформирани догадки, въз основа на които 
вземахме решения всеки ден. Не обвинявам майка си или себе 
си. Обвинявам инструментите за контрол на диабета, които 
имахме през 2001 г. и липсата на полезни, конкретни съвети, 
които да ни кажат какво да правим. При диабет малките неща 
наистина имат значение, но малкото нещо е лесно да се за-
брави, а неглижирането на малките неща може да доведе до 
сериозни проблеми.

Страхотната новина е, че тези предизвикателства могат да 
бъдат избегнати и тази книга е за това как да го направите.

Преди шест години се случиха три положителни събития в 
бърза последователност и тези „Светли петна“ промениха диа-
бета ми към по-добро - и безспорно - насоката на моя живот.



10

Първо, започнах да научавам за храненето и да ям 
по-малко въглехидрати, което изважда от уравнението 
повечето от високите и ниски нива на кръвната ми захар, 
опасно големите дози инсулин и притесненията. Станах и 
близък приятел с един културист, който ми показа наглед-
но какво може да направи по-добрият избор на храна.

Второ, нервно се присъединих към малка организация, 
Close Concerns, като летен стажант през 2010 г. Реших, 
че може би ще е забавно да научавам и пиша за диабета в 
продължение на няколко месеца, въпреки че перспекти-
вата да пиша всеки ден ме плашеше. Писах и за diaTribe, 
безплатен ежемесечник за пациентите (по онова време), 
който обикновено приключвахме в петък вечерта.

Трето, започнах да използвам сензор за непрекъснат мо-
ниторинг на кръвната захар (“CGM”) през 2010 г., който 
за мен е едно материализирано светло петно за по-добър 
живот с диабет. Въоръжен с възможността за отчитане на 
кръвната си захар на всеки пет минути, сега имах мощен 
инструмент за обратна връзка, за да открия какво работи 
добре за диабета ми и какво не. Моето темпо на учене се 
ускори драматично и тъй като започнах да идентифици-
рам собствените си светли петна и мини, моите нива на КЗ 
и качеството ми на живот се подобриха драстично.

От 2013 г. започнах да пиша за моят собствен опит с диа-
бета, учене и грешки в колонка за DiaTribe,  наречена Adam’s 
Corner. 

Това беше една от най-приятните работи в живота ми, но 
заедно с това се появи и една мисъл, която ме човъркаше не-
прекъснато: твърде много хора започват всеки ден да се борят 
с това, с което и аз навремето. Чудех се...

Мога ли да компилирам най-големите си открития и събран 
опит в едно ръководство, от което други хора да могат да се 
възползват? Мога ли да донеса малко повече светлина в мрака 
на диабета? И мога ли да го направя достъпно за всички, които 
искат да учат?

Продуктът на тези въпроси е книгата, която предстои да 
прочетете, предоставена ви от DiaTribe Foundation - организа-
ция с нестопанска цел, която издава diaTribe.
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МОМЕНТ!

Какво  е  диабета -
       

ИЛИ

За първи път се натъкнах на идеята за „Светлите лъчи“ във ве-
ликолепната книга за промяна на поведението, “Превключване” 
от Чип и Дан Хийт. Концепцията за светлите лъчи коренно се 
различава от това, което обикновено правим при диабет: наме-
рете проблема и се съсредоточете върху това, което не е наред.

ДИАБЕТНИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ (Bright Spots) са 
положителното поведение и избори, които искаме 
да повтаряме възможно най-често. Това са нещата, 
които правим, когато постъпваме правилно, и трябва 
да се опитваме да повтаряме. Например: какво пома-
га да поддържам своята КЗ в обхват, какво подобрява 
психическото ми състояние и ако се повтаря и прилага 
последователно, би подобрило здравето и качеството 
ми на живот? По-голямата част от тази книга е фокуси-
рана върху тези диабетни светли лъчи, като например 
ядене на по-малко въглехидрати по време на хране-
не (целя се в по-малко от 30 грама), като си припом-
ням защо да имам КЗ в нормални граници ми помага 
ДНЕС (по-щастлив съм, по-продуктивен, в по-добро 
настроение и съм по-добър човек към близките хора), 
разходка след като се нахраня и осигуряване на поне 
седем часа сън.

ДИАБЕТНИТЕ МИННИ ПОЛЕТА (Landmine) 
са грешките, които правя отново и отново, които 
прогонват моята КЗ извън обхвата, съсипват на-
строението ми или затрудняват живота ми. Сле-
дователно, искам да намеря начини да се натъквам 
на тях по-рядко. За първи път писах за диабетните 
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мини (Landmine) в diaTribe, след като забелязах нещо 
важно: склонен съм да правя едни и същи грешки 
многократно, като да преяждам с лакомства, за да ко-
ригирам ниско ниво на КЗ; да ям бял хляб и картофи; 
и да задавам непродуктивни въпроси от рода на „Как 
е възможно това?“ или „Защо съм толкова ужасен в 
това?“ Откриването на тези минни полета ми помог-
на да разработя план за атака: Какви защитни мерки 
мога да създам, за да ги избегна? Как мога да изградя 
рутинни навици, които да намалят шансовете ми да 
се натъквам на тях?

Лесно е да се измисли неясен списък с неща, които „би тряб-
вало“ и „не би трябвало да правя“, но Светлите лъчи и Минни-
те полета трябва да имат практическа полза. Това означава да 
се постигнат три критерия:

СПЕЦИФИЧНИ И ПОДКАНЯЩИ КЪМ ДЕЙСТВИЕ 
„Яжте здравословно“ не се счита за светъл лъч при хра-
ненето - това е твърде неясно. „Напълнете половината ми 
чиния със зеленчуци“ е много по-ясно.
РЕАЛИСТИЧНИ И УСТОЙЧИВИ | „Не яж“ също не се 
счита за светъл лъч при храненето - това е невъзможно 
да се изпълни. „Яж бавно и спри, преди да се почувстваш 
100% сит“ е по-реалистично.
В МОЙ КОНТРОЛ И ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРОМЯНА | 
„Лошото време“ не е диабетна мина, която мога да про-
меня - времето навън е извън моя контрол. От друга стра-
на, „преяждането след упражнения“ е диабетна мина, 
която е под мой контрол и мога да променя  - мога да 
намеря начини да я избегна.

СВЕТЛИТЕ ЛЪЧИ СА ПО-ВАЖНИ ОТ МИНИТЕ, НО НИЕ 
ВСЕ НЕ ИМ ОБРЪЩАМЕ НЕОБХОДИМОТО ВНИМАНИЕ 

Светлите лъчи превъзхождат мините в тази книга с по-
вече от 2:1. Това е умишлено, защото светлите лъчи са тол-
кова пренебрегвани, толкова подценявани, а са имали та-
кова огромно въздействие върху мен.
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Много книги по психология говорят за инстинкта за оцеля-
ване на мозъка, който се задейства, когато нещата се объркат и 
се опитва да нулира проблемите. При диабет това неизбежно 
води до негативен разговор сам със себе си: „Прецаках се“, „За 
нищо не ме бива“, „Не мога да направя нищо правилно“. Това 
води и до съвети и размахване на пръсти от другите около теб: 
„Не прави това“, „Престани да го правиш“, „Немотивиран си“, 
„Просто не ти пука“, „Мързелив си“.

След като моята приятелка и аз осиновихме нашето куче, 
Сенча, бях изненадан да чуя от приюта само един съвет за обу-
чение: използвайте положително окуражаване, за да насърчи-
те доброто поведение. С други думи, съсредоточете се върху 
светлите лъчи - какво прави правилно кучето, което трябва да 
бъде окуражено и насърчено? Какъв коренно различен подход 
от това, което обикновено правим ние при диабет: съсредото-
чаваме се твърде много върху негативните минни полета.

Изследванията на д-р Барбара Фредриксън (автор на “Пози-
тивността”) сочат, че съотношението от 3 положителни емоции 
за всяка 1 отрицателна емоция е критично важно за процъф-
тяването на човека. 3:1! Фокусирането върху светлите лъчи е 
ключово за всеки от нас, за да живее добре, а за мен то преде-
финира живота ми с диабет. Това съвсем не означава, че тряб-
ва да живеем в страната на фалшивата позитивност - понякога 
най-добрият начин да подобрим нещата е като установим как-
во не работи и правим по-малко от него. Всъщност, д-р Фред-
риксън посочва, че съотношението 3 положителни към 0 отри-
цателни емоции не е във връзка с реалността, защото всички 
преживяваме предизвикателства и трудни моменти. Моят под-
ход беше да намеря и да се съсредоточа върху диабетните свет-
ли лъчи колкото е възможно повече, но без да пренебрегвам и 
диабетните мини. 
КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СВЕТЛИТЕ ЛЪЧИ И МИНИТЕ

Помислете и си задайте въпрос:
Често се опитвам да си задавам въпроса: „Дали това по-
ведение е светъл лъч, който искам да поощря, или е една 
мина, която искам да избегна?“ Помага ми и да анали-
зирам деня или седмицата си: какво направих добре за 
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диабета си и как мога да го правя по-често? Въпросите 
в края на всяка глава и в края на книгата ще ви помогнат 
да разпознаете вашите светли лъчи и мини.
Проверявайте кръвната си захар (КЗ) по-често 
(ако е възможно): 
Трудно е да разбера какво работи и какво не, особено 
след хранене и правене на упражнения, без да знам 
каква е моята КЗ и как се променя в отговор на раз-
лични избори. Използването на глюкомер по-често 
или носенето на сензор CGM помага да се намерят 
причинно-следствените връзки и следователно да се 
идентифицират светлите лъчи и мините.

Болезнено ми е ясно и ми е тъжно, че не всеки има 
ресурсите да проверява кръвната си захар по-чес-
то. Тази книга не предполага, че повечето читатели 
имат сензори и знам, че застрахователните ком-
пании все още затрудняват достъпа до достатъч-
но ленти за глюкомер. Това е престъпно, тъй като 
по-честите данни за нивата на кръвната захар на-
истина спасяват живота. Ако това се отнася за вас, 
прочетете съветите в първа глава за получаване на 
повече ленти.
Помолете близки и приятели да ви наблюдават:
„Когато имам КЗ в нормални граници след хране-
не, какво ям? Какви храни ям, когато моята КЗ се 
повишава след хранене или когато се ядосам или 
притесня? Какво ме стресира и какво ми помага да 
се отпусна? Какво се случва в дните, когато съм су-
пер мотивиран и се грижа за диабета си? “Обяснете 
концепцията за светлите лъчи и мините на близки-
те си - това е от голяма полза!

“Когато правя ____, какво се случва с моята КЗ?”
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МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД...
Това, което работи за мен, може да не работи за вас. Спо-

делям дълбоко личен опит в цялата тази книга - включително 
собствените си данни за кръвна захар - не, за да се похваля 
или да покажа, че имам всички отговори. Това, което наисти-
на ме интересува е да помогна на хората с диабет да живеят 
по-добре и тази книга споделя моите собствени светли лъчи и 
мини, в случай че са:

• Полезни за вас да опитате.
• Стратегии, които можете да адаптирате.
• Семена, които ще ви накарат да мислите и прово-
кират ваши собствени идеи.

Тази книга е написана за диабет тип 1 и тип 2, въпреки 
че определен брой светли лъчи и мини се отнасят само за 
хората, които са на инсулин. Ако не използвате инсулин, 
не пропускайте  тези пасажи. В книгата има голям акцент 
върху мониторинга на кръвната захар, тъй като той е основен 
механизъм за обратна връзка за идентифициране на светлите 
лъчи и мините. Дори ако в момента не следите постоянно за-
харта си, мисля, че много раздели от тази книга ще ви бъдат 
полезни.

Консултирайте се с вашия лекар, преди да правите го-
леми промени в лечението си, особено ако използвате 
инсулин или лекарства, които могат да причинят хипог-
ликемия. Лекари и специалисти по диабет прегледаха съдър-
жанието на тази книга (вижте раздела Благодарност), но аз не 
съм лицензиран медицински специалист.

Имал съм голям късмет в досегашното си пътуване с 
диабет и тази книга е оцветена от това преживяване. Еже-
дневните ми борби са малки в сравнение с героичните усилия 
на много хора с диабет. Все още твърде много хора нямат дос-
тъп дори до най-основните лекарства и устройства, камо ли до 
по-нови продукти. Това е престъпно!

Тази книга не може да реши предизвикателствата пред все-
ки, но надеждата ми е да намерите поне един съвет, въпрос 
или цитат, който да може да ви помогне.
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КАК ДА ВЗЕМЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ ТАЗИ КНИГА
Градете постепенно и не се стремете към промяна, пра-

вейки огромни скокове. Опитайте се да добавите или изва-
дите само едно или две неща, преди да преминете към повече. 
На тази книга трябва да се гледа като на инструментариум от 
тактики, които от своя опит смятам за полезни, а не като на 
списък от неща, които трябва да се изпълняват всеки ден. Ви-
наги можете да се върнете малко назад или да погледнете кни-
гата пак, ако промяната не работи или ако не сте я овладели.

Чувствайте се свободни да преминете към главата на 
книгата, от която се нуждаете най-много: храна, начин на 
мислене, упражнения и сън. Насърчавам също да преска-
чате в различни глави. Всичко тук в някакъв момент се е 
променило за мен, но често се боря с една област най-много. 
Написах тази книга, така че всяка глава да може да се чете 
самостоятелно. Обобщението след всяка глава е полезно, дори 
ако сте прочели само част от книгата.

Някои светли лъчи и мини се припокриват. Открих, че 
формулирането на конкретна представа както в положителен, 
така и в отрицателен контекст може да помогне в различни 
ситуации.

Опитайте въпросите в края на всяка глава - отговори-
те ви ще са по-лични и ценни за вас, отколкото всичко, което 
мога да напиша.

Докато писах тази книга, се опитах да имам предвид най-цен-
ния ви ресурс: ВРЕМЕТО. „Светли лъчи и минни полета“ е 
около половината от дължината на типична нехудожествена 
книга и съдържа само най-изпълними съвети, които са проме-
нили НЕЩО за мен. Четирите обобщения на главите обхващат 
това само в една до две страници.

Надявам се, че можете да насърчите светлите си лъчи, да из-
бягвате своите минни полета и да живеете по-добре с диабет. 

Напред!

Адам Браун
Сан Франциско, Калифорния | Пролет 2017
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Хранене за постигане на кръвна захар в це-
левата зона и как да създадем подходящ хра-
нителен режим

Храна
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АКЦЕНТИ

Храна

МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ | стр. 20

• Ям по-малко от 30 грама въглехидрати наведнъж
• Избирам храни за закуска с високо съдържание на проте-

ини, мазнини и фибри (напр. чиа пудинг, яйца)
• Проверявам КЗ 2-3 часа след хранене (нося CGM), за да 

науча кои храни как действат и да направа корекции, ако е 
необходимо 

• Пълня половината от чинията си със зеленчуци
• Поставям инсулина 20 минути преди ядене, ако храната ми 

съдържа 30 грама въглехидрати или повече
• Хапвам ранна вечеря поне три часа преди лягане, без до-

пълнително похапване след това
• Готвя у дома, вместо да се храня навън
• В ресторантите поръчвам зеленчуци, които заменят пред-

лаганите гарнитури
• Ям плодове вместо традиционните десерти
• Закуска от ядки и семена
• Преди да посегна към храната се питам: „Гладен ли съм, 

или просто съм отегчен, уморен или близо до храна?“
• Ям бавно и спирам, преди да се нахраня на 100%
• Разглеждам покупките си на храни като политически вот: 

каква организация подкрепям?
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МОИТЕ МИННИ ПОЛЕТА | стр. 66

• Хипогликемични капани: преяждам за коригиране на ниско 
ниво на КЗ, като използвам извинението, че „лекувам себе 
си“

• Високовъглехидратни  храни: хляб, картофи, ориз, юфка, 
печива, крекери, чипс, захар

• Нежелана храна в къщата, снаксове, ядене директно от 
опаковката

• Пакетирани храни с повече от 10 съставки и високи дози 
захар („хранителни вещества“)

• Захарни напитки: плодови смутита, големи бутилки сок,  
сладък чай, млечни шейкове, спортни напитки

• Твърде много изключения („Само това веднъж!“) И изви-
нения („Заслужих си го!“)

ВЪПРОСИ, КОИТО ВСЕКИ ДА СИ ЗАДАДЕ | стр. 82
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МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ В ХРАНЕНЕТО
   Ям по-малко от 30 г въглехидрати наведнъж

Яденето на по-малко въглехидрати наведнъж е най-важния 
светъл лъч, който съм открил за себе си, за да се справя с 
най-трудната част от диабета: храната. 

Стремя се към по-малко от 30 грама въглехидрати навед-
нъж, правя го вече от много години и ето какви са невероятни-
те  ползи от това:
• Поддържам своята КЗ в тесния диапазон от 3.9 - 7.8 ммол/л 

поне през 75% от деня.
• Постигам ниско средно ниво на КЗ под 6.9 ммол/л, което се 

равнява на HbA1c от около 6%.
• Почти никога не правя  екстремни стойности на КЗ под 3 

ммол/л или над 11 ммол/л (само 0,7% от времето).
• Използвам 50% -80% по-малко инсулин по време на хранене, 

в сравнение с поемането на по-високовъглехидратна храна, 
което драстично намалява риска от опасно предозиране на 
инсулин.

• Изисква по-малко време за мислене и притеснение за диабета.
• Елиминира резките промени в настроението ми, тъй като мо-

ята КЗ е по-предвидима.
• Води до по-малко неприятни усещания, които са резултат от  

хипогликемиите.
• Поддържа теглото, холестерола и кръвното ми налягане в 

нормални граници.
Яденето на по-малко въглехидрати звучи „ограничително“, 

но освен, че диабетът променя правилата на играта, ползите 
от здравословния начин на хранене подобряват качеството на 
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живот за всички хора. За целта храната може да бъде и полез-
на, и вкусна (вижте плана ми за хранене на страница 25). 

Аз ям много зеленчуци, ядки, семена, зехтин, яйца, риба, 
пилешко, говеждо месо и някои горски плодове, както и около 
70-120 г въглехидрати на ден (10% -15% от дневните ми кало-
рии), като повечето от тези въглехидрати са от фибри. По-го-
лямата част от моя дневен прием на калории идва от мазнини 
(60% -70%), а останалата от протеини (15% -20%). Този под-
ход с ниско съдържание на въглехидрати и високо съдържание 
на мазнини работи много по-добре за мен от съветите за хра-
нене, които получих веднага след диагнозата, през 2001 г.

Открих какво работи за мен, след като прочетох доста ли-
тература по темата, опитах различни подходи към хранене-
то, учех се от други хора с диабет и анализирах собствените 
си стойноси на КЗ и лабораторни резултати. Последните ми 
три месеца данни от непрекъснатия мониторинг на глюкоза-
та (CGM), показани по-долу, демонстрират яркото влияние на 
консумацията на по-малко въглехидрати: постоянна средна КЗ 
от около 6.7 ммол/л през деня (черната линия) и стойности на 
КЗ в моя целеви диапазон от 3.9 - 7.8 ммол/л (тесните сиви лен-
ти). Виждам идентични модели вече няколко години и макар 
изборът на храна да не е единственият отговорен фактор, той 
играе много по-голяма роля от всичко друго. Плюс това, този 
подход на хранене изисква по-малко работа с диабета!

Тази графика показва данните ми за 90 дни
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Предимствата за КЗ от консумацията на по-малко въглехи-
драти (ВХ) не са изненадващи: ВХ повишават КЗ много по-
вече от мазнините или протеините, така че ограничаването на 
приема им беше ярък светъл лъч за намаляване на моите ви-
соки и ниски нива на КЗ и намаляване на нуждите ми от инсу-
лин. Храната с ниско съдържание на ВХ обикновено повишава 
кръвната ми захар с много предсказуемите 0 - 2.2 ммол/л за 
няколко часа, като обикновено изисква само 1-2 единици инсу-
лин, приети точно преди да започна да ям. Обратно, храненето 
с по-високо съдържание на ВХ може да увеличи КЗ със 5.5 - 11 
ммол/л в рамките на 30 мин., нуждая се от 2-10 пъти повече ин-
сулин в сравнение с нисковъглехидратното хранене и изисква 
поставянето на инсулин да бъде поне 20 мин. преди хранене.

Ето как изглежда разликата в нивата на моята КЗ , получена 
в резултат на собствените ми експерименти с нисковъглехи-
дратно и високовъглехидратно хранене:

За мен, храненето с ниско съдържание на въглехидрати (вля-
во) е по-скоро като автопилот и дава предсказуеми кръвни захари в 
целевата зона с по-малко положени усилия от моя страна. Мога да 
поставя диабета си на заден план, защото по-малкото количество 
въглехидрати, изисква по-малко диабетна математика, по-мал-
ко люлки на кръвната захар, по-малко притеснения, по-малко 
объркване и резки промени в настроението и това как се чувствам 
заради твърде високи или ниски нива на КЗ.
И обратното, храненето с повече въглехидрати наведнъж (вдя-
сно) е като да карате агресивно с газ и спирачка, като редувате 
много високи с много ниски нива - това е малко като да се возите 
във влакче на ужасите, което изисква много повече внимание и 
усилия за контрол на диабета.
Не съм привърженик на „диети“, които предлагат краткосрочен, 
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изтощителен спринт с финал. Храненето е голяма част от живо-
та, затова трябва да бъде устойчиво, приятно и да балансира мно-
го фактори: качество на живот, добър контрол на диабета, добри 
нива на КЗ, телесно тегло и холестерол в нормалните граници и 
ред  други.

Яденето на по-малко въглехидрати е единственото най-ва-
жно решение, което някога съм взимал, за да поддържам 
кръвната си захар в строги граници, да си поставям безопас-
ни дози инсулин, да намалявам притесненията и стреса от 
диабета и да подобря качеството на живота си и здравето си 
като цяло.

Това уравнение е различно за всеки човек, въпреки че много 
читатели на diaTribe с диабет (включително много родители) са 
ми писали, споделяйки идентични преживявания. Някои изсле-
дователи също са съгласни: наскоро прочетох статия в списание-
то Nutrition, в която се твърди, че намаляването на въглехидрати-
те трябва да бъде „първият подход“ за управление на диабет тип 
2 и е „най-ефективната“ добавка към инсулина при диабет тип 1. 
26 автори споменават 99 други публикации в защита на тезата си.

Със сигурност бих желал да мога да се върна назад във вре-
мето и да си дам този съвет за храненето още при диагностици-
рането - това би ми спестило десет години недобър контрол на 
кръвните захари и диабета.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ
Консумацията на по-малко въглехидрати може да намали 

нуждите от инсулин и лекарства; бъдете внимателни, за да 
избегнете хипогликемия. Сега, когато се приспособих към 
този вид хранене, всъщност имам доста по-малко хипогли-
кемични епизоди, тъй като дозите инсулин са по-малки, съот-
ветно грешките ми също са по-малки и следователно е по-малко 
вероятно да стигна до ниски нива на КЗ. За вашата безопасност: 
Когато решите да намалите въглехидратите в храненията си, об-
мислете и съответните промени в дозите си инсулин или лекар-
ства заедно със своя лекар! 

При всеки човек метаболизмът и бързината на усвояване 
на храната са различни! За следващата седмица опитайте раз-
лични количества въглехидрати на хранене - например 15, 30, 60 
и 90 грама - и следете влиянието върху нивата на кръвната си 
захар, настроението и енергията през следващите няколко часа. 
Какви модели забелязвате?



24

• „Чакайте, колко грама въглехидрати са в _______?“ Всичко 
в секцията „Какво всъщност ям“ на следващите страници има 
по-малко от 30 грама въглехидрати в една порция, като повечето 
неща съдържат по-малко от 15 грама въглехидрати. Най-добрият 
начин да разберете сами е да погледнете грамовете въглехидрати 
върху етикетите с хранителните данни на опаковките, да използ-
вате приложения за храни като myfitnesspal и Lose It !, уебсайтове 
като www.nutritiondata.self.com или просто да търсите в Google с 
фраза като „Въглехидрати в малините.“ (в моя случай Google отго-
вори доста точно). Обърнете внимание на „размера на порцията“ 
- колко грама е - тъй като тя ще ви даде броя на ВХ. Красотата на 
избора на храни с ниско съдържание на ВХ е, че точното броене на 
въглехидратите става много по-маловажно.

Дори яденето само в едно от храненята за деня да е с ниско 
съдържание на въглехидрати, това може да доведе до огромна 
промяна. Бих избрал закуската, ако трябваше да избирам кое да 
е то, тъй като тя обикновено е най-предизвикателното хранене за 
деня за хората с диабет: високо съдържание на въглехидрати и 
захар, малко време за подготовка, повече инсулинова резистент-
ност и често висока КЗ преди хранене.

Намалете въглехидратите постепенно и бъдете търпеливи 
- отнема най-малко две седмици на тялото ви да се адаптира 
към храненето с по-ниски въглехидрати, според изследовате-
лите д-р Джеф Волек и Стивън Фини. Въпреки че трябва да види-
те незабавни резултати от КЗ (според моя опит), може да отнеме 
време докато получите пълния набор от предимства, обсъдени 
по-горе. За повече информация, силно препоръчвам книгата им 
„Изкуството и науката за живота с ниски въглехидрати“.

Някои лекари и диетолози, с които съм разговарял, не са 
съгласни с този подход, като твърдят, че все още няма доста-
тъчно дългосрочни изследвания за влиянието на храненето 
с ниско съдържание на въглехидрати. Моите собствени данни 
за здравето и качеството ми на живот ме убедиха без съмнение, 
че това е изключително ярък светъл лъч за мен в краткосрочен и 
дългосрочен план. Интересното е, че консумирането на повече 
калории от мазнини и по-малко от въглехидрати подобри нива-
та на холестерола и триглицеридите (липидите) и телесното ми 
тегло, противно на типичните съвети за консумация на твърде 
много мазнини. Отличната книга на Гери Таубс "Добри калории, 
лоши калории или накратко: Защо да приемаме мазнини и какво 
да направим по този въпрос" се задълбочава в завладяващата и 
сложна връзка между диетата и сърдечните заболявания.
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Пудинг със семена от чиа: 
1/4 чаша семена от чиа (40 

г, 16 ВХ, малко повече от 1 
ХЕ), 1/2 чаша вода (топла или 
студена) обилно количество 
канела, 1-2 супени лъжици 
кокосово масло, гарнирани с 
ядки, семена и замразени ма-
лини. Разбъркайте го за ми-
нута, оставете да преседи 1 
минута и се насладете! 

Бъркани яйца. Използвам 
3 яйца и понякога добавям 
авокадо и нисковъглехидра-
тна, пълнозърнеста тортила, 
произведена от La Tortilla 
Factory. Всяка тортила има 
12 грама ВХ или 1ХЕ, като 8 
от тях са фибри, което води 
до бавно покачване на КЗ. 
За българските читатели тор-
тилата може да се замени с 
филийка (25 г) пълнозърнест 
хляб, която има 12 г ВХ=1ХЕ

KАК СЕ
ХРАНЯ 

АЗ

ПРИМЕРИ ЗА ЗАКУСКА
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• „Ядки / семена от зърнени култури“: фъстъци, бадеми, слън-
чогледови семки (обелени) и / или тиквени семки, гарнирани 
с настърган кокосов орех (неподсладен), канела и малко мляко

• Несолен пуешки бекон
• Печива от бадемово брашно или кокосово брашно: пала-

чинки, вафли, хляб или гевреци (не добавяйте захар или мед)
Б. пр. Малко диабетна математика: За да определите колко ВХ се 

съдържат в порцията малини, например,трябва да проверите колко ВХ 
има в 100 г. Аз използвах този сайт https://www.bb-team.org/articles/2764_
malini. 100 г малини = 11,6 ВХ. Знаем, че 12 ВХ = 1 ХЕ. Купете си кухненско 
кантарче. Ако искате да хапнете 1 филийка ръжен хляб. Колко ВХ или ХЕ 
съдържа? Проверявате - в 100 г ръжен хляб има 47,50 ВХ, следовател-
но в 1 г има 0,475 ВХ. Измерете филийката. Ако е 25 г, умножете 25 х 
0,475=11,87 ВХ. Следователно вашата филийка от 25 г е 1 ХЕ.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЯД

Гигантска салата със сме-
сени зеленчуци, спанак, къд-
раво зеле или зелена салата; 
ядки или семена; пиле, пържо-
ла или риба; сирене пармезан; 
дресинг по избор (обикновено 
зехтин + червен винен оцет)

Леща с много зеленчуци: 
1/2 чаша суха леща, 1/2 чуш-
ка, чесън, лук, 1/2 домат и 1,5 
чаши вода е достатъчно за ху-
бава единична порция.

• Бързи закуски (виж страница 29), когато не разполагам с 
време, което изглежда се случва доста често!

• Бъркано яйце със зеленчуци
• Печено четвърт пиле със зеленчуци
• Пуешко с нисковъглехидратна тортила, резен сирене и зе-

ленчукова салата
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• Бургер без хлебче (с маруля ) и зеленчукова салата

ПРИМЕРИ ЗА ВЕЧЕРЯ

ФАХИТАС: задушени 
късчета пилешко месо , чуш-
ки, лук, гуакамоле, завити в 
нисковъглехидратна, богата 
на фибри тортиля.

Половин чиния зелен-
чуци плюс основно ястие. 
Вижте следващата страница 
за някои примери.
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ПОЛОВИН ЧИНИЯ 
ЗЕЛЕНЧУЦИ

• Броколи
• Карфиол
• Спанак
• Зеле
• Камби
• Аспержи
• Гъби
• Маруля
• Тиквички
• Брюкселско зеле

ОСНОВНО ЯСТИЕ
• Пилешки бутчета, гърди или 

филенца (сотирани в зехтин 
или изпечени във фурна)

• Мляно говеждо или пуеш-
ко месо: пържени, печени 
на скара, като бургери без 
хлебчето или кюфтета (без 
хляб в каймата или използ-
вайте бадемово брашно)

• Пържола
• Сьомга
• Скариди
• Калмари (без паниране)

НАЧИНИ НА ПРИГОТВЯНЕ 
ЗАДУШЕНО в тиган със зехтин и чесън; 
На пара върху печката или в микровълновата печка; 
печени на фурна със зехтин, сол и черен пипер; 
гарнирано с малко пармезан, соев сос или подправки.

"Ориз" от натрошен карфиол 
и зеленчуци, бъркани яйца, соев 
сос (страхотна нисковъглехи-
дратна версия на пържен ориз)

Пица с тесто от бадемово 
брашно

• Тънки продълговати резени от тиквички  като кори за 
„лазаня“

• Тиквички или тиква, нарязани на тънки лентички, печени 
или задушени са чудесен заместител на пастата

• Панирано пиле с бадемово брашно

+



29

ПРИМЕРИ ЗА БЪРЗИ ЗАКУСКИ (СНАКС)
• Фъстъци (80г = 12 ВХ = 1 ХЕ), бадеми, пекани, смесени ядки, 

макадамия 
• Слънчогледови семки, тиквени семки
• Задушени зеленчуци с пармезан или соев сос
• Протеинови барове (от време на време като лакомство; без 

добавена захар и в които 70% от въглехидратите са от фи-
бри)

ЗА КОРЕКЦИЯ НА КЗ ПРИ ХИПОГЛИКЕМИЯ
(Вижте Минни полета в храненето по-надолу в тази глава)

• Глюкозни таблетки
• Захарни бонбони или сок със захар
• Малка ябълка

ПРИМЕРИ ЗА ДЕСЕРТ
• Малини, ягоди или боровинки, замразени или пресни; не 

трябва да се добавя захар
• Малко парче 90% тъмен шоколад (от време на време)
• Замразени парченца манго (от време на време)

ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ
• Обикновена или газирана вода, ароматизирана с пресен ли-

мон или лайм
• Слаб зелен чай (японският Sencha е любимият ми)
• Черно кафе
• Топла вода с неподсладено какао на прах
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Изберете храни за закуска с високо 

съдържание на протеини, мазнини и 

фибри (напр. пудинг от чиа, яйца)

Сутрините ми, в които има светли  лъчи, започват със закус-
ка с високо съдържание на протеини, мазнини и фибри. Това 
означава купа с пудинг от семена от чиа, 2-3 бъркани яйца, 
ядки и семена, неосолен пуешки бекон или нещо, приготвено 
с бадемово брашно (хляб, палачинки).

Наскоро преминах почти само на пудинг  със семена от чиа, 
ход, който нарекох „смяна на играта“ в diaTribe (рецепта на 
страница 32). След като споделих някои от предимствата - сла-
бо въздействие върху кръвната ми захар, много здравословно 
и вкусно, бързо за приготвяне - три минути без готвене, евтино 
и пълно с Omega 3 и фибри - бях шокиран от положителния 
отговор. Един читател каза: „Адам, много ти благодаря. От 25 
години търся такава закуска! Това промени живота ми."

Отличната закуска задава добър диабетен тонус за целия 
ден, а опциите с ниско съдържание на въглехидрати (1-1,5 ХЕ 
в този случай) и високо съдържание на протеини, мазнини и 
фибри са светъл лъч по няколко причини:

Много малко влияе на кръвната ми захар (0-1.7 
ммол/л) в критично време от деня. Сутрин орга-
низмът ми е по-резистентен към инсулина и така 
или иначе започвам деня с висока КЗ. Най-лошото 
чувство е да се събудите с висока КЗ и след това да 
отидете много по-нависоко, нещо, което тези оп-
ции с по-ниско съдържание на  въглехидрати по-
магат да се избегне. Чиа семената и яйцата водят 
до забележително плоски глюкозни профили; тези 
примери са типични за това, което виждам около 
90% от времето:
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Няма нужда от изчакване между поставянето на ин-
сулина и началото на храненето. Закуските с ниско 
съдържание на въглехидрати и високо съдържание 
на мазнини, обикновено позволяват да си поставя 
инсулина веднага, когато започна да се храня (или 
изобщо не, ако не ям въглехидратни храни), което 
е огромно предимство сутрин, когато времето е от 
съществено значение. За разлика от това, повечето 
храни за закуска с високо съдържание на въглехи-
драти изискват поставяне на инсулин най-малко 20 
минути преди храненето, за да има някакъв шанс 
за избягване на висок пик на КЗ. (Вижте Светлите 
лъчи по-нататък в тази глава.)
Малки дози инсулин (0-1 единици за мен), което 
означава, че има по-малка вероятност да прекаля с 
неправилно изчислена висока доза инсулин  и да се 
срина ниско в средата на сутринта, когато производи-
телността ми е най-висока или когато съм на работа.
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Много е бързо да се направи. Пудингът със семена 
от чиа отнема три минути за приготвяне, не изис-
ква готвене и е леснопреносим, ако си го сложим в 
кутийка за храна. Бърканите яйца отнемат по-мал-
ко от пет минути за готвене.
Чувствам се сит с часове, което предотвратява 
преяждането на обяд.
Евтино: пудингът от чиа или 3 яйца са около 0,60 
долара.

Някои от любимите ми хора могат да нарекат навиците ми 
за закуска странни - „Пудинг с чиа семена за закуска? Шегу-
ваш се, нали? ” Но моята гледна точка е малко по-различна: 
„Ако работи добре за моята КЗ, бързо се прави, вкусно е и 
подобрява качеството на живота ми и ежедневните проблеми, 
защо не?"

Абсурден пример за опит за нисковъглехидратна закуска  
идва от едно мое пътуване в Хонконг. Борех се с някои от пред-
лаганите закуски с високо съдържание на въглехидрати там и 
трябваше да използвам нетрадиционно, но високоефективно 
решение: да купувам яйца в студентския магазин за хранителни 
стоки, да ги бъркам в купа в общежитието си и да ги готвя в ми-
кровълновата печка. Това проработи блестящо, въпреки насме-
шливите погледи, които получих от състудентите си по обмен.

Когато става въпрос за диабет и храна, моят възглед е прост: 
ефективният начин бие традиционния подход!

ДА НАПРАВИМ ПУДИНГ СЪС СЕМЕНА ОТ ЧИА:
Смесете 1/4 чаша семена от чиа, 1/2 чаша вода, обилно ко-

личество канела, 1-2 супени лъжици кокосово масло и някак-
ва комбинация от добавки като замразени малини, обелени 
слънчогледови семки и ядки. След около минута разбъркване 
с лъжица и около минута престой сместа се превръща в гел, 

КАКВО МИ ПОМАГА
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наподобяващ пудинг. Водата може да бъде гореща или студе-
на, в зависимост от вашите предпочитания, а пудингът може 
да се направи по-гъст, като се използва по-малко вода. Шоко-
ладов или ванилов протеинов прах или чист екстракт от вани-
лия могат да бъдат добавени за допълнителен аромат. Някои 
родители дори ми написаха ентусиазирани коментари за тази 
рецепта - „Синът ми обича това!“ - което означава, че това не 
е просто странна измислица за здравословни фенове като мен.

Няма нищо „точно“ в тази рецепта, така че можете да екс-
периментирате с компонентите и гарнитурата, за да отговарят 
на вашите вкусове. Например познавам някой, който го прави 
с лимонов сок, стевия и бадеми. В интернет има други рецеп-
ти за пудинг от чиа семена, въпреки че повечето имат твърде 
много добавена захар (включително мед). 

Важна забележка: Ако усетите някакъв дискомфорт от тази 
рецепта, направете чиа пудинга още вечерта и го оставете да 
престои една нощ. Накисването на семена от чиа във вода за 
по-дълъг период от време помогна на някои читатели, които 
намериха моята рецепта трудно поносима за тяхното храно-
смилане.

• Обикновено си поставям една единица инсулин за пу-
динг от семена от чиа, която покрива много бавното покачва-
не на моята КЗ от мазнините, протеините и малкото количество 
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въглехидрати, които се съдържат в една порция. Във всяка 1/4 
чаша семена от чиа има 20 грама въглехидрати (1,5ХЕ), като 
16 грама от тях са фибри (80%), което е причина за бавното 
покачване на КЗ.

• Какво, по дяволите, са семената от чиа? Те приличат 
на маково семе и са пълни с фибри, протеини и здравословни 
мазнини Омега-3. Сами по себе си чиа семената нямат вкус на 
нищо, така че всичко е свързано с овкусяването им (оттук и 
рецептата на предишната страница).

• Купувам семена от чиа на едро онлайн; пакет с два ки-
лограма от Viva Labs на Amazon струва около 10 долара и по-
крива около 20 закуски. Те също могат да бъдат закупени в 
обикновени магазини за хранителни стоки и в магазините за 
здравословно хранене.

БЪРКАНИ ЯЙЦА - ДРУГА ЧУДЕСНА ЗАКУСКА: 
Те повишават минимално кръвната захар, пълноценни са и 

помагат на зеленчуците да се промъкнат по-лесно в менюто. 
Последните доказателства показват, че яйцата не повишават 
холестерола в кръвта (същото важи и за други източници на 
диетичен холестерол). Често добавям към тях и нещо с високо 
съдържание на фибри, като нисковъглехидратна пълнозърнес-
та тортила и авокадо, за да направя закуската още по-засища-
ща, но с минимално въздействие върху КЗ.

ОПИТАЙТЕ И НЕТРАДИЦИОННИ ЗАКУСКИ:
Бадемово или кокосово брашно за приготвяне на палачинки 

и гевреци; леща; и дори остатъците от вечеря. Кой казва, че 
закуската трябва да е традиционна? Мисля за нея просто като 
за още едно хранене.

Една забележка, свързана със закуската - кофеинът може 
да увеличава КЗ, а аз открих за себе си, че това е особено 
вярно, когато го приемам на закуска.

Няколко проучвания са установили, че кофеинът повишава 
инсулиновата резистентност, стимулира отделянето на адре-
налин и може да увеличи КЗ след консумация. Голяма чаша 
кафе може лесно да увеличи моята КЗ с 1-3 ммол/л, особе-
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но сутрин, когато имам по-висока инсулинова резистентост. 
Това е една от причините да пия зелен чай на закуска - той 
има по-малко кофеин и следователно по-слабо влияние върху 
КЗ. Ако установите, че вашите стойности на постпрандиална 
КЗ след закуска са постоянно високи, вижте дали кофеинът 
не допринася за това: опитайте чай или стойте на разстояние 
от кофеина на закуска. Някои хора, които познавам, всъщност 
приемат инсулин, за да покрият увеличението на своята КЗ от 
кофеина.

Проверете КЗ 2-3 часа след хранене 

(или носете CGM), за да научите кои 

храни как действат и да направите 

корекции в курса, ако е необходимо 

Шофирането на кола с напълно затъмнено предно стъкло би 
било опасно - точно по начина, по който съм управлявал диа-
бета си, когато не проверявах кръвната си глюкоза много чес-
то. Нямах представа къде отива моята КЗ, което затрудняваше 
възможността моите стойности на КЗ да са в целевата зона.

Проверката на КЗ 2-3 часа след хранене или носенето на 
сензор за кръвна захар (CGM) гарантира, че безопасно упра-
влявам диабета си и ще мога да насочвам кръвната си захар 
обратно на пътя (в зоната), ако тя е високо или ниско. Плюс 
това, предоставя полезна обратна връзка за храненето, за това 
какво съм направил добре или какво бих могъл да направя раз-
лично следващия път.

Корекции на курса: две мои хранения рядко са еднакви и 
данните за кръвната ми захар дават полезна обратна връзка, за 
да науча и коригирам бързо грешките.

„Моята КЗ е много висока (над 10 ммол/л); 
може би имам нужда от още инсулин или раз-
ходка след хранене.“

„Ниска КЗ (по-малко от 3.9 ммол/л). 
Трябва да хапна нещо.“
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Проверка на КЗ след хранене ми гарантира, че никога няма 
да остана извън зоната твърде дълго след хранене.

Бърза обратна връзка: Как-
ви храни поддържат моята КЗ 
в диапазона с нормални стой-
ности на КЗ? Какви храни са 
предизвикателство? Преди да 
си сложа CGM, моите закуски 
включваха кифли, бял хляб и 
гевреци, големи купи със зър-
нени храни и други. Тъй като 
не проверявах отново моята 
КЗ чак до следващото хранене, 
нямах представа, че тези храни 
вдигат кръвната ми захар далеч 
извън зоната за часове наред. 
По-честите данни за КЗ след 
хранене улесниха сдвояването 
на причините и следствията и 
откриването на моите светли 
лъчи и минни полета в хране-
нето. CGM всъщност беше ос-
новната причина да премина 
към  по-нисковъглехидратно хранене - непркъснатите данни 
за моята КЗ бяха като да виждам диабета си на филм, а не само 
отделни снимки няколко пъти на ден.

Промяната на начина ми на мислене вследствие на това е от 
решаващо значение за появата на моите светли лъчи: 16 ммол/л 
или 2.9 ммол/л не са индикация за „неуспех“ или „лоша оцен-
ка“; това е неутрална цифра, която ми помогна да науча и про-
меня нещо в момента. Втора глава обсъжда това по-подробно, 
защо е толкова важно и често се забравя.

„Аз съм в целевия си диапазон (3.9 - 7.8 
ммол/л); Супер! Ще се опитам да направя 
същото следващия път.“
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Целта ми е да бъда в диапазона от 3.9 - 7.8 ммол/л 
в рамките на 2-3 часа след хранене, като използвам 
данните за стойността на моята КЗ като мое ръководство:
НОСЕТЕ CGM, АКО ТОВА Е ДОСТЪПНО ЗА ВАС 
И МОЖЕТЕ ДА СИ ГО ПОЗВОЛИТЕ - ТОВА Е 
УСТРОЙСТВОТО, КОЕТО ЩЕ ПРЕПОРЪЧАМ ДА 
ИЗПОЛЗВА ВСЕКИ ЧОВЕК С ДИАБЕТ

С отчитането на кръвната ми захар на всеки пет минути и 
стрелката за тенденцията винаги знам каква е моята КЗ, къде 
отива и какво правят с нея различните храни - това е най-до-
брото устройство за откриване на светли лъчи и подводни 
мини! Плюс това мога да коригирам всяка стойност извън ди-
апазона с повече увереност и безопасност. (Признавам, че не 
всеки може да получи достъп до тези устройства в момента, 
но се надявам това да се промени през следващите години, ко-
гато излизат нови продукти.)

АКО НЯМАТЕ ДОСТЪП ДО CGM ИЛИ НЕ ИСКАТЕ ДА 
ИЗПОЛЗВАТЕ:

• Измерете с глюкомер своята КЗ  2-3 часа след хранене 
и го правете винаги, когато очаквате вашата КЗ  да изле-
зе извън целевата зона - след хранене с високо съдържание 
на въглехидрати, много физическа активност, непознати хра-
ни или хранене в ресторант, поставена голяма доза инсулин 
и т.н. Правете го по едно и също време всеки ден - например 
обядвате в 12.00 ч.,  проверка с глюкомер - в 14 часа, за да си 
създадете навик за това. След като навикът бъде изграден за 
това време на деня, е по-лесно да го разширите и да започнете 
да правите същото и след другите хранения. Ако имате достъп 
до много малко лентички за глюкомер на ден, проверката по 
двойки преди и след хранене може да изисква използването на 
повече ленти в някои дни и по-малко в други дни.

КАКВО МИ ПОМАГА
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Важна забележка за безопасност при корекции на курса: ви-
наги отчитайте наличието на „активен инсулин“ в кръвта си, 
означаващ болусна доза инсулин, приета през последните 3-4 
часа, която все още може да понижава кръвната ви захар.

"Допълването" на твърде много нов инсулин върху остана-
лия в организма ви, може да доведе до ниски стойности на КЗ. 
По принцип се предполага, че около 2/3 от приемания инсулин 
след два часа  вече "е изчезнал"- например за 3-единици болус, 
взет преди два часа, би останала 1 единица инсулин в орга-
низма. Метаболизмът на всеки човек е различен  и болусите 
с по-големи размери могат да се "мотаят наоколо" за много 
по-дълго време при вас.
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Пълня половината от чинията си със 
зеленчуци

Когато напълня половината си чиния със зеленчуци, има 
много по-голяма вероятност да имам добри кръвни захари 
след хранене или закуска. Защо?

Повечето зеленчуци не променят КЗ много, осо-
бено зелените. Първият Светъл Лъч в тази глава 
е да споделя с вас примери за зеленчуци с малко 
въздействие върху КЗ. Направил съм и списък за 
пазаруване. (Изключение правят „нишестените зе-
ленчуци“ като картофи, батати, грах, царевица и 
цвекло, които могат да увеличат КЗ повече; аз ги 
избягвам.)

Зеленчуците са супер засищащи, тъй като са пъл-
ни с фибри и вода и са перфектният лек срещу по-
стоянния глад, който често идва с диабета. Няма 
по-добър начин да се почувствате сити от голяма 
чиния със зеленчуци, задушени в малко зехтин.
Яденето на зеленчуци оставя по-малко място за 
Минните полета в храненето, които наистина мо-
гат да повишат кръвната захар, да насърчат преяж-
дането и наддаването на тегло: десерти, пържени 
храни, ориз, паста, бял хляб, сладки напитки и др.
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Въпреки тези предимства, само 4% от американците ядат 
достатъчно зеленчуци, които да отговорят на препоръчител-
ните нива: 2-3 порции на ден. Освен това, средното потребле-
ние на зеленчуци е намаляло с 6% през последните пет години.

КАКВО МИ ПОМАГА

ДА ОТКРИЯ САЛАТА, КОЯТО ОБИЧАМ и която мога да 
направя в голямо количество за пет минути у дома.

Моят избор е спанак, маруля или къдраво зеле; ядки и семена; 
чушки и домати; авокадо или сирене; пиле, пържола или риба 
(по желание); и дресинг за салата, какъвто  имам под ръка (зех-
тин + винен оцет и т.н.). Имам няколко огромни купи за салата 
у дома, за да си гарантирам, че наистина ще се заситя със зелен-
чуци.

• Много лесно е да направите домашен дресинг за сала-
та и да спестите пари. Ето един, който обичам да си пра-
вя: използвам 1/2 чаша винен оцет, 1 чаша зехтин екстра 
върджин, 2 с. л. Дижонска горчица, 1/4 ч. л. сол и 1/4 ч. л. 
черен пипер. Смесвате всичко и имате страхотен дресинг 
за 4-6 големи салати.

ДА РАЗПОЛАГАМ ВИНАГИ СЪС ЗАМРАЗЕНИ 
ЗЕЛЕНЧУЦИ във фризера, което ми осигурява бързо 
приготвено ястие - трябват само няколко минути в 
микровълновата.

Те няма да се развалят, сравнително евтини са и много екс-
перти казват, че са също толкова питателни, колкото и пресните. 
Харесвам броколи с малко пармезан или соев сос отгоре. Обик-
новено правя замразени зеленчуци на пара в микровълновата за 
няколко минути: поставям зеленчуците в купа, добавям малко 
вода и отгоре поставям малка чиния за покриване или капак за 
микровълнова фурна.
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ИЗПОЛЗВАМ ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ КАТО ГАРНИТУРА, 
ВМЕСТО ТРАДИЦИОННИТЕ ОРИЗ, ПАСТА, КАРТОФИ 
И ХЛЯБ

Въпреки че картофите технически са „зеленчук“, не ги счи-
там за такъв в тази книга - те увеличават КЗ доста бързо и 
попадат в раздела „Минни полета“ в тази глава.

Приготвям зеленчуците по нетрадиционни начини - юфка 
от тиква, спагети от тиквички, ориз от карфиол и др. В книгите 
и уебсайтовете за рецепти имат много умни идеи за това.

Поставям инсулина си 20 минути 
преди ядене на храна с 30 грама 
въглехидрати или повече

Когато ям от време на време ястие с по-високо съдържание 
на въглехидрати, времето между поставянето на инсулина и 
започване на храненето е изключително важно за поддържане 
на моята КЗ в обхват. Защо? Повечето въглехидрати повиша-
ват кръвната захар по-бързо, отколкото започват действието 
си в организма най-популярните бързодействащи инсулини 
(Humalog, Novorapid, Apidra). Това установих за себе си, въ-
преки че мненията варират в зависимост от типа храна и ме-
таболизъм: 
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20-минутната пауза може да помогне за напасване на вре-
мето между увеличаване на КЗ заради поетите въглехидрати 
и намаляването на КЗ заради действието на инсулина. Все пак 
имам нужда от по-дълга пауза, ако моята КЗ е далеч над целе-
вата (напр. 14 ммол/л) или ако ям особено „високогликемич-
ни“ въглехидрати, които много бързо увеличават КЗ (например 
бял ориз). В тези случаи може да ми трябват 40 минути между 
поставянето на дозата инсулин и започване на храненето!

Това е една от основните причини да избера да ям по-малко 
въглехидрати - така избягвам досадното чакане между поста-
вянето на инсулина и храненето, особено, ако съм  в ресторант.

Изключение от това са храните Светли лъчи, които съдър-
жат много фибри,  много малко въглехидрати и нямат захар 
(например зеленчуци, ядки, семена, боб, леща), които обикно-
вено не се нуждаят от пауза. Пропускам 20-минутната пауза и 
когато моята КЗ е под 4.5 ммол/л.

СЛАГАМ СИ ДОЗАТА ИНСУЛИН И ЗАДАВАМ 
АЛАРМА ЗА 20 МИНУТИ на  телефона или часовника.

Това ме предпазва да не започна да ям твърде скоро след 
поставяне на инсулина, като също така ми напомня кога да ям, 
ако се разсея и забравя.

Когато кръвната захар е висока, изчаквам по-дълго между 
приема на инсулин и храната, или правя кратка разходка  пре-
ди храненето.

Ям бавно и избирам храни, които изискват по-малка пауза: с 
по-високо съдържание на фибри и повече мазнини  (например 
зехтин, ядки, семена, сирене) и по-ниско съдържание на въгле-
хидрати. Всички тези стратегии ми помагат да забавя подскока 
на КЗ и дават време на инсулина да задейства.

Избирам различни опции, когато съм в ресторант, където ве-
роятно няма да имам време за пауза.

КАКВО МИ ПОМАГА
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Трудно ми е да ми сервират храна, да си сложа инсулина и 
да гледам храната в продължение на 20 или повече минути и 
едва тогава да започна да ям. Кое човешко същество би могло 
да го направи? Алтернативата също е предизвикателна: точно 
да позная кога ще донесат храната на масата и да си сложа 
инсулина поне 20 минути преди това. Някои от стратегиите за 
поръчка в ресторант, които обсъждам по-късно, могат да све-
дат до минимум тези предизвикателства.

Да се фокусирам върху паузата между инсулина и храната 
по-добре, ми помага, ако се храня по едно и също време всеки 
ден (особено на закуска).

Това позволява да си сложа инсулина както вече съм свикнал: 
в 7:40 ч. дозата инсулин преди закуската в 8 часа сутрин.



44

Правя ранна вечеря повече от три 
часа преди лягане, без допълнително 
похапване след това.

„Закусвай като крал, обядвай като принц  
и вечеряй като бедняк.“ 

Майкъл Полън  в „Хранителни правила“

Когато ям лека, ранна вечеря (18.00  - 19.00 ч.) и не ям до-
пълнително след това, обикновено следва прекрасна каскада 
от диабетни Светли лъчи: кръвната ми захар остава в целе-
вата зона през цялата нощ, спя по-добре и се събуждам с КЗ 
в зоната сутрин. Това е забележително ефективно. Снимката 
по-долу е добър пример за това. Изядох голяма салата (зелени 
зеленчуци, слънчогледови семки, авокадо, червен пипер, зех-
тин и дресинг от винен оцет) повече от три часа преди ляга-
не, сложих си малко количество инсулин и не ядох нищо след 
това. Кръвната ми захар остана на отлично ниво през цялата 
нощ, модел, който неведнъж съм виждал, използвайки този 
светъл лъч в храненето.

Обратно, яденето на голяма вечеря късно вечерта или до-
пълнително хапване преди лягане обикновено изглежда като 
по-долу - кръвната ми захар се повишава извън диапазона око-
ло полунощ (оу!) И постоянно се повишава, докато спя. В този 
случай влязох в класическо Минно поле: прекалих с твърде 
много ядки и семена преди лягане. (Ще изглежда много по-ло-
шо с храни с високо съдържание на въглехидрати като бискви-
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КАКВО МИ ПОМАГА

ти, например.) Събудих се в 5 часа сутринта, сложих си коре-
кция инсулин и след това кръвната ми захар слезе много ниско 
около 8 часа сутринта. Както някои мои приятели с диабет 
биха казали: „Аз се возих на диабетното влакче от лунапарка!“

ПЪЛНЯ ПОЛОВИНАТА СИ ЧИНИЯ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ, 
ДОБАВЯМ НЯКОЙ ПРОТЕИН (ПИЛЕ, РИБА, ПЪРЖОЛА) И 
МНОГО ТЕЧНОСТИ НА ВЕЧЕРЯ (ГОЛЯМА ЧАША БУЛЬОН, 
ВОДА ИЛИ ЧАЙ).

Тази комбинация ме засища  достатъчно, за да не почувствам 
глад по-късно (не мисля за допълнителна храна) и е достатъч-
но лека, за да поддържам кръвната си захар стабилна.

ЯМ ПОВЕЧЕ ПРЕЗ ДЕНЯ, така че е по-малко вероятно 
да имам нужда от огромна вечеря.
УСТАНОВЯВАМ КОЯ Е НАЙ-АДЕКВАТНАТА СТОЙНОСТ НА 
БАЗАЛНИЯ ИНСУЛИН*, който да поддържа кръвната ми 
захар в целевата зона през цялата нощ.

Намирането на точната доза изисква много експерименти и 
сензорът (CGM) ми помогна изключително много. Не винаги 
се храня правилно, но след като имам базална доза, която ме 
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държи на ниво от лягане до събуждане (с отклонение от 1.7 
ммол/л), мога да се придържам към този график и знам, че 
обикновено няма да се събудя с много висока или много ниска 
КЗ. 

Предизвикателството, разбира се е, когато изляза от програ-
мата си за хранене и хапна късна вечеря или нещо допълнител-
но. Тогава  вероятно ще имам висока КЗ през цялата нощ. Ру-
тината определено ми помага тук. Навлизащите все по-широко 
автоматизирани системи за доставяне на инсулин (затворени 
системи) блестят в тази област, като адаптират нуждите от ин-
сулин и коригират скоростта на базалния инсулин въз основа 
на стойностите на сензора (CGM) на всеки няколко минути.

* За тези, които са на инжекции, базалният е „дългодейст-
ващият“ инсулин, който обикновено се приема веднъж или 
два пъти на ден.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ
Бъдете предпазливи, ако се упражнявате или има-
те друга необичайно висока физическа активност 
през деня или използвате човешки инсулин (NPH, 
бързодействащ регулярен инсулин от рода на Ак-
трапид) - яденето на малка допълнителна закуска 
преди лягане може да помогне за предотвратяване 
на понижаването на КЗ през нощта и избягването 
на хипогликемия в ранната нощ в тези случаи.
Ако живеете в част от света, където късните вечери 
са традиционни, този светъл лъч може да се ока-
же труден за изпълнение. Най-доброто решение е 
да намерите инсулинов план, който да отговаря на 
графика ви за късна вечеря: покриване на хранене-
то и задържане на КЗ стабилна през цялата нощ (с 
отклонение от 1.7 ммол/л). Вашият ендокринолог и 
данните от сензора  (CGM) могат да ви помогнат да 
оптимизирате дозата си.
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Готвя у дома, вместо да ям навън

Средата, в която се храним е Минно поле за овладяване на 
диабета и един от най-лесните начини за победа е готвенето 
у дома. Мога да контролирам какво има в храната ми, да го 
приспособя по моя вкус, да се уверя, че получавам достатъчно 
зеленчуци и спестявам много пари. Освен това намирам го-
твенето за доста забавно и за страхотен начин за изграждане 
на по-голяма информираност за това какви съставки влизат в 
храните.

Ресторантите могат да бъдат евтини квартални заведения, 
или такива със страхотна кухня, или и двете. В някои от тях 
често се сервират огромни порции, които се чувствам задъл-
жен да довърша („Нали съм дал пари?“), храна, която се залива 
със сладки сосове, елементи от менюто, които гонят кръвната 
ми захар извън целевата зона (напр. бял хляб, ориз, картофи), 
порции, които са трудни за преброяване на въглехидратите, и 
създават по-голямо социално изкушение да се нагази в Мин-
ното поле на храненето.

Готвенето у дома 
означава, че не е нуж-
но да се боря с тези 
предизвикателства и е 
5-10 пъти по-евтино от 
яденето навън. Списъ-
кът ми за пазаруване 
(виж страница 50) е 
средно само 1-3 долара 
за хранене.

Не бях готвил сам, когато бях малък, така че готвенето беше 
съвсем нова концепция за мен, когато започнах да живея сам. 
Съквартирантът ми в колежа, бодибилдър, безсрамно печеше 
на електрическа скара 10 пилешки гърди наведнъж  в общежи-
тието. Без риза! Това не ме научи на умения за гурме готвене, 
но със сигурност се научих как да пека пилешко. (Толкова по 
много и толкова често се печеше пилешко, че дрехите на дру-
гия ми съквартирант започнаха да миришат на пилешки гърди 
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с универсална подправка за месо. Това не беше много добре, 
когато се виждаше с приятелката си.)

Не готвя често по рецепти, защото обикновено ми липсва 
време и не притежавам съставките, които се изискват. Рецеп-
тите и готварските книги са страхотни заради това, че ме учат 
на някои общи принципи и на радостта да готвя ново ядене 
веднъж или два пъти седмично с моята приятелка. Имам ос-
новните подправки, зехтин, сол и черен пипер, тиган и готвар-
ска печка и мога да се справя с удивителна гама от страхотни 
ястия, които отнемат 20 минути или по-малко.

ИМАМ РЕПЕРТОАР ОТ БЪРЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
РЕЦЕПТИ - задушени зеленчуци със зехтин и чесън; бърка-
ни яйца; задушена сьомга, пилешко, говеждо месо, кюфтета 
от пуешко със зеленчуци; консервирана риба тон или сьомга 
или сардини за салата; леща и боб; и т.н.
ПРАВЯ СПИСЪК ЗА ПАЗАРУВАНЕ СЪС ВСИЧКО, 
НЕОБХОДИМО ЗА СЕДМИЦАТА, и използвам онлайн 
поръчки, за да купувам определени продукти в насипно със-
тояние (вижте списъка на страница 50).
ИЗПОЛЗВАМ ХРАНА, КОЯТО ТРАЕ ДЪЛГО: замразени 
зеленчуци и плодове, консервирана храна, фъстъчено масло 
и т.н.
ИНВЕСТИРАМ В КАЧЕСТВЕНИ ТИГАНИ И СЪДОВЕ 
С НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ, ЗА ДА ИЗБЕГНА 
РАЗОЧАРОВАНИЕТО.

Закупуването на комплект тигани, направени от Tефал, на-
истина подобри удоволствието ми от готвенето - нищо не е 
по-разочароващо от лепкав тиган, който съсипва храната и 
настроението ми. Големите тигани с незалепващо покритие 
обикновено не са твърде скъпи (около $ 30 - $ 40), а спестява-
нето на време само за почистване си струва инвестицията.

КАКВО МИ ПОМАГА
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ГОТВЯ ПОВЕЧЕ ХРАНА, ЗА ДА СИ СЛОЖА ОСТАТЪКА 
В ХЛАДИЛНИКА ЗА СЛЕДВАЩО ЯДЕНЕ

Това може да бъде нож с две остриета - повече остатъци 
могат да доведат до повече хранителни отпадъци - затова се 
опитвам да ям остатъците наистина бързо. Винаги е добро 
напомняне да разгледате някои от статистическите данни за 
изхвърляната храна: приблизително 25% - 40% от храната, от-
глеждана, преработена и транспортирана само в САЩ, никога 
няма да бъде консумирана! Когато си спомня това, не оставям 
остатъците да се развалят.
ИЗПОЛЗВАМ КНИГИ ЗА РЕЦЕПТИ ИЛИ ОНЛАЙН 
РЕЦЕПТИ ЗА НОВИ ИДЕИ, НО НЕ ГИ ПРИГОТВЯМ 
ВСЕКИ ДЕН.

„Нисковъглехидратна“, „Палео“, „Кетонова“, „Безглутено-
ва“ и „Вегетарианска“ готварски книги и уебсайтове ми помог-
наха да намеря много страхотни рецепти, въпреки че дяволът 
винаги е в детайлите; понякога те съдържат много въглехи-
драти. Търся рецепти с по-малко от 15 грама въглехидрати в 
една порция, като повечето от тези въглехидрати са от високо 
съдържание на фибри като в зеленчуците.
ГЛЕДАМ ВИДЕА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГОТВАЧИ В 
YOUTUBE.

Винаги се уча на полезни съвети и трикове от професиона-
листи като Гордън Рамзи и Джейми Оливър.
НЯКОИ ОТ МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ С ДИАБЕТ НЕ 
СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТЕМАТА ЗА „НИСКО 
ВЪГЛЕХИДРАТНО ХРАНЕНЕ“, НО СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ 
ИДЕЯТА ЗА „БЕЗГЛУТЕНОВО ХРАНЕНЕ“, което избягва 
традиционните пшенични продукти като тестени изделия, 
хляб, крекери и други печива. За повече информация вижте 
http://celiac.org/live-gluten-free/glutenfree diet/food-options/
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ТИПИЧЕН СПИСЪК ЗА ПАЗАРУВАНЕ
Не купувам всичко по-долу всяка седмица, но 

списъкът отразява храните, които често ям в про-
дължение на няколко седмици. Обикновено паза-
рувам в местния си магазин за хранителни стоки, 
но взимам някои зеленчуци от местния пазар и 
фермерския пазар. Някои продукти също са мно-
го по-евтини в насипно състояние онлайн.

ЗЕЛЕНЧУЦИ
• За салата: спанак, къд-

раво зеле, маруля, зе-
лена салата

• Камби
• Аспержи
• Броколи
• Лук
• Тиква
• Тиквички
• Гъби
• Чесън
• Зелен боб

ПРОТЕИНИ
• Яйца
• Пилешки бутчета, 

филе и гърди
• Пържола и смляно го-

веждо месо 
• Пуешко
• Сьомга
• Риба тон
• Скариди
• Калмари
• Сардини в зехтин
• Сирене: моцарела, 

пармезан и чедър
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ПЛОДОВЕ
• Авокадо
• Домати
• Лимони и лайм
• Ягоди
• Малини
• Боровинки
• Ябълки (малък раз-

мер)
• Манго (замразено) 

като малко допълни-
телно лакомство и 
подправка, нарязано 
на ситно - няколко 
малки парченца

СОСОВЕ
• Салса
• Чили сос
• Дижонска горчица
• Сирене пармезан
• Соев сос
• Дресинг за салата: зех-

тин и червен винен 
оцет

НАПИТКИ
• Обикновена газирана 

вода

• Тъмен шоколад без 
захар, неподсладено 
какао на прах

• Слаб зелен чай
• Кафе

ЯДКИ, СЕМЕНА  
И ДРУГИ 
• Зехтин и кокосово 

масло
• Чиа семена (Viva Labs 

или други подобни, 
закупени в торби 
с два килограма в 
Amazon)

• Слънчогледови семки  
и тиквени семки

• Фъстъци, бадеми, пе-
кани, смесени ядки

• Бадемово брашно и 
кокосово брашно 

• Нисковъглехидратни, 
с високо съдържание 
на фибри, пълнозър-
нести тортили (фа-
брика La Tortilla)

• Консервиран боб 
(червен и бял) и леща

• Протеинови барове 
Quest Bar
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В ресторантите поръчвам зеленчуци, 
с които заменям традиционните 
гарнитури

Преброяването на въглехидратите е трудно в ресторантите, а 
предвиждането кога ще бъде поднесена храната затруднява да 
се определи кога да се инжектира болусния инсулин. Разчи-
там най-вече на следната стратегия за поръчка: заменям със 
зеленчуци включената в менюто гарнитура. Обикновено става 
нещо подобно: 

Този подход е отличен начин да 
променя средата и да се настроя 
да направя избор на светъл лъч 
при храненето в ресторант. Ко-
гато чинията пристигне, няма 
нужда да проявявам сила на 
волята, за да се съпротивлявам 
на гарнитурата - тя просто не 
е там, за да ме изкушава. Тази 
стратегия също помага да стес-
ня опциите си при поръчка от 
голямо меню. Винаги търся ос-
новно ястие (например месо, 
риба, яйца), към което да добавя 
зеленчук или салата, която из-
глежда привлекателна.
Сервитьорите  обикновено нямат нищо против да направят 

„Ще взема сьомгата, но мога ли да заме-
ня картофите с други зеленчуци?“ 

„Бих искал да хапна фахитас, но без ориз 
и никакви тортили. Вместо това, просто 
ми сложете зеленчуци отстрани.“ 

Неща, които си похапвам 
в увеселителните паркове 
- често може да се наме-
ри нещо прилично за ядене, 
дори в сърцето на бързата 
храна.
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подобна промяна, въпреки че понякога това ме кара да се 
чувствам леко неловко. Един път в тайландски ресторант сер-
витьорът се учуди, че не искам гарнитура с ориз към пилето 
си. Моята „специална поръчка“ - да, да ми сервират по-малко 
храна - доведе до креслив спор с готвача. Предполагам, че е 
било нещо от сорта: „Този човек казва, че не иска ориз. Мо-
жем ли да правим такива неща?” Други сервитьори могат да 
кажат неща от сорта: „Какво, без ориз?! Не харесвате ориз?!“ 
Но в 99% от случаите в крайна сметка ми сервират точно това, 
което поискам, включително бонус зеленчуци. Не трябва да 
забравям, че „аз съм клиентът“ и това е моят диабет.
От друга страна, винаги съжалявам, ако не променя стандарт-
ната поръчка и си кажа: „ще хапна само няколко пържени кар-
тофчета“, или „само няколко хапки ориз“ или „къшейче хляб“. 
Но след като ми поднесат, изкушението за мен е голямо и лес-
но мога да довърша по-голямата част от порцията. „Умере-
ността“ не работи за мен в ресторантите, затова да използвам 
този светъл лъч на замяна на традиционна гарнитура помага 
толкова много.
Има няколко места, където тази стратегия се нуждае от допъл-
нителна промяна.
Места за бургери и сандвичи: Поръчвам си бургер, но моля 
да не го слагат в хлебче, а да го увият в маруля. Справянето с 
високите КЗ, когато ям бял хляб просто не си заслужава риска. 
Обикновено ям сандвичи с отворено лице (една филия пълно-
зърнест хляб) и винаги искам салата вместо пържени картофи 
или чипс.
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Мексикански ресторанти: Обикновено си поръчвам фахи-
тас с черен боб и без никакъв ориз или тортили. „Купата за 
салата“ също е чудесен вариант в мексиканските ресторанти, 
тъй като можете да избегнете ориза и тортилите и просто да 
получите боб, зеленчуци, пилешко или пържола, гуакамоле 
или сирене и салса. В повечето мексикански ястия има тонове 
въглехидрати (тако, бурито, енчилада, ориз, чипс и др.), които 
водят до рязко покачване на КЗ и са много трудни за правилно 
определяне на болуса.

Когато цялото ястие се основава на тестени изделия или 
ориз: в тези случаи не го поръчвам и намирам нещо друго. 
Почти винаги се предлага пилешко или рибно ястие, пригот-
вено със зеленчуци.
Пицарии: Там често се предлагат салати, но не винаги. Изби-
рам пилешки крилца, ако не са панирани (винаги моля серви-
тьора да изясни). Тук помага да имате подкрепящи приятели 
и близки, които с удоволствие ще се съгласят да отидат с вас 
някъде другаде. Ако все пак решите да хапнете пица, опитайте 
да поръчате с възможно най-тънкото тесто, за да сведете до 
минимум въглехидратите.
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АВТОПИЛОТ ПРИ ПОРЪЧКА В РЕСТОРАНТ:
„Ще взема ... (месо, риба, яйца), но вместо гарнитура от...(ориз, 
макаронени изделия, хляб, картофи), мога ли да поръчам само 
зеленчуци?“

ПОРЪЧВАМ ДОПЪЛНИТЕЛНО САЛАТА, КОГАТО НЕ 
МОГА ДА ПОЛУЧА ГАРНИТУРА САМО ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ.
Моля за някакъв дресинг, но без включени в него сушени пло-
дове като стафиди и никакви крутони, лентички от тортила 
или други въглехидрати.

КАЗВАМ ДА НЕ МИ НОСЯТ ВИСОКОВЪГЛЕХИДРАТНИ 
СТАРТЕРИ  ИЛИ ДА МАХНАТ ХЛЯБА ОТ МАСАТА.
Често казвам: „аз няма да ям това“, просто така, за да знаят, че 
определено ще се похаби, ако го донесат. По-лесно е да проявя 
воля, когато поръчвам, отколкото, когато храната е вече пред 
мен.

„ЯМ ОТГОВОРНО“ - преди да отида в ресторанта, 
вкъщи хапвам доста зеленчуци или някаква 
нисковъглехидратна храна, за да не изпитвам вълчи 
глад, когато поръчвам. 
Един от приятелите ми с диабет често използва тази страте-
гия и аз харесвам как тя предпазва от предизвикателни избори, 
продиктувани от менюто и глада. Ако вляза в ресторанта вече 
похапнал предварително, има по-малка вероятност да преям 
или да се препъна на хранителни минни полета, които карат 
моята КЗ да скача високо.

КАКВО МИ ПОМАГА
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Поръчвам си плодове вместо 
традиционните десерти

Традиционните десерти - печива, торта, млечни шейкове и 
др., са обикновено кошмар за кръвната захар. За съжаление, 
понякога „сладкото изкушение“ е трудно да се игнорира, осо-
бено когато всички около мен ядат десерт. Яденето на горски 
плодове (ягоди, боровинки, малини и др.) вместо типичните 
десерти е моят светъл лъч при десертите: достатъчно сладко е, 
засища, не е с високо съдържание на въглехидрати, сравнител-
но лесно е да се преброят въглехидратите и е малко вероятно 
да предизвика голям скок на КЗ.
Винаги имам замразени плодове вкъщи, които са по-евтини от 
пресните, а са също толкова вкусни, лесни за закупуване в по-
вечето магазини и перфектни за десерт, когато не съм съвсем 
заситен след хранене. На близкия пазар има страхотни пресни 
ягоди, които струват само няколко долара килограма.
Ягодите и малините са 
светъл лъч при десертите, 
защото са с високо съдър-
жание на фибри и много 
ниско съдържание на за-
хар - комбинация, която 
води до по-малко увели-
чение на КЗ. 
В една чаша малини има 
само 15 грама въглехидра-
ти, от които 8 грама от фи-
бри и само 5 грама захар. 
Това е много по-добре от 
ананас или банани, които 
имат три пъти повече за-
хар и наполовина по-мал-
ко фибри за същото коли-
чество. Често комбинирам ягодовия десерт с топлата напитка, 
която обичам да пия след вечеря. Моят десерт след вечеря аз 
наричам „шоколадова напитка“ - една супена лъжица непод-
сладено какао, разтворена в гореща вода. Доста вкусна и лю-
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бима моя напитка, на която всъщност се радвам повече, от-
колкото на  сладките десерти. Добавянето на торбичка чай от 
мента го превръща в „ментов шоколадов шейк“, но без увели-
чение на КЗ.

ВИНАГИ ИМАМ ВЪВ ФРИЗЕРА ЗАМРАЗЕНИ ГОРСКИ 
ПЛОДОВЕ и купувам големи разфасовки, за да намаля 
разходите.
КОГАТО СЕ ХРАНЯ НАВЪН, ПОРЪЧВАМ ГОРСКИ ПЛОДОВЕ 
ВМЕСТО ТРАДИЦИОННИТЕ ДЕСЕРТИ ОТ МЕНЮТО.
Колкото повече пъти го правя, толкова повече преодолявам не-
удобството си да поискам от сервитьора „специална“ поръчка.

ДОБАВЯМ ЗАМРАЗЕНИ ГОРСКИ ПЛОДОВЕ или малки 
парченца черен шоколад към моя чиа пудинг за десерт.
Вижте рецептата в светлите лъчи за закуска.

КУПУВАМ СИ БИЛКОВ ЧАЙ, КОЙТО ОБИЧАМ ДА 
ПИЯ ВМЕСТО ДЕСЕРТ (мента, лайка, ройбос и др.). 
Разнообразието е наистина безкрайно, с много опции за раз-
лични и приятни вкусове, които не добавят захар или въгле-
хидрати.

НЕ ДЪРЖА ТРАДИЦИОННИ СЛАДКИШИ У ДОМА.
Колкото по-удобно е да го имам под ръка за всеки случай, тол-
кова по-вероятно е да го изям.
Прочетете повече за това в раздела „Минни полета“ в тази гла-
ва.

КАКВО МИ ПОМАГА
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Ядки и семена

Ям повече ядки и семена от всеки, когото познавам. Те са чу-
десни за закуска в движение (има ги почти във всички бензи-
ностанции и летища), бърза закуска или дори лек обяд, когато 
нямам време.
Подобно на другите хранителни светли лъчи в тази глава, яд-
ките и семената носят постоянен и доста „плосък“ модел на 
моята КЗ: бавно покачване от 0-1.7 ммол/л за период от ня-
колко часа. Освен ако не ям огромно количество наведнъж, 
обикновено изобщо не си поставям инсулин за тях. Тези моде-
ли след ядене на бадеми и фъстъци са типични за това, което 
виждам в 95% от времето:
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(Слънчогледовите и тиквени семки и повечето ядки са доста 
подобни като въздействие.)
Ядките и семената са пълни с фибри и здравословни мазнини, 
което ги прави достатъчно засищащи. Също така ми харесва, 
че те не изискват готвене. Както всички закуски, разбира се, 
и тази е много лесна за преяждане. Винаги изсипвам съвсем 
малка част от пакета в купичка и ги избягвам след вечеря.

КУПУВАМ ЯДКИ И СЕМЕНА НАСИПНО В МАГАЗИНА 
ИЛИ ОНЛАЙН, ЗА ДА СПЕСТЯ ПАРИ.
Често се запасявам с фъстъци и слънчогледови семки (обеле-
ни), тъй като те вървят добре с пудинга ми от чиа и са много 
по-евтини от бадемите и смесените ядки.

НЕ ЯМ ЧЕСТО КАШУ, тъй като то има повече 
въглехидрати и по-малко фибри от другите ядки.

ИЗБЯГВАМ ЯДКИ И СЕМЕНА, КОИТО СА 
„ПОДСЛАДЕНИ“ ИЛИ СА „ГАРНИРАНИ С МНОГО И 
НЕИЗВЕСТНИ СЪСТАВКИ“, като бирени фъстъци или 
карамелизирани бадеми, например.
Купувам си пакет ядки и семена, само ако единствените други 
съставки са масло и сол.

ПРАВЯ СИ ЗАКУСКА С ЯДКИ, ВМЕСТО 
ТРАДИЦИОННАТА ЗЪРНЕНА ЗАКУСКА: 
Фъстъци, бадеми, слънчогледови семки и/или тиквени семки, 
гарнирани с настърган кокосов орех (неподсладен) и канела. 
Млякото не е задължително, но придава приятно усещане за 
„зърнена закуска“.

КАКВО МИ ПОМАГА
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Питам се: „Всъщност гладен ли съм или 
просто съм отегчен, уморен и храната 
е пред очите ми?“

Обичам храната като всеки друг, но твърде често мозъкът ми 
иска нещо за ядене, когато това не ми трябва - особено в сре-
да, където количките за закуски, ресторантите и рекламите за 
храна са навсякъде! Когато безцелно се помотавам в кухнята 
към 22:00 ч. или час след обяд, един въпрос от светлите лъчи 
често ми помага:

„Гладен ли съм НАИСТИНА, или просто съм 
отегчен, уморен и храната е пред очите ми?“

През повечето време НЕ съм гладен, а просто подушвам или 
виждам храна наблизо и ми се дояжда. Напомнянето на въпро-
са ми помага да осъзная, че всъщност не съм гладен, а просто 
изкушен.
Очевидното изключение е, когато съм с ниска КЗ (тогава из-
питвам силен глад) и в този случай се опитвам да ям глюкозни 
таблетки, захарни бонбони или едно парче плод - ограниче-
ното количество е от ключово значение. Както ще обсъдя в 
частта за минните полета,  използването на ниските стойности 
на КЗ като извинение за преяждане е нещо, за което винаги 
съжалявам.

КОГАТО НЕЩО МИ СЕ ПРИЯДЕ, А НЕ Е ВРЕМЕ ЗА 
ЯДЕНЕ, АЗ ПИЯ МНОГО ВОДА ИЛИ НЕПОДСЛАДЕН 
ЧАЙ; ЧЕСТО ОБЪРКВАМ ЖАЖДАТА С ГЛАД.
Нося си голяма бутилка за вода за многократна употреба и 
държа билков и зелен чай на листенца вкъщи и на работа. (Той 
е далеч по-вкусен от чая на пакетчета, аз си го купувам он-
лайн и го правя във френска преса.) Половин бутилка вода или 
няколко чаши чай правят чудеса за утоляване на апетита ми 
между храненията.

КАКВО МИ ПОМАГА
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УСТАНОВИХ ЯСНИ  ПРАВИЛА, ЗА ДА СЕ 
ПРЕДПАЗВАМ ОТ ЯДЕНЕ ИЗВЪН ПЛАНИРАНОТО 
ВРЕМЕ ЗА ТОВА:

ИЗМЕРВАМ ВХ В ХРАНАТА СИ С ПОМОЩТА НА 
ТАБЛИЦИ ИЛИ НА СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА 
ТЕЛЕФОНА.
Трудно е да знам колко въглехидрата изяждам, ако всъщност не 
измеря храната и не знам колко въглехидрата се съдържат в 100 
г. Снимам храната си и използвам приложение като mySugr, за 
да разбера как ще се промени моята КЗ след изяждането й.  Но 
открих, че дори само да измервам храната си в продължение 
на седмица с помощта на кантарче и да определям ВХ в пор-
циите с помощта на таблица за хранителен състав, като след 
това записвам какво се случва в дневника си, създава чудеса за 
повишаване на осведомеността ми за това, което консумирам 
и въздействието му върху кръвната ми захар.

Ям бавно и спирам, преди да съм се 
нахранил на 100%

Бавното хранене и спирането преди 100%-ово наяждане са за-
бележително ефективни за предотвратяване на две от най-го-
лемите ми минни полета в храненето: прекалено бързото хра-
нене и преяждането.
Често се чувствам виновен, когато преям, но интересното е, че 
хората с диабет са по-склонни да преяждат поне по две при-
чини:

„Най-малко три часа трябва да минат 
между две хранения“ (освен ако не съм с 
ниска КЗ).

„Никаква храна след вечеря“ 
(освен ако не съм с ниска КЗ).
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Липсват ни или имаме по-ниски нива на хормони 
като амилин, които потискат апетита. Това рядко се 
обсъжда, а е толкова важно - това прави самокон-
трола при хранене много по-труден при диабет.
Както високите, така и ниските нива на КЗ могат да 
причинят глад, особено ниските.

Може да отнеме 15-20 минути след поемането на храна, за да 
достигнат до мозъка сигналите за пълнота (ситост). Приятели, 
много е лесно да се преяде в този период от време!
Използвам много различни трикове за по-бавно хранене и спи-
ране, преди да се натъпча (вижте по-долу), а най-полезните 
опции  не изискват да се напрягам или самоконтролирам - на-
пример: използвам по-малки чинии за вечеря, ям огромни са-
лати или много зеленчуци и пия много вода или чай.

ИЗПОЛЗВАМ МАЛКИ ЧИНИИ.
Проучванията много-
кратно доказват, че това е 
ефективен трик, за да се 
яде по-малко. Намирам, 
че 20-сантиметровите чи-
нии за вечеря са идеални-
ят размер. Посетете сайта 
на Cornell Food & Brand 
Lab в foodpsychology. 
cornell.edu по този въпрос.

Едно и също количество храна  
в по-малка чиния изглежда по-голямо.

КАКВО МИ ПОМАГА
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ПЪЛНЯ ПОЛОВИНАТА СИ ЧИНИЯ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ.
Както бе отбелязано по-рано в главата, този светъл лъч е чуде-
сен и лесен за запомняне.

ХРАНЯ СЕ ПО-БАВНО ОТ ХОРАТА, С КОИТО ЯМ.
С поне още един човек до мен на обед или вечеря, е лесно да 
видя и сравня колко бързо се храня и да се постарая да го пра-
вя по-бавно.

ПИЯ ОБИКНОВЕНА ВОДА ИЛИ ЧАЙ НА ВСЯКО 
ХРАНЕНЕ (ОКОЛО 500 Г), ИЛИ ИЗПИВАМ ГОЛЯМА 
ЧАША БУЛЬОН ПРЕДИ ХРАНЕНЕ.
Това е случай, при който по-голямото е по-добро - колкото 
по-голяма е чашата или купата, толкова повече течности ще 
поема.

ХРАНЯ СЕ САМО В КУХНЯТА, НА МАСАТА ЗА 
ХРАНЕНЕ и се връщам там едва след като изминат 20 минути 
след храненето ми, а аз все още чувствам глад.

ИЗПОЛЗВАМ ПРЪЧИЦИ ЗА ХРАНЕНЕ ИЛИ ОСТАВЯМ 
ВИЛИЦАТА СИ НА МАСАТА МЕЖДУ ВСЕКИ ДВЕ 
ХАПКИ.
Тези стратегии драстично забавят обичайното ми бързо темпо 
на хранене.

НАПОМНЯМ СИ, ЧЕ НЕ СЪМ ДЛЪЖЕН ДА ИЗЯМ 
ВСИЧКО В ЧИНИЯТА, ЗА ДА ПРОЯВЯ ЛЮБЕЗНОСТ.
Тази културна традиция е трудна за преодоляване, особено ако 
имате диабет, но винаги мога да опаковам яденето си и да го 
запазя за по-късно. Да, първата хапка е добра, но 26-та хапка 
обикновено не е необходима. Любимите хора също могат да 
помагат с простото напомняне: „Скъпи, не е нужно да го из-
яждаш докрай.“
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Гледам на пазаруването на храна 
като на политически вот: каква 
организация подкрепям?

Бързата храна е вкусна, евтина и удобна - убедителен триум-
вират! НО, винаги съжалявам, когато ям такава: добавената за-
хар, белия хляб и пържените картофи са ужасни за управление 
на кръвната захар и много трудни за преброяване на въглехи-
дратите.
Един от моите светли лъчи за избягване на бързото хранене е 
да си мисля за покупката като за вот на доверие: всеки долар, 
който изразходвам в McBurgerTown, е вот на подкрепа в полза 
на тази институция и на това, за което тя се бори. Храните им 
укрепват ли здравето ми и карат ли ме да се чувствам страхот-
но след като съм ги изял? Подкрепям ли храните и рекламните 
им практики? Бих ли искал моята снимка да излезе на първа 
страница във вестника до логото им? 
Не, не и не.
Този начин на мислене звучи радикално, но когато съм на ле-
тището и трябва да избирам между пица и пържени картофи 
или салата от хранителния щанд, между замразено бурито и 
пресни зеленчуци и пилешко месо, решението обикновено е 
автоматично - „Аз гласувам за по-добрия контрол на моя ди-
абет.“ Плюс това, колкото по-автоматични са критериите за 
вземане на решения, толкова по-малка е вероятността да се 
натъкна на минно поле.
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ПИТАМ СЕ: „АКО ЯМ ХРАНА ОТ ТАЗИ ВЕРИГА ВСЕКИ 
ДЕН В СЛЕДВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ, дали това би имало 
положително или отрицателно въздействие върху диабета 
ми? Това ще окаже ли положително влияние върху мен, за да 
мога да правя нещата, които искам да правя в живота си?“

ПИТАМ СЕ: „ДАЛИ ТОВА ДИАБЕТНО МИННО ПОЛЕ 
СИ СТРУВА ЧАСОВЕТЕ ВИСОКИ НИВА НА КРЪВНАТА 
МИ ЗАХАР СЛЕД КАТО ГО ИЗЯМ?“ 
Вкусната храна е ОК, но само ако не води до високи нива на 
КЗ.

ГЛЕДАМ ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ, ПОСВЕТЕНИ НА 
ХРАНАТА И ХРАНЕНЕТО.
Тези филми засягат някои от тези теми и ми напомнят, че „гла-
сувам“ с долара си всеки ден.

КАКВО МИ ПОМАГА
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МОИТЕ ХРАНИТЕЛНИ МИННИ ПОЛЕТА
При хипогликемия: преяждане за 
коригиране на ниска кръвна захар или 
използването й като извинение, че се  
„лекувам“.

Смятам себе си за човек с много силна воля, но с кръвна захар 
от 3 ммол/л, просто искам да изям всичко, което е пред очите 
ми. Това ме води в едно от най-големите ми минни полета: 
прекомерно коригиране на ниска кръвна захар с твърде много 
въглехидрати, само за да се стигне до твърде висока КЗ след 
това.
Снимката по-долу е реален пример за това, което искам да 
кажа - това ми се случи, след като щурмувах хладилника в 2 
часа през нощта, за да коригирам нощна хипогликемия. Ог-
ромна купа, останала от почерпката на работно парти на мой 
приятел седеше в хладилника ми, изглеждаше наистина добре, 
а аз „имах намерение да похапна само малко.“ 
Да, бе!
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Използвам четири стратегии, за да заобиколя този капан, кои-
то са насочени към намаляване на лошите импулсивни реше-
ния в момент като този:

Винаги имам под ръка глюкозни таблетки за ко-
рекция на хипогликемия, които са ограничени 
като количество и не са привлекателни за преяж-
дане. Таблетките с глюкоза и захарните бонбони са 
предсказу-
еми, кори-
гират мно-
го ниските 
ми нива на 
КЗ доста-
тъчно бър-
зо и знам, 
че няма да преям с тях. Някои от приятелите ми с 
диабет правят същото с плодов сок със захар или 
желирани бонбони.

Попълнете полетата:
Да изям ___ (количество) от___ (храна) повиша-
ва моята КЗ с _____ммол/л.
Пример: Изяждането на една глюкозна таблетка 
повишава моята КЗ с 1 ммол/л.
Единственият начин да установите как е това при 
вас е като проверите своята КЗ, изядете определена 
храна и след това проверите КЗ отново след при-
близително 15-30 минути.

Знаейки това, аз мога да коригирам количеството храна, за да 
повиша своята КЗ до целта си от 5.5 ммол/л, но не и повече. 
Вместо хипогликемично преяждане, получавам прецезирана 
доза въглехидрати. 

КАКВО МИ ПОМАГА
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Ако съм с 3.3 ммол/л, знам, че ми трябват само две 
таблетки глюкоза, за да се върна на 5.5 ммол/л. Ако 
съм се упражнявал (включвам в това и продължи-
телно ходене), приел съм болус инсулин в рамки-
те на последните три часа („инсулин на борда“) 
или имам стрелка надолу на екрана на сензора си 
(CGM), мога да добавя още въглехидрати - захарта 
ми ще продължи да пада, така че имам нужда от 
допълнителен буфер.
НЕ използвам хипогликемията като оправдание 
да ям боклуци. Приятно и лесно е да погледна на 
хипогликемията като „време за лечение“, но вина-
ги съжалявам след това. Плюс това, тя свързва на-
градата „храна (лакомство)“ с нещо, което искам да 
избегна (твърде ниската КЗ), а това е лесен начин 
за изграждане на лош навик.
Сензорите често изостават при хипогликемия; 
затова показанието им не трябва да е единстве-
ният индикатор за „нормализирах си кръвната 
захар“ или „все още съм с ниска КЗ и трябва 
да ям още.“ Продължавайки да виждам 3.3 ммол/л 
на екрана на моя сензор (CGM), ме насърчава да 
преям с коригиращи храни, а често моята КЗ реал-
но вече се е възстановила (5.5 ммол/л), но сензорът 
още не го е показал. Ако все още се чувствам с 
ниска КЗ и искам да ям още, опитвам се да потвър-
дя отчитането на сензора 10-20 минути по-късно с 
глюкомер, преди да ям допълнителни въглехидрати 
за корекция.

Бели храни: хляб, картофи, ориз, 
юфка, печива, крекери, чипс, захар

Една от най-големите иронии в моята работа е, че управление-
то на диабета е по-трудно на повечето конференции, които по-
сещавам - и това са места, чиято цел е да помогнат на хората с 
диабет да се справят по-добре! Това са действителни снимки, 
които правих на медицински събирания по цял свят, където 
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професионалисти и изследователи редовно обслужват храни-
телните Минни Полета:
Яденето на която и да е от тези храни води до почти незаба-
вен скок в кръвната захар, последван от вълна от съжаление и 
тюхкане. Отнема часове, за да се възстанови високото ниво на 
КЗ. Бялата храна (отвътре или отвън) е един полезен маркер 
за идентифициране на някои от тези минни полета: бял хляб, 
картофи (включително пържени картофи), ориз, юфка, креке-
ри, чипс и захар. Кафявите на цвят печива, разбира се, също се 
правят с бели съставки като захар и брашно.

Понякога съм толкова разочарован 
от състоянието на нещата, 

че дори свиквам конференции в 
Twitter: #CONFERENCEFOODFAIL
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Тези храни може да са вкусни и евтини, но в допълнение към 
много бързото покачване на моята кръвна захар, белите хра-
ни...
... НЕ СА ЗАСИЩАЩИ И С ТЯХ ЛЕСНО СЕ ПРЕЯЖДА. |  Да 
изям без да се замислям половин филия бял хляб или няколко голе-
ми бисквитки е лесно, когато храната не ме е заситила.... 
... ИЗИСКВАТ ГОЛЕМИ ДОЗИ ИНСУЛИН, КОИТО 
ДА СЕ ПОСТАВЯТ ДЪЛГО ПРЕДИ ДА СЕ ЯДЕ. | Голя-
мата доза инсулин увеличава вероятността от ниско ниво на 
КЗ, последвано от високо ниво на КЗ заради преяждане при 
корекцията (като влакче в лунапарк). Плюс това, в моя слу-
чай, трябва да си инжектирам инсулин 20-40 минути преди 
ядене на тези натоварени с въглехидрати минни полета, в 
противен случай имам малък шанс да остана в целевата 
зона.
.... ТРУДНО Е ДА ПРЕСМЕТНА ТОЧНО БРОЯ НА 
ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ. | Трудно е да погледнете чинията и да 
познаете точно колко въглехидрати има в купчинка ориз, или 
картофи, или парче хляб. Прецизното измерване на храната 
не е лесно и не винаги е възможно. Приложенията могат да 
бъдат полезни, но все пак изискват точно измерване на раз-
мерите на порциите: Това половин чаша ориз ли е? Това 100 г 
чипс ли са?
... НЕ СА ХРАНИТЕЛНИ и често им се добавят химикали, за 
да се запази срокът на годност или да се подсили вкусът.

ЗАМЕСТВАНЕТО Е НАЙ-ЛЕСНИЯТ НАЧИН ДА СЕ 
ИЗБЕГНЕ ТОВА МИННО ПОЛЕ:
• Разчитам на зеленчуците като основно мое ястие, като 
правя хитроумни заменки: лентички от тиквички или тиква 
могат да заменят макаронените изделия, а надробеният карфи-
ол може да замести ориза.

КАКВО МИ ПОМАГА
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• Ям плодове вместо традиционните десерти.
• Използвам бадемово брашно или кокосово брашно като 
заместител на бялото брашно за приготвяне на печива, 
хляб и тесто за пица. Тези брашна имат по-слабо въздействие 
върху КЗ, тъй като имат 3-4 пъти по-малко въглехидрати и по-
вече фибри от традиционните брашна. Например, 1/4 чаша 
бадемово брашно (20 грама) има 6 грама въглехидрати (50% 
от фибри), докато 1/4 чаша бяло брашно има 25 грама въгле-
хидрати (само 4% от фибри). Пълнозърнестото брашно има 
малко повече фибри от бялото брашно, но има също толко-
ва въглехидрати; затова препоръчвам бадемово или кокосово 
брашно.
• Купувам си нисковъглехидратни, с високо съдържание 
на фибри тортили като заместител на хляба. Върху етике-
та с хранителните стойности количеството фибри трябва да е 
много близко до количеството въглехидрати (например 8 гра-
ма фибри, 11 грама общо въглехидрати).

НЕ ЗАБРАВЯМ КОЛКО МНОГО СЪМ 
СЪЖАЛЯВАЛ ПРИ ПОСЛЕДНОТО ЯДЕНЕ НА 
ВИСОКОВЪГЛЕХИДРАТНА ХРАНА.

В РЕСТОРАНТИ, В КОИТО СЕРВИРАТ БЕЗПЛАТНО 
ХЛЯБ ИЛИ ЧИПС КАТО СТАРТЕР:
• Казвам на сервитьора: „Не благодаря, няма да го ям. Моля, 
вземете го. “
• Поставям хляба или чипса от другата страна на масата до 
някой друг (извън обсега ми).
• Моля приятелите  или семейството си да ме „спасят от себе 
си“: „Моля, не ми позволявайте да изям нито един чипс.“ Ще  
разкажа повече за това колко много разчитам на своите близки 
в главата „Начин на мислене“.

АКО ЯМ БЕЛИ ХРАНИ, НЕЗАБАВНО СЛЕД 
ИЗЯЖДАНЕТО ИМ ПРАВЯ ДЪЛГА РАЗХОДКА, за да 
притъпя влиянието им върху своята КЗ.
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Джънкфуд храна в къщи,  храната е 
на видно място и ядене директно от 
пакета

Когато се поддавам на изкушения от хранителните минни по-
лета или дори когато преяждам с по-здравословни храни за 
закуска, един от трите ситуационни фактора обикновено играе 
важна роля за това: 

• Джънкфуд храна, която е лесно достъпна у дома. Тъй 
като храни като бисквити, чипс и сладки лакомства не 
изискват предварително време за приготвяне, те са лесни 
за хапване през нощта (или когато съм уморен и стре-
сиран) или когато кръвната ми захар е ниска, и са нещо 
много привлекателно, когато ми се хапва нещо сладко 
или солено, но не ми се готви. „Просто ще хапна мънич-
ко“, казвам си и след това довършвам целия пакет.
• Храната е на видно място. Удивително е как поста-
вянето на нещо на кухненския плот или масата - вместо 
скрито в шкафа на висок рафт - драстично увеличава не-
говата консумация. Това може да работи в моя полза (ку-
пичка плодове на масата), но обикновено работи срещу 
мен (пакетче с чипс на кухненския плот). „Просто ще си 
взема няколко“ и преди да го изрека, вече съм изял 40 г 
чипс, след което с часове имах висока КЗ.
• Изсипвам храна 
директно от пакета 
в шепата си - много-
кратно. Преяждането 
е почти гарантирано, 
когато безсмислено 
посягам към пакета, 
грабвам храна, изяж-
дам я и се връщам за 
още. Това се случва 
често, когато моята КЗ е ниска и преяждам с храна, която 
няма да повиши нивата бързо: солени фъстъци и фъстъ-
чено масло, слънчогледови семки и смесени ядки и т.н.



73

НЕ ДЪРЖА ДЖЪНКФУД ХРАНА В КЪЩИ ИЛИ ИМАМ 
РЯДКО
Ако не е наоколо, не мога да 
го ям.

ПРАВЯ ДОСТЪПА ДО 
ХРАНИТЕ, КОИТО СА 
МИННИ ПОЛЕТА ЗА МЕН 
ПО-ТРУДЕН  и ги държа 
там, където не ги виждам: на 
най-горния рафт на килера. 
Правя по-малък отвор в плик-
чето, така че изливането да е по-трудно и го навивам здраво с 
щипка за торбичка. Тези стратегии са ефективни за намалява-
не на консумацията - отнема повече усилия, време и търпение 
за достъп до тези храни. Ако в къщата има нежелана храна, 
най-малкото, което мога да направя, е никога да не я поставям 
пред очите си и да поставя бариери пред лесния достъп до нея.

ВИНАГИ СЛАГАМ СНАКСА И 
ЧИПСА В МАЛКА КУПИЧКА, 
ВМЕСТО ДА ГИ ЯМ ОТ 
ШЕПА.

КОГАТО СЪМ ВКЪЩИ, СЕ 
СТАРАЯ ДА ПРЕКАРВАМ 
ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ  ИЗВЪН 
КУХНЯТА  - голяма част от жела-
нието ми за храна идва  от това, че 
съм в една и съща стая с храната.

КАКВО МИ ПОМАГА
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НАМИРАМ ЗАМЕСТИТЕЛ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ 
МИННИ ПОЛЕТА С ХРАНА, КОЯТО ИМА ПО-МАЛКО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КРЪВНАТА МИ ЗАХАР -  резенче-
та чушки вместо чипс за гуакамолето, солени ядки и семена 
вместо крекери и чипс, замразени плодове вместо бонбони и 
т.н.
ПИЯ ОКОЛО 500 МЛ ВОДА, ЧАЙ ИЛИ БУЛЬОН, 
ПРЕДИ ДА ПОХАПНА  НЕЩО ДОПЪЛНИТЕЛНО.
Често само поемането на достатъчно течност се справя с же-
ланието ми за лека закуска.

Пакетирани храни с повече от 
10 съставки и високи дози захар 
(„хранителни вещества“)

Друг добър знак, че имам пред себе си хранително минно поле 
е опакованата храна да има дълъг списък от съставки (повече 
от 10 на брой) в етикета със съдържанието. Това обикнове-
но са странни неща като частично хидрогенирано растител-
но масло, царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза, 
жълт оцветител  №5, много Е-та (химически консерванти и 
оцветители) и др. Тези храни често съдържат скрита форма на 
захар, изброена в първите няколко съставки, което ги прави 
далеч по-склонни да подгонят кръвната ми захар високо извън 
обхвата.
Авторът Майкъл Полан нарича тези храни „годни за консума-
ция субстанции“ или „преработени храни“, а те обикновено 
се намират в средните пътеки на хранителния магазин, мно-
го евтини са и често използват подвеждащи „здравословни“ 
маркетингови твърдения като „Всичко е натурално“, „Ниско 
съдържание на калории“ и т.н. Тези надписи предполагат, че 
продукти като ароматизирано кисело мляко, подсладени зър-
нени закуски и „енергийни барове“ са чудесни за здравето ви, 
особено когато включват снимки на безкрайни зелени полета 
върху опаковката. Реалността при храните с много съставки 
е, че обикновено те са сериозни минни полета, които бързо 
повишават кръвната захар и не са много засищащи.
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КАКВО МИ ПОМАГА

Например, един популярен сладкиш за закуска с 34 съставки, 
на видно място върху опаковката си има изобразени пресни 
боровинки и надписи: „Без холестерол“, „Произведен с истин-
ски плодове“, „Добър източник на витамини“.
Но това е диабетно минно поле, 
защото съдържа 38 грама въ-
глехидрати на порция, почти 
50% от които са от захар. Три 
от първите четири съставки са 
други думи за захар: обогатено 
пшенично брашно, царевичен 
сироп, високофруктозен царе-
вичен сироп, декстроза. Плюс 
това, тези сладкиши обикнове-
но се предлагат пакетирани по 
две в опаковка, така че цялото 
нещо е общо 76 грама въглехи-
драти и 32 грама захар.
Аз хапвах храни като тази през цялото време, след като ми беше 
поставена диагнозата. Вече не! Но всяка средностатистическа 
диета ги включва: скорошно проучване установи, че „ултра-пре-
работените“ храни съставляват шокиращите 58% от американ-
ската диета и повече за хората, страдащи от диабет. Те доприна-
сят за 90% от приеманата за деня захар. Когато се стремя броят 
на въглехидратите и захарта в продуктите, които купувам да 
са възможно най-ниски, виждам много по-добри стойности на 
кръвната си захар с по-малко лекарства и разочарование.

ЯМ ПРЕДИМНО ХРАНИ, КОИТО СЪДЪРЖАТ САМО 
ЕДНА СЪСТАВКА:
Колкото по-малко е обработена храната и има малък срок на 
годност (с изключение на замразените плодове и зеленчуци), 
толкова по-добро е въздействието й върху моята КЗ.
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ПРОВЕРЯВАМ СПИСЪКА СЪС СЪСТАВКИТЕ ПРЕДИ ДА 
ЗАКУПЯ ХРАНАТА.
Краткият списък е общо взето добра препоръка (идеално до 
1-5 съставки), докато дълъг списък (повече от 10 съставки) е 
червен флаг.
За съжаление този подход не е перфектен - например един ки-
лограм захар има само една съставка. Все пак, това е добра 
отправна точка.
Когато пазарувам, се ограничавам да взимам храни от онези 
рафтове в магазина, където повечето опаковани храни са све-
жи и с по-малко съставки. 

ИЗБЯГВАМ ВСИЧКО, КОЕТО СЪДЪРЖА ПОВЕЧЕ ОТ 
10 ГРАМА ЗАХАР (плодовете са изключение, горските 
плодове са идеални).
Ограничаването на захарта, доколкото е възможно, е основен 
хранителен светъл лъч за подобряване на моите нива на кръв-
на захар. Както вече отбелязах, горските плодове, ягоди, мали-
ни, къпини и др. са идеални, тъй като имат по-малко захар и 
въглехидрати, отколкото повечето други плодове.
Научих най-разпостранените синоними за захар и избягвам 
храни, в които ги има: захароза, глюкоза, фруктоза, висо-
кофруктозен царевичен сироп, царевичен сироп, декстроза, 
малтодекстрин, плодов сок, концентрат от плодов сок, кафяв 
оризов сироп, малтоза, мед, ечемичен малц, кокосова захар, 
нектар от агаве.

ИЗБЯГВАМ ВСЯКАКВА ХРАНА С „ЧАСТИЧНО 
ХИДРОГЕНИРАНИ“ ИЛИ „ХИДРОГИНЕЗИРАНИ“ 
МАЗНИНИ.
Частично хидрогенираните мазнини е друга дума за „транс-
мазнини“, които се влагат в преработени храни, за да издържат 
по-дълго и да имат по-добър вкус. Те са вредни за човешкото 
тяло, увеличават риска от развитие на сърдечни заболявания 
и инсулт. (Това е в контраст с мазнините, чийто източник са 
ядките, семената и зехтина, които обикновено се свързват с 
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по-малък риск от сърдечни заболявания.) Продуктите все още 
могат да бъдат рекламирани като съдържащи „0 грама тран-
смазнини“, дори ако съдържат 0-0,5 грама на порция - един-
ственият начин да идентифицирате тези храни е да потърсите 
„частично хидрогенирани“ мазнини в списъка със съставките. 
За да направят нещата още по-сложни, някои храни съдържат 
само „хидрогенирани мазнини“ като съставка, други - смеси-
ца от опасните „частично хидрогенирани“ мазнини и малко 
от противоречивите „напълно хидрогенирани“ мазнини. UC 
Berkeley Wellness обобщава ситуацията така: „Всичко това е 
още една причина да ограничите или избягвате храни, които 
съдържат всякакъв вид хидрогенирана мазнина. Тези храни - 
често печени сладкиши и закуски - не са здравословен избор.“

Захарни напитки: плодови смутита, 
големи бутилки сок, студен чай, 
млечни шейкове, спортни напитки

Няма по-бърз начин да увелича бързо кръвната си захар, от 
пиенето на захарни напитки: плодови смутита и бутилки сок, 
студен чай, напитки с кафе, подобни на десерт, млечни шей-
кове и други.
Плодовите напитки наистина ме смущават, защото претенди-
рат да са обгърнати от „аурата на здравето“, но не се разли-
чават много от хранителните минни полета като Кока-кола, 
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например. Тези напитки - „100% сок“ често изглеждат здраво-
словни (от истински растения!) И дори са обозначени с „Без 
добавена захар“, което предполага, че не са лош вариант. Една 
често продавана напитка (на снимката) съдържа 53 грама захар 
(!), но само от плодове в една порция, което означава, че е раз-
решено да се казва „Без добавена захар“ на бутилката. Също 
така има нула фибри или мазнини, които да притъпят скока на 
кръвната захар. Това е ракета за изстрелване на кръвна захар в 
бутилка, дори ако продуктът изглежда и звучи здравословно.
Когато питам здравните специалисти какъв съвет дават на хо-
рата с диабет, почти винаги чувам в отговор: „Не пийте течни 
въглехидрати!“ Малки количества сок са, разбира се, полезни 
за коригиране на хипогликемия, но намирам, че със сок е твър-
де лесно да се прекали - особено, когато е опакован в бутилка 
от 250 мл с 63 грама въглехидрати. Пиенето на само 60 мл сок, 
когато съм с ниска кръвна захар, просто няма да се случи - 
ще се изкуша и ще изгълтам цялата бутилка наведнъж, поради 
което се опитвам на всяка цена да избягвам захарни напитки.
(Забележка: Много от моите приятели с диабет са фенове на мини 
кутийките сок като Juicy Juice за коригиране на ниски нива на КЗ, 
които са с малък грамаж и могат да преодолеят този капан.)

ПИЯ ОБИКНОВЕНА ИЛИ ГАЗИРАНА ВОДА ИЛИ 
НЕПОДСЛАДЕН ЧАЙ ИЛИ КАФЕ.
Често използвам лимон или лайм във 
водата, за да подобря вкуса. Това е 
почти толкова добре, колкото да пия 
газирана подсладена напитка с лимон 
или лайм и е удобно, ако съм в бар, 
вместо да пия алкохол.
Проверявам съставките, ако на 
етикета пише „0 грама захар“, пре-

КАКВО МИ ПОМАГА
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ди да пия бутилирана или консервирана напитка.

МИСЛЯ, ЧЕ СЛАДКИТЕ НАПИТКИ НЕ СА ПО-
РАЗЛИЧНИ ОТ ЦИГАРИТЕ: ОТРАВЯТ ТЯЛОТО МИ И 
ПРИСТРАСТЯВАТ.
Някои изследвания върху животни дори предполагат, че захар-
та влияе на мозъка подобно на пристрастяващите наркотици 
като кокаина. Най-новата книга на Гари Таубс, „Случаят „За-
хар“, разглежда тази тема по-задълбочено.
СПРЯХ ДА ПИЯ ДИЕТИЧНИ ГАЗИРАНИ НАПИТКИ 
ПРЕДИ ШЕСТ ГОДИНИ - те засилват желанието ми за 
още нещо сладко и е по-вероятно да не се сдържа и да 
навляза в хранително минно поле.
През последните години някои изследвания върху животни и 
поне едно изследване при хора предполагат, че изкуствените 
подсладители могат да променят чревната бактериална среда, 
кръвната захар и хормоните по отрицателен начин. Въпреки 
че изследванията по тази тема са все още малко, аз се придър-
жам към предпазливостта: диетичните напитки няма да подо-
брят здравето ми и дори могат да му навредят.

Твърде много изключения („Само 
веднъж!“) и  
извинения („Заслужавам!“)

Изключенията се правят лесно в момента, но се натрупват във 
времето и могат да се превърнат в модел. Предизвикателство-
то при изключенията е доброто им балансиране:

Спонтанността и радостта от допускането им (напр. 
при специални поводи, „Заслужавам!“)

срещу

Съзнателните опити да насърча моите хранителни 
светли лъчи и да избягвам минните полета.

Обикновено те се противопоставят едно на друго, което оз-
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начава, че няма идеално решение или решение, подходящо за 
всички ситуации. Аз съм от този тип хора, които не се справят 
добре с умереността. Често един сантиметър става километър 
и преди да се усетя, вече съм набрал скорост. В началото ми 
беше трудно да избягвам десертите и храните с високо съдър-
жание на въглехидрати, но след като взех твърдо решение да 
не ги ям, автоматично спрях да им обръщам внимание. Шест 
години по-късно дори не се замислям за това.
Част от всичко това означава промяна на моята идентичност:
ВЪПРОС: Какъв тип съм аз?
ОТГОВОР: Аз съм типът човек, който се грижи за диабета и 
здравето си. Аз съм типът човек, който иска да мисли ясно, да 
има енергия, за да живее живота си както желае и да се отнася 
добре с другите, което означава, че трябва да правя нещата, 
които държат кръвната ми захар повече време в целевата зона  
(3.9 - 7.9 ммол/л).
ВЪПРОС: Как би се държал човек като мен, за да постигне 
това?
ОТГОВОР: Не бих ял тези неща!
Приех този начин на поведение и се опитах да го обясня на 
моето семейство, приятели и колеги: така намалих социалния 
натиск, за да действам по-лесно в съответствие с новите си 
правила.
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ОПРЕДЕЛЯМ ЯСНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСКАНЕТО НА 
ИЗКЛЮЧЕНИЯ  - защото в противен случай е лесно да по-
падна в капана на обещанието: „Само веднъж!“.
Например, определил съм, че мога да си позволя да направя 
едно изключение и да наруша правилата си относно яденето 
на храни с ниско съдържание на въглехидрати веднъж в месе-
ца - тогава си позволявам една от любимите си храни - суши. 
Винаги си слагам инсулиновата доза поне 20-40 минути преди 
да ям суши и се опитвам да правя разходка след това, за да 
сведа до минимум въздействието на белия ориз върху бързо-
то покачване на кръвната ми захар. (Ако моята КЗ е над 7.8 
ммол/л преди ядене на суши, ограничавам количеството, което 
ям, или избирам сашими и избягвам ориза изобщо.)

ДОБРЕ ОБМИСЛЯМ КОИ СА МОИТЕ ХРАНИТЕЛНИ 
СВЕТЛИ ЛЪЧИ И МИННИ ПОЛЕТА, така че винаги имам 
ясни правила, които следвам по отношение на храненето.

КАКВО МИ ПОМАГА
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ВЪПРОСИ, КОИТО ДА СИ ЗАДАДЕТЕ:
Въпроси за хранителни 
Светли Лъчи.

Анализирайте моментите, когато  нивата на кръвната ви 
захар са били в нормалните граници (3.9 - 7.8 ммол/л) 2-3 
часа след хранене.
1. Какво ядох?
2. Къде и кога ядох?
3. Как дозирах инсулина за това хранене?

Какви храни ядох, когато се чувствах най-добре?
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Какви храни са най-лесни за управление на диабета ми? Защо?

Какво направиха моите близки, за да ми помогнат да направя 
по-добър избор за храна? Какво могат да започнат да правят? 
Кого мога да помоля за помощ?

Вижте отговорите добре. Определете по тях своите Светли 
Лъчи в храненето - нещата, които можете да опитате да 
правите по-често? 
Как можете да ги насърчите?
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Въпроси за хранителни 
Минни Полета

Анализирайте моментите, когато нивата на кръвната ви за-
хар са били извън обхват (над 11 ммол/л или по-малко от 3.9 
ммол/л) 2-3 часа след хранене.
1. Какво ядох?
2. Къде и кога ядох?
3. Как дозирах инсулина за това хранене?

Какви са вашите неустоими храни и закуски - безсилни сте 
пред тях и след като хапнете малко, не можете да спрете?

Кои храни са най-трудни за управление на диабета ви? Защо?
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Какви храни винаги ви карат да съжалявате, че сте ги изяли? 
Какви храни ви карат да се чувствате зле?

Кои ресторанти или елементи от менюто винаги водят до ви-
соки нива на вашата КЗ?

Какво правят любимите ви хора, което насърчава неуместните 
избори на храна?

Вижте отговорите добре. Определете по тях своите Минни 
Полета в храненето  - нещата, които трябва да се опитате 
да правите по-рядко? Как може да ги избегнете?
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Да намеря подходяща мотивация, да се 
справя със стреса, прегарянето и вината

Начин на 
мислене
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АКЦЕНТИ

Начин на мислене
МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ | стр. 90

• Защо да поддържам кръвната си захар в це-
левата зона ми е от полза ДНЕС: в по-добро 
настроение съм, имам по-добри взаимоотно-
шения с другите, повече енергия

• Стойностите на КЗ са просто информация за вземане на 
решение; те не са „добри“ или „лоши“ оценки или „тесто-
ве“

• Разчитам на близки и приятели за подкрепа, не забравям, 
че диабетът ми се отразява и на тях, обсъждаме заедно 
какво е полезно да се направи

• Благодарност за това, което имам и иновациите в лечение-
то на диабет

• Да осъзная, че да се грижа за себе си е мое задължение 
• Отделям 5-10 минути за дълбоки вдишвания сутрин (фоку-

сиране на вниманието)
• Използвам визуализацията „виж в по-общ план“, за да по-

ставя стреса в перспектива. Ще запомня ли този момент 
след година?

• Променям средата, в която живея, за да направя по-лесен 
добрия избор  и по-труден изборът, който не ми носи ползи

• Задавам цели на процеса с мини-етапи: фокусирам се вър-
ху последователността и рутината, а не върху резултатите

• Имам само 24 часа на ден и мога да направя единствено 
това, което е възможно

• Ангажирам се с дадена цел и за да съм отговорен не само 
пред себе си, казвам на приятелите си за това, обявявам я 
публично
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МОИТЕ МИННИ ПОЛЕТА | стр. 120

• Перфекционистки тип мислене, нереалистични очаквания 
за нивата на кръвната ми захар, обсебващи неща, които не 
мога да контролирам

• Непродуктивни, ненужни, обвиняващи въпроси: Защо се 
справям толкова зле с това? Защо това не работи? Възмож-
но ли е диабетът да се влоши? Как можах отново да напра-
вя същата грешка?

ВЪПРОСИ, КОИТО ВСЕКИ ДА СИ ЗАДАДЕ | стр. 129
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Защо да поддържам кръвна захар 

в целевата зона ми е от полза ДНЕС: 

имам по-добро настроение, по-добри 

взаимоотношения с другите, повече енергия

Защо диабетът си струва грижите? Защо трябва да се храня 
по различен начин, да спортувам, да вземам лекарствата си, да 
се инжектирам многократно и да посещавам лекар?

МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ В НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ

Това е жизненоважната причина да се грижа за моя диабет, 
но тук има и един голям проблем: често тя не е достатъчно го-
лям мотиватор да работя усилено СЕГА, за да се грижа за себе 
си ДНЕС. Усложненията са далеч в бъдещето, мъгляв облак от 
гибел. Трудно е да си представя как моите малки решения днес 
ще доведат до наистина лоши резултати след много години.

Всъщност е много по-лесно да си кажа: „Ще изям десерта 
или ще пропусна лекарствата си само веднъж. Какво толкова? 
Утре ще се върна в правия път."

Изходът от този мотивационен капан  е един от най-важните 
светли лъчи в тази книга и изисква сделка с времето:

„Избягвам дългосрочните усложнения от ди-
абет: слепота, ампутация, бъбречна недоста-
тъчност и сърдечни заболявания.“
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Защо да контролирам нивата на кръвната си захар,  
да се храня по-здравословно

 или да спортувам е важно за мен ДНЕС? 
Защо това има значение за мен СЕГА?

Когато кръвната ми захар е в целевата зона (3.9 - 7.8 ммол/л) 
знам, че:

• Аз съм по-добър и по-търпелив човек с хората около мен 
(особено с тези, които най-много обичам).

• Имам повече енергия да правя нещата, които ме правят 
щастлив.

• Усмихвам се повече и съм по-малко стресиран.
• Спя по-добре.
• Мога да мисля по-ясно и по този начин да помогна на по-

вече хора с диабет чрез повече и по-качествени статии за 
diaTribe.

С други думи, поддържането на моята КЗ в обхват ме пра-
ви по-добро човешко същество днес и увеличава максимално 
времето ми на тази планета. Това е безценно.

За разлика от моментите, в които кръвната ми захар е из-
вън целевата зона. Тогава всичко в живота ми е по-трудно и 
по-малко приятно - уморен съм, мърморя, главата ми тежи, 
имам по-лош сън, неясни мисли и като цяло съм доста по-ло-
шо човешко същество. Заслужавам нещо по-добро от това, 
както и хората около мен.

Определението "немотивиран" се употребява много, кога-
то става дума за диабет, особено при тези, които се борят със 
своите нива на КЗ. Мисля, че то е неубедително и неточно.

Вместо това твърдя, че много хора с диабет са „погрешно 
мотивирани“ - действията им се основават на страх от пробле-
ми, които се намират далеч в бъдещето. В този случай причи-
ната да се грижат за една невидима и далечна болест просто не 
е задължителна. Ето защо аз искам да намеря ДНЕС причини-
те, които да ме карат да поддържам своята КЗ в зоната  - те са 
по-вдъхновяващи, по-непосредствени и по-мотивиращи.
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Когато ми поставиха диагнозата преди 15 години, някой 
трябваше да ми каже: „Ей, Адам, поддържането на КЗ в целе-
вата зона ще те направи по-добър ученик, по-добър спортист, 
по-добър брат и по-добро човешко същество - днес!" Ако ня-
кой ми беше казал това, може би щях да се отнасям към диабе-
та си по-сериозно тогава.

ДА НАПРАВЯ ВРЪЗКА МЕЖДУ ТОВА КАК СЕ 
ЧУВСТВАМ И СТОЙНОСТТА НА КРЪВНАТА МИ ЗАХАР 
В МОМЕНТА. КАК СЕ ЧУВСТВАМ, КОГАТО МОЯТА КЗ 
Е ИЗВЪН ЦЕЛЕВАТА ЗОНА?

Cензорите (СGM) са най-мощният инструмент за разбира-
не на тази връзка, но глюкомерът също работи чудесно. (За 
тези, които нямат достъп до CGM или повече ленти, опитайте 
се да проверявате КЗ по-често в разстояние на една седмица.) 
Опитвам се да свържа всяка стойност на моята КЗ с това как 
се чувствам в този момент. Какво е настроението, енергията 
и мисленето ми при 2.7 ммол/л срещу 5.5 ммол/л срещу 11 
ммол/л?
КОГА ДИАБЕТЪТ МЕ КАРА  ДА СЕ ЧУВСТВАМ 
ОБЪРКАН И УМОРЕН? ПИТАМ СЕ: "КАК ТАЗИ 
СТОЙНОСТ НА КРЪВНАТА МИ ЗАХАР МИ ВЛИЯЕ 
СЕГА, ДНЕС?" ИДЕАЛНИТЕ ОТГОВОРИ СА 
СПЕЦИФИЧНИ, КРАТКОСРОЧНИ И ВКЛЮЧВАТ 
ЛЮБИМИТЕ МИ ХОРА.

Искам тези причини да са ми пред очите постоянно: попъл-
вам всеки ден дневник със стойностите на моята КЗ, правя 
седмичен анализ на данните, слагам подходяща картинка за 
фон на компютърния ми екран, водя си личен дневник и т.н. 
И ако понякога ми се прииска да пренебрегна факта, че имам 
диабет, лесно да мога да се върна към моя отговор на въпроса 
„Защо не трябва да го правя". 

КАКВО МИ ПОМАГА
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Стойностите на кръвната захар са 

неутрална информация за вземане на 

решение; те не са „добри“ или „лоши“ 

оценки или „тестове“.

Когато видя някои стойности на своята кръвна захар, е лес-
но да се почувствам така, сякаш съм получил „лоша оценка“ 
или „не съм успял“ с контрола на диабета си. Разбира се, това 
е интерпретация по подразбиране, тъй като  наричаме измер-
ването на кръвната захар  „тест“.

Неутрализирам тези негативни, самообвиняващи, критику-
ващи чувства с един прост светъл лъч в начина на мислене: 

Стойностите на КЗ НЕ са добри или лоши.  
Те са само информация за вземане на решение. 

Без осъждане, без вина.
Или както наскоро ми каза моят приятел и диабетен адвокат 

Джеф Хичкок:

"  Единствената "  лоша"   кръвна захар е тази, 
която не познавам."

Скоростомерът в автомобила показва дали карам твърде 
бързо или твърде бавно и според това аз променям начина, по 
който шофирам (т.е. давам газ или спирачка). Стойността на 
моята кръвна захар  е скоростомер за диабета ми - променям 
инсулиновите дози, отивам на разходка, правя различен избор 
на храна следващия път и т.н. С други думи, 14 ммол/л или 2.4 
ммол/л са неутрални данни, които подтикват към определено 
действие. Ако се разочаровам и прикачам оценки към свои-
те КЗ, е лесно да се почувствам неуспял и виновен или още 
по-лошо  - да пропусна „Теста“, само, за да не се разочаровам.

OЛЕЛЕ!
ДА МУ СЕ НЕ 
ВИДИ! ПАК 
ОПЛЕСКАХ 

НЕЩАТА
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Институтът по поведенчески 
анализ при диабет всъщност 
препоръчва да залепите бележ-
ка на вашия глюкомер, която 
гласи: „Това е само едно чис-
ло.“ Харесва ми!

Когато ми поставиха диа-
гноза, приемах тестването на 
кръвната захар като оценяване, 
което, за да избегна разочрова-
нията, ме караше да се прове-
рявам по-рядко и, съответно, да имам по-малко КЗ в зоната.

Иска ми се някой да бе оприличил диабета на полет със са-
молет от Сан Франциско до Сидни: бих ли се доверил на пи-
лот, използващ само три GPS показания в рамките на 15-часов 
полет? Или бих се почувствал по-сигурен в самолет, летящ с 
GPS информация, актуализирана на всеки няколко минути, 
плюс стрелките на тренда, които да ръководят безопасния по-
лет? 

По-чести измервания и актуална информация:
1. Потвърждава, че самолетът лети както трябва; или
2. Показва, че самолетът НЕ лети в правилната посока и е 

необходима корекция на курса.
Никой пилот в света не разглежда показанията на GPS като 

оценка: „Вие сте лош пилот.“ Настоящата информация за със-
тоянието на полета е необходима за предприемане на съответ-
но действие.

Диабетът не е по-различен! Често измерваните стойности 
на КЗ са ми приятел и ми помагат да се ориентирам безопасно 
в ежедневното пътуване с диабет:

„СЕГА СЪМ В ЦЕЛЕВАТА 
ЗОНА“ ИЛИ „МНОГО 

БЛИЗО СЪМ ДО 
ЦЕЛЕВАТА ЗОНА“ 

=> Не променям нищо.

„СЕГА НЕ СЪМ В ЦЕЛЕВАТА 
ЗОНА“ ИЛИ „НА ПЪТ СЪМ 

ДА ИЗЛЯЗА  
ОТ ЦЕЛЕВАТА ЗОНА"  
=> Променям нещо.
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ПРОМЕНЯМ НАЧИНА, ПО КОЙТО ВЪЗПРИЕМАМ 
СТОЙНОСТИТЕ НА КРЪВНАТА СИ ЗАХАР:

Това са неутрални данни, които са нужни, за да предприема 
някакви действия, а не са оценки за моето представяне. Тази 
концепция е толкова недооценена при диабета. Д-р Транг Ли, 
един от най-умните и съпричастни ендокринолози, които по-
знавам, има още една добра аналогия, която описва несправед-
ливостта при преценката на стойностите на кръвната захар:

„Как бихте се почувствали, ако ви определяха като лич-
ност единствено според теглото ви, ако ви кажеха, че това 

е„ добро“ или„ лошо“ число и ви караха да се мерите по някол-
ко пъти на ден? Това е стигмата и вината, с които хората с 

диабет трябва да се справят."

СЛАГАМ ЕТИКЕТЧЕ „ТОВА Е САМО ЧИСЛО“ на своя 
глюкомер или сензор (CGM,) или просто си припомням този 
слоган по-често.
ОБЯСНЯВАМ ТАЗИ КОНЦЕПЦИЯ на близките си, които 
могат да ми помогнат да подобря настроението си и да видят 
цялата картина, когато потъвам в режим на самообвинение.

Разчитам на своите близки и приятели за 

подкрепа, не забравям, че диабетът ми 

влияе и на тях и честно разговаряме за 

това,  което е полезно за добрия контрол.

Един от основните ми светли лъчи в начина на мислене идва 
от подкрепата на моите близки, семейство и приятели: те пов-
дигат куража ми и ме мотивират, когато се чувствам подтиснат, 
помагат ми да направя по-добър избор на храна и да избягвам 
минните полета,  спортуват с мен и дори леко ме побутват да 
се отпусна („Адам, това е просто едно число; не се разочаро-
вай. Аз още те обичам“).

КАКВО МИ ПОМАГА
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С МОИТЕ БРАТЯ И СЕСТРИ

За съжаление, същите тези хора могат да се превърнат в 
„диабетна полиция“ доста лесно: „Каква е кръвната ти захар? 
Ходи ли на разходка? Как може отново да сбъркаш?” Устано-
вих, че диабетът и взаимоотношенията могат да бъдат в добра 
връзка, когато са налице поне четири фактора:

Дълбоко разбиране за това колко е трудно да се 
живее с диабет. Когато близките ми са изненадани 
от стойност на КЗ извън целевата зона, често им раз-
казвам или напомням за всички онези фактори (22+!), 
които влияят на кръвната захар. Споделянето само 
на това колко много неща са в състояние да проме-
нят едно число, и колко невъзможно е да се предвидят 
всички, дава представа за това колко много работа из-
исква добрият контрол на диабета и колко отчайващо 
може да бъде понякога. (Вижте Минните полета от-
носно перфекционизма за повече информация.)
Не използвам стойностите на кръвната си захар, 
за да се соча обвинително с пръст. Стойността на 
измервателния уред е за информация и последващо я 
действие, а не за оценка на работата ми.
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Отворена комуникация: няма нищо по-лошо от това, 
когато някой е ядосан или разочарован и не споделя 
с човека до себе си какви са причините за това.
Човекът с диабет трябва да постави ясни граници и 
приемливи начини за взаимодействие. Например:
„Не ми е приятно, когато коментирате моите избори 
за храна; моля, оставете на мен тази преценка.“ срещу 
„Да, моля, помогнете ми с избора на храна и моля, 
спрете ме да ям нездравословна храна.“
Също така помага да изясня, когато някой е преми-
нал границата: „Знам, че имате добри намерения, но 
когато коментирате или оценявате стойностите на кръв-
ната ми захар, това ме кара да се чувствам зле. Вместо 
излишни коментари и празни приказки, какво ще каже-
те да направим заедно нещо, което ще помогне? Хайде 
да се разходим“ или „Тук държа глюкозните таблетки.“
Хората около мен не могат да прочетат мислите ми - 
трябва да споделя на глас ясно и честно как се чувст-
вам. Къде имам нужда от най-голяма помощ? Какво е 
безполезно?

„Най-големият проблем при комуникацията е илюзията, 
че тя се е състояла.“ 

Джордж Бърнард Шоу

Намирам, че подкрепата на близките е най-необходима при 
храненето и хипогликемията. Храната е социална дейност, ето 
защо хората около мен могат да направят наистина значима про-
мяна. Например, давам на приятелката си пълно разрешение да 
ми попречи да ям нездравословна храна. Освен това помага да 
не купуваме храни от списъка с минни полета, когато отидем в 
магазина, а заедно да приготвим вечеря с ниско съдържание на 
въглехидрати. Това са безценни жертви, които тя прави, за да ме 
поддържа здрав. Но подкрепата има значение, ако е оказана и 
по други начини: да ме попита дали имам достатъчно глюкозни 
таблетки, преди да излезем, или да ме събуди, ако чуе  алармата 
на сензора (CGM)  през нощта - знам, че някой ми пази гърба.
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При все това аз все пак трябва постоянно да си напомням, че 
няма да получа медал за това, че се справям самичък с диа-
бета си. Както красиво казва д-р Брейн Браун в „Подаръците 
на несъвършенството“:

„По някакъв начин сме стигнали до приравняване на 
успеха с това, че не се нуждаем от никого. Много от 

нас са готови да протегнат ръка, за да помогнат, но в 
същото време не са склонни да приемат помощ, когато 
сами се нуждаят от нея. Сякаш сме разделили хората 

на две групи: „тези, които предлагат помощ“ и „онези, 
които се нуждаят от помощ“. Истината е, че всички 

ние принадлежим и на двете групи". 

ДА БЪДА СМЕЛ И ДА РАЗГОВАРЯМ ЧЕСТНО 
С ЛЮБИМИТЕ СИ ХОРА, СЕМЕЙСТВОТО И 
ПРИЯТЕЛИТЕ:

Какво могат да започнат или да спрат да правят, за да ми 
помогнат, дори и да е нещо съвсем малко? Какво да каже лю-
бимият човек, за да ме мотивира и да е полезно за мен? Какво 
е вредно или демотивиращо? Къде се боря най-много с диа-
бета си в момента и как тези около мен могат да ме подкре-
пят? Имам ли нужда от помощ при избор на храна, партньор 
за спортуване, намаляване на стреса и т.н.?

ОКУРАЖАВАМ ЛЮБИМИЯ СИ ЧОВЕК ИЛИ 
ПРИЯТЕЛИТЕ ДА НАПРАВЯТ ЗА СЕБЕ СИ ЕДИН "ДЕН 
НА ДИАБЕТА" - да си проверяват кръвната захар с глюкомер 
преди и след храна, да опитат да си сложат помпа или сензор, 
да направят необходимата за деня диабетна математика, да се 
въздържат от изкушаващи храни и т.н.- само за един ден!

КАКВО МИ ПОМАГА
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СТРАХОТНИ НАЧИНИ ЗА ПОДКРЕПА

Как да се свържем с други хора, които имат диабет

Диабетната общност - онлайн или чрез лични срещи - е 
страхотно място да намеря подкрепа, да получа съвети и три-
кове и да съм в течение на най-новите изследвания и продукти. 
Много хора смятат, че подкрепата на връстниците е съществе-
на част от грижата им за диабета, която е не по-малко важна от 
лекарството, което приемат.

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

НАМИРАМ FACEBOOK ГРУПИ ИЛИ 
САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДИАБЕТА, В КОИТО 
ИМА ИНТЕРЕСНА ЗА МЕН ИНФОРМАЦИЯ:
Групите често са затворени и позволяват по-интим-
ни коментари и въпроси, докато сайтовете обикно-
вено са на  организации и споделят повече новини 
и иновации. Ако напишете „диабет“ във Facebook 
и сортирате по сайтове или групи, можете да пре-
глеждате и да намирате тези, които са подходящи 
за вашите нужди (например по тип диабет, пол, 
местоположение и т.н.). Препоръчвам „Харесване“ 
на много страници и присъединяване към няколко 
групи, за да можете да видите кое ви допада; ви-
наги можеш да оставиш тази, която не те интри-
гува. Нашата страница diaTribe е на facebook.com/ 
diaTribeNews
ИЗПОЛЗВАМ ТУИТЪР, ЗА ДА НАМЕРЯ 
ДРУГИ ХОРА С ДИАБЕТ И ДИАБЕТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ: 
Търсене с #диабет (diabetes), # T1D и # T2D е един 
от начините да ги намеря и следвам. Много чатове 
в Twitter се провеждат през цялата седмица, вклю-
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чително #DSMA, #DCDE, #GBDOC и много други. 
Можете да намерите diaTribe в Twitter на twitter.
com/diaTribeNews

ОНЛАЙН ДИАБЕТНИ ОБЩНОСТИ И САЙТОВЕ

Отидете на http://diatribe.org/diabetes-blogs-and-forums, къ-
дето ще намерите списък на уебсайтове, общности и онлайн 
източници на информация. 

СЪБИТИЯ

Конференциите, местните съ-
бития и набирането на средства 
са чудесен начин да се срещам 
с други хора с диабет. Органи-
зации като ADA, Деца с диа-
бет (Приятели за цял живот), 
JDRF, TCOYD и много други са 
домакини на интересни съби-
тия; така винаги научавам нещо 
ново, а много от тези събития са 
безплатни или със символичен 
вход. Най-много се забавлявам 
на благотворителни колоездач-
ни обиколки за хора с диабет - те 
са чудесен начин да изляза навън, да се срещна с други като 
мен, и да помогна да се съберат пари за по-голяма кауза. Тези 
събития също така ме карат да се чувствам специален зара-
ди диабета - доста рядко и страхотно чувство. Никога няма 
да забравя едно такова събитие, организирано от ADA, където 
развеселих съвсем непознати хора, само защото носех фланел-
ката, изобразена по-горе.
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Благодарност за това, което имам 

и напомняне колко далеч стигна 

науката и медицината в грижата за 

диабета; Осъзнаване, че да се грижа 

за себе си е МОЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ 

„Заменете очакванията си с благодарност.“

Тони Робинс

Когато се чувствам разочарован и имам тежък за диабета 
ден, се опитвам да си спомня какъв съм късметлия - това вина-
ги поставя нещата в перспектива.

Опитвам се да мисля за местата по света, където диабетът 
все още е смъртна присъда, или където хората живеят години 
наред с диабет, без дори да знаят, че го имат, или за тези, които 
не могат да получат дори най-основните лекарства, за да ос-
танат живи.

Д-р Дейвид Кендъл веднъж написа в diaTribe: „Инструмен-
тите и ресурсите, с които разполагате, за да се грижите за ди-
абета си, за да имате ползотворен, продуктивен и пълноценен 
живот, са по-добри днес, отколкото когато и да било в съвре-
менната история на грижата за диабета."

Всъщност само преди няколко десетилетия хората с диабет 
са имали съвсем малко инструменти за управление на кръвна-
та захар: лентичките за измерване на захарта в урината даваха 
само набор от стойности на КЗ часове преди измерването; 
инсулините бяха далеч по-малко предвидими и предизвикваха 
повече опасно ниски нива на КЗ; спринцовките за многокра-
тна употреба изискваха ръчно заточване и преваряване след 
всяко убождане; и най-важното, все още не е имало проучване, 
което да докаже, че по-добрият контрол на КЗ намалява риска 
от усложнения.

Преди да бъде открит инсулинът, диабетът наистина е бил 
смъртна присъда: най-доброто лечение по онова време, диета 
с глад, само забавяла неизбежното.
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С радост бих се отказал от диабета на секундата, 
но тъй като той е част от моето пътуване,  

аз осъзнавам, че имам задължение - към себе си, 
към близките си, към обществото -  

да направя най-доброто, което мога, с 
инструментите и ресурсите, с които разполагам.
Имам късмет, че имам достъп до терапии и грижи, които ме 

поддържат здрав, което за съжаление не е възможно за толкова 
много хора по света.

Труден ден за диабета или не, трябва да съм благодарен за 
това, което имам и да се стремя да давам всичко от себе си за 
по-добър контрол.

Една стратегия, 
която наистина ми по-
могна през последни-
те месеци, е да си водя 
дневник - съвет, който 
получих от Тим Фе-
рис, създател на  The 
Five Minute Journal 
( I n t e l i g e n t c h a n g e .
com), Тази малка 
книжка ме направи 
по-щастлив, по-мал-
ко стресиран, по-ми-
слещ и благодарен 
всеки ден - това са 
най-добре похарчени-
те $ 23 от дълго вре-
ме. Сега започвам и 
завършвам деня си с 
по-позитивен и ана-
литичен начин на ми-
слене.

Всяка страница в дневника съответства на един ден, полови-
ната е посветена на сутринта, а другата половина - на вечерта. 
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Както показва снимката на предната страница, на въпросите 
е лесно да се отговори - сутрешните въпроси задават тона за 
деня, докато вечерните въпроси обобщават това, което е минало 
добре (Светли лъчи) и нещата, които можеха да бъдат по-добре 
(Минните полета). Обикновено си записвам поне едно нещо, 
свързано със здравето, което искам да направя или бих желал 
да бях направил през този ден (например да покарам колело, да 
съм ял по-малко и т.н.). Да пиша всеки ден в този малък днев-
ник ми харесва и аз вече шест месеца не пропускам да го попъл-
вам. В трудни дни също е фантастично да се върна назад и да 
осъзная колко добри неща имам в живота си. Светлите лъчи се 
намират по-лесно, когато си ги записвам и преглеждам!

ДА ПОПЪЛВАМ ПЕТМИНУТНИЯ СИ ДНЕВНИК  
ВСЕКИ ДЕН.

Държа го до леглото си, за да го попълня, когато се събудя и 
преди да заспя. Наистина се опитвам да давам различни отго-
вори на въпроса „благодарен съм за ...“.

ДА ПОДЧЕРТАЯ БЛАГОДАРНОСТТА СИ КЪМ 
ЛЮБИМИЯ ЧОВЕК.

Моята приятелка и аз започнахме да водим дневници пара-
лелно. "Как премина денят ти? Прочете ли нещо интересно? 
Какво хубаво нещо написа в дневника си?“ Плюс това, с два 
дневника у дома, е по-трудно да забравя, че трябва да попълня 
страничката си за деня.

Научете за диабета по света чрез Международната федера-
ция за диабет и Живот за детето (idf.org/lifeforachild), Отбор 
Тип 1 (teamtype1.org), AYUDA (ayudainc.net) и други организа-
ции. Екипите, стоящи зад тези организации, вършат забележи-
телна работа и това винаги поставя моите (малки) несполуки 
в управлението на диабета в перспектива.

КАКВО МИ ПОМАГА
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Отделям 5-10 минути сутрин за 

дълбоки вдишвания (фокусирам 

вниманието си)

„Настоящият момент е често подценяван.“

Анди Пюдикомб
Отделянето само на 5-10 минути сутрин, за да дишам дъл-

боко („фокусиране на съзнанието“ или „медитация“) е ключов 
светъл лъч за позитивно настройване на мислите ми и пости-
гане на спокойствие в началото на всеки ден. Това усилва мо-
ето търпение и намалява стреса.

Мисля, че фокусирането на съзнанието е полезен инстру-
мент при диабет, тъй като стресът може да причини високи 
стойности на КЗ, а високите КЗ могат да причинят стрес. Сут-
решното дишане може да помогне и в двата случая.

Струва си да отделям време за това всяка сутрин - дори пет 
минути в 7:30 сутринта могат да помогнат веднага (когато за-
почна да чета имейлите си) и по-късно, в 16:30 ч. (когато в 
работата ми се стоварят неочаквани, но неотложни проекти).

В началото да настройвам съзнанието си сутрин ми се стру-
ваше непривично, странно и много трудно нещо  - все още не 
съм много добър в това, но изброените по-долу техники ми 
помогнаха да внеса няколко глътки свеж въздух  в лудостта на 
ежедневието. Слушах аудио записи и си свалих приложения 
за фокусиране на съзнанието - това бяха моите лични светли 
лъчи - все едно в телефона ми да е вграден мой индивидуален 
учител.

Но от всички навици, които се опитах да интегрирам в жи-
вота си, този беше един от най-трудните. Осъзнавам ползите, 
но често се чувствам прекалено сънен или прекалено зает су-
трин, за да отделя време за дихателни упражнения. Понякога 
просто забравям.

Все още работя върху това, но ето какво научих по пътя:
Свалям си подходящо приложение на телефона или 
си купувам книга (вижте страница 106) и търпеливо 
започвам да ги разучавам - като да се науча да свиря на 
нов инструмент или да играя нов спорт, фокусирането на 
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съзнанието отнема време и първоначално е разочарова-
що и неудобно.
Започвам с нещо много малко: една минута на ден 
в продължение на седмица. Винаги мога да жертвам 
една минута! Някои препоръчват да си пуснете любима 
песен и просто да се съсредоточите върху вдишването и 
издишването, докато песента свърши.
Обвързвам фокусирането на съзнанието с нещо, което 
вече правя всеки ден, в идеалния случай по едно и също 
време - например, докато чакам водата за чая да заври,  
докато пътувам за работа или разхождам кучето си. Това 
е чудесен начин да развия нов навик, тъй като установе-
ния вече стар навик служи като „фон“ или „котва“. Обик-
новено вдишвам и издишвам дълбоко, докато водата ми 
за чай кипне, тъй като това е нещо, което правя всяка 
сутрин.
Намирам подходящо време и място. Предпочитам да 
фокусирам съзнанието си сутрин, защото е по-лесно да 
се запомни, по-спокойно е и мога да го направя, преди да 
проверя имейлите си и да започна да реагирам на поща-
та. Това е като да напълня резервоара си с гориво, преди 
да започна деня.
Определям предимствата на фокуса на съзнанието и 
си ги напомням, когато съм склонен да го пропусна. 
Когато отделям време да дишам дълбоко сутрин, аз съм:

• По-добър човек с близките, колегите и непознатите;
• По-малко стресиран съм и се тревожа по-малко по 
време на работа;
• По-малко ме измъчват неудачите при управлението 
на диабета ми и житейските подхлъзвания;
• По-радостен, благодарен и щастлив човек съм.

Използвам приложение за проследяване на навици-
те ми (например Coach.me, Way of Life, Productive, 
Momentum, Streaks) или обикновен календар, за да си 
отбележа като свършено, след като завърша сесията си 
за дълбоко дишане. Това определя успеха като последо-
вателност от предприети действия и е много полезно за 
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сдобиване с нов, полезен навик. Поставянето на X-чета 
на обикновен календар работи добре в тази посока.

Във връзка със сутрешното дишане, аз се опитвам да напра-
вя повече неща, които са полезни за мен в момента, вместо 
да се притеснявам за миналото или бъдещето. За мен това 
включва разговори с близки и приятели, спортни упражнения 
и време навън, четене, писане, слушане на музика, подкасти и 
игри. Колкото повече дейности, ориентирани към настоящето 
вграждам в деня си, толкова по-малко време ми остава да се 
стресирам и да се тревожа за всичките си задачи. По време на 
тези дейности настройвам телефона си на режим "не безпо-
койте" без да го изключвам (или изключвам wifi на моя лаптоп 
чрез приложението Freedom), за да избегна прекъсвания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
• BUDDHIFY (www.buddhify.com: Apple и Android) | Buddhify 

включва над 80 саундтрака, избрани въз основа на средата, в 
която се намирам: „По време на работа“, „Преди лягане“, „Не 
мога да спя“, „Разходка“ и т.н. Обичам да се разхождам, слу-
шайки саундрака “Good” и да заспивам на песните от “Thanks”.

• CALM (www.calm.com: Apple, Android и уеб) | Разнообра-
зието от природни звуци е фантастично.

• HEADSPACE (www.headspace.com: Apple и Android) | 
Headspace включва безплатна програма Take 10 (10 минути за 
10 дни), с много обяснения и страхотни анимации. Приложе-
нието има повече от 3 милиона потребители в над 150 страни.
УСТРОЙСТВА:

• APPLE WATCH и FITBIT скоро добавиха приложение, свър-
зано с дихателните упражнения - на екрана се показва анимация, 
която ръководи дълбокото дишане. Тази функция прави диха-
телното упражнение по-достъпно (точно на китката на ръката ви 
е) и намалява времето за изпълнение (само на минута или две).

КАКВО МИ ПОМАГА
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КНИГИ:
• MINDFULNESS IN PLAIN ENGLISH | by Bhante Henepola 

Gunaratana 
• WAY OF THE PEACEFUL WARRIOR | by Dan Millman  - 

Една от любимите ми книги и нещо, което се опитвам да пре-
прочитам веднъж годишно. Това е по-скоро история, отколкото 
ръководство, но винаги ми напомня как да водя по-внимателен 
и ориентиран към настоящето живот.

• ВСИЧКО НАПИСАНО от Thich Nhat Hanh, Tara Brach или 
Jon Kabat-Zinn.

Използвам визуализацията „виж в 

по-общ план“, за да поставя стреса 

в перспектива. Ще запомня ли този 

момент след година?

" Тревогата е като люлеещ се стол, ще ви даде усещане, 
че се движите, но няма да ви отведе никъде."

Ванс Хавнер
Толкова е лесно да се стресираш, да се притесняваш или да 

се разочароваш от най-малките неща, особено, когато имаш 
диабет: 

- висока КЗ, въпреки че „направих всичко както трябва“ или 
- въпреки че направих същото като вчера, направих хипог-

ликемия. 
Този стрес може да причини 

по-нататъшни високи стойности 
на КЗ, продължавайки цикъла.

Един светъл лъч в начина ми на 
мислене, който обичам, се нари-
ча визуализация " виж в по-общ 
план", както е описано в книгата 
"Митът за харизмата" от Оливия 
Фокс-Кабейн.
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Затварям очи и започвам да "мащабирам", започвайки от 
мястото, където съм в момента, града, държавата и продължа-
вам, докато не видя планетата Земя да виси в космоса. След 
това обратно, за да видя континента си, моята страна, моя град, 
улицата, къщата си, а след това и стаята, в която се намирам. 
Представям си, как седя в стола си със затворени очи, а около 
главата ми стресът пулсира като малки електрически вълни - 
толкова малък човек на такава голяма планета.

Тази визуализация обикновено поставя тревогата и прите-
сненията ми в правилната перспектива - малка! - особено кога-
то мисля за всички хора, преминаващи през много по-големи 
изпитания.

99,9% от моя стрес не е голяма работа в голямата схема на 
моя живот. „Ще запомня ли този момент след една година? 
Това ще повлияе ли на нещо наистина важно?“

Обикновено отговорът е категоричен - „Не! “
Смятам за облекчение да възприемам гледката от 300 ме-

тра височина, за да осъзная, че незначителните ежедневни 
подхлъзвания - висока сутрешна КЗ, ниска по време на спорт, 
смущаващо преживяване със застрахователната ми компания 
или лекаря - не си струват да се разстройвам.

"  Подсъзнателно трябва постоянно да си задаваме 
въпроса: Струва ли си да се побърквам от тревога 

заради това?"

Райън Холидей
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ТАЗИ ТЕХНИКА НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МОЖЕ ДА 
ПРИЕМЕ РАЗЛИЧНИ ФОРМИ:

Ако искам, мога да се взирам в звездите, луната или облаци-
те, да отправя поглед към океана, гората или планините и др. 
Напомнянето за неизбежното преминаване на времето и мое-
то място в огромната вселена ми помага да поставя нещата в 
перспектива - моите „проблеми“ обикновено не са чак толкова 
голяма работа.

Променям непосредствената си среда, 

за да направя по-лесен добрия и 

полезен избор 

„Много хора са открили, че когато става въпрос за 
промяна на собственото им поведение, обкръжаващата 

среда побеждава самоконтрола всеки път.“

Чип и Дан Хийт 
Да приема, че имам невероятна сила на волята и безкрай-

на мотивация никога не е било добра стратегия - реалността 
обикновено ме опровергава.

Един от любимите ми светли лъчи в начина ми на мислене 
се корени в малките промени на непосредственото ми обкръ-
жение, които оказват голямо, но скрито влияние върху избо-
рите ми при диабет. Целта ми е винаги да структурирам сре-
дата си така, че моите „Светли лъчи“ да се случват по-често и 
по-автоматично - за това да не е необходима сила на волята (в 
идеалния случай).

Как мога да променя обкръжаващата ме непосредствена 
среда, за да улесня правилния избор или да направя по-тру-
ден грешния избор? Ето няколко примера, които използвам 
успешно:

КАКВО МИ ПОМАГА
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ДА НАПРАВЯ ПО-ЛЕСЕН 
ИЗБОРА НА СВЕТЛИ 

ЛЪЧИ:

• Поставям глюкомера до 
леглото си, така че винаги 
да ми е под ръка, когато спя 
и се събуждам.
• Нося си винаги бутилка с 
вода, така че да не забравям 
да пия повече вода.
• Направих си малък дома-
шен фитнес кът, за да мога 
да спортувам, дори кога-
то нямам време да ходя на 
фитнес.
• Използвам по-малки чи-
нии за хранене, така че да 
ям по-малко храна (20 см в 
диаметър).
• Използвам огромна купа 
за салата (с големината на 
главата ми), така че автома-
тично ям повече зеленчуци.

ДА НАПРАВЯ ПО-ТРУДЕН 
ИЗБОРА НА МИННИ 

ПОЛЕТА:

• В къщи не държа 
джънкфуд, или ако имам, е 
малко и добре скрит от по-
гледа ми. Ако крекерите, 
чипса, бонбоните и захарта 
са наистина трудно достъп-
ни, те ще бъдат по-трудни 
за ядене.
• Изключвам  всички кабе-
ли и държа плейстейшъна 
и игрите опаковани в ку-
тия, така че когато искам да 
играя видеоигри, трябва да 
отделя 7 минути, за да на-
строя всичко.
• Много зеленчуци, вода, 
чай или бульон на вечеря, 
така че да е по-малко ве-
роятно да преям с храни от 
минните полета.
• В ресторантите моля сер-
витьора да не ми сервира 
хляб, ориз или тестени из-
делия, като вместо тях до-
несе зеленчуци.
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Харесва ми, че тези промени в обкръжаващата ме среда са 
малки, но могат много да повлияят на моето поведение и „да 
ме спасят от самия себе си.“

Всекидневно използваме такива промени в непосредствената 
ни среда: съхраняваме ключовете за колата или портфейла на 
едно и също място (по-лесно е да ги намерим, по-малко вероят-
но е да ги загубим), поставяме чадъра до входната врата, когато 
утре се очаква дъжд и дори автоматично плащаме сметките си.

За мен забавната част от този светъл лъч е да опитвам различ-
ни експерименти. Къде трябва да поставя нещата у дома, за да 
ми служат като напомняния? Мога ли да опитам различни ва-
рианти и да видя какво влияние оказват върху поведението ми?
Каква автоматична пренастройка на средата би 

ми помогнала да се движа повече?
Това може да бъде създаване на домашен фитнес, паркиране 

по-далеч от офиса, използване на стълбите, когато е възможно, 
или поставяне на колелото ми до входната врата - възможност-
ите са безкрайни, и когато избера правилния вариант(и), често 
моите КЗ и нагласите ми също се подобряват.

Няма само един начин за промяна на обкръжаващата среда, 
но има огромно разнообразие. Освен това не се изискват ог-
ромни усилия, за да променя с нещо малко поведението си и 
да опитвам различни подходи.

АНАЛИЗИРАМ СВОЯТА НЕПОСРЕДСТВЕНА СРЕДА И 
ПОВЕДЕНИЕТО СИ КАТО ДЕТЕКТИВ:

Когато правя правилен избор, какво в обкръжението ми е поз-
волило това? Когато правя грешен избор, какво бих могъл да 
направя по друг начин, за да пренастроя моята жизнена среда?
ПРАВЯ РАЗЛИЧНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ, СВЪРЗАНИ  С 
РАЗЛИЧНИ МОИ НАВИЦИ, ПРОМЯНА НА МЕСТАТА, 
КЪДЕТО ОБИКНОВЕНО СЛАГАМ НЕЩАТА СИ И ДР.

Задавам си въпроса: „Тази промяната прави ли правилния 
ми избор по-лесен и по-труден грешния избор?“

КАКВО МИ ПОМАГА
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Задавам си цели на процеса 

посредством  мини-етапи: 

съсредоточавам се върху 

последователността и рутината, а не 

върху крайния резултат

Всички тези цели са ценни, но различни. Първите две са 
тези, които аз наричам „крайни  цели", докато третата и чет-
въртата са "цели на процеса”.

Много от целите, които си поставяме се фокусират върху 
резултатите: каква е моята крайна цел? Това може да осигу-
ри полезна мотивация, но намирам, че често оставя самото 
пътуване към целта твърде неясно. Тези „крайни цели" също 
могат да ме накарат да почувствам провал, ако не успея да ги 
постигна.

Един от моите светли лъчи в мотивацията  разчита на поста-

01 „Да направя гликиран хемоглобин под 
7% до 1 април.“

02 „Да измина 1000 мили с колелото тази 
година.“

03 „Да проверявам кръвната си захар  преди 
и 2-3 часа след хранене и да предприемам 
съответните действия“

04 „Да карам колело във вторник, четвър-
тък и събота.“
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вянето на цели на процеса: малките стъпки по пътя към целта. 
Съсредоточавам се върху самото пътуване, вместо върху край-
ната му точка. Например, проверка на кръвната захар преди и 
след всяко хранене или каране на колело три пъти седмично. 
Фокусирането върху процеса може да подсигури достигането 
на крайната му цел (например, гликиран хемоглобин под 7%, 
изминаването на 1000 мили тази година), но с по-малък натиск 
за постигане на резултата.

Харесва ми също, че целите на процеса изясняват пътува-
нето по конкретни и по-ясно изпълними начини - „проверка 
на кръвната захар преди и след хранене“ е по-конкретно и 
ясно изпълнимо  от по-общото „да имам гликиран хемоглобин 
под 7%.“ Ключът към този светъл лъч, разбира се, е изборът 
на правилната цел на процеса. Каква междинна стъпка(и) ще 
осигури моята крайна цел? Коя единствена стъпка, ако бъде 
изпълнявана последователно, би имала най-голямо значение 
за постигане на по-голямата ми цел?

Понякога да започна въобще е най-трудната част. Често се 
питам: 

„Коя е най-малката стъпка, която мога да направя  
в момента, за да продължа напред?“

Въпреки че мога да се чувствам недостатъчно мотивиран, 
трябва да се опитам да мисля мъничко и конкретно - какво 
мога да направя в следващите пет минути? В следващия час? 
Следобед? Тази седмица? Фокусирането върху непосредстве-
ната следваща стъпка - дори когато е малка - често е достатъч-
но, за да засили мотивацията ми да се справя с голямата цел 
- като търкаляне на снежна топка!

Пътуването от хиляда мили започва с една стъпка. Просто. 
Една. Стъпка. 

Примери:
• Изяждам един допълнителен зеленчук при следващото ми 

хранене.
• Отивам на петминутна разходка около блока сега.
• Обличам екипа си за спорт.
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• Проверявам кръвната си захар още веднъж днес.
• Дишам дълбоко една минута тази сутрин.
• Изчиствам с дентален конец един зъб днес (смешна препоръ-

ка от д-р Б. Дж. Фог от Станфорд).
Ключът е повтарянето на тази малка стъпка отново и отно-

во, за да се изгради инерция и действително да се постигне 
прогрес.

Преди няколко години си поставих цел да изминавам с ко-
лелото 2000 километра на година, което е много амбициозно 
увеличение с 50% спрямо предходната година. Единственият 
начин, по който постигнах голямата цел, беше като я разбих на 
седмични подцели (40 км седмично), а оттам - целта на проце-
са: два кратки маршрута с велосипеда през седмицата и дълга 
обиколка през уикенда. Това раздробяване или преразглеждане 
направи огромната цел много по-достъпна и лесно постижима.

Друг пример е книгата, която четете. Въпреки че работата 
ми е да пиша всеки ден, мисълта да напиша цяла книга беше 
наистина стряскаща. Не започнах, докато не разбих процеса 
на по-малки стъпки, които усещах като изпълними.

Диабетът не е по-различен - само още един светъл лъч 
(проверка на КЗ след хранене) или едно минно поле по-малко 
(прехранване при хипогликемия) всеки ден могат да направят 
голяма промяна в пътуването до повече стойности на КЗ в це-
левата зона и по-високо качество на живот.

МАЛКАТА СТЪПКА, КОЯТО ПРАВЯ Е ПО-ДОБРА ОТ ГОЛЯМАТА 
КРАЧКА, ЗА КОЯТО МЕЧТАЯ, НО НИКОГА НЕ ПОСТИГАМ. 

Задавам си въпроса, „КОЯ е най-малката стъпка, която мога 
да направя сега, за да се доближа до голямата си цел?" Ако не 
мога да се сетя за нищо, помага ми да поговоря с някой друг за 
различна гледна точка и идеи.
РАЗДЕЛЯМ ГОЛЯМАТА КРАЙНА ЦЕЛ НА МАЛКИ 
ЕТАПИ: "Две кратки разходки с колелото през 

КАКВО МИ ПОМАГА
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седмицата и един дълъг преход през уикенда", вместо: 
"Да навъртя 2000 км тази година."

Съставните етапи трябва да са малки, конкретни и в кратко-
срочен план. Експериментирането с различни "цели на проце-
са" (времеви рамки, видове цели) може да помогне да се наме-
ри правилното решение.

Присъединих се към програмата "Малки навици" на д-р 
Фог, dr. BJ FOGG (tinyhabits.com / join)

Безплатно е и се осъществява чрез имейли. Петдневната 
програма за промяна на поведението отнема по-малко от 30 
минути. 
ДА ПОМИСЛЯ И ОПРЕДЕЛЯ КОЯ Е МОЯТА НАЙ-
ГОЛЯМА ПРЕЧКА ПО ПЪТЯ КЪМ КРАЙНАТА ЦЕЛ. 

Помолих свой приятел да ми зададе следните въпроси и по-
пълних  отговорите.

Отговорът на последния въпрос е ключът за преодоляване 
на бариерата. Взаимствах това от страхотната книга за промя-
на на поведението на Чип и Дан Хийт, "Превключване".

ВЪПРОС: По скалата от 1 до 10 колко сте готови да______.
(поставете желана цел).

Например: „По скалата от 1 до 10, колко сте готови да започ-
нете да се движите по 30 минути всеки ден?“

ОТГОВОР: Аз съм ____от 10. (Поставете № от 1-10, като 
10 е „Напълно готов“ и 1 „изобщо не съм готов“).

Например: „Аз съм 6 от 10.“

ВЪПРОС: Какво би трябвало да се случи, за да преминете 
от _____ (текущо число) до _____ (по-голямо число)?

Например: „Какво би трябвало да се случи, за да преминете 
от 6 към 7?“

ОТГОВОР: Ще трябва да ____.
Например: "Ще трябва да намеря някой, който да ми прави 

компания, за да ходя пеш след работа."
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Имам само 24 часа на ден и мога да 

направя само единствено възможното

Когато усещам поразителна тежест от професионален, ли-
чен или диабетен стрес на раменете си, два светли лъча в на-
чина ми на мислене често ме спасяват:
1. Имам само 24 часа на ден: не мога да направя всичко пер-

фектно.
2. Мога само да направя единствено възможното.

Тези комбинирани прозрения ми помагат да се успокоя и да 
намаля тревогата си: "Ами ако не мога да се справя с всичко 
това? Ами ако се проваля? Ами ако не съм достатъчно добър?"

Често чувствам стреса като проблем с времето: как ще успея 
да отделя достатъчно време на любимите си хора и приятели, 
да съм страхотен в работата си, да готвя храната си у дома, да 
спортувам, да спя достатъчно, да се грижа за диабета си и да 
е забавно?

Както обича да казва сестра ми: „Не можеш да 
вдигаш ниво във всяка област от живота си.“ 

Всички ние искаме да бъдем като този перфектен герой от 
видеоигра, който е овладял всяко умение и непрекъснато вдига 
нивата. Но това е невъзможно. За перфекционист като мен, това 
всъщност е освобождаваща мисъл. Трябва да направя избор.

Вместо да се опитвам да стана майстор-джедай във всяка 
област от живота си, върху какво да се съсредоточа сега? Как-
во мога да пренастроя така, че да оставя други неща да рабо-
тят на авто пилот? Какви дейности имат влияние, което ще 
улесни останалата част от деня ми?

Например, правенето на десет минути упражнения, поне 
седем часа сън и дълбоко дишане 5-10 минути сутрин ми по-
магат да изпълня по-добре всички останали задачи за деня. 
Ефектът им върху всичко останало ги прави заслужаващи да 
се правят всеки ден.
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КОГАТО СПИСЪКЪТ С НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА 
ДА НАПРАВЯ СТАНЕ ПРЕКАЛЕНО ДЪЛЪГ И СЕ 
ИЗПОТЯВАМ ОТ ПРИТЕСНЕНИЕ САМО КАТО ГО 
ПОГЛЕДНА, поемам дъх дълбоко и си казвам: "Днес има 
само 24 часа. Мога да направя само единствено възможното." 
Пак поемам дълбоко дъх. 

"КАКВИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ ПОВЛИЯЯТ НАЙ-МНОГО 
ВЪРХУ ПО-ДОБРО МИ КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И 
ОТНЕМАТ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ? 

Какво мога да сложа на автопилот, за да освободя времето 
си за тях? (например онлайн абонаменти за хранителни стоки, 
автоматично плащане на сметки и т.н.)

КОЯ ОБЛАСТ(И) ОТ МОЯ ЖИВОТ ИЗИСКВА НАЙ-
ГОЛЯМО УСИЛИЕ СЕГА? 

Кой е преминал през това преди мен и може да ми помогне?

Ангажирам се с дадена цел и се държа 

отговорен: казвам на приятелите си, 

правя я публична и т. н.

Удивително е как обещанието ми пред някого да направя 
нещо - било то да участвам в благотворително колоездачно 
събитие, да проверявам кръвната си захар след всяко хранене 
или дори да ходя 20 минути след вечеря всеки ден - може да 
засили мотивацията ми.

Но след известно време обикновено започвам да отлагам 
едно по едно някои неща от списъка: "А, вярно. Тази цел ... Но 
днес съм зает. Може би утре?"

За съжаление, списъкът за „утре“ може лесно да се превър-
не в списък на „никога несвършени неща“.

Публично оповестения пред приятели и близки ангажи-
мент е един светъл лъч, който използвам, за да преодолея този 

КАКВО МИ ПОМАГА
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капан. Как мога да направя публична целта си, като добавя 
социален, финансов или личен ангажимент, за да я изпълня?  
Например:
• Казвам на моите приятели и семейството си за дадена цел, 

която си поставям, моля ги да ме държат отговорен (или още 
по-добре, да се присъединят към мен!) И да измислят поло-
жителна награда за нейното изпълнение.

• Публикувам целта си в социалните медии, пиша за нея в бло-
га си или намирам други начини да я направя обществено 
достояние.

• Използвам уебсайтове за проследяване на целите като www.
stickk.com, за да поема конкретен ангажимент  - например, 
да изпратя парите си на „анти-благотворителна организа-
ция“ (организация, която не подкрепям), ако не постигна 
набелязаната цел.
Всъщност използвах Stickk.com, за да довърша първия про-

ект на тази книга, и повярвайте ми, обещанието да даря на по-
литическа организация, която не подкрепям, беше невероятно 
ефективно. Моята приятелка ми послужи за „съдия“ - което 
означава, че не можех да се отметна, също така казах и на ко-
легите и приятелите си за това.

Идеята за обществена ангажираност се корени в психологи-
ята, която е доказала, че всички ние сме естествено склонни 
към „съгласувано поведение спрямо принципите си“. Както 
отбелязва д-р Робърт Калдини, „След като направим избор 
или заемем позиция, започваме да усещаме личен и общест-
вен натиск да се държим последователно и в съответствие с 
този ангажимент."
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ИЗБИРАМ НЕЩО, ЗА КОЕТО МЕ Е ГРИЖА.
Ако не влагам сърцето си и нямам достатъчно желание да 

направя нещо,  няма да има никакво значение колко се анга-
жирам с него. (Всъщност това може да предизвика обратна 
реакция.)

АНГАЖИРАМ СЕ ФИНАНСОВО, СОЦИАЛНО ИЛИ 
ЛИЧНО И ПРОСТО НЕ СИ ОСТАВЯМ ДРУГ ИЗБОР
Например, ако целта ми е да се разхождам всеки ден, какъв 
по-добър начин има от това да си намеря компания, да започ-
на да събирам пари за изследвания за диабета или да си взема 
куче? Ангажираността може да бъде в обхвата от минимал-
на до епична - какво означава за мен тази цел и как мога да 
подсиля ангажимента си, за да нямам друг избор освен да го 
направя?

КАКВО МИ ПОМАГА
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МИННИ ПОЛЕТА  
В НАЧИНА МИ НА МИСЛЕНЕ

Перфекционистки тип мислене, 
нереалистични очаквания за нивата 
на кръвната захар, обсесивни мисли, 
които не мога да контролирам

Самокритиката, вината и разочарованието ме нападат през 
цялото време и те произтичат от едно и също минно поле: пер-
фекционизъм.

Перфекционизмът мо-
же да съществува в един 
предсказуем свят, къде-
то 1 + 1 винаги е равно 
на 2. Но при диабета 1 + 
1 само понякога е равно 
на 2, но често е равно на 
4000 или на -10.

Желанието ми да съм 
перфектен задава нере-

алистични очаквания при живот с диабет. Опитвам се да на-
правя това, което човешко тяло без диабет прави толкова еле-
гантно -  да доставя перфектното количество инсулин в точния 
момент на точното място (черния дроб, а не под кожата), да 
наподобя перфектно функциониращи хормони като глюкагон 
(за предотвратяване на хипогликемия) и амилин (за предотвра-
тяване на скок в кръвната захар след хранене).

Когато се стремя към съвършенство или се разстройвам, ко-
гато не го постигам, аз се опитвам да си спомня колко фактори 
поставят диабета извън моя контрол, дори когато правя всичко 
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възможно: има повече от 22 фактора, които влияят на кръвна-
та захар (вижте следващите страници или diaTribe.org/factors). 
Когато разбрах това, въздъхнах облекчено. Нямам пълен кон-
трол над всяка стойност на кръвната си захар.

Понякога в храната има повече въглехидрати, отколкото съм 
предположил, или инсулинът или инфузионният сет не ра-
ботят добре, или съм болен, или глюкомерът не е точен или 
поне 15 други неща. Някои от тези индивидуални променливи 
са управляеми, но всички фактори си взаимодействат по без-
крайно сложни начини: какво се случва с моята кръвна захар 
след пет часа сън, закуска с по-високо съдържание на въгле-
хидрати, много упражнения, силен стрес или на втория ден от 
поставянето на помпата? Не мога да предскажа това!

Насърчаването на диабетните светли лъчи и избягването 
на диабетните минни полета помага изключително много, но 
все пак няма да елиминира ВСИЧКИ КЗ извън целевата зона. 
Приемам това.

За хората на инсулин в момента съществуващите инстру-
менти за управление на диабета правят съвършенството почти 
невъзможно. Ето само един пример, представете си да упра-
влявате кола с 60-90-минутно забавяне между движението на 
волана и движението на колелата - това доста променя посо-
ката на движение, и цели три часа или повече, преди колелата 
да спрат да се въртят. Би било невероятно трудно да шофирате 
безопасно. Но това е същото закъснение, което имаме с насто-
ящите бързодействащи инсулини: 60-90 минути закъснение 
преди да достигнат пика си и продължителност на действието, 
която е три часа или повече. Поддържането на автомобила на 
пътя - моята КЗ в целевата зона - е трудно с такъв тип волан!

Има и определени ползи от стремежа към съвършенство: 
винаги давам 100% от себе си, постоянно се опитвам да се 
усъвършенствам и да се придържам към целите си. Но да оч-
аквам да съм перфектен в контрола на диабета  е просто нере-
алистично или както обичам да казвам ...

"Перфекционизмът е добър слуга, но лош 
господар."



122

ГЛЕДАМ НА ЗДРАВЕТО СИ В ПЕРСПЕКТИВА. НИВА НА 
КРЪВНАТА ЗАХАР КАТО НА ЧОВЕК БЕЗ ДИАБЕТ СА 
ГОЛЯМО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, ЗАРАДИ: (i) броя на 
факторите, които влияят на кръвната захар; (ii) настоящите 
инструменти, с които разполагам за управление на диабета; и 
(iii) необходимостта да не прекарвам всяка минута всеки ден, 
мислейки само за диабета си.
ПРЕДПРИЕМАМ СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ СПРЯМО 
ПОКАЗАНИЯТА, които виждам за нивата на кръвната си 
захар, опитвам се да разбера какво ги е причинило  (ако е 
възможно), но не си позволявам да се разстройвам от това, че 
не съм се справил перфектно.

Мога да правя най-доброто, на което съм способен, но дори 
тогава нещата никога няма да бъдат перфектни.
ФОКУСИРАМ СЕ ВЪРХУ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 
ПРИЧИНИТЕЛИ НА ЧЕСТИ ПРОМЕНИ В КРЪВНАТА 
ЗАХАР (ДИАБЕТНА ВАРИАБИЛНОСТ): внимавам при 
избора си на храни и преброяването на въглехидратите, 
дозирането на лекарствата (особено инсулин) и получаване 
на точни показания от глюкомера (измивам си ръцете преди 
измерване!).
РАЗОЧАРОВАНИЕТО И САМООБВИНЕНИЯТА МЕ 
КАРАТ ДА СЕ ЧУВСТВАМ ЗЛЕ, БЕЗ ДА ПОДОБРЯВАТ 
КОНТРОЛА НА ДИАБЕТА. 

Както казва приятелят ми Скот Джонсън, също с диабет: 
"Научете се да оценявате силата, която притежавате - 

ако сте преживели дори само един ден с диабет, сте по-сил-
ни, отколкото осъзнавате. Помислете как работи ендокрин-

ната система на човек без диабет, а след това сравнете 
това с всичко, което правите, за да управлявате един свой 

ден с диабет. Невероятно е, нали? Вършим страхотна рабо-
та, но въпреки това не я оценяваме подобаващо."

КАКВО МИ ПОМАГА
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Въз основа на своя личен опит, разговори с експерти и на-
учни изследвания, направих частичен списък на някои от фак-
торите, които могат да повлияят на кръвната захар. Те са раз-
делени в пет групи - Храни, Лекарства, Физическа активност, 
Биологични и Фактори на околната среда. Добавих стрелки, за 
да покажа общия ефект, който тези фактори имат върху кръв-
ната ми захар (стрелката настрани показва неутрален ефект), 
но не всеки човек реагира по един и същи начин (а дори за 
един и същи човек, може да се наблюдават различия в два раз-
лични дни или с течение на времето). Някои фактори могат 
също да влияят по-силно, ако сте с диабет тип 1, а не с тип 2 
(или обратното).

Факторите със стрелки нагоре и надолу, разбира се, са 
най-предизвикателните - понякога те увеличават нивата на 
кръвната ми захар, а понякога ги намаляват. Най-добрият на-
чин да видите как даден фактор ви влияе е чрез личен опит 
- проверявайте по-често кръвната си захар с глюкомер или 
носете CGM и потърсете модели. Прочетете обясненията за 
всеки фактор на diaTribe.org/factors.

КОЛКО СА ФАКТОРИТЕ, 
КОИТО действително 
ВЛИЯЯТ НА  
КРЪВНАТА ЗАХАР?
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В допълнение към списъка по-горе, читателите на diaTribe 
ми изпратиха по имейл и други фактори, които изглежда вли-
яят на техните нива на КЗ: промяна на времето, температура 
на околната среда, хидратация, слънчево изгаряне, алергични 
реакции, приложение на стероиди, ниацин и целиакия. Също 
така има много текущи изследвания за влиянието на чревните 
бактерии („микробиома“) върху кръвната захар и чувствител-
ността към инсулин.
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Непродуктивни, "некачествени", 
излишни, потискащи, обвиняващи 
въпроси: Защо се справям толкова зле? 
Защо това не работи? Възможно ли 
е диабетът ми да се влоши? Как мога 
отново да допусна същата грешка?

„Качествените въпроси създават качествен живот.“
ТОНИ РОБИНС

Винаги са възможни две реакции:
1. "Сериозно? Какво прецаках? Защо нищо не 
върви? Да му се не види!"
2. „Разбрах. Какво мога да направя в момента, 
за да накарам моята кръвна захар да влезе в це-

левата ми зона? Какво мога да променя следващия път, така 
че моята кръвна захар да остане в целевата ми зона?“
Първата реакция е Минно поле за моята мотивация: са-

мообвиняваща, отрицателна, разочароваща и непродуктивна.
Втората реакция е Светъл лъч: реална, без осъждане, 

ориентирана към самообучение и продуктивна. Единствената 
разлика е в начина на мислене и гледната точка, които прила-
гам в една и съща ситуация.

Тази концепция се разпростира в толкова много области на 
диабета и намирам, че тук минните полета са особено токсич-
ни за мотивацията и диабетното щастие.
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ПРИМЕРИ ЗА
Въпроси Минни полета:

• Защо това се случи на мен?
• Защо животът е толкова несправедлив? Не е честно!
• Как е възможна тази кръвна захар? Направих всичко както 

трябва днес!
• Защо това не работи?
• Как мога да бъда толкова тъп и да забравя да направя това 

отново?
• Какво не мога да правя вече, защото имам диабет?
• Защо това е толкова трудно?
• Защо причиних това на себе си?
• Защо ядох това?
• Какво ще каже  .... за това? (лекар, мама, съпруг и т.н.)
• Защо не мога да направя нищо правилно?
• Защо се чувствам толкова зле?
• Ами ако нещо се обърка?
• Защо не мога да контролирам това?

Фокусирането върху това защо диабетът е „несправедлив“ или 
„ограничаващ“ е опасно и непродуктивно за мен - това ме кара 
да се чувствам ужасно, скапва настроението ми и не ми предлага 
надежда, че утре ще бъде по-добре (в края на краищата ще имам 
диабет и утре ... ). Най-вече ме оставя в тунел без изход.

МОЯТА ЦЕЛ Е ВИНАГИ ДА СИ 
ЗАДВАМ 
Въпроси Светли лъчи:

• Какво мога да науча от това?
• Има ли дори едно нещо, което е добре да правя за контрола 

на диабета ми, пък било то и малко (проверка на КЗ преди 
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закуска)? Как мога да го надградя?
• Има ли нещо, което мога да направя по различен начин утре, 

за да поддържам кръвната си захар в целевата зона? Какви 
различни избори или експерименти мога да пробвам тази 
седмица?

• За какво съм благодарен?
• Какви модели за подражание могат да ми помогнат, да ме 

вдъхновят и да ме насочат по-добре да управлявам диабета 
си?

• За какво мога да разчитам на приятелите и близките си, което 
ще ми помогне? Кой може да ми помогне в онлайн общност-
та?

• Какво все още мога да правя, въпреки че имам диабет?
• Какви книги, уебсайтове и ресурси могат да ми помогнат да 

подобря контрола на диабета си?
• Как мога да използвам опита си, за да помогна на другите?
• Как мога да спортувам повече? Да карам колело 15 км? Да се 

науча да играя тенис?
Тези въпроси Светли лъчи мотивират действията ми и ме 

движат напред - какво трябва да направя по-нататък?
Аз съм по-скоро оптимист, но когато започна да се вслуш-

вам в моите собствени въпроси, свързани с диабета, осъзна-
вам колко непродуктивни са много от тях - чувствам твърде 
много вина и често си правя негативна самокритика. Използ-
ването на повече мотивиращи въпроси ме кара да се замисля и 
да се съсредоточа върху решенията на проблемите, а не върху 
самите проблеми. Това е малка, но много смислена разлика.
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ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ НА ВЪПРОСИТЕ,  
КОИТО СА СВЪРЗАНИ С КОНТРОЛА НА ДИАБЕТА И 
КОИТО РУТИННО СИ ЗАДАВАМ ВСЕКИ ПЪТ,  
КОГАТО НЕЩО НЕ ВЪРВИ КАКТО ТРЯБВА.  
ВЪПРОСИТЕ, КОИТО СИ ЗАДАВАМ  
СВЕТЛИ ЛЪЧИ ЛИ СА ИЛИ МИННИ ПОЛЕТА?

Мога ли да променя формулировката на моите въпроси мин-
ни полета, за да ги направя по-конкретни и водещи до реше-
ния? Когато не мога да ги преформулирам, се опитвам да ги 
заменя изцяло с някои от въпросите светли лъчи, показани 
по-горе.

МОЛЯ ЛЮБИМИТЕ СИ ХОРА И ПРИЯТЕЛИТЕ ДА МИ 
ПОМАГАТ

Когато кръвната ми захар е извън целевата зона, приятел-
ката ми често ме връща към реалността: „Не си струва да се 
разстройваш. Това е просто едно число. Правиш всичко въз-
можно.” Тези думи понякога са ми необходими. Семейството 
и приятелите могат да помогнат като ми  посочат кога използ-
вам демотивиращи въпроси и модели на поведение.

Отнема време, търпение и постоянство, за да направя този 
начин на мислене автоматичен. 

Не мога да променя изцяло мисленето си веднага и със си-
гурност все още работя върху това търпеливо и постоянно - 
всеки ден.

КАКВО МИ ПОМАГА
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ВЪПРОСИ, КОИТО ДА СИ ЗАДАДЕТЕ:
Въпроси за Светлите Лъчи в 
начина ни на мислене.

Защо да управлявате кръвната си захар, да се храните 
по-здравословно или да спортувате е важно за вас ДНЕС? 

Как се чувствате, когато вашата КЗ е в целевата зона (3.9 
- 7.8 ммол/л)?  Как се отнасяте към хората около вас тогава?

В дните, когато сте силно мотивирани да се грижите за ди-
абета си, да се храните добре или да спортувате, какви големи 
или малки неща правите?

Какво прави тези дни различни?
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Какво ви помага да намалите нивата на стрес? Какви дей-
ности винаги ви успокояват?

Анализирайте отговорите. Какви са вашите светли лъчи - 
нещата, които можете да опитате да правите по-често? Как 
може да ги насърчите?
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Въпроси за Минните полета в 
начина ни на мислене.

Какви непродуктивни, критикуващи и обвиняващи въпроси 
често си задавате, особено когато сте разочаровани от контро-
ла на диабета си?

Помислете за дните, когато сте ядосани или сте уморени от 
диабета си. Какви фактори допринасят за тези моменти и кой 
от тези фактори може да бъде променен?

Какво във вашата обкръжаваща среда нарушава мотивация-
та ви за контрол на диабета? Какво намалява способността ви 
да правите положителен избор (храна, мислене, упражнения, 
сън)?

Помислете за дните си с най-силен стрес през последната 
седмица. Какво го причини? Кои от тези фактори са промен-
ливи?

Анализирайте отговорите. Какви са вашите минни полета 
- нещата, които можете да опитате да правите по-рядко? Как 
може да ги избегнете?
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Без ниски и високи нива на кръвната захар, 
наслада от активността и  

преодоляване на бариерите

Физическа 
активност
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АКЦЕНТИ

Физическа активност
МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ | стр. 136

• Разходка, особено след хранене и за коригира-
не на висока КЗ

• Каква е моята КЗ сега? Как очаквам да се про-
мени по време на и когато завърша физическата си актив-
ност? Трябва ли да ям допълнително или да си сложа ин-
сулин?

• Избирам дейности, които ми се струват забавни и искам да 
се занимавам с тях. Очаквам ли с нетърпение да тренирам 
утре?

• Намирам правилното начално ниво на кръвната си захар 
преди тренировка и установявам колко въглехидрати са ми 
необходими, за да го достигна.

• Премахвам бариерите пред физическата активност с по-
мощ та на тренировки у дома и приложения за упражнения

• Съхранявам глюкозни таблетки за повишаване на ниска КЗ 
навсякъде около мен и винаги ги нося с мен по време на 
упражнения

• Намалявам болус инсулина спрямо вида активност (напри-
мер: -75% за по-продължителна и интензивна тренировка, 
-30% преди ходене)

• Проследявам активността си с устройство или приложе-
ние, за да увелича мотивацията си

• Слушам подкасти, аудиокниги или гледам нещо забавно по 
време на тренировка

• Създавам си график: „Вдигам тежести сутрин в понедел-
ник, сряда и петък. Карам колело във вторник, четвъртък и 
неделя следобед. „

• Поемам ангажимент пред треньора, партньора  или прия-
телите си

• Осинових си куче: ТРЯБВА да го изведа на разходка!
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МОИТЕ МИННИ ПОЛЕТА | стр. 166

• Начин на мислене „Всичко или нищо“: „Е, нямам време за 
хубава тренировка, така че няма да спортувам сега“

• Хранене малко преди физическите упражнения: ниска КЗ 
по време на активността, висока КЗ след това

• Преяждане след упражнения
• Лошо възстановяване: недостатъчно възстановяване на 

мускулите, недостатъчно количество вода, недостатъчно 
сън

• Фокусиране върху това колко трудно за изпълнение е уп-
ражнението, докато го правя

ВЪПРОСИ, КОИТО ВСЕКИ ДА СИ ЗАДАДЕ | стр. 176
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Разходка, особено след хранене и за 

коригиране на висока кръвна захар

Ходенето е един от любимите ми светли лъчи за физическа 
активност - предсказуемо сваля кръвната захар (особено след 
хранене), помага за коригиране на високите КЗ по-бързо, от-
колкото само с корекция с инсулин, повдига настроението ми, 
лесно се прави, извежда ме навън и ми дава възможност да 
го съвместя  с други приятни занимания (обаждане на семей-
ството, слушане на подкасти, дълбоко дишане). Плюс това, хо-
денето е безплатно и може да се направи навсякъде по почти 
всяко време на деня.
Без съмнение, ходенето е една от най-важните терапии, които 
използвам всеки ден, за да допринеса за по-добрия контрол на 
диабета си, но е и една от най-недооценените.
Бях шокиран, когато започнах да измервам въздействието 
на ходенето върху кръвната си захар - оказа се изненадващо 
ефективно! Когато се разхождам по равен терен с нормално 
темпо, кръвната ми захар обикновено пада с около 0,3 ммол/л 
за 5 минути, което означава, че 30-минутна разходка често сва-
ля моята КЗ от 8,8 на 7 ммол/л. Ако се изкачвам или съм си 
инжектирал болус инсулин през последните два часа, виждам 
още по-голямо въздействие - често кръвната ми захар намаля-
ва с по 0,6 ммол/л за 5 минути или повече (от 8,8 на 5,8 ммол/л 
за 30 минути).
Данните, получени от проследяването на разходките на над 60 
000 доброволци  в програмата The Big Blue Test на фондация 
Diabetes Hands (2010-2016 г.) потвърждават моите наблюде-

МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ



137

ния. (The Big Blue Test е програма, стартирана от фондация 
Diabetes Hands за повишаване на осведомеността относно зна-
чението на физическата активност за хората с диабет.)
След 14 минути умерено ходене, всеки средностатистически 
участник установява спад на нивото на кръвната си захар с 
впечатляващите 1,7 ммол/л.

Типични промени на нивата на кръвната захар след ходене 
при високи стойности на КЗ след хранене:

Ходенето също така може да намали необходимото количество 
болус инсулин. Типичната доза ултрабърз инсулин отнема 
около 60-90 минути до пика и 3-4 часа, за да завърши напълно 
работата си. Но това е бавно! С кръвна захар от 10 ммол/л бих 
могъл да приема три единици инсулин и да изчакам 90 мину-
ти, за да започне да спада кръвната ми захар, или бих могъл да 
направя бърза разходка за 30 минути. Дори ако разходката не 
ме върне до стойност на КЗ в целевата зона, обикновено ще ме 
отведе до по-ниско и по-безопасно ниво, което да коригирам с 
малко допълнително инсулин (например 7 ммол/л).
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Разходките след хранене са особено ефективни: често се нуж-
дая от около половината доза инсулин, който бих сложил, а в 
някои случаи изобщо не си слагам инсулин (това е възможно 
за мен, защото аз предпочитам храни с много ниско съдържа-
ние на въглехидрати, за които нормалният ми болус е само 1 
или 2 единици.) Когато моята КЗ е с тенденция за повишаване 
след хранене, разходката може да помогне да я върне обратно 
в целевата зона, без да добавям повече инсулин.
Не на последно място ходенето подобрява настроението ми и 
намалява стреса, което е точно онова, от което се нуждая при 
висока КЗ.

ПРЕВРЪЩАМ ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НЕУСЕТНО 
В РУТИНА:
• НА РАБОТА | Не използвам кола или градски транспорт, 

за да отида на работа, ходя пеш за срещи с колеги и се раз-
хождам докато водя дълги разговори по телефона 

• У ДОМА | Разходка преди закуска, след вечеря, упраж-
нения в домашния фитнес кът, докато гледам шоу или по 
време на рекламите 

• ПРИ СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ | Физическа активност 
заедно с приятелите и семейството

• КРАТКИ | Паркирам на по-далечно паркинг място, качвам 
се по стълбите, правя допълнителни обиколки в хранител-
ния магазин

ПРОСЛЕДЯВАМ ЕЖЕДНЕВНАТА СИ АКТИВНОСТ С 
УСТРОЙСТВО ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ.
Използвам смартчасовник Fitbit от години, а отскоро съм с Apple 
Watch - и двете устройства са страхотни и имат безброй други 
опции, включително много приложения, които проследяват ак-
тивността ми (не е необходимо отделно устройство). Усещането 

КАКВО МИ ПОМАГА
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за напредък и постижения е пристрастяващо, а бързата обратна 
връзка (часовникът е на китката ми) е особено мотивираща. 
ИЗПОЛЗВАМ TREADMILL 
DESK( бюро с пътечка 
за бягане) в офиса 
(сериозно) - няма лесен 
начин да си направя 
стъпките за деня в работен 
ден пред компютъра.
Ние имаме късмет, че в нашия 
офис на DiaTribe има бюро с 
пътечка за бягане и това пра-
ви осъществяването на 10 000 
стъпки на ден много по-лесно. 
Това също е мястото, където 
отивам, когато имам висока 
КЗ през деня. Освен това, чес-
то мисля по-добре и работя 
по-бързо, докато вървя. Пове-
че работодатели инвестират в здравето на служителите си и 
предлагат неща като бюра за бягане на работното място, така 
че това може да е добра опция в зависимост от това къде рабо-
тите. Домашна версия може да бъде изградена със стандартна 
бягаща пътечка, бюро и малко сглобяване. Търсенето на „Как 
се прави бюро с бягаща пътечка, Fit Desk makes“ онлайн пред-
лага много примери като www.thinkspace.com/super-cheap-diy-
treadmill-desk.
ИЗПОЛЗВАМ БЮРО ВЕЛОЕРГОМЕТЪР (BIKING DESK).
Наскоро опитах едно и го намирам също толкова полезно, 
колкото е TREADMILL DESK, при това много по-евтино и 
заемащо по-малко обем. Fit Desk е добър вариант за $ 299 
(www.thefitdesk. Com / bike-desk). Ако имах място за дома-
шен офис в апартамента си, това би било първата ми покуп-
ка.
АКО НЕ УСЕЩАМ ОБИКНОВЕНАТА РАЗХОДКА КАТО 
ДОСТАТЪЧНО КАРДИО И СИЛОВА,  ОПИТВАМ ДА Я 
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НАПРАВЯ ТАКАВА КАТО 
СИ СЛАГАМ ЖИЛЕТКА С 
ТЕЖЕСТИ.
Имам 10 килограмов вариант, 
който често използвам сутрин 
и работи чудесно за подобря-
ване на сърдечната ми дей-
ност, докато се разхождам с 
кучето си.

Каква е моята кръвна захар сега? Как 
очаквам да се промени по време на и когато 
завърша активността си? Трябва ли да ям 
допълнително или да си сложа инсулин?

Разбирането и подготовката за промените в кръвната захар по 
време на физическа активност е важен светъл лъч за избягване 
на ниски нива, високи стойности и диабетни неприятности. 
Следващите три въпроса изискват малко предварително  пла-
ниране, но когато го направя, има много по-голяма вероятност 
кръвната ми захар да остане в целевата зона по време на тре-
нировка. Паралелите с шофирането на автомобил - начална 
дестинация, крайна дестинация и пътни условия - ми помагат 
да запомня последователността.

Какъв е моята КЗ в момента? (Каква е моята начална 
дестинация?) Най-малко 30 минути преди тренировка 
правя измерване с глюкомер или проверявам стойността 
на CGM и отчитам стрелката за тенденция на КЗ. Това 
не се различава от въвеждането на моята начална дести-
нация в Google Maps, когато тръгна някъде с колата си 
- трябва да знам каква е началната точка на пътуването, 
за да определя маршрута.
С колко очаквам моята КЗ да се промени по време на 
и когато завърша дейността си? (Каква е моята край-
на дестинация?) Проверявайки КЗ преди и след упраж-
нения, разработих няколко общи лични указания за раз-
личните физически активности, с които се занимавам.
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Указанията за вас вероятно ще бъдат различни и разделът 
„Какво ми помага“ по-долу споделя съвети за разработване на 
ваши собствени правила.
Прилагам тези оценки към началната си КЗ, за да придобия 
представа за очакваната от мен крайна стойност въз основа 
само на физическата активност.
Например, с начална КЗ от 8,5 ммол/л, знам, че 30-минутна 
разходка може да намали нивото до 6,8 ммол/л, докато 30-ми-
нутното каране на колело може да доведе от 8,5 ммол/л до око-
ло 5,2 ммол/л. Разбира се, в някои дни забелязвам по-големи 
или по-малки промени от очакваното, но в общия случай тези 
насоки са светъл лъч за планиране на безопасна физическа ак-
тивност.
Очакването ми за крайното ниво на КЗ след активно движе-
ние, често може да се промени в зависимост от това дали съм 
ял скоро и дали съм сложил болус инсулин и колко: въглехи-
дратите в рамките на последния час могат да увеличат крайно-
то ниво на моята КЗ, докато болус инсулинът през последните 
два часа е много вероятно да доведе до намаляване на КЗ. Това 
означава, че вместо да отида от 8,5 на 6,8 ммол/л с 30-минутна 
разходка, всъщност може да завърша на 7,8 ммол/л заради нас-
коро приети въглехидрати или на 3,8 ммол/л заради наскоро 
поставен инсулин.
След като имам някаква обща, макар и груба представа за оч-
акваното от мен крайно ниво на КЗ - имайки предвид плани-
раната активност и всяка скорошна храна или болус инсулин 
- мога да премина към последната стъпка.
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Трябва ли да изям нещо или да си сложа болус инсулин, 
за да: (i) остана в целевата си зона от 5,5 - 10 ммол/л по 
време на физическа активност; и (ii) да завърша въз-
можно най-близо до 5,5 ммол/л? (Хрумва ми аналогия 
с шофирането и информацията за пътната обстановка, от 
която се интересувам преди да потегля) Това е моят светъл 
лъч за избягване на ниски и високи стойности на КЗ: хра-
на или болус инсулин (шофиране) преди физическа актив-
ност според конкретните обстоятелства (пътни условия), 
пред които съм изправен в този ден.

Например, при начална КЗ от 5,5 ммол/л, 30-минутно колоез-
дене ще ме отведе до около 2,2 ммол/л, опасно ниска КЗ. За да 
добавя малко буфер, бих изял около 15-20 грама въглехидрати 
- достатъчно, за да ме отведат при старта от КЗ  5,5 ммол/л до 
КЗ около 8,8 ммол/л, и точно след 30 минути каране да ме вър-
нат обратно, близо до моите 5,5 ммол/л цел. (Ще кажа повече 
за вида въглехидрати по-нататък в главата.)
От друга страна, при много висока КЗ от 14 ммол/л ще имам 
нужда от малко болус инсулин преди 30-минутно каране на ко-
лело, тъй като самото упражнение ще свали кръвната ми захар 
само до около 10,5 ммол/л, което все още е по-високо от моята 
цел. Бих си сложил 1,5 единици в този сценарий, 75% по-мал-
ко в сравнение с типичната ми корекция за КЗ от 14 ммол/л.
Невъзможно е да печеля тази игра на отгатване всеки път, но 
задаването на тези три въпроса - каква е началната дестина-
ция, крайната дестинация и пътните условия - внася много по-
вече предсказуемост за нивата на КЗ и по-малко притеснения 
при ежедневните ми тренировки. Ще има различни промени 
в дозата на инсулина и количеството храна всеки път според 
обстоятелствата. Важното е да си задавам всеки път горните 
три въпроса.
В края на тази глава включих три подробни примера, които от-
говарят на тези въпроси стъпка по стъпка, заедно с обобщение 
как точно се справям с КЗ при различните видове физическа 
активност.
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РАЗРАБОТИХ СВОИ СОБСТВЕНИ НАСОКИ ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА ВИСОКА КЗ (ОКОЛО 11 
ММОЛ/Л) посредством физическа активност без да 
съм се хранил и да съм си слагал инсулин в последните 
2-3 часа преди това.
Да правя упражнения сутрин е по-лесно, тъй като в задачата 
има по-малко променливи. Целта е да си отговоря на въпроса 
„С колко ммол/л само физическата активност (без допълни-
телно приети храна или болус инсулин) ще промени моята КЗ?“ 
Повтарянето на този експеримент няколко пъти е важно, тъй 
като стойността на сутрешната  КЗ може да е различна в раз-
личните дни. След като благодарение на натрупания опит се 
сдобия с определени очаквания за КЗ след упражненията, пла-
нирането им става много по-лесно.
ИЗПОЛЗВАМ СЕНЗОР (CGM) ПО ВРЕМЕ НА 
ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ЗА ДА ПОЛУЧА ПО-
ТОЧНИ ОТГОВОРИ. 
Обратната връзка ми дава представа как се променя кръвната 
ми захар и има ли нужда да изям нещо сега, за да предотвратя 
евентуална хипогликемия. Често не чувствам симптомите на 
ниската КЗ  по време на упражнения и тук сензорът (CGM)
много ми помага.
Понякога физическата активност има непредсказуем ефект 
върху кръвната ми захар, особено, когато съм сложил болус 
инсулин скоро преди това. Не очаквам да съм перфектен в 
предвижданията си.
За мен промените в кръвната захар по време на тренировка 
изглежда се различават според:
• ВРЕМЕ ОТ ДЕНЯ | Често наблюдавам по-малък спад на 

КЗ сутрин, когато съм по-резистентен към инсулин. Това 
може да бъде предимство, когато се боря с евентуални ни-
ски стойности на КЗ по време и след физическа активност,  
защото има по-малко променливи като храна и болус инсу-
лин, с които да се съобразявам рано сутрин.

КАКВО МИ ПОМАГА
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• ИНТЕНЗИВНОСТ НА УПРАЖНЕНИЯТА | Много интен-
зивно упражнение може да увеличи или да намали кръвната 
захар. Трудно е да се предскаже, така че за безопасност аз пра-
вя предположение по подразбиране, че кръвната ми захар ще 
падне. Тези, които се състезават, също могат да видят разлика-
та между тренировките (намаляване на КЗ) и самото състеза-
ние (КЗ се увеличава заради отделяния адреналин).
• КАКВО СЪМ ЯЛ | Яденето на някои протеини и мазни-
ни преди активност често поддържа моята КЗ по-стабилна, 
отколкото ако ям само въглехидрати. Моят прием на храна за 
предходните 12 часа също понякога има значение: ако съм ял 
повече храна в определен ден, може да видя по-стабилни КЗ, 
отколкото в ден, когато почти не съм ял нищо.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: промените в базалната скорост при 
инсулинова помпа изискват 60-90 минути, за да окажат съ-
ществено въздействие върху кръвната захар, и могат да про-
дължат да влияят върху КЗ три или повече часа по-късно.
Прекъсвах инсулиновата си помпа, вместо да ям точно преди 
баскетболна тренировка, което се оказа напълно безполезно: 
тренировката понижаваше кръвната ми захар, но след нея тя се 
вдигаше до високо ниво. Промените в базалния инсулин тряб-
ва да се направят поне един час преди желаното въздействие 
върху КЗ. За мен малко количество храна преди тренировка е 
по-добър вариант за предотвратяване на ниски стойности на 
КЗ по време на тренировка, тъй като изисква по-малко пла-
ниране. Ако храната се яде в рамките на 20 минути преди за-
почване на активност, аз избирам въглехидрати, които бързо 
повишават кръвната захар. (Вижте Минните полета по-късно 
в тази глава.)
За хората на терапия с многократно инжектиране мои прияте-
ли с диабет препоръчват планиране на физическата активност  
и регулиране на стойността на базалния инсулин преди това.
Например, в един неактивен ден може да се нуждаете от по-
вече базален инсулин сутрин, докато, ако ви очаква  активен 
ден, ще имате нужда от по-малко базал през деня и в повечето 
случаи и през нощта.
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Избирам дейности, които ми се 
струват забавни и наистина искам да 
се занимавам с тях. С нетърпение ли 
очаквам да тренирам утре?

Непрекъснато трябва да си напомням, че имам ограничено 
време в живота, което означава, че трябва да се стремя да пре-
карвам колкото се може повече от него, правейки нещата, кои-
то обичам.
Един от моите светли лъчи е толкова прост, че дори изглежда 
глупаво: избирам дейности, които намирам за забавни! Знам, 
че съм открил правилната дейност, когато отговоря с „ДА“ на 
въпроса „Ще се радвам ли да се занимавам с това утре?“
Упражнението трябва да е приятно и аз твърдо вярвам, че има 
дейност и физическа активност, подходящи за всеки човек. По-
знавам хора, които обичат да тренират на бягаща пътечка преди 
работа, а други се забавляват със скално катерене във фитнеса 
след работа или колоездене 80 км преди 9 часа сутринта или 
просто отиват на разходка като следобедна почивка.

Моето упражнение „Забавление“ не е същото като 
Вашето упражнение „Забавление“

За мен ключът към забавлението при физическа активност 
е намирането на правилната комбинация от характеристики, 
които подхождат на моя характер и се вписват в жизнените 
ми ограничения (график, време, местоположение, физически 
способности):
• ИНДИВИДУАЛЕН ИЛИ ГРУПОВ СПОРТ | Обичам 

ли да бъда сам (да прочистя мислите си) или с други хора 
(имам нужда от социален контакт) по време на упражне-
ния?

• ВЪТРЕ ИЛИ НАВЪН | Обичам ли да излизам? Или живея 
на място, където упражненията на открито са много труд-
ни?

• ПРОДЪЛЖИТЕЛНО (дълго, но спокойно) ИЛИ 
ЕКСПЛУЗИВНО (кратко, но интензивно) | Наслаж-
давам ли се на предизвикателството от кратка, но много 
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интензивна активност или ми е по-приятно състоянието 
"Дзен" на по-дълги, но не толкова интензивни упражнения?

• РУТИНА ИЛИ РАЗНООБРАЗИЕ | Искам ли моето уп-
ражнение да бъде предвидимо (напр. един и същ установен 
цикъл) или различно всеки път (например маршрут, който 
винаги е различен)? 

Експериментирах с всевъзможни комбинации и това, което 
считам за „ЗАБАВНО“, се променя през цялото време. Да 
бъда навън е нещо, което ценя много повече сега, отколкото 
преди: колоездене в местен парк, разходка сутрин с кучето ми 
из квартала и разходки в почивните дни. Освен това обичам 
разнообразието и предизвикателствата, което прави силовите 
тренировки и упражненията с висока интензивност също при-
влекателни за мен.
Един от приятелите ми с диабет и основател на седмичния чат 
в Twitter #DSMA, обобщи красиво този светъл лъч в скорошен 
разговор с мен: „Когато сте намерили най-доброто упраж-
нение за вас, ще разберете. Ще се ядосате, ако го пропусне-
те, ще ви е тъжно, ако нещо ви попречи да го направите и ще 
изпитате щастие, когато излизате през вратата.“

ПОСТОЯННИ ЕКСПЕРИМЕНТИ С НОВИ ДЕЙНОСТИ И 
ПРОМЯНА НА РУТИНАТА.
Какво бих могъл да упражнявам, което ще очаквам с нетърпе-
ние и ще разведри деня ми?

АКО ДАДЕНА ФИЗИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗАПОЧВА ДА МИ 
ДОСКУЧАВА, НАМИРАМ НАЧИН ДА Я РАЗНООБРАЗЯ:
Какво мога да променя, за да направя това по-забавно или раз-
лично? Каква дейност винаги съм мислил да опитам, но нико-
га не съм?
УЧАСТВАМ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ СПОРТНИ 
СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИАБЕТА - излети, кросове, ко-
лоездачни обиколки и др., на които се събират пари за меди-

КАКВО МИ ПОМАГА
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цински изследвания.Свързването на усилията ми с по-голяма 
и висша цел добавя мотивация в онези дни, когато се чувст-
вам твърде уморен, за да тренирам.
ЗАПИСВАМ СЕ ЗА УЧАСТИЕ В СПОРТНО СЪБИТИЕ, 
ДОРИ И ДА МИ ЗВУЧИ ПРЕКАЛЕНО АМБИЦИОЗНО. 
Може да бъде всичко - от местен маратон до колоездачна оби-
колка. Поетият ангажимент обикновено подсилва желанието 
ми да изляза и да се движа, особено когато по някакви при-
чини съм занемарил обичайните си тренировки. Разбира се, 
старая се да бъда внимателен  - ако събитието е твърде амби-
циозно и реално нямам достатъчна подготовка, лесно е да го 
"издухам", когато денят настъпи.

Набелязвам желаната стойност на 
кръвната си захар преди да започна 
тренировка и преценявам колко 
въглехидрати са ми необходими, за да 
я постигна

Упражненията могат да променят кръвната ми захар бързо - 
виждал съм спадове от по 0,8 ммол/л за 5 минути, което оз-
начава 5 ммол/л спад в КЗ за малко повече от 30 минути. Това 
прави упражнението както мощно средство за намаляване на 
висока кръвна захар, така и рисково изживяване, заради въз-
можните ниски нива на КЗ.
Започването на активност при по-висока кръвна захар е един 
от моите светли лъчи за избягване на ниски нива на КЗ по вре-
ме на тренировка. Целта от 7,8 ммол/л или малко повече (в 
зависимост от активността) осигурява полезен буфер, за да се 
избегнат рисковете от хипогликемия. Аз лично установих, че 
КЗ над 11 ммол/л ме кара да се чувствам муден, раздразните-
лен и като цяло ме оставя с висока КЗ след тренировка.
Целта ми варира в зависимост от дейността, която правя и 
нейната продължителност. Например, за 90-минутно колое-
здене обикновено ми е необходима начална кръвна захар от 
около 8,8 ммол/л, докато за 30-минутна разходка е по-подхо-
дяща начална стойност от около 7,2 ммол/л.
Определено помага да знам какво и колко трябва да изям, за 
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да повиша кръвната си захар до желаната ми цел преди тре-
нировка. Например, знам, че една глюкозна таблетка (4 грама 
въглехидрати) увеличава моята КЗ с около 1 ммол/л в рамките 
на около 10 минути. Ако съм с 3,3 ммол/л знам, че имам нужда 
от четири таблетки преди упражнение, за да достигна до 7,5 
ммол/л и да мога да тренирам безопасно един час. Парче плод 
също работи добре, ако го изям приблизително 30 минути пре-
ди да започна да тренирам; обикновено хапвам ябълка.
Информацията за тенденцията (стрелката на сензора CGM) 
също е ценна - ако имам кръвна захар 7,8 ммол/л, но с две 
стрелки надолу, ще ми трябва допълнително хранене преди 
едночасово каране на колело, докато при КЗ 7,8 ммол/л с две 
стрелки нагоре - вероятно не.

ПОПЪЛВАМ:
____ (количество храна) повишава моята КЗ с _____ ммол/л в 
рамките на_____минути.
1 малка ябълка повишава моята КЗ с 4,5 ммол/л в рамките 
на 30 минути.
1 глюкозна таблетка повишава моята КЗ с 1 ммол/л в рамки-
те на 15 минути.

ИЗПРОБВАМ РАЗЛИЧНИ НИВА НА КЗ ПРЕДИ 
ТРЕНИРОВКА, ЗА ДА ОТКРИЯ КАКВО РАБОТИ ДОБРЕ 
ПРИ МЕН (7,8, 1О И 11 ММОЛ/Л).
Проверката на КЗ преди и след тренировка е най-добрият на-
чин да разбера идеалната си начална целева КЗ. Нивото на КЗ 
може да варира в зависимост от:
• ТИП УПРАЖНЕНИЕ| Едночасова разходка може да се 
нуждае от начална КЗ 7,2 ммол/л, докато при бягане може да 
е необходима начална КЗ 10 ммол/л l.
• ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УПРАЖНЕНИЕТО | По-ви-
сока начална КЗ обикновено е необходима за по-продължи-
телни упражнения.
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• ВРЕМЕ ЗА ТРЕНИРОВКА | Обикновено виждам по-мал-
ко падане на моята КЗ при сутрешна активност.

• ЧЕСТОТА НА ТРЕНИРОВКИТЕ | Редовно трениращите 
спортисти може да се нуждаят от по-ниска начална КЗ, тъй 
като организмът им е вече нагоден към тренировката и тях-
ната КЗ няма да се промени толкова много.

АКО СЪМ ПЛАНИРАЛ СКОРО ДА ЗАПОЧНА 
УПРАЖНЕНИЕ И МОЯТА КЗ Е МНОГО НИСКА (НАПР. 
3,3 ММОЛ/Л), ЯМ ИЛИ ПИЯ НЕЩО, КОЕТО СЪДЪРЖА 
ВЪГЛЕХИДРАТИ - ТОВА ЩЕ УВЕЛИЧИ КРЪВНАТА МИ 
ЗАХАР ДО БЕЗОПАСНО НАЧАЛНО НИВО.
Прочетете повече за това в Минни полета „Хранене непосред-
ствено преди упражнения“. Въпреки че може да е дразнещо, 
от решаващо значение е да изчакате, докато КЗ се повиши до 
безопасно ниво, преди да започнете някаква дейност.

Премахвам бариерите пред 
упражненията с помощта на 
домашен фитнес кът и приложения за 
упражнения

Физическата активност може лесно да бъде изтласкана на задно 
място, когато времето не ми достига. Най-ефективният светъл 
лъч за редовни упражнения, който открих за себе си, е домаш-
ната тренировка. Вече не е нужно да търся допълнително сво-
бодно време, за да отида до фитнес залата и да се изпотя добре.
Приложенията за смартфон и няколко домашни уреда за уп-
ражнения предлагат един добър набор за тренировки и предиз-
викателства - различни движения, диапазони на повторение, 
редуване и време за изпълнение. Въпреки че е далеч от раз-
нообразието, което предлага една напълно оборудвана фитнес 
зала, като цяло мога да получа 80% от качеството на трениров-
ката във фитнес зала срещу 5% от разходите в собствения ми 
дом за по-малко време.
Направих си малък кът с домашни тренировъчни съоръжения, 
който се изплати за няколко месеца. Дори купих някои от не-
щата втора ръка от гаражни разпродажби!
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• KETTLEBELLS ($ 10 - $ 50) са 
чудесни за люлки с две ръце, кле-
кове и преси.

• PULL-UP BAR ($ 25), който се за-
кача на рамката на вратата.

• A WEIGHTED VEST ($ 30), кое-
то прави ходенето и бутането 
по-трудно.

• RESISTANCE BANDS ($ 15) за 
упражнения на раменете и гърдите.

• DUMBBELLS ($ 5- $ 30), които помагат за работа на по-мал-
ки мускулни групи, като на ръцете и раменете.

• A YOGA MAT ($ 20) за разтягане.
Домашните тренировки също са по-лесни с помощта на спе-
циалните приложения за смартфон, таблет и смарт-часовник. 
Харесва ми, че цените за изпробване на различните приложе-
ния са ниски ($ 0 - $ 5) - ако нещо не работи за мен, винаги 
мога да го изтрия, а спектърът от предложения е поразителен: 
силови тренировки, бойни изкуства, йога и др.
Ето някои от приложенията, които са полезни за мен:
• 7 МИНУТНА РАБОТА (7minuteworkout.jnj.com) | Трени-

ровки, за които не е необходимо оборудване, които са изклю-
чително ефективни, много разнообразни и базирани на мое-
то ниво на умения и енергия в този ден. Прекрасният дизайн 
и инструкциите на екрана са едни от най-добрите, които съм 
виждал.

• YOGA STUDIO (yogastudioapp.com) | Забележително при-
ложение за правене на йога и разтягане у дома, не е необхо-
димо оборудване или опит.

• MYWOD (dreamworkshopapps.com/mywod) | Страхотни 
таймери за правене на домашни тренировки без никакво 
оборудване.

• ДРУГИ ПОПУЛЯРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ за физически уп-
ражнения, които не изискват оборудване, са Fitness Buddy, 
Full Fitness и Fitstar. Нови приложения се появяват всеки ден, 
така че се старая винаги да експериментирам с това, което 
излиза.
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НЕПРЕКЪСНАТО СЕ СТРЕМЯ ДА НАМАЛЯВАМ 
БАРИЕРИТЕ, КОИТО МИ ПРЕЧАТ ДА ПРАВЯ 
УПРАЖНЕНИЯ, посредством използване на домашния 
ми фитнес кът, разходки, тичане, колоездене и др.
За мен предимствата на упражненията у дома (удобство, спес-
тяване на време, рутина, уединение) драстично превишават 
недостатъците (по-малко разнообразие, по-ниска интензив-
ност, няма хора наоколо).
СЛЕДЯ за най-препоръчваното, най-популярно и най-
ново приложение в GOOGLE PLAY (ANDROID) ИЛИ 
APPLE APP STORE и го изпробвам.
Повечето са безплатни или струват по-малко от чаша кафе, а 
всъщност биха могли да променят живота ми.

ТАБАТА | Това е едно интензивно упражнение, което 
трае 20 секунди, следват 10 секунди почивка и това се 
повтаря 8 пъти = общо 4 минути. Добър вариант за мен е 
редуването на различни упражнения: 20 секунди лицеви 
опори, 10 секунди почивка, 20 секунди клякания с телес-
но тегло, 10 секунди почивка, повторено 4 пъти. Често 
си измислям тренировки тип табата, като избирам от раз-
лични упражнения: лицеви опори, клекове, вдигане на 
тежести, планк, подскоци, упражнения с гири и др.
УПРАЖНЕНИЕ/ПОЧИВКА В СЪОТНОШЕНИЕ 1:2  
Правя интензивно упражнение _____ (бягане, ходене, ко-
лоездене, скачане на крикове, клякания) 30 секунди; по-
чивам 60 секунди. Повтарям 4-6 пъти. Други опции са 20 
секунди: 40 секунди или 1 минута:2 минути.

Проследявам активността си с 
устройство или приложение, за да 
добавя мотивация и приятелска 
конкуренция

Подобно на калориите в храната и захарта в кръвта ми, актив-
ността не е лесна за количествена и качествена преценка - трудно 
е да разбера колко съм активен, освен ако всъщност не го измеря.

КАКВО МИ ПОМАГА
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Проследяването на активността е един от моите светли лъчи 
по три причини: Мотивиран съм от показваните данни, оби-
чам да постигам неща (дори и да са произволни) и се радвам 
на предизвикателствата.
Аз нося тракер (устройство за проследяване на активността) 
на китката си всеки ден и се стремя да правя по 10 000 стъпки. 
Тогава дори да нямам възможност за истинска „тренировка“, 
знам, че постигането на тази цел е достатъчно, за да отговаря 
на препоръчваните нива за ежедневна активност. През послед-
ната година регистрирах 4,6 милиона стъпки (над 12 000 на 
ден), много повече, отколкото ако не бях проследявал актив-
ността си.
Тракерите имат репутацията на неща, които скоро се озовават 
прибрани в някое чекмедже, но аз ги използвам редовно по 
няколко причини:

Проследяването на активността променя поведе-
нието ми и ме прави още по-активен - незабавната 
обратна връзка ми позволява да знам в момента какво 
точно правя. Броят на стъпките, които съм направил, 
отбелязан от тракера върху китката ми е обективно из-
мерване на това колко съм активен - и в резултат, мога 
бързо да променя поведението си. Когато посещавам 
семейството си (в едно предградие на Финикс), тряб-
ва да се принудя да ходя на квартални разходки през 
целия ден, защото в този град всичко се върти около 
автомобилите. Докато пътувам, аз често се разхождам 
нагоре-надолу по пътеките в самолета, из летищата 
или се качвам и слизам по стълбите до хотелската си 
стая.

Без проследяване на активността = Нямам представа 
колко се движа

Една единствена цел. Стремя се към 10 000 стъпки 
всеки ден. Това е едно число - или го „заковавам“, или 
не. За разлика от тази ясно изразена цел, намирам, 
че повечето цели при упражненията са формулирани 
объркващо (например, какво представлява „умерена“ 
или „силна“ активност?) и разчитат твърде много на 
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проследяване на времето с часовник (например 150 
минути седмично). Когато е станало 20:00 ч и виж-
дам, че съм на 9 500 стъпки, ще направя бърза раз-
ходка или ще крача из къщата, за да стигна своите 10 
000 стъпки. Това странно ли е? Може би. Но за мен 
наличието на ясна цел е много важно.
Без осъждане, мотивираща обратна връзка. Докато 
нивата на кръвната захар лесно могат да се възпри-
емат  като оценка - „14,7 ммол/л? Уф, какъв неус-
пех! ”, данните за активността ми се струват много 
обективни:„ Добре - днес съм извървял 2500 стъпки.“ 
Вместо да се чувствам виновен, обикновено просто 
се чувствам мотивиран да бъда по-активен. Тракери-
те за проследяване на активността обикновено имат 

включени насърчаващи 
фрази или поздрави за 
постигане на определе-
ни основни етапи (напр. 
на екрана се появява: 
„Ти си почти там!“ Или 
„Изминахте дължина-
та на Япония, откакто 
се присъединихте към 
нас!“), освен това осигу-
ряват и седмични докла-
ди за напредъка.

Усещане за напредък във времето. Приложения като 
Strava, Fitbit и много други улесняват преглеждането 
на нивата на активността ми в течение на една година, 
като изграждат усещане за напредък, надграждане и 
мотивация. Когато е 15 декември и ми липсват 300 км 
от 3000 колоездачни км за годината, съм по-мотиви-
ран да се кача на колелото.
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ИЗПОЛЗВАМ ТРАКЕР (устройство за проследяване 
на активността) - ТОВА ДРАМАТИЧНО ПРОМЕНИ 
МОЕТО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ПО-ДОБРОТО.
Броят на опциите се увели-
чава всеки ден, така че ето 
няколко начина за избор:
• Приятели или членове на 

семейството използват 
ли определена марка? Ус-
тройства като Fitbit ви поз-
воляват да имате „прияте-
ли“, което определено допринася за предизвикателството и 
мотивацията.

• Помислете дали има други функции в устройството освен 
проследяването на активността. Някои устройства са само 
за проследяване на активността, докато по-функционални-
те смарт-часовници могат да предложат и други предимства 
(преглед на CGM данни на китката, използване на други при-
ложения и т.н.). И двете имат плюсове и минуси и аз съвет-
вам да прочетете повече отзиви, преди да вземете решение.

• Ако цената е проблем, по-евтиното устройство все пак рабо-
ти чудесно. Обикновено малко по-скъпите тракери могат да 
се синхронизират с телефона ($ 20 - $ 75) и предлагат пове-
чето от предимствата на устройствата от по-висок клас.

• Попитайте вашия работодател за отстъпки - големите компа-
нии често имат уелнес програми за служителите си.

ИЗПОЛЗВАМ APPLE HEALTH APP (IPHONE), GOOGLE 
FIT (ANDROID) ИЛИ ПОМОЩНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРАВЕНИ КРАЧКИ 
АВТОМАТИЧНО И БЕЗПЛАТНО.
Недостатъците са, че тези приложения нямат толкова много социа-
лен и игрови компонент и трябва да носите телефона със себе си.

КАКВО МИ ПОМАГА
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Винаги имам средства за коригиране 
на ниски нива на КЗ в себе си 
(глюкозни таблетки) и винаги ги нося 
по време на физическа активност

Има само едно нещо по-лошо от това да имаш ниска КЗ по 
време на упражнение: да нямаш под ръка храна, с която да я 
коригираш.
Това ми се случваше често, докато не разкрих основния про-
блем: не мога да разчитам, че никога няма да забравя да по-
пълня запаса си от глюкозни таблетки; Трябва да обвържа това 
с непосредствено обкръжаващата ме среда.
Моето решение беше просто:
Съхранявам глюкозни 
таблетки и захарни бонбони 
Smarties навсякъде около 
себе си. Имам няколко в моя 
екип за колоездене, няколко в 
джобовете, тонове в раницата 
ми и няколко до входната вра-
та, където държа ключовете си. 
Поръчвам ги в насипно състоя-
ние онлайн, така че винаги имам много наоколо.
Рядко забравям да попълня запасите си, тъй като обкръжение-
то ми почти гарантира, че ще помня за това. Единственото, 
което трябва да направя, е да поръчам още, когато количество-
то им започва да се изчерпва. За щастие, това също е по-лесно 
да се запомни, тъй като гледката на празни опаковки навсякъ-
де служи като напомняне за презареждане.
Едно от минните полета при физическата активност е свързано 
с предположението: „Не, няма да направя ниска КЗ. Моята КЗ 
сега е 10 ммол/л и излизам само за 20 минути.” Доста често 
съм съжалявал за тази логика, ето защо сега използвам твърдо-
то правило: ВИНАГИ трябва да нося със себе си глюкозни 
таблетки, без значение каква е моята начална КЗ. Нищо не 
е по-досадно от това да караш 30 минути колело и да се наложи 
да спреш на бензиностанцията и да похарчиш 5 долара, за да се 
погрижиш за ниската си КЗ с нежелана храна (джънкфуд).
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НАМИРАМ ЛЕСНО ПРЕНОСИМИ СРЕДСТВА ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПОГЛИКЕМИЯ  И ГИ СЪХРАНЯВАМ 
БЛИЗО ДО УРЕДИТЕ МИ ЗА СПОРТ ИЛИ БЛИЗО ДО 
ВХОДНАТА ВРАТА.
Променям непосредствената си среда, така че да намалее „не-
обходимостта да помня”. Страхотната книга „Организираният 
ум: мислене в епохата на претоварване с информация" от д-р 
Даниел Левитин споделя някои добри идеи в тази посока.

НЕ е задължително да лекувам хипогликемията си 
ЕДИНСТВЕНО с глюкозни таблетки или захарни 
бонбони, но средството за това трябва да бъде малко, 
леко и да се побира в джоба или в малка чантичка с цип.
Както е отбелязано в главата за храненето, твърдите бонбони, 
желираните бонбони и мини кутиите за сок също могат да се 
използват удачно.

НИКОГА НЕ НАПУСКАМ ДОМА СИ, БЕЗ СРЕДСТВА 
ЗА КОРИГИРАНЕ НА НИСКА КЗ И СИ ВЗИМАМ 
ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО СМЯТАМ ЗА НЕОБХОДИМО, 
дори ако кръвната ми захар е висока точно преди това. Нико-
га не знам какво може да се случи.

Намалявам болус инсулин въз основа 
на вида активност (например -75% за 
упражнения за издръжливост, -30% 
преди ходене, без промяна за силова 
тренировка)

Активността може да допринесе към ефекта на инсулина, 
което означава, че болус от 1 единица преди каране на колело 
всъщност може да понижи моята КЗ, както биха го направили 
2 или 4 единици болус. Лесно е да забравя това, когато съм 
притиснат от времето и прескачам диабетната математика, 
която трябва да правя. Резултатът, разбира се, е досадна (и по-

КАКВО МИ ПОМАГА
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тенциално много опасна) ниска КЗ по време на активност.
Значително намаляване на болус инсулина преди и по време на 
активност помага за борба с хипогликемията и поддържане на 
КЗ в целевата зона. Този светъл лъч звучи толкова очевидно, но 
никой не ми го обясни, след като ми беше поставена диагнозата.
За колоездене или друга кардио-тренировка за издръжливост 
използвам 75% намаление на болус инсулина за храна или за 
корекция. Това означава, че ако трябва да си сложа 4 единици, 
за да докарам кръвната си захар до целта си преди упражнени-
ята, вместо това ще си сложа една единица. Прилагам същата 
логика, ако ям въглехидрати по време на активност и след нея 
- болус инсулин от 2 единици за храна става 0,5 единици. При 
мен ходенето се нуждае от 30% намаляване на болуса, докато 
силовите тренировки не изискват никаква промяна.
Опитвам се да определя намалението на болуса въз основа на 
обстоятелствата, пред които съм изправен - за кратка разходка 
от 20 минути, когато моята КЗ е 12 ммол/л, ще е необходи-
ма пълна болусна доза (без намаление), докато за 90-минутно 
изкачване, когато го започвам с 4,5 ммол/л КЗ, ще са ми нуж-
ни поне 30 грама въглехидрати и никакъв болус. Както казах 
по-рано, това за мен е като да проверя началната и крайната 
си дестинация и пътните условия, пред които съм изправен 
преди да потегля.
Упражненията правят тялото по-чувствително към инсулина 
след приключване на активността - ефект, който може да про-
дължи половин ден или повече. За хранене след тренировка, 
изискващо 3 единици, понякога трябва да намаля болус инсу-
лина до 2 единици. Всичко зависи от това колко интензивна 
е била тренировката, каква е кръвната ми захар и какво ям. 
Нощните ниски нива също са по-чести след упражнения, кое-
то означава, че може да се наложи и намаляване на базалния 
инсулин. При мен базалните нужди от инсулин при физичек-
ска активност се нуждаят от малка промяна, но познавам ня-
кои хора, които се нуждаят от големи промени на базала след 
упражнения (например, 50% намаление за нощта). Подобно 
на другите светли лъчи в тази книга, наблюдението на кръвна-
та захар преди, по време и след упражнения и внимателното 
експериментиране с инсулиновите дози са ключови за намира-
нето на това, което работи за вас.
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ВНИМАВАМ МНОГО, КОГАТО ОПРЕДЕЛЯМ ДОЗАТА 
БОЛУС ИНСУЛИН ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД 
ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
Активността се добавя към понижаващия кръвната захар 
ефект на инсулина, което означава, че по-малките дози болус  
инсулин могат да помогнат да се избегне хипогликемия.

НАМАЛЯВАМ С РАЗЛИЧЕН ПРОЦЕНТ БОЛУСА, В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
Когато имам по-висок риск от понижаване (по-интензивна 
активност, по-продължителна активност, по-малко храна, по-
ниска начална КЗ), намалявам с по-голям процент дозата на 
болус инсулина.

ПРОВЕРЯВАМ КЗ ПРЕЗ НОЩТА (ИЛИ ИЗПОЛЗВАМ 
СЕНЗОР И АЛАРМИТЕ МУ) СЛЕД ИНТЕНЗИВНА 
ФИЗИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
Подобряването на чувствителността към инсулин след упраж-
нения може да продължи повече от 12 часа.

Слушам подкасти, аудиокниги или 
гледам нещо забавно по време на 
тренировка

Кой казва, че упражнението трябва да бъде страдание?
Един от любимите ми светли лъчи е да използвам упражнени-
ята и за забавление, и  като възможност за обучение: гледам 
любимо шоу по телевизията или филм, слушам аудиокниги, 
подкасти или TED Talks (това са видеоклипове, заснети от 
лектори експерти в образованието, бизнеса, науката, техноло-
гиите). Непрекъснато ме изумява златната мина от отлично, 
безплатно съдържание, която става все по-богата.
Да слушам музика със слушалки също е много подходящо за 
повечето дейности и помага да се разсея и да добавя свежест 
в моята тренировка.
Мой бивш колега от DiaTribe свали 45 кг за една година, 

КАКВО МИ ПОМАГА
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най-вече заради една голяма промяна: един час на ден ходеше 
по бягаща пътека докато гледаше Netflix. Разбира се, той на-
прави и други промени в начина си на живот, но превръщането 
на упражненията в положителен момент (източник на забавле-
ние) допринесе много за неговия успех.

ДОБАВЯМ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ НАУЧАВАМ НЕЩО 
НОВО ПО ВРЕМЕ НА УПРАЖНЕНИЯ:
Слушам подкасти. Никога в историята на човечеството досега 
не е имало такъв обем от голямо и лесно достъпно превъзход-
но, безплатно съдържание. Някои от любимите ми са Шоуто 
на Тим Ферис, NPR's How I Built This и TED Radio Hour, под-
кастът на Тони Робинс, Malcolm Gladwell’s Revisionist History. 
Подкастите стават все повече и може да намерите буквално по 
всяка тема, която може да ви интересува.

• КАК ДА ИЗТЕГЛЯ ПОДКАСТ? | Ако имате устрой-
ство на Apple (iPhone, iPod, iPad), използвайте прило-
жението Podcasts - то трябва да бъде предварително ин-
сталирано на вашето устройство или да бъде изтеглено 
от App Store. Ако имате устройство с Android, изтеглете 
приложението Stitcher от магазина на Google Play. След 
като имате едно от тези приложения, можете да се абони-
рате за различни подкасти и да изтегляте епизоди.

НАМИРАМ КНИГИТЕ, КОИТО СЪМ ПЛАНИРАЛ ДА ПРОЧЕТА 
ОТ СТО ГОДИНИ И ГИ СЛУШАМ В АУДИО-ВАРИАНТ.
Приложението Overdrive е грандиозно, ако имате библиотечна 
карта, тъй като позволява безплатно заемане на аудиокниги и 
електронни книги от вашата местна библиотека. Audible също 
предлага голяма библиотека от аудиокниги и месечен план.

СЛУШАМ TED TALKS по време на упражнение (ted.com 
или app на устройствата android & apple).
Обичам да научавам повече за различни неща в живота, което 
превръща TED TALKS в истинско лакомство.

КАКВО МИ ПОМАГА
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Правя седмичен график за планиране 
на активността си: "Вдигам тежести 
в понеделник, сряда и петък сутрин. 
Карам колело във вторник, четвъртък 
и неделя следобед."

„Ключът е не да давате приоритет на това, което е 
във вашия график, а да планирате приоритетите си.“

Стивън Коуви 

В своята грандиозна книга „7 навика на високоефективните 
хора“ великият мислител в областта на управление на времето 
Стивън Коуви класифицира дейностите като микс от спешни 
- неспешни и важни - неважни. Според него най-трудната ка-
тегория са „важните“ дейности, които „не са спешни“.
Точно там попадат физическите упражнения.
Коуви твърди, че най-добрият начин за осъществяване на тези 
дейности е тяхното планиране; в противен случай всички дру-
ги дейности, които сте определили като спешни, ще запълнят 
целия ви ден.
Не бих могъл да съм по-съгласен. Упражненията, изпълнявани 
по предварително съставен график са светъл лъч за мен в по-
следните няколко години.
Опитах няколко различни подхода, но ето какво остана:
• ФИТНЕС УПРАЖНЕНИЯ У ДОМА | Понеделник, сряда 

и петък сутрин за 15-30 минути преди работа.
• КОЛОЕЗДЕНЕ | Вторник и четвъртък следобед за 45-60 

минути и едно по-дълго в събота или неделя.
В моя мечтан свят бих спортувал сутрин преди работа всеки 
ден - това е страхотен начин без инсулин да коригирам висока-
та си сутрешна кръвна захар, подобрява дневните ми кръвни 
захари, прави хипогликемията през нощта далеч по-малко ве-
роятна, изчиства главата ми и е ведро начало на целия ми ден. 
Но сутрешните упражнения просто не са възможни в много от 
дните, тъй като често лягам твърде късно и се събуждам с мал-
ко свободно време или много зор. Аз съм нощна птица, която 
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се стреми да бъде сутрешна личност.
Като решение съм пригодил графика си въз основа на предпо-
читаните от мен дейности и свободното ми време в различни 
дни от седмицата. Почти винаги мога да намеря 15 минути 
сутрин, за да направя домашна тренировка, преди да започна 
работния ден, поради което тренирам усилено преди работа у 
дома три пъти седмично. Тъй като сутрин карането на вело-
сипед просто няма как да се случи, промених очакванията и 
графика си: „Ще карам колелото си като следобедна работна 
почивка.“
Тази фина промяна всъщност доведе до огромна психологи-
ческа промяна. Когато в миналото се канех да карам колелото 
си сутрин, а не успявах, чувствах това като неуспех и се драз-
нех от себе си. Сега, когато планирам карането на колело в 
следобедните часове като част от графика си, премахнах тези 
негативни чувства.
Все още има дни, в които не мога да намеря време да се по-
изпотя, но този груб график помогна изключително много. И 
когато открия, че казвам: „Няма достатъчно време за упражне-
ния“, просто си спомням: дори най-натоварените хора на пла-
нетата намират време да спортуват.
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НАМИРАМ ПОДХОДЯЩО МЯСТО, НА КОЕТО ДА 
ОКАЧА ГРАФИКА СИ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
Това може да бъде обикновено вписване в календара на стена-
та или на бюрото ми. Създаването на събитие в телефона също 
работи добре.

ЕКСПЕРИМЕНТИРАМ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 
ГРАФИЦИ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, например за 
различното време от деня (сутрин - следобед - вечер) или 
дните от седмицата (делнични дни - почивни дни). Преценя-
вам кой тип график носи най-голяма вероятност да се упраж-
нявам и да се наслаждавам на тренировката.

СТАРАЯ СЕ ДА БЪДА ОБЕКТИВЕН И ДА ПРОМЕНЯ 
СВОИТЕ ОЧАКВАНИЯ, КОГАТО ТРЕНИРОВКАТА НЕ СЕ 
СЛУЧВА В ПЛАНИРАНИЯ СРОК.
Реалистични ли са очакванията ми за това какво мога да на-
правя? Какво друго мога да опитам?

Поемам отговорност пред приятел, 
партньор, група или клуб за 
упражнения

Когато се упражнявам в група, времето лети и заниманията 
са толкова по-приятни. По-малко вероятно е да се откажа, ако 
се уговоря да карам колело с приятел или да отида на фитнес 
заедно с брат ми. Някои от приятелите ми предпочитат да се 
упражняват само в група, защото това решава много проблеми 
от сорта: (i) „не знам какво и как да правя“; (ii) „нямам мотива-
ция да се занимавам самостоятелно“; и (iii) „все нямам време 
да се упражнявам самостоятелно.“
Ако започвате някакъв нов спорт е много по-лесно да го напра-
вите с партньор, особено такъв, който вече е запознат с него. 
В колежа започнах да вдигам тежести, защото съквартирантът 

КАКВО МИ ПОМАГА
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ми беше бодибилдър - той търпеливо научи слабото ми 18-го-
дишно "аз" как да вдига тежестите правилно, съвети, които 
спазвам и до днес. Наслаждавам се на спорта много повече, 
когато се науча от самото начало на правилните движения.
Но с моя натоварен професионален график се оказвам между 
две противоположни сили: да поема отговорност пред партньора 
или групата, с които спортувам или да имам свобода и самостоя-
телност, за да впиша упражненията в моя график. По принцип 
спортувам соло в натоварените делници и се опитвам да намеря 
любим човек или приятел, който да се присъедини към мен за 
заниманията ми през почивните дни. В моя идеален свят обаче 
винаги бих имал някой до себе си по време на тренировка.
Партньорът може да преобрази времето ми за тренировка от 
още едно нещо в списъка със задачи в приятен акцент за деня.

НАМИРАМ ЧОВЕК, КОЙТО ИМА ПОДОБНО НА 
МОЕТО НИВО НА УМЕНИЯ (ИЛИ НЯКОЙ, КОЙТО 
ИСКА ДА МЕ ТРЕНИРА). Разказвам на някого за постиже-
нията си, ако започна да тренирам нов спорт. Това може да 
бъде любим човек, приятел, треньори т.н.
ЗАПИСВАМ СЕ В ГРУПА ЗА УПРАЖНЕНИЯ ИЛИ В 
МЕСТНИЯ СПОРТЕН КЛУБ  (БЯГАНЕ, КОЛОЕЗДЕНЕ). 
Онлайн сайтове като meetup.com и местните спортни магази-
ни са чудесни места за търсене на подходящи групи.
СВАЛИЛ СЪМ СИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНА 
АКТИВНА ДЕЙНОСТ, КАТО STRAVA, FITBIT И ДРУГИ.
„Следя“ приятелите си, окуражавам ги и ги предизвиквам. Прило-
женията са много приятелски настроени. Дори използваният език 
- „Наздраве“ на Fitbit и „Kudos“ на STRAVA говори за положи-
телната атмосфера, която тези приложения искат да насърчават. 
Според Amy McDonough от Fitbit всеки допълнителен „приятел“ 
в платформата увеличава активността със 750 стъпки на ден.

КАКВО МИ ПОМАГА
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Осинових куче: 

ТРЯБВА да се 

движа!

След като публикувах няколко 
статии в колонката си в diaTribe, 
посветени на физическата ак-
тивност, няколко читатели ми 
написаха за своя светъл лъч: 
имат куче. Винаги съм смятал, 
че това е мило и умно, но не го 
бях обмислял сериозно.
Един от въпросите относно до-
кументацията за осиновяване 
на нашия миниатюрен шнау-
цер, Сенча (името Сенча идва 
от любимия ни японски зелен чай), беше: 

"Какъв е планът ви  
за ежедневна физическа дейност?"

Това питат, преди да можете да отведете кучето у дома.
Да се сдобиете с куче е голяма отговорност и не всеки би я 
поел. Но като истински светъл лъч Сенча веднага вгради до-
пълнителна активност в моя ден - трябва да я извеждам на 
разходка всяка сутрин и вечер, което помага на моята кръвна 
захар в най-трудните часове от деня. И дори в най-лошите ми 
дни, Сенча ме посреща, размахвайки ентусиазирано опашка, 
когато влизам у дома. С други думи, кучето ми е светъл лъч 
както за физическата ми активност така и за подобряване на 
настроението ми - всичко в един пакет!
При някои хора кучетата осъществяват реална и голяма про-
мяна. Гледайте това забележително видео (https://youtu.be/
Rm0qYRWQpZI) - всеки път се трогвам! - за Ерик и осинове-
ното му от приют куче, Пийти. Ерик има диабет тип 2 и свали 
забележителните 60 килограма след осиновяването на Пийти. 
Цялото мислене на Ерик се промени, той започна да бяга и 
най-накрая имаше възможността да направи големите проме-
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ни в живота си - защото беше отговорен пред друго същество. 
Обичам думите, с които завършва видеото: „Аз ли го спасих  
или то спаси мен?“
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Манталитет „всичко или нищо“:  
„Е, нямам цял час на разположение, 
така че не мога да се упражнявам“

Откакто се помня, аз съм активен човек, което има и своята 
тъмна страна: да мисля за „упражненията“ максималистично 
- всичко или нищо, искам да се изпотя доста и да се натоваря 
максимално или по-добре изобщо да не започвам.
Фитнес залите,  рекламите на бодибилдъри с огромни мускули 
и изваяните тела по телевизията доста вдигнаха летвата.
За съжаление, този начин на мислене е минно поле за онези 
дни, в които просто нямам време: "Нямам час свободно време, 
така че днес не мога да се упражнявам." Това е повърхностно 
и нелогично извинение, но аз го правя през цялото време.
Много по-добър начин на мислене що се отнася до упражне-
нията е формулировката:

„Пет минути активност бие  
нула минути активност.“

Този освобождаващ рефрен прави нещата по-възможни да се 
случат. Нямам нужда да се сравнявам с това, което виждам да 
правят спортисти от световна класа  в YouTube: "Аз никога 
няма да мога да направя такова нещо" или ""Трябва ми много 
време в залата, за да се доближа до това" и вече съм демоти-
виран. Дали изобщо започвам да спортувам? - Не. Но, мога 
ли да направя малко повече от нищо сега? Да. Дори ако това е 
10-минутна разходка през обедната почивка.

МИННИ ПОЛЕТА  
ПРИ ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ 
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Най-често си спомням за това предизвикателство, когато ходя 
на конференции за диабет, където обикновено графикът ми е 
зает от ранна сутрин до късна нощ. Толкова много неща има 
да се направят по време на конференция, че упражненията из-
глеждат напълно несъвместими и дори не ми минава през ума, 
че мога да спортувам. Когато си спомня, обаче, че "пет минути 
активност бие нула минути", винаги ми хрумва нещо: 50 под-
скока от място в хотелската стая или лицеви опори, велоер-
гометъра във фитнес залата за шест минути, 25 клякания или 
дори качване и слизане по стълбите до моята хотелска стая.
Физическата активност също така обикновено ни се натрапва 
като „направи го, за да живееш по-дълго“. Но когато днес съм 
много зает, е трудно да дам приоритет на дългата игра и е мно-
го лесно да се оправдая с „нямам време сега“.
Както споменах в главата "Начин на мислене", дългосрочни-
те мотиватори работят само за някои хора, само за известно 
време. Аз се опитвам да се съсредоточа върху краткосрочните 
причини да направя нещо днес. ЗАЩО да направя някакво уп-
ражнение ДНЕС ще е добре за мен. И изброявам всички стра-
хотни незабавни печалби:

• Намалява кръвната ми захар (през повечето време).
• Намалява нуждите ми от инсулин и подобрява чувствител-

ността ми към инсулин.
• Повдига настроението ми, подобрява взаимоотношенията 

и позитивността ми и намалява нивата на стрес, което от 
своя страна помага на моята КЗ.

• Увеличава производителността ми.
• Помага ми да спя по-добре, което също помага за по-добри 

нива на КЗ за следващия ден.
• Помага ми да генерирам нови идеи.

Да си напомня всичко това помага за преодоляване на тенден-
цията за пренебрегване на физическа активност, когато съм 
уморен, стресиран и се чувствам претоварен. Един час, ин-
вестиран във упражнения, всъщност ще ме направи по-про-
дуктивен в работата. От тази гледна точка упражнението не е 
вид дейност "ще го направя, ако имам време", а необходимост, 
част от ежедневния ми график, която не се различава от зареж-
дането на лаптопа или миенето на зъбите.
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"ДА СЕ УПРАЖНЯВАМ" НЕ ОЗНАЧАВА 
АВТОМАТИЧНО  60 МИНУТИ ИНТЕНЗИВЕН СПОРТ
Когато времето е от съществено значение: „Пет минути актив-
ност бие нула минути.“

ПОСТОЯНСТВОТО Е ПО-ВАЖНО ОТ 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА И ИНТЕНЗИВНОСТТА, 
ОСОБЕНО АКО ДЕНЯТ МИ Е НАТОВАРЕН.
Правя пет пъти седмично по 10 минути упражнения всеки ден 
вместо една цяла 50-минутна сесия.

ПРЕНАСОЧВАМ МИСЛИТЕ СИ ОТ ПОЛЗАТА 
ОТ СПОРТА ЗА ЗДРАВЕТО КАТО ЦЯЛО КЪМ 
КРАТКОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ ЕЖЕДНЕВНАТА 
АКТИВНОСТ.
Защо  да раздвижа тялото си сега ми е от полза в този момент?

Хранене малко преди започване на 
упражнения: ниско ниво на КЗ по 
време на активност, висока КЗ след 
активност

Храненето преди тренировка е чудесен начин да започнете с 
по-високо ниво на кръвната захар (например 8,8 ммол/л) и да 
предотвратите ниска КЗ. Въпреки това, упражненията забавят 
храносмилането, създавайки проблем с времето, необходимо 
за усвояване на храната: ако се храня малко преди началото 
на упражнението, глюкозата от храната може да не попадне 
в кръвта ми, докато не приключа дейността си. Това води до 
двойно преминаване през минно поле  - ниска КЗ по време на 
тренировка (храната не е усвоена), а след това - висока КЗ след 
тренировка. Бам!
Следващата снимка показва точно как изглежда това минно 
поле - изядох ябълка малко преди началото на тренировка 
(17:05), видях спад на кръвната си захар по време на трени-

КАКВО МИ ПОМАГА
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ровката ( между 17:15 ч. и 18:15 ч.), а след това ябълката се 
усвои и бързо увеличи кръвната ми захар след като завърших 
(между 18:45 ч. и 20:00 ч.). Тази закуска трябваше да вдигне 
кръвната ми захар до целта ми от 8,8 ммол/л, преди да започна 
да тренирам, но напълно обърках времето.

Въпреки че решението е очевидно - не яжте малко преди да 
започнете да се упражнявате - на практика може да бъде слож-
но да се изчисли времето. Храните се различават значител-
но по това колко бързо повишават кръвната захар. Сандвич 
от пълнозърнест хляб може да не повиши кръвната ми захар 
до максималното си ниво 30 минути или повече (особено ако 
има малко мазнина, като сирене или авокадо), докато няколко 
таблетки глюкоза обикновено правят това за 5-10 минути.
Най-добре се получава, когато променям това, което ям, въз 
основа на времето, с което разполагам. Ако моята КЗ е 5,5 
ммол/л и ще карам колелото си след 10 минути, имам нужда 
от нещо като глюкозни таблетки. Ако имам 30 минути, може 
би вместо това ще изям една ябълка. Както обсъждах по-рано 
в главата, е полезно точното преценяване на необходимото ко-
личество въглехидрати за промяна на текущата ми КЗ до тази, 
която искам да имам преди тренировка.
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ПОПЪЛВАМ ДНЕВНИК ЗА ВРЕМЕВИТЕ ИНТЕРВАЛИ, 
ПОЕТАТА ХРАНА, КЗ И УПРАЖНЕНИЯ (ВИД И 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, НАЧАЛЕН ЧАС) ЗА СЕДМИЦА 
ИЛИ ДВЕ.
Открих, че е полезно да експериментирам с различни храни 
преди упражнения, количество храна и времеви стратегии - 
кога и какво трябва да ям, за да увелича кръвната си захар 
преди тренировка, за да не правя много ниски или високи 
стойности по време и след физическа активност. Приложе-
ния за диабет като mySugr, приложения за водене на бележки 
като Evernote или дори писалка и хартия могат да помогнат за 
по-добро вземане на решения.
АКО МОЯТА КРЪВНА ЗАХАР Е ПОД 5,5 ММОЛ/Л 
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНА КАКВАТО И ДА Е АКТИВНОСТ  
(в рамките на 30 минути), избирам въглехидрати, които бързо 
увеличават КЗ и ме довеждат до исканата от мен начална КЗ 
преди упражнение.

Преяждане след упражнения

След дълга или особено изморителна тренировка е лесно да 
се прибера вкъщи и да хлътна в хладилника. Лесно мога да 
убедя сам себе си, че съм „заслужил“ голямо ядене или нез-
дравословна храна, особено когато се прибирам след 70 км 
колоездене и КЗ от 3,4 ммол/л. Това винаги води до навлизане 
в минно поле, за което после съжалявам: високи нива на кръв-
ната захар часове след хранене, макар и след тренировка.
Има няколко тактики, които използвам, за да избегна този ка-
пан:

Вместо да влизам в режим лека закуска, ям истин-
ска храна след упражнения: с високо съдържание 
на протеини, мазнини и фибри. Например, зеленчу-
ков омлет с три яйца, голяма салата с пиле и ядки или 
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нисковъглехидратно блюдо с риба тон. При мен, тези 
храни с ниско съдържание на въглехидрати не изис-
кват поставяне на болус инсулин  след много интен-
зивни и продължителни упражнения.
Ако прекратя упражненията заради хипогли-
кемия, първо започвам да лекувам ниската кръв-
на захар с нещо малко, но бързо: глюкозни таблетки, 
малка ябълка, захарни бонбони Smarties и др. Изпа-
дам в беда, когато използвам ниската КЗ след упраж-
нения като извинение да преям с твърде много храна. 
С хипогликемия ми е трудно да се спра и да преброя 
точно въглехидратите, които поемам.
Намирам рутина, която ми помага да завърша тре-
нировката комфортно с КЗ в обсег (5,5 - 7,8 ммол/л). 
Ако в края на тренировката кръвната ми захар е 6,7 
ммол/л вместо 3,3 ммол/л виждам огромна разлика, 
свързана с желанието ми за храна след активност. 
Вижте светлите лъчи в тази глава за някои идеи, особе-
но ако започвате тренировка с по-висока начална КЗ.
Пия много повече вода по време и след трениров-
ка. Често бъркам глада с жаждата, когато се прибера 
от тренировка. Хидратирането по време и след актив-
ност намалява усещането за вълчи глад и последващо 
прехранване. Често използвам електролитни таблетки 
или лайм или лимон, за да ароматизирам водата си и 
да си гарантирам, че пия достатъчно. Голяма чаша с 
чай също е добра след тренировка.
Не гледам на упражненията като на спестени пари 
- „мога да си позволя малко разточителство (да про-
пусна тренировка), щом имам спестени пари в бан-
ката (тренирал съм достатъчно)!“ Упражнението е 
постоянен ангажимент (абонамент за любимото ми 
списание), а не еднократна покупка по време на Черен 
петък (закупуване на нов телевизор) - и двете могат 
да донесат краткосрочно удовлетворение, но пропус-
кането на тренировка е по-вероятно да доведе до чув-
ството за вина и е минно поле.
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Лошо възстановяване: не съм 
направил разтягане за възстановяване 
на мускулите след тренировка, поел 
съм недостатъчно количество вода, не 
съм спал достатъчно

Мускулната треска е досадно минно поле - тя е болезнена и из-
ключително демотивираща. Обикновено води до пропускане 
на следващите планирани упражнения!
Стръмните склонове на хълмовете в Сан Франциско натовар-
ват прасците и тазобедрените стави през цялото време, а ко-
лоезденето и силовите тренировки - още повече. Открих три 
причини, които влошават състоянието ми:

1. Недостатъчно разтягане за възстановяване на мускулите.
2. Не съм пил достатъчно вода.
3. Твърде малко сън.

Решенията са доста очевидни, но си заслужават малко обяс-
нение.
Разтягането и търкалянето на валяк от пяна (това е лека, ци-
линдрична тръба от пресована пяна. Може да се използва по 
много причини, включително увеличаване на гъвкавостта, на-
маляване на болезнеността при мускулна треска и елимини-
ране на мускулни възли) е много ефективно за облекчаване на 
състоянието ми след тренировка; трудната част е да се сетя да 
го направя. Когато се заредят няколко дни, през които изобщо 
не съм се разтягал, това е тройно минно поле: повече физиче-
ска болка, по-малко желание за упражнения и дори влошено 
настроение.
Все не намирах време да се разтягам, докато не се натъкнах на 
просто, променящо играта решение: правя го за 10-15 минути 
точно преди лягане всяка вечер. Това вече се превърна в авто-
матичен навик и има огромно положително въздействие върху 
болезнеността на мускулите и ставите ми. И всичко това, за-
щото си изработих ново поведение (разтягане) наред с рутин-
ните дейности, което вече правя всяка вечер (душ, миене на 
зъби).
Аз съм голям почитател на валяците с пяна и специалния ва-
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ляк за труднодос-
тъпни места като 
прасците ("Rumble 
Roller"), плюс стан-
дартната гладка вер-
сия за по-големите 
мускули. Изненадах 
се как стягането в 
една мускулна гру-
па, като например 
при тазобедрените 
стави или седалищните мускули, може да доведе до болезне-
ност надолу по целия крак чак до мускула в прасците.
Изпитвам физически дискомфорт и когато забравя да пия дос-
татъчно вода, особено ако ям съвсем малко въглехидрати и 
в топлите месеци. Според експертите изследователи на хра-
ненето с ниско съдържание на въглехидрати д-р Джеф Волек 
и д-р Стивън Фини (автори на „Изкуството и науката за жи-
вота с ниски въглехидрати“), когато човешкият организъм се 
адаптира към яденето на по-малко въглехидрати, бъбреците 
отделят допълнително вода и натрий, което може да доведе 
до няколко странични ефекта (напр. леко главоболие, спазми, 
умора и др.). 
Като противодействие, те препоръчват да се приемат 2000-
3000 mg натрий допълнително за хората, които ядат по-малко 
от 60 грама въглехидрати на ден; за тези, които се хранят 
на или над това ниво, това предписание става „незадължи-
телно“. Склонен съм да ям около 70-120 грама въглехидрати 
на ден и поради това не съм забелязал промяна заради уве-
личаването на приема на натрий. Но за мен връзката меж-
ду водния баланс и консумацията на по-малко въглехидрати 
е много реална. Аз определено се нуждая от повече вода от 
нормалното, за да се чувствам добре. (Забележка: Внимавай-
те с тази препоръка, ако приемате диуретици или имате висо-
ко кръвно налягане.)
И накрая, лишаването от сън играе огромна роля за увеличава-
не на дискомфорта ми, краката ми винаги се чувстват по-добре 
през почивните дни, когато получа 8-10 часа здрав сън.



174

ПРЕВРЪЩАМ РАЗТЯГАНИЯТА ЗА МУСКУЛНА 
РЕЛАКСАЦИЯ В ЧАСТ ОТ РУТИННИТЕ МИ ДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ.
Няколко минути, инвестирани за релаксация преди 23 ч., се 
изплащат на следващия ден. За да не се "разсейвам", ми по-
мага, ако държа валяка и лентите  за разтягане в близост до 
леглото, което ми осигурява визуално напомняне преди ляга-
не. Използвам таймер за обратно отброяване, за да се уверя, 
че правя поне 10-15 минути разтягане; без обективността на 
часовника, ще се отпусна и ще се разтягам твърде малко вре-
ме. Често си пускам и TED TALKS или забавно видео, за да 
минава времето по-бързо и приятно.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗТЯГАНЕ В ПРОИЗВОЛНО 
ВРЕМЕ ОТ ДЕНЯ: докато си мия зъбите, докато гледам ку-
чето си да играе в парка и т.н. Миенето на зъбите е пример за 
това, което д-р Б. Дж. Фог нарича „котва” - нещо, което правя 
всеки ден, може лесно да "задържи" и прикачи новия навик 
към себе си.

ПИЯ ПОВЕЧЕ ВОДА!
Носенето на голяма бутилка за вода за многократна употреба 
определено ми напомня да остана хидратиран. Звучи глупаво, 
но инвестирането в приятно изглеждаща бутилка, която ми е 
приятно да използвам, също има значение. Плюс това, хидра-
тацията изглежда помага при моя контрол на кръвната захар.
ГЛЕДАМ КЛИПЧЕТА НА КЕЛИ СТАРЕТ KELLY STARRETT  
в Ютюб (www.youtube. Com / user / sanfranciscocrossfit). Той е 
уважаван експерт, фитнес инструктор, физиотерапевт, автор 
и лектор, един от най-продаваните автори на Ню Йорк Тай-
мс, автор на „Да станеш леопард“ и предлага някои много 
ефективни (и често нетрадиционни) техники. Съветите му за 
освобождаване на стегнатостта на мускула на прасеца много 
ми помогнаха.

КАКВО МИ ПОМАГА
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Фокусиране върху това колко 
болезнено е упражнението,  
докато го правя

В средата на тренировката, когато всичко, което искам да на-
правя, е да се откажа, е лесно да се съсредоточа върху болката. 
„Това е най-лошото. Това е ужасно. Мразя това. Защо правя 
това? "Това е психологическо минно поле и с времето може 
напълно да ме обезкуражи да правя упражненията. Никога не 
е лесно да се преодолее това минно поле, но когато се появи, 
се опитвам да използвам следното:

Напомням си, че се упражнявам доброволно: Използ-
вам свободното си време за това, така че може и да се 
опитам да му се наслаждавам, или поне, да не го мразя.
Използвам езика на тялото си в моя полза, особено ус-
мивките. Звучи налудничаво, но все повече изследвания 
показват, че езикът на тялото ни влияе върху психическо-
то ни състояние. Когато упражнението ми се струва твър-
де болезнено и просто искам да се откажа, принуждавам 
се да се усмихвам и това ми помага много. Четирикрат-
ната световна шампионка по триатлон Криси Уелингтън 
изписва „усмивка“ върху всичките си бутилки с вода като 
напомняне. Това ми се струва причудливо, но работи и 
при мен - усмивка, докато бавно въртя педала нагоре по 
стръмния хълм, прави нещата по-лесно изпълними. (Гле-
дайте завладяващия TED TALK на Ейми Къди, „Езикът 
на тялото ви определя кой сте,“ или прочетете мита за 
харизмата от Оливия Фокс Кабейн по тази тема.)
Спомням си за случай, когато съм правил нещо мно-
го по-трудно; „Мога да направя това!“ В някои дни 
просто се чувствам уморен, дори по време на колоездене 
или тренировка с тежести, но знам, че щом вече съм ус-
пявал да направя това преди, мога  да го направя и сега. 
Напомнянето „Това съм го правил преди“, ми помага да 
осъзная, че и този път ще го преживея.
Фокусирам се върху движението на краката ми, вър-
ху пейзажа около мен, дишането ми или какво казват 
в подкаста, който слушам. Пренасочването на внима-
нието ми към други неща помага да се разсея от самата 
тренировката.
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ВЪПРОСИ, КОИТО ДА СИ ЗАДАДЕМ:
Въпроси за Светлите Лъчи 
при физическа активност.

Как може да вградя активността в ежедневието си автома-
тично, особено ходенето?

Спомням си последния път, когато съм спортувал и наистина 
ми е било приятно („Това беше забавно!“). Каква беше тази 
дейност? Какво допринесе за тези положителни чувства?

В дните, когато правя упражнения, как ги направих? Какъв 
беше графикът ми?
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Анализирам моментите, в които кръвната ми захар е била в 
целевата зона (в идеалния случай 5,5 - 10 ммол/л) по време и 
след упражнение:

• Какво ядох? Колко? Кога?
• Каква беше моята начална КЗ? Каква беше моята финална 

КЗ?
• (Ако е приложимо) Колко болус инсулин приех? Кога го 

сложих? Коригирах ли базалния си инсулин?
• Мога ли да повторя тези условия?

(Ако упражнението не е забавно) Какво мога да променя в ру-
тината си, за да направя упражнението по-забавно? Мога ли да 
опитам нещо ново? Различна интензивност? Различно време 
от деня? Различен маршрут? Забавления по време на тази дей-
ност? Партньор, който да ме държи отговорен?

Напишете своите отговори. Какви са вашите светли лъчи - не-
щата, които можете да се опитате да правите по-често? Как 
можете да ги насърчите?
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Въпроси за Минните полета 
при физичческа активност

Когато кръвната ми захар пада до ниски нива (по-малко от 3,9 
ммол/л) или се качва до високи (над 10 ммол/л) по време на 
или след тренировка, какво мисля, че е причинило това? На-
пример, начална КЗ, която е била твърде висока или ниска, 
ядох твърде много или малко преди упражненията, приех 
твърде много или твърде малко инсулин и т.н. 
Имам ли ясни модели?

В дните, в които не успях да тренирам, какво се случи?

Кои са най-лошите ми преживявания, свързани с тренировка? 
Какво упражнение не ми харесва, но се опитвам да наложа 
воля все пак?

Напишете своите отговори. Какви са вашите минни поле-
та - нещата, които можете да опитате да правите по-рядко?  
Как може да ги избегнете?
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КАК СЕ СПРАВЯМ С УПРАЖНЕНИЯТА И 
СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ВЪПРОСИ  

ЗА КРЪВНАТА МИ ЗАХАР

УПРАЖНЕНИЯТА И КРЪВНАТА МИ ЗАХАР
Следващите таблици показват стратегиите за кръвна захар, 
инсулин и упражнения, които изглежда работят за мен; те не 
са предназначени да бъдат универсални препоръки за всички. 
Споделяйки ги, надявам се, че моите подходи могат да ви по-
могнат да изработите своя собствена стратегия в координация 
с вашия лекар. Не забравяйте, че има много фактори, които 
влияят на кръвната захар и вие може да реагирате много раз-
лично!

ПРОВЕРЯВАМ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНА ДА ТРЕНИРАМ

Дали кръвната ми захар е над 5,5 ммол/л? (Ако не, хапвам  нещо!)

ИДЕАЛНА ГРИЖА:
Глюкозни таблетки или подобни  
за коригиране на ниски нива на КЗ
Зареден телефон (в случай, че имам 
нужда от помощ)
Казвам на някого къде отивам и за колко време

Медицинска гривна за предупреждение (използвам такава от 
RoadID, която включва моето име, лекарствата, които приемам и 
телефон за спешни контакти)

Сензор CGM 
 и глюкомер
Вода
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А. Ходене

Намаляване на КЗ с 0-0,3 ммол/л 
за 5 минути при равен терен
Намаляване на КЗ с 0,3 - 0,6 ммол/л 
за 5 минути, ако съм поставил ско-
ро инсулин или ако се изкачвам

ПРЕДИ | Изяждам 5-10 g въ-
глехидрати, ако кръвната ми 
захар е под 5 ммол/л, и повече 
въглехидрати, ако съм поста-
вил скоро инсулин, или КЗ е в 
тенденция към спадане.
ПО ВРЕМЕ | Таблетки глю-
коза или подобни, ако КЗ пада 
под 5 ммол/л. Всяка глюкозна 
таблетка повишава кръвната 
ми захар с около 1 ммол/л.
СЛЕД | Нищо различно

БОЛУС | 30% намаление пре-
ди хранене или за корекция, 
ако смятам да ходя повече от 
30 минути.

Очаквана промяна 
на КЗ при 
разходка

ХРАНА

ИНСУЛИН
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При активност по-малко от 90 минути избягвам изцяло промя-
на на базалната скорост на помпата и просто изяждам малко 
въглехидрати, преди да започна, ако е необходимо (за да дос-
тигна целевата си начална КЗ); ям, ако е необходимо по време 
на активността, за да поддържам КЗ между 5,5 - 10 ммол/л; и 
намалявам болус инсулин, ако е необходим такъв за корекция 
на висока КЗ със 75% по време на активност.

Б. Колоездене/бягане, по-малко от 90 минути. 

Очаквана 
промяна 

на КЗ при 
колоездене 

<90 min
ХРАНА

ИНСУЛИН

ПРЕДИ | Ям преди активност, за да достигна 
целева начална КЗ от около 8,8 ммол/л. Като 
цяло това означава:
• 30 грама въглехидрати, ако КЗ е под 3,9 ммол/л
• 20-30 грама въглехидрати, ако КЗ е 3,9 - 6,7 ммол/л
• 10-20 грама въглехидрати, ако КЗ е 6,7 - 8,8 ммол/л
• Без въглехидрати, ако КЗ е над 8,8 ммол/л
• 600 г течност (обикновено вода или зелен чай)
ПО ВРЕМЕ | Глюкозни таблетки или подоб-
ни, ако КЗ е под 5,5 ммол/л
СЛЕД | Средно голямо блюдо с 15-30 грама 
въглехидрати, високо съдържание на мазни-
ни, протеини и фибри

БОЛУС | 75% намаление на болус инсулина 
преди и по време на тренировка (т.е. от чети-
ри единица до една единица). Няма промяна в 
болус инсулин след упражнение.
ПОМПА БАЗАЛ | Няма промяна

Намаляване на КЗ с 0,6 ммол/л за 5 минути
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В. Колоездене, по-дълго от 90 минути. 
За по-продължителни занимания обикновено ям преди упражне-
ние, ако е необходимо (за да накарам КЗ да се качи до исканата 
стойност и да имам малко в запас); правя 50% базално намаление 
при започване на активността; ям, когато е необходимо по време 
на активност, за да поддържам КЗ между 5,5 - 10 ммол/л; и след 
това спирам базалното намаление един час преди планирания 
край на активността. Ако моята КЗ надхвърли 10 ммол/л по вре-
ме на тренировка, правя корекция с инсулинова доза, която е 75% 
по-малка от нормалната. Когато не искам да ям преди активност, 
намалението на базалната скорост на помпата с 50% трябва да 
започне поне един час преди началото на физическата активност. 

Очаквана 
промяна на КЗ 

ХРАНА

ИНСУЛИН

Намаляване на КЗ с 0,6 ммол/л за 5 минути

ПРЕДИ | Ям преди активност, за да достигна начал-
на стойност на КЗ преди тренировка от около 8,8 
ммол/л. Като цяло това означава:
• 30 грама въглехидрати, ако КЗ е под 3,9 ммол/л
• 20-30 грама въглехидрати, ако КЗ е 3,9 - 6,7 ммол/л
• 10-20 грама въглехидрати, ако КЗ е 6,7 - 8,8 ммол/л
• Без въглехидрати, ако КЗ е над 8,8 ммол/л
ПО ВРЕМЕ| 20-30 грама въглехидрати на час (глю-
козни таблетки или подобни); допълнителни въглехи-
драти, когато тенденцията е надолу
СЛЕД | Средно голямо блюдо с 30 грама въглехидра-
ти, високо съдържание на мазнини, протеини и фибри
БОЛУС | 75% намаляване на болус инсулина за храна 
или корекционния инсулин преди и по време на актив-
ност; 20% намаляване на болуса за храна след активност
ПОМПА БАЗАЛНА СКОРОСТ | Ако ям преди трени-
ровка, използвам намаление с 50%, започващо от нача-
лото на упражнението и завършващо един час преди да 
приключи. Това означава: Ако ще карам колело от 13.00 
до 16.30 ч., ще пусна 50% намаление на базалната ско-
рост за периода 13.00 - 15.30 ч. Ако реша да не ям преди 
тренировка, намаляването на базалната скорост  трябва 
да започне в 12 ч. (един час преди началото) и да продъл-
жи до 15:30 (един час преди финала).
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Г. Силови тренировки

Очаквана 
промяна на КЗ 

ХРАНА

ИНСУЛИН

Без промяна или 1,7 ммол/л покачване

ПРЕДИ | Няма (обикновено тренирам на 
празен стомах)
ПО ВРЕМЕ | Няма (КЗ обикновено не се 
променя или се увеличава)
СЛЕД | Високо протеинова закуска (чиа 
пудинг, яйца, ядки, семена)

БОЛУС | Няма промяна
ПОМПА БАЗАЛНА СКОРОСТ | Няма 
промяна

ПРИЛАГАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ -  
ТРИ ПОДРОБНИ ПРИМЕРА
Опитът и числата ви ще се различават от моите, но диагра-
мите на следващата страница показват въпросите, които да 
си зададете за „началната дестинация, крайната дестинация 
и пътната обстановка“ по време на физическа активност.
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ПРИМЕР 1. ВИСОКА КРЪВНА ЗАХАР БЕЗ 
НАСКОРО ПРИЕТА ХРАНА И ПОСТАВЕН ИНСУЛИН

1. Каква е моята КЗ сега?

Преценявам с колко ще 
намали кръвната ми захар 

30 минути колоездене

Поемал ли съм скоро храна 
или болус инсулин? НЕ

С ОКОЛО

3. Храната или инсулинът ще променят ли сега 
кръвната ми захар до: i) оставане в зоната от 5,5 - 10 
ммол/л по време на тренировка; и (ii) до завършване 
възможно най-близо до 5,5 ммол/л?

Не е необходима храна или болус инсулин.

С начална кръвна захар от 10 ммол/л, само 
упражненията (без скорошен болус инсулин или 
храна) се очаква да намалят кръвната ми захар до 
около 6.7 ммол/л.

2. Каква очаквам да е 
моята КЗ, когато завърша 

да тренирам?
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ПРИМЕР 2. КРЪВНА ЗАХАР В ЦЕЛЕВАТА ЗОНА, 
НАСКОРО ПОСТАВЕН БОЛУС ИНСУЛИН

1. Каква е моята КЗ сега?

Преценявам с колко ще 
намали кръвната ми захар 

30 минути колоездене

Поемал ли съм скоро храна 
или болус инсулин? единици болус 

инсулин преди 
60 мин

С ОКОЛО

ЗАЩО <3,3 ммол/л? Физическата активност усилва 
действието на болус инсулина, карайки КЗ да слезе още 
по-ниско.
3. Храната или инсулинът ще променят ли сега 
кръвната ми захар до: i) оставане в зоната от 5,5 - 10 
ммол/л по време на тренировка; и (ii) до завършване 
възможно най-близо до 5,5 ммол/л?
Ям поне 30 грама бързодействащи въглехидрати 

(глюкозни таблетки или други подобни).

С 6,7 ммол/л начална КЗ, самото упражнение вероятно 
ще я свали до 3,3 ммол/л, а скорошният инсулин ще я 
намали допълнително. Трябва да ям, за да покрия и двете.

2. Каква очаквам да е 
моята КЗ, когато завърша 

да тренирам?
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ПРИМЕР 3. ВИСОКА КРЪВНА ЗАХАР,  
ХРАНА И ИНСУЛИН НА БОРДА

1. Каква е моята КЗ сега?

Преценявам с колко ще 
намали кръвната ми захар 

30 минути колоездене

Поемал ли съм скоро храна 
или болус инсулин?

единици болус 
инсулин преди 

60 мин

С ОКОЛО

ЗАЩО ~ 9.7 ммол/л? Болус инсулинът намалява кръв-
ната захар до 3+ часа след поставянето, което означава, че 
повече от половината все още е в организма около 1 час 
по-късно. За разлика от него, въглехидратите увеличават 
кръвната захар най-много до 60 минути след приема им, 
което означава, че след това време повечето от тях са вече 
усвоени. Физическата активност ще подсили действието 
на инсулина, който все още работи, така че общият ефект 
от храната и инсулина трябва да доведе до понижаване на 
моята КЗ.

2. Каква очаквам да е 
моята КЗ, когато завърша 

да тренирам?

грама въгле-
хидрати преди 

60 мин
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3. Храната или инсулинът ще променят ли сега 
кръвната ми захар до: (i) оставане в зоната от 5,5 -10 
ммол/л по време на тренировка; и (ii) до завършване 
възможно най-близо до 5,5 ммол/л?

Слагам 0,75 единици коригиращ болус инсулин 
(75% по-малко от обичайната си доза).

Ако започна от 14 ммол/л, самото упражнение ще ме сва-
ли до ~ 11 ммол/л. Общият ефект на храната и инсулина ще 
ме отведе до ~ 9,7 ммол/л. Това все още е над целта ми от 
5,5 ммол/л. Корекционна инсулинова доза ще ме доближи 
до целта, но тъй като е точно преди тренировка, аз ще си 
сложа по-малко от обичайната доза за корекция - 0,75 еди-
ници вместо 3 единици.
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Бодър и отпочинал след една спокойна нощ
СЪН
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ЗАЩО ВКЛЮЧИХ ГЛАВА, 
ПОСВЕТЕНА НА СЪНЯ 

в тази КНИГА?

Сънят оказва силно влияние върху диабета: проучванията 
многократно показват, че прекалено малкото количество сън 
е свързано с:

- по-високи нива на HbА1c и кръвна захар; 
- по-голяма инсулинова резистентност;
- по-силно чувство за глад, водещо до по-голяма консума-

ция на калории и въглехидрати; 
- качване на тегло; 
- по-високи нива на тревожност;
- по-ниско качество на живот и т.н. 

При недостатъчно  сън се наблюдават биологични промени, 
включително по-високи нива на кортизол (стрес), превъзбу-
да и промени в хормоните на глада, като всички те могат да 
доведат до по-голяма инсулинова резистентност и по-високи 
стойности на КЗ.
Сънят е силно подценяван при диабета, защото е лесно да си 
кажем: винаги мога да променя нещата, ако реша - ще спя по-
вече другата вечер. Но дали се получава така наистина?
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АКЦЕНТИ

СЪН
МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ | стр. 192

• Най-малко 7 часа сън: повече стойности на 
кръвната захар в целевата зона на следва-
щия ден, по-малко инсулин, повече енергия, 
по-добро настроение, по-малко глад

• Стойностите на КЗ през нощта са в тесен диапазон (4,5 
- 5,5 ммол/л): ранна вечеря, без допълнително похапване, 
адекватни корекции преди лягане

• Глюкозни таблетки до леглото ми: отменят нуждата да от-
варям хладилника през нощта, ако имам ниска КЗ, а това 
води до по-малко преяждане и по-добър сън

• Ограничавам източниците на светлина през нощта 
• Инвестирам в по-добър матрак и възглавница и не се при-

мирявам с неудобния сън
• По-ниска температура в помещението, в което спя (18 гра-

дуса) и по-леко одеяло
• Сутрешна или ранна следобедна физическа активност, за 

да заспя по-бързо
• Зареждане на телефона в друга стая или превключване в 

самолетен режим, започващ в 22:30 ч.

МОИТЕ МИННИ ПОЛЕТА | стр. 204

• Нощни кошмари: обикновенo в резултат на преяждане пре-
ди лягане

• Прекалено много кофеин след 14:00 ч.
• Събуждане сутрин в напълно затъмнена стая

ВЪПРОСИ, КОИТО ДА СИ ЗАДАДЕ M| стр. 209
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Най-малко 7 часа сън: повече 
стойности на кръвната захар в 
целевата зона на следващия ден, по-
малко инсулин, повече енергия, по-
добро настроение, по-малко глад

Получаването на 7 или повече часа сън на нощ е светъл лъч, 
защото:
• На следващия ден виждам повече стойности на кръвната си 

захар в целевата зона, особено след закуска.
• Имам нужда от по-малко инсулин на следващия ден.
• Чувствам се по-енергичен за сутрешна тренировка.
• В по-добро настроение съм и по-малко раздразнен от малки-

те диабетни и житейски несполуки.
• Взимам по-добри решения за контрола на диабета си и съм 

по-способен да устоя на изкушаващите храни.
• Уморявам се по-малко след физическа активност.
Но от всички светли лъчи в тази книга най-редовно се разми-
навам с тези. Наскоро имах седмица, през която ми се събраха 
средно доста под седем часа сън на ден, което е недостатъчно, 
за да съм в най-добрата си форма.
Аз съм нощна „сова“ и ми е лесно да стоя буден до късно, но 
в същото време ми харесва да съм активен сутрешен човек. 
Невъзможна комбинация!

МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ ЗА ДОБЪР СЪН
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Когато успея да направя няколко последователни дни със 7 
или повече часа сън, обикновено за това ми е помогнало едно 
от следните решения:

• Придържам се твърдо към установеното си време за лягане 
- точно в 22:30 ч. правя упражненията си за релакс, взимам 
душ, мия си зъбите и обличам пижамата.

• Решавам да се събудя по-късно на следващата сутрин, като 
приемам последствията от това, че няма да имам време да 
спортувам или да свърша някои други неща, преди денят 
да започне. Опитвам се да правя това не повече от няколко 
пъти седмично.

• Разчитам на „здравия си разум“  и осъзнавам, че не е нужно 
да довърша всичко, върху което работя точно тази вечер.

• Съсредоточавам се върху това, което ще спечеля на следва-
щия ден, ако получа повече сън тази нощ: по-ясно мислене, 
по-щастливо състояние на духа, повече производителност, 
повече КЗ в целевата зона и т.н.
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Мисля, че сънят е също толкова важен, колкото всяко друго по-
ведение, насочено към здравословен начин на живот и е също 
толкова трудно да се изгради: промяната на навиците изисква 
целенасочени усилия, като понякога е наистина трудно да се 
направи необходим компромис (например, по-ранното лягане 
означава за мен да прекарвам по-малко време с любимия човек 
вечер). 

ПРОСЛЕДЯВАМ СЪНЯ СИ С УСТРОЙСТВО, 
ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ СИ ВОДЯ ДНЕВНИК
Повечето устройства за проследяване, които могат да се носят 
на китката и някои приложения за телефони вече могат да из-
мерват количеството сън. В миналото използвах приложение за  
телефон, наречено Sleep Cycle,  което проследява движенията 
на тялото в леглото - не беше толкова точно, колкото носено на 
китката устройство, но беше много по-добро от нищо. „Sleep 
tech“ вече е бързо развиваща се индустрия и излизат много 
нови устройства за проследяване, които се прикрепят към ма-
трака или възглавницата или просто седят на нощното шкафче 
- определено си струва проучването, ако не спите добре.
ОПРЕДЕЛЯМ СИ 
ФИКСИРАН ЧАС ЗА 
ЛЯГАНЕ (НАПРИМЕР 
22:30 Ч.) И НАСТРОЙВАМ 
АЛАРМАТА СИ, ЗА ДА МЕ 
ПОДСЕЩА
Наистина, съвсем лесно е 
просто да изключа алармата и 
да продължа да правя каквото правя, така че за мен е нужна 
"двойна осигуровка". Всъщност ми помогна създаването на 
две аларми - аларма за „жълта светлина“ в 21:30 ч. („Ей, Адам, 
скоро трябва да си лягаш“) и аларма за „червена светлина“ в 
22:30 ч. („Приготвяй се за лягане - сега!").

КАКВО МИ ПОМАГА
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ПОМОЛИХ ЛЮБИМИЯ ЧОВЕК ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ 
КЪМ МЕН В ОПИТИТЕ МИ ДА СПЯ ПО-ДЪЛГО ПРЕЗ 
НОЩТА.
Моята приятелка и аз се държим отговорно един към друг!

ПРОЧЕТОХ НЯКОИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА ЕФЕКТА 
НА НЕДОСТАТЪЧНОТО КОЛИЧЕСТВО СЪН ВЪРХУ 
ЗДРАВЕТО
Ужасяващо бе да прочета как липсата на сън се отразява нега-
тивно на повечето неща в живота, но да разбера това  е и добра 
мотивация, за да заспивам по-рано. Ако искам да бъда най-до-
брият човек, който мога да бъда, трябва да спя добре.

Поддържане на кръвната захар 
през нощта в тесен диапазон (4,5 
- 7,8 ммол/л): ранна вечеря, без 
допълнително похапване преди лягане

Поддържането на моята кръвна захар през нощта в тесен ди-
апазон  (4,5 - 7,8 ммол/л) драстично подобрява качеството на 
съня ми и ми осигурява по-спокоен следващ ден. Нощните 
максимуми и ниски нива наистина нарушават съня и колкото 
по-драматични или продължителни са те, толкова по-лошо ще 
се чувствам на следващата сутрин: изтощен, мърморещ и ве-
роятно преял (от корекцията на ниски захари) или с висока КЗ, 
която ще остане такава през по-голямата част от следващия ден.
Това, което прави управлението на кръвната захар през нощта 
изключително трудно, е, че тя се влияе от редица фактори: 
храненето през деня; вечерята и малката порция преди лягане 
(размер, вид, време); дневната физическа активност; доза и 
време на поставяне на инсулина; и т.н. Нуждата от базален 
инсулин също може драстично да се променя от нощ за нощ - 
при проучвания, правени за инсулинови помпи, се оказва, че 
хората с диабет понякога се нуждаят от половината от оби-
чайния базален инсулин в някои нощи и два пъти повече в 
други нощи. Това прави нощния контрол на КЗ предизвика-
телство!
Също така нощта е опасно време  за хората с диабет заради 
вероятността от тежка хипогликемия - така че инстинктът ми 
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е да съм ултраконсервативен преди лягане с храната (никакво 
преяждане) и към дозирането на инсулина (по-малко храна, 
по-малко инсулин, по-малка вероятност за грешка и опасно 
ниска захар). Автоматизираните системи за поставяне на ин-
сулин (изкуствен панкреас) или инсулиновите помпи са осно-
вен светъл лъч за нощта, но не всеки може да си ги позволи 
или да иска да ги използва.
Когато съм имал добра нощ с нива на кръвна захар между 4,5 
- 7,8 ммол/л, обикновено тя е резултат от:

• Ранна вечеря с много зеленчуци, скромна порция проте-
ини и много течности поне три часа преди лягане.

• Придържам се към стриктното си правило да не ям нищо 
друго след вечеря, освен ако не се наложи да коригирам 
опасно ниска кръвна захар.

• Коригирам ниските си нива на КЗ преди лягане с  ограни-
чено количество храна (малка ябълка, глюкозни таблетки, 
захарни бонбони), като ям само необходимото количе-
ство, което ще ме върне в целевата ми зона.

Точно както при храната, мониторингът на кръвната захар (в 
идеалния случай със сензор (CGM) е основният механизъм за 
обратна връзка - наблюдавам ли тенденция за покачване или 
намаляване на КЗ преди лягане? Как обикновено се променят 
нивата на кръвната ми захар през нощта? Какъв може да бъде 
най-добре работещият модел, особено що се касае до моите 
хранителни навици?

Много внимавам преди да променя базалната скорост на 
помпата си (базалната доза инсулин при многократно инжек-
тиране) за нощта. Изпадам в затруднение, когато използвам ед-
на-единствена изолирана ситуация с нежелани нива на кръвна 
захар някоя вечер (например, имал съм два часа с ниска кръв-
на захар в понеделник през нощта) и импулсивно променям 
целия си седмичен план за базална скорост. Това никога не е 
добра идея. Моите лични модели на КЗ през нощта често са 
непоследователни (ниски в понеделник, високи във вторник), 
и намирам, че хранителните ми навици са обикновено най-го-
лемият виновник за това. (Очевидното изключение е, ако имам 
постоянен модел на високи или ниски нива на КЗ през повече-
то нощи за период от две седмици - тогава променям схемата 
за базалната скорост на помпата или базалната доза инсулин 
при многократно инжектиране.)



197

КАКВО МИ ПОМАГА

УСТАНОВЯВАМ ПОВТАРЯЩИ СЕ МОДЕЛИ НА 
НИВАТА НА КЗ ПРЕЗ НОЩТА:
Поддържам ли относително стабилно средно ниво на КЗ през 
цялата нощ (в рамките на отклонение от около 1,5 ммол/л от 
заспиване до събуждане), или имам голям брой  пикове? Ако 
кръвната ви захар варира постоянно от много ниска до много 
висока стойност през повечето нощи, говорете с вашия лекар 
за корекция на лечението. (Хората, които са на инсулинова те-
рапия  могат да прочетат повече по тази тема от Gary Scheiner 
на diatribe.org/basaltesting)

ЗАДАВАМ СИ ВЪПРОСА: В НОЩИТЕ С ДОБРИ 
И СТАБИЛНИ НИВА НА КРЪВНА ЗАХАР - КАКВА 
КОМБИНАЦИЯ ОТ ФАКТОРИ Е ПОВЛИЯЛА ЗА ТОВА?
И обратно, когато моята кръвна захар е била далеч извън це-
левата зона през нощта, имаше ли очевидна причина за това? 
Ако това се случва в няколко последователни нощи, как мога 
да променя режима си на хранене или терапия?

ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ОБРЪЩАМ НА ХРАНАТА - ТЯ Е 
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ВИНОВНИК ЗА МНОГО ВИСОКИТЕ 
ИЛИ НИСКИ НОЩНИ НИВА НА КЗ.
Какви храни и време на хранене ми помагат да поддържам 
кръвната си захар в целевата зона през цялата нощ? Мога ли да 
бъда по-последователен с избора на време и храна за вечеря? 
Каква корекция на ниска КЗ преди лягане ме връща в целевата 
зона и поддържа кръвната ми захар стабилна през цялата нощ?
ПОСТИГАНЕТО НА ПЕРФЕКТЕН КОНТРОЛ НА КЗ 
ПРЕЗ НОЩТА Е МНОГО ТРУДНО ПРИ РЕЖИМ НА 
МНОГОКРАТНО ИНЖЕКТИРАНЕ.
Стремя се към подобрение, използвам данните от сензора или 
измервам кръвната си захар с глюкомер преди лягане за взема-
не на добри решения и експериментирам много внимателно и 
консервативно. Макар винаги да съм в режим на самообуче-
ние,  аз все още постоянно правя грешки.
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АКО ИМАМ ВЪЗМОЖНОСТ, ИЗПОЛЗВАМ 
ИНСУЛИНОВА ПОМПА СЪС ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА 
ОТ ТИПА "HYBRID CLOSED LOOP" ИЛИ "ИЗКУСТВЕН 
ПАНКРЕАС".
Тези системи са изключителни за поддържането на добри и 
стабилни нива на КЗ през цялата нощ - почти всяка сутрин,  
повечето хора, които носят такава система се събуждат с около 
5 - 6,6 ммол/л КЗ.
АКО ИЗПОЛЗВАМ ПОМПА БЕЗ ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ, 
не забравям, че на промените на базалната скорост 
им трябва поне един час преди да окажат реално 
въздействие върху кръвната захар.

Глюкозни таблетки до леглото ми: без 
ставане през нощта в търсене на храна 
за корекция на евентуални ниски КЗ - 
по-малко нарушен сън.

Винаги имам глюкозни таблетки и захарни бонбони до лег-
лото си по една причина: когато се събудя с ниска КЗ в 3 часа 
през нощта, само протягам ръка, лапвам глюкозната таблетка 
и отново заспивам. Този светъл лъч подобри кръвните ми заха-
ри през нощта (автоматично изключи преяждането, свързано 
с отваряне на хладилника в 3:01 ч.) И предотврати нарушава-
нето на съня ми (без ходене до кухнята и разбуждане от свет-
лината).
Има много удоб-
ни места за съх-
ранение на глю-
козните таблетки 
за корекция на 
хипогликемия: на 
нощното шкафче 
или направо на 
пода до леглото. 
Аз съм почита-
тел на  "нощния 
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джоб", който съм си направил отстрани на леглото, закрепен 
между матрака и подматрачната рамка, в който също така по-
ставям и глюкомера и четеца за сензора.
Ползата от съхраняването на важни предмети на удобни места 
е очевидна: инстинктивно държа ключове от дома до входната 
врата, тиганите и тавите ми са близо до печката или поставям 
салфетките и солта на кухненската маса. Но що се отнася до 
съня и кръвната захар, бях изненадан колко полезно е това.

Ограничавам светлината вечер и 
използвам настройка на екрана, за да 
приглуша светлината от телевизора 
или компютъра преди лягане. Спя 
най-добре, когато вечер намалявам 
светлината у дома - особено 
светлината от екраните.

Човешкото тяло претърпява химически промени в отговор на 
по-малкото светлина вечер (повече сънливост) и повечето свет-
лина сутрин (повече бодрост). Твърде силната светлина вечер 
може да затрудни заспиването. Моите светли лъчи за намалява-
не на светлината вечер приеха няколко конкретни форми:

Изгасям големите лампи в апартамента след вечеря 
и разчитам на малки аплици и нощни лампи. И два-
та вида осигуряват достатъчно светлина за четене, но не 
прекалено много, за да ме държат буден до късно. Нама-
лявам яркостта на екраните на телевизора и компютъра 
вечер. Най-добрият вариант, разбира се, е да не гледам 
никакви екрани в рамките на 60 минути преди лягане - 
аз не го правя всяка вечер, но определено има значение, 
когато си спомня, че е добре да го направя.
Душ преди лягане при много слаба светлина (малка 
лампа или свещ). Аз съм един от онези странни хора, 
които взимат душ в 23 часа: топлата вода ме прави сънен 
и освобождава ума ми, преди денят да приключи. Едно 
нещо, с което започнах да се занимавам преди няколко 
години, беше да се къпя на много слаба светлина само от 
една слаба лампа или свещ. Повечето бани са много ярко 
осветени, което е лош вариант преди лягане.
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КАКВО МИ ПОМАГА

ПРЕЦЕНЯВАМ КАК МОГА ДА НАМАЛЯ СВЕТЛИНАТА 
ВЕЧЕР
Мога ли да променя броя на лампите или вида светлина, които 
използвам вечер у дома?

ЧЕТА КНИГА ПРЕДИ ЛЯГАНЕ НА СВЕТЛИНАТА НА 
НОЩНАТА ЛАМПА
Това помага на ума да се настрои и улеснява заспиването. 
Плюс това ми помага да забравя за притесненията си и всички 
неща, които трябва да направя утре.

ИДЕНТИФИЦИРАМ ВСИЧКИ ИЗТОЧНИЦИ НА 
СВЕТЛИНА В СПАЛНЯТА И ГИ ЗАКРИВАМ
Някои експерти казват, че малките светлини на будилника и 
мигащите светлини на различни включени устройства могат 
да нарушат съня. Плътните завеси могат да помогнат да се 
блокира външната светлина.

Инвестирам в по-удобни матрак и 
възглавница и не се примирявам с 
неудобния сън

„Инвестицията в съня се отплаща най-добре.“
МОЯ ПЕРИФРАЗА НА СЪВЕТА НА БЕНДЖАМИН 

ФРАНКЛИН ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Прекарвам почти една трета от живота си в сън.
Удивително е времето, което прекарваме за едни или други 
дейности в живота. Лесно е да се установи средно колко време 
прекарваме в сън. Години наред спях на евтин матрак и въз-
главница от пяна. Изглеждаха добре и никога не ми хрумна, че 
бих могъл да спя много по-добре, ако направя някои проучва-
ния и похарча малко повече пари.
Когато осъзнах какъв светъл лъч за диабета и живота ми, е 
добрият сън през нощта, аз започнах да се отнасям по-сери-
озно към това какво всъщност представлява моето жизнено 
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пространство за сън. Една от най-добрите инвестиции, които 
направих през последните няколко години, беше закупуването 
на по-добър матрак. Матракът е по-хладен, по-удобен, помага 
ми да заспя по-бързо и причинява по-малко болки в гърба ми 
сутрин. Плюс това, той беше далеч по-евтин, отколкото бих 
предположил, а и спечелих малко пари, продавайки стария си 
матрак.
Удобната възглавница също има голямо значение, както от-
крих, след като си купих такава. 
НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ УДОБСТВОТО НА ДОБРИЯ 
МАТРАК ИЛИ ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА ДОБРИЯ СЪН.

Температура в стаята до 18 градуса 

Целзий и по-леко одеяло

Националната фондация за сън обобщава своите проучвания, 
че стайна температура от около 18 градуса Целзий е най-добра 
за здрав сън. Това определено подкрепя моя собствен опит: 
спя много по-зле при други температури, особено в по-горещи 
помещения. Също така открих, че моите нива на КЗ са по-чес-
то в целевата зона при по-хладна стайна температура, докато 
топлите помещения сякаш карат моята КЗ да подскача, като по 
този начин влошават живота ми на следващия ден (по-високи 
КЗ в началото на деня, по-малко енергия, по-лошо настроение)
Използвам по-лека завивка и по-леко спално бельо и пижама. 
А с новия си матрак, все по-рядко се събуждам посред нощ, 
облян в пот, както го правех върху стария, който беше израбо-
тен от запазваща топлината пяна.
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НАМИРАМ ОПТИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРНА СРЕДА ЗА 
ДОБЪР СЪН
Това включва стайната температура, тип одеяло, спално бельо, 
пижама и дори тип матрак. Чувствам ли се добре отпочинал 
на сутринта, когато стаята е била леко хладна или леко топла?

Сутрешно или следобедно 

упражнение за по-бързо заспиване 

Нищо не е по-лошо от това да си легнеш и да не можеш да 
заспиш, което поражда само безсилие, притеснение и допъл-
нително безсъние. Един от моите светли лъчи за бързо зас-
пиване са упражненията през деня - колкото повече се движа 
през деня, толкова по-лесно ще заспя вечерта.
Времето за упражнения също играе роля за сънливостта ми. 
Една причина да харесвам сутрешните или ранните следобе-
дни тренировки е, че те ме зареждат с енергия през деня, а 
не вечер. По принцип избягвам упражненията вечер, тъй като 
адреналинът ме разбужда и ми отнема повече време, за да зас-
пя.

НЕ ЗАБРАВЯМ ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКАТА 
АКТИВНОСТ И ДОБРИЯ СЪН
Активността може да ми помогне да заспя по-бързо, но може и 
да ме разбуди. Кое време за упражнения работи най-добре при 
моя график и навиците ми за сън?

КАКВО МИ ПОМАГА
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Зареждам телефона си в друга стая 

или го настройвам в самолетен режим, 

започващ в 22:30

В допълнение към синята светлина, нарушаваща съня, смарт-
фоните са машини за уведомяване - звуци, сигнали и вибрации 
могат лесно да нарушат здравия нощен сън или дори да за-
силят притесненията от предстоящите задачи. Използвах две 
решения с успех: 

Оставям телефона си извън спалнята за цялата нощ. 
Тази стратегия намалява шансовете да се "заигравам" с 
телефона точно преди лягане. Плюс това е хубаво да се 
събудя сутрин и да не проверя веднага какви съобщения 
съм получил. Обичам да започвам деня си спокоен и да 
съм по-малко напрегнат в първите минути, след като от-
воря очи.
Настройвам телефона си в самолетен режим, започ-
ващ в 22:30 ч. Тъй като сега съм инсталирал приложение 
за CGM на телефона си, изключвам всички други звуко-
ви известия от другите приложения, което означава, че 
единствените звуци и вибрации, които получавам, са от 
моя сензор (CGM) - това е важно за безопасността на ни-
вата на КЗ през нощта, но е малко неудобство. Опитвам 
се да удължа самолетния режим възможно най-дълго су-
трин, като максимално увеличавам тихото време сутрин 
с нисък стрес, преди денят ми да започне.

ОГРАНИЧАВАМ ДО МИНИМУМ "ЗАИГРАВАНЕТО" С 
ТЕЛЕФОНА ПРЕДИ СЪН И РАНО СУТРИН
По-малко време за бърникане из приложенията на телефона, 
обикновено означава по-малко стрес, по-малко умствена сти-
мулация преди лягане и по-добър сън.

КАКВО МИ ПОМАГА
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МОИТЕ МИННИ ПОЛЕТА ЗА ДОБЪР СЪН

Нощни кошмари: преяждане, 
следствие от коригиране на ниска КЗ 
непосредствено преди лягане

Часът е 23:30, точно преди лягане. Аз проверявам моята КЗ - 
4,3 ммол/л. За да съм в безопасност през цялата нощ, трябва да 
хапна нещо. Но какво и колко?
Виждам повече стойности на кръвната си захар в целевата 
зона, когато съумея да съм по-сдържан при корекция на ниска 
КЗ. При този вариант в идеалния случай бих изял около 10 
грама въглехидрати: половин ябълка или 2-3 таблетки глю-
коза, или малка чаша плодове и др. Но много често страхът 
ми от ниски нива на КЗ през нощта ме кара да прекалявам с 
корекцията, само за да се събудя с висока КЗ в 3 часа сутрин-
та. Една от най-големите ми грешки е преяждането с храни с 
ниско съдържание на въглехидрати преди лягане (ядки, семе-
на), което увеличава стабилно нивото на КЗ и често води до 
висока кръвна захар в средата на нощта. В подобни случаи се 
събуждам уморен и раздразнен сутрин и началото на деня ми е 
лошо - всичко това, защото съм ял твърде много преди лягане.
За да избегна успешно това минно поле, ми трябва повече дис-
циплина: да НЕ преяждам, за да коригирам ниска КЗ, преди 
лягане. Както и при упражненията, полезно е да знаете кол-
ко въглехидрати са ви необходими, за да върнете своята КЗ 
в целева стойност (5,6 ммол/л). Колкото по-ниска е кръвната 
ми захар, толкова по-голямо е това число (например, при 2,8 
ммол/л се нуждая от 15 грама въглехидрати). Това важи и ако 
съм имал особено натоварен с физическа активност ден или 
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много скорошни ниски нива КЗ или когато съм сложил мно-
го инсулин. Добро решение е да хапна нещо мазничко - но 
не много (супена лъжица фъстъчено масло) или малко фибри 
(чиа семена, нисковъглехидратна тортила). Това  може да пре-
дотвратите повтарящите се през нощта ниски нива на КЗ.
Използването на сензор (CGM) като единствено ръководство 
за корекция на КЗ преди лягане може да създаде допълнител-
но минно поле. Сензорът (CGM) има известно изоставане при 
ниски нива на КЗ, което често насърчава преяждането преди 
заспиване: „О, кръвната ми захар е все още 4,3 ммол/л, след 
като изядох двете глюкозни таблетки преди 15 минути? Я, за 
всеки случай да изям още нещо." Ако съм с ниска КЗ преди 
лягане, опитвам се да потвърдя показанието на сензора с глю-
комер. Изяждам въглехидратите за корекция и след 20 минути 
проверявам отново с глюкомер.

Изпробвам различни храни за корекция на ниска КЗ  
преди лягане, за да открия такива, с които: 
(i) няма да преям (лесно мога да контролирам количеството); 
(ii) мога да коригирам КЗ до точното ниво, от което се нуждая 
(приблизително 5 грама въглехидрати повишава моята КЗ с 
около 1,4 ммол/л); и (iii) знам, че ще поддържат кръвната ми 
захар в целевата зона през цялата нощ, без да отивам твърде 
високо или ниско.
Ако се притеснявам, че кръвната ми захар може 
да падне опасно ниско в малките часове на нощта, 
добавям малки количества мазнини, протеини и фибри, 
които  ще стабилизират кръвната ми захар: 
1 с. л. фъстъчено масло, шепа ядки, нисковъглехидратна тор-
тила. Това ми помага да изравня графиката на кръвната си за-
хар през цялата нощ повече, отколкото ако коригирам ниските 

КАКВО МИ ПОМАГА
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КЗ преди лягане само с въглехидрати. Но не забравям, че маз-
нините и фибрите ще забавят усвояването на въглехидратите, 
така че ги добавям само за гранични нива (4,2 ммол/л) и от-
лагам да ги консумирам, докато моята КЗ не се покачи след 
приема на въглехидратите. С две думи: При много ниски нива 
на КЗ преди лягане: 1. въглехидрати за корекция, 2. уверявам 
се, че кръвната ми захар се е качила и добавям малко мазнини, 
протеини или фибри.
Не забравям, че показанията на сензора (CGM) изостават, ко-
гато правя корекция на ниска захар. Много внимавам, ако го 
използвам като единствено ръководство за корекция на ниска 
КЗ точно преди лягане.

Прекалено много кофеин след 14 часа

Обичам японския зелен чай и се наслаждавам на силното 
кафе, но често правя грешката да си доставям това удоволст-
вие твърде късно през деня. Моят толеранс към кофеина е дос-
та висок, но в нощите, когато не мога да спя добре, честа при-
чина за това е твърде многото кафе или чай в късния следобед 
или вечер.
Според Националната фондация за сън кофеинът остава в 
тялото повече от шест часа, което означава, че силната чаша 
кафе в 14 ч. може да ми влияе чак до вечерта. Проблемът е, че 
всъщност харесвам вкуса на тези напитки, което означава, че 
трябваше да намеря алтернатива.
Тъй като не обичам обикновена вода, взех да я овкусявам с 
пресен лимон или лайм. Опитвам се да пия билков вместо 
зелен чай след 18 ч. и само кафе без кофеин след 14 часа. 
Както е отбелязано в главата за храненето, обикновено пия 
чай от мента след вечеря или чаша гореща вода с 1 су-
пена лъжица черно какао на прах. И двете топли напитки 
„приличат“ на това, което обичам, но без кофеина, който 
ме превъзбужда. (Забележка: в какаото на прах има малко 
кофеин и теобромин  - биологично активна съставка, така 
че не ви го препоръчвам, ако сте силно чувствителни към 
кофеина.)
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Намалявам или не употребявам кофеин 10 часа преди лягане.
Пиенето на чай ми носи по-малко кофеин през целия ден, а 
билковият чай е чудесен като вечерна напитка без никакъв 
кофеин или калории. Горещо ви препоръчвам да отидете в 
местен магазин за чай или да изпробвате няколко билкови ва-
рианта - те имат по-добър вкус от повечето предварително па-
кетирани чайове и като цяло са по-евтини.
Минавам на безкофеиново кафе следобед. То съдържа малко 
кофеин, но ще има много по-слабо въздействие, отколкото 
нормалното кафе.

Събуждане сутрин в напълно тъмна 
стая

Често в хотелска стая се събуждам след осем часа здрав сън, 
но се чувствам напълно изтощен. Същото беше и в първия ми 
апартамент в Сан Франциско - там моята спалня нямаше про-
зорци, което означава, че в 7:30 ч. изглеждаше така, както и в 
23:30. Това чувство се промени, когато се преместих в апар-
тамент с прозорци, през които влиза сутрешната светлина. За 
моя изненада всъщност ми беше по-лесно да се събудя и да 
стана от леглото.
Намирам, че събуждането в напълно тъмна стая е минно поле 
за добрия сън. Точно както приглушената вечерна светлина и 
тъмната стая през нощта са идеални за здрав сън, така и сут-
решната светлина е идеална за ведро събуждане.
Закупуването на будилник с функция „светлина за събужда-
не“ помогна в онази тъмна спалня в първия ми апартамент. 
Устройството, което купих, Philips Wake-Up Light, бавно осве-
тява цялата стая около 30 минути, преди алармата да се вклю-
чи, имитирайки изгрев. Все още не скачах бодро от леглото 
сутрин, но беше много по-добре, отколкото да се събудя в на-
пълно тъмна стая. Някои хора споделят, че тези устройства за 
събуждане „са променили живота им“. Интелигентните елек-
трически крушки са друга опция - тяхната светлина може да 
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се контролира от приложение за смартфон и да се настрои ав-
томатично и постепенно да се включва въз основа на зададено 
време (например събуждане в 7 часа сутринта).
Да се поддържа правилната осветеност в спалнята е трудно: 
напълно затъмнената стая е идеална за здрав сън, но няма да 
осигури полезната естествена слънчева светлина сутрин. Оп-
итах различни комбинации и се спрях на щори, които покри-
ват около 80% от прозорците на спалнята ми - това блокира 
най-добре светлините от улицата  през нощта и позволява на 
сутринта да влиза някаква естествена слънчева светлина. Не 
е най-доброто, но компромисът работи за това да се чувствам 
по-енергичен сутрин. Все още използвам устройството, което 
купих, Philips Wake-Up Light, тъй като преди лягане се въз-
ползвам от опцията за затъмняване за четене и допълнителна-
та яркост на светлината при събуждане сутрин.
Използвам "интелигентно"  устройство за събуждане или ин-
телигентни електрически крушки, за да имам повече сутреш-
на светлина в напълно затъмнената за нощта стая.

Да открия каква комбинация от светлина в спалнята 
ми помага най-добре за здрав сън през нощта и бодро 
събуждане сутрин:
• Напълно затъмнена стая през нощта и нулева сутрешна свет-
лина (например, плътни завеси, маска за очи).
• Умерено тъмна стая през нощта и сутрешна светлина (напр. 
частично покрити прозорци, които пускат някаква сутрешна 
светлина).

КАКВО МИ ПОМАГА
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ВЪПРОСИ, КОИТО ДА СИ ЗАДАДЕМ:
Въпроси за Светлите Лъчи  
за добър сън

Анализирайте най-добрите си нощи (достатъчно сън, добра 
нощна КЗ)  през последните няколко седмици. Какво спо-
ред вас ги е направило възможни? (Помислете за всичко - КЗ 
през нощта, вечеря, инсулин, физическа активност преди ля-
гане и през деня, час на лягане и т.н.)

Ако животът ви зависеше от добрия ви сън тази нощ, какво 
бихте направили, за да го постигнете?

Колко сън ви е необходим, за да сте с най-висок жизнен то-
нус на следващия ден? Колко часа сън всъщност ви се съби-
рат за денонощие?



210

(Ако сте постоянно уморени) Какви промени бихте могли да 
направите, за да получите допълнителни 30-60 минути сън на 
нощ? Помислете по-конкретно за опцията „Да си лягам по-ра-
но.“

Какви малки експерименти или покупки (като по-удобна въз-
главница или матрак, например) бихте могли да опитате, за да 
подобрите средата си за сън?

Какъв вид и количество физическа активност ви помагат да 
заспите най-бързо?

Вижте отговорите. Какви са вашите светли лъчи - нещата, кои-
то можете да опитате да правите по-често? Как можете да ги 
насърчите?
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Въпроси за Минните полета 
за добър сън

Анализирайте най-лошите си нощи (недостатъчно сън, недо-
бра нощна КЗ)  през последните няколко седмици. Какво спо-
ред вас допринесе най-много за това? 

При какви условия в спалнята спите най-лошо - температу-
ра, светлина, матрак, възглавница, звуци и т.н.? Как оценявате 
комфорта в спалнята си спрямо тези условия?

Има ли едно-единствено нещо, което, ако го избягвате всеки 
ден би подобрило най-много съня ви?

Вижте отговорите. Какви са вашите минни полета - нещата, 
които можете да опитате да правите по-рядко? Как може да ги 
избегнете?



212



213

ДА СВЪРЖЕМ  
ТОЧКИТЕ
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КАКВО Е НАЙ-ВАЖНО ЗА МЕН?
Дори след много години живот с диабет и писане за него, аз 

все още имам разочароващи дни, когато нещата не вървят как-
то очаквам. Водя битка по 24 часа в денонощието, всеки ден, 
за да дам най-доброто от себе си и да не позволя на диабета 
да контролира живота ми. Все още се хващам, че не спирам 
да обмислям грешките си сутрин или ми се иска да бях взел 
различно решение на вечеря или се притеснявам как ще мине 
нощта. Чувството по подразбиране обикновено е тревожно, 
негативно и самообвиняващо. Не трябва да е така.

Най-голямото ми желание е хората с диабет да вземат ос-
новната идея на тази книга и да я прилагат в живота си, като 
поставят основен акцент върху Светлите Лъчи: Какво работи 
добре при диабета ми? Какво поведение и избор помагат да 
поддържам кръвната си захар в целевия диапазон или да имам 
положителна психическа нагласа? Какво се случва в най-до-
брите ми дни? Как мога да изградя действия и навици, за да се 
радвам на повече Светли Лъчи всеки ден? 

Дразня се, когато виждам неясни и унифицирани препоръки 
за диабет: хранете се здравословно, движете се повече, отслаб-
нете, приемайте лекарствата си. Тези твърде общи, а понякога 
и звучащи обвинително съвети пропускат многообразието на 
специфичните фактори, забравят личния компонент и предпо-
лагат, че диабетът е лесен. Не е!

Една от причините, поради които написах тази книга, беше 
да създам оперативно ръководство за моя собствен диабет, из-
пълнено с конкретни, лични тактики: кои са най-важните свет-
ли лъчи, които трябва да прилагам по-често? Кои са най-голе-
мите минни полета, които трябва да се опитвам да избягвам?

Харесва ми този цитат от римския философ Сенека, който 
обобщава крайната цел на този процес: 

„Какво е мъдрост? Винаги трябва да се желаят едни 
и същи неща и винаги трябва да се отказват едни и 

същи неща. "
Записването на собствените ми Светли Лъчи  и Минни по-

лета е първата стъпка към постигане на такава мъдрост и е 
само началото.
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Да живея добре с диабет е свързано с прилагането на всич-
ките ми „трябва“ многократно - и в идеалния случай автома-
тично - и да се прави това всеки ден може да бъде много труд-
но.

Поставянето на приоритети е чудесна отправна точка: кои 
светли лъчи и минни полета най-силно влияят на контрола 
на диабета и качеството ми на живот? Какво допринася, за да 
бъде добър животът ми и какви компромиси съм готов да на-
правя, за да стане още по-добър? Какво е най-важно за мен? 
Какво ще бъде най-лесно да опитам?

Ако имаше само пет тактики, които бих могъл да избера от 
тази книга, те биха били:

Да ям по-малко от 30 грама въглехидрати 
наведнъж.
Въглехидратите са най-голямата причина за пиковете на 
кръвната ми захар; намаляването им свежда до минимум 
най-голямата променлива в диабета ми, прави ме много 
по-спокоен при определянето на правилната болус доза 
инсулин, намалява стреса и тревожността ми и ми позво-
лява да оставям диабета си на заден план.
Да проверявам кръвната си захар 2-3 часа 
след хранене (или да нося сензор/CGM), за да 
направя корекции на курса, ако е необходимо и 
да науча кои храни как работят при мен.
Наблюдаването на кръвната захар е най-добрият начин 
да науча какво и как работи, и да управлявам по-безопас-
но своя диабет, особено след хранене. Това е като да си 
измия добре предно стъкло на автомобила; ако не го на-
правя има по-голяма вероятност да изляза от пътя (кръв-
на захар извън целевия диапазон).
Да помня защо да имам кръвна захар в целевия 
диапазон ми е от полза ДНЕС: по-добро 
настроение, взаимоотношения, енергия, позволява 
ми да правя нещата, които ме правят щастлив.
Въпросът ЗАЩО при диабета е от изключително зна-
чение и отговорът „за да избегна дългосрочните услож-
нения“ не е най-добрият мотиватор, за да правя нещата 
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правилно ДНЕС. Усложненията определено са страшни, 
но те са също така неясни, далечни, негативни и често 
не са достатъчно убедителна причина да взема различно 
решение в момента - ДНЕС. Всъщност мога да илюстри-
рам начина си на вземане на лоши решения много лесно: 
„Да, това кексче изглежда добре. Какво толкова ще ми 
навреди, ако изям само едно? Утре ще се върна в правия 
път." Намирането на положителни причини ДНЕС да се 
грижа за диабета и здравето си прави огромна разликата 
в мотивацията при взимане на решения.
Стойностите на кръвната захар не са нито 
„добри“, нито „лоши“; те са просто информация 
за вземане на решение.
Всяко изскачане на кръвната ми захар извън целевата 
зона  води до усещане за вина, неудовлетвореност, неус-
пех и по-нередовна проверка на кръвната захар. Не всяка 
стойност на КЗ има проста причина и следствие, така че 
не мога да обвинявам себе си, когато съм извън диапазо-
на. Промяната на контекста около всяка КЗ - а именно, 
че това е просто една полезна информация за вземане на 
решение, ми помогна да възприема числата като положи-
телен, добре дошъл партньор.
Задавам си продуктивни, окуражаващи въпроси, 
вместо  отрицателни и обвиняващи ме въпроси.
Задаването на продуктивни въпроси е ключът към по-до-
бър контрол на диабета. Винаги има нещо ново, което 
можете да научите за тази болест всеки ден, тъй като жи-
вотът непрекъснато се променя. Да подхождам към диа-
бета със силно изразено любопитство създава чудеса за 
по-добрия контрол: Какво мога да науча за това? Какво 
мога да направя в момента, за да подобря контрола си? 
Какво мога да променя следващия път?

Тук се получава нещо много интересно: два от петте ми ва-
жни светли лъча при диабет са фокусирани върху храната, а 
останалите три се фокусират върху мисленето. Светлите лъчи 
ще са различни за всеки човек, но едно нещо е ясно за мен: 
начинът ми на мислене играе наистина главна роля в контрола 
на диабета ми.
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Един от моите герои в диабета, психологът д-р Бил Полон-
ски, говори много за промяната в поведението, която той нари-
ча: „Нещо прещрака“: Как някои хора преминават от изтощи-
телна борба с диабета си към по-добро? Какво е "прещракало" 
за тях? Д-р Полонски казва, че има пет важни за промяната на 
диабетното поведение неща:

1. Нова перспектива.
2. Близък човек, който го е грижа за вас.
3. Лекарят, който се грижи за вас.
4. Ново ефективно лечение.
5. Получаване на усложнения.
И след като нещо "прещракне", какво помага да останем по-

следователни оттук нататък?
1. Напомнянето защо си струва труда.
2. Разработването на конкретен, изпълним план за действие.
3. Помощ от друг човек в контрола на диабета.
4. Редовни медицински изследвания заради диабета.
Виждам две общи теми в двата списъка: начинът, по кой-

то мисля за диабета (мислене) и кой е в моя екип (подкрепа), 
които имат голямо значение. Това ми дава огромна надежда, 
тъй като това са двата ресурса, до които днес имам достъп и 
промяната им зависи от мен, т.е. това са две неща, които мога 
да контролирам. Мога да отида при моите близки или в онлайн 
общността за диабет, за да намеря подкрепа. Мога да променя 
моята гледна точка за диабета в този момент.

Докато писах тази книга, разговарях с много хора, живеещи 
добре с диабет, особено с хора с десетилетия повече опит от 
мен. Мнозина споделят, че с течение на времето нуждата им от 
подкрепа нараства. „Подкрепа“ може да идва от онлайн общ-
ността, социалното обкръжение, любим човек или загрижен 
лекар. Важното е да се подчертае: 

НЕ ПРАВЕТЕ КОНТРОЛА 
НА ДИАБЕТА СИ 

САМИ.
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Дори и сега диабетът ме кара често да се чувствам като при 
шофиране на сляпо: нямам представа на кой адрес отивам, 
всеки ден се боря с лед и градушка по пътищата и с неподхо-
дящи гуми кривя автомобила си ту наляво, ту надясно. 

Ако тази книга има едно послание, то е, че всички можем да 
намерим цел, която да ни напътства ДНЕС, тактики за по-без-
опасно движение и спътници, които да ни подкрепят. Дости-
гането до нашата цел, разбира се, никога няма да бъде лесно. 
Както психологът д-р Гордън Ливингстън го излага в страхот-
ната си книга Too Soon Old, Too Late Smart (Твърде рано по-
растваме, твърде късно поумняваме): 

„Почти всички процеси в нашия живот, които ни 
правят щастливи и удовлетворени, отнемат време, 

обикновено дълго време: ученето на нови неща, 
промяната на старо поведение, изграждането на 
пълноценни отношения, отглеждането на деца.  
Ето защо търпението и решителността са сред 

основните добродетели в живота."
Правилният начин на мислене е голямо предимство в моето 

пътуване: „Ще се постарая да разбера това. Никога няма да 
спра да уча и да експериментирам. Няма да позволя на диабета 
да ме ограничава. Ще се възползвам максимално от времето 
си тук, на Земята, въпреки че трябва да нося диабета със себе 
си."

На входната си врата имам килимче, което винаги ми на-
помня: 
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Усмихвам се всеки път, когато го видя, тъй като в този над-
пис са вградени много уроци, които често забравям:

• Не мога да контролирам всичко в живота си, но винаги 
мога да контролирам реакцията си на това, което се случва.

• Не трябва да правя всичко наведнъж, а трябва да действам 
стъпка по стъпка.

• Да се забавлявам!
Тази санскритска поговорка (мила вариация на Парадокса 

на времето) представя нещата още по-красиво: 

Вчера е останала в миналото мечта, а утре е видение. 
Но добре изживяното днес превръща всяко вчера в 
сбъдната мечта и вдъхва надежда на всяко утре.

Не пропилявайте този ден! Нека това, което вчера е било 
мечта, днес стане част от живота ви.

Моите светли лъчи и минни полета ми позволяват да живея 
добре днес, да си спомням усмихнат за вчерашните си мечти и 
да имам надежда за по-добро бъдеще.

Пожелавам същото и на вас.
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НАМЕРЕТЕ СВОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ 

Кое е добро за диабета ми? 
Кое е това, което правя правилно и трябва да се опитвам 

да го правя по-често? 

Какво ям? Как звучи един 
разговор със 
самия себе си 
за диабета? 

Кога и как съм 
физически 
активен? 

Как спах през 
нощта? 

Какво правят 
любимите ми 
хора, което е 

полезно за мен?

Ако искам  
да имам един  

ден със „Светли 
лъчи“, какво бих 
направил, за да 

го постигна?

По кое време на деня или в кои дни от седмицата кръвна-
та ми захар е в целевия диапазон (4 - 7,8 ммол/л или 4 - 10 
ммол/л,  в зависимост от вашите цели)? 

Какви избори позволиха това да се случи?
Какво решение светъл лъч от последната седмица съм 

взел, което ако се повтаря последователно, ще подобри ка-
чеството ми на живот?

Има ли някои малки стъпки, които бих могъл да предприе-
ма тази седмица, за да увелича моите диабетни светли лъчи?

Какво съм готов да опитам?
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ОПРЕДЕЛЕТЕ СВОИТЕ МИННИ ПОЛЕТА

Какво се случва в моите най-предизвикателните 
дни с диабет?

Какво ям? Как звучи един 
разговор със 
самия себе си 
за диабета? 

Бях ли 
физически 
активен? 

Как спах през 
нощта? 

Какво правят 
любимите ми 

хора, което не е 
полезно за мен?

Ако искам  
да избегна един  

ден с „Минни 
полета“, какво 

първо бих 
направил?

По кое време на деня или в кои дни от седмицата кръвната 
ми захар ми е извън целевия диапазон (4 - 7,8 ммол/л или 4 
- 10 ммол/л,  в зависимост от вашите цели)? 

Какви избори позволиха това да се случи?
Какво решение, водещо до минно поле съм взел през по-

следната седмица, което не искам да повтарям? Как мога да 
направя различен избор?

Има ли някои малки стъпки, които бих могъл да предпри-
ема тази седмица, за да избегна моите диабетни минни по-
лета?

Какво съм готов да опитам?
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Моите Светли лъчи
Какво правя добре и трябва да продължа да правя?
Какво се случва в най-добрите ми дни с диабет?

За да усещам тези светли лъчи по-често, трябва да:
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Моите Минни полета
Какви решения винаги водят до излизане на кръв-

ната ми захар извън допустимите стойности (по-мал-
ко от 4 или над 11 ммол/л)? 

Какво се случва в най-предизвикателните ми дни 
с диабет?

За да избегна тези минни полета, аз трябва да:
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ОБОБЩЕНИЕ: МОИТЕ
СВЕТЛИ ЛЪЧИ И МИННИ ПОЛЕТА

Храна

МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ 

• Ям по-малко от 30 грама въглехидрати наведнъж
• Избирам храни за закуска с високо съдържание на проте-

ини, мазнини и фибри (напр. чиа пудинг, яйца)
• Проверявам КЗ 2-3 часа след хранене (нося CGM), за да 

науча кои храни как действат и да направа корекции, ако е 
необходимо 

• Пълня половината от чинията си със зеленчуци
• Поставям инсулина 20 минути преди ядене, ако храната ми 

съдържа 30 грама въглехидрати или повече
• Хапвам ранна вечеря поне три часа преди лягане, без до-

пълнително похапване след това
• Готвя у дома, вместо да се храня навън
• В ресторантите поръчвам зеленчуци, които заменят пред-

лаганите гарнитури
• Ям плодове вместо традиционните десерти
• Закуска от ядки и семена
• Преди да посегна към храната се питам: „Гладен ли съм, 

или просто съм отегчен, уморен или близо до храна?“
• Ям бавно и спирам, преди да се нахраня на 100%
• Разглеждам покупките си на храни като политически вот: 

каква организация подкрепям?
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МОИТЕ МИННИ ПОЛЕТА

• Хипогликемични капани: преяждам за коригиране на ниско 
ниво на КЗ, като използвам извинението, че „лекувам себе 
си“

• Високовъглехидратни  храни: хляб, картофи, ориз, юфка, 
печива, крекери, чипс, захар

• Нежелана храна в къщата, снаксове, ядене директно от 
опаковката

• Пакетирани храни с повече от 10 съставки и високи дози 
захар („хранителни вещества“)

• Захарни напитки: плодови смутита, големи бутилки сок,  
сладък чай, млечни шейкове, спортни напитки

• Твърде много изключения („Само това веднъж!“) И изви-
нения („Заслужих си го!“)
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Начин на мислене
МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ

• Защо да поддържам кръвната си захар в це-
левата зона ми е от полза ДНЕС: в по-добро 
настроение съм, имам по-добри взаимоотно-
шения с другите, повече енергия

• Стойностите на КЗ са просто информация за вземане на 
решение; те не са „добри“ или „лоши“ оценки или „тесто-
ве“

• Разчитам на близки и приятели за подкрепа, не забравям, 
че диабетът ми се отразява и на тях, обсъждаме заедно 
какво е полезно да се направи

• Благодарност за това, което имам и иновациите в лечение-
то на диабет

• Да осъзная, че да се грижа за себе си е мое задължение 
• Отделям 5-10 минути за дълбоки вдишвания сутрин (фоку-

сиране на вниманието)
• Използвам визуализацията „виж в по-общ план“, за да по-

ставя стреса в перспектива. Ще запомня ли този момент 
след година?

• Променям средата, в която живея, за да направя по-лесен 
добрия избор  и по-труден изборът, който не ми носи ползи

• Задавам цели на процеса с мини-етапи: фокусирам се вър-
ху последователността и рутината, а не върху резултатите

• Имам само 24 часа на ден и мога да направя единствено 
това, което е възможно

• Ангажирам се с дадена цел и за да съм отговорен не само 
пред себе си, казвам на приятелите си за това, обявявам я 
публично
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МОИТЕ МИННИ ПОЛЕТА 

• Перфекционистки тип мислене, нереалистични очаквания 
за нивата на кръвната ми захар, обсебващи неща, които не 
мога да контролирам

• Непродуктивни, ненужни, обвиняващи въпроси: Защо се 
справям толкова зле с това? Защо това не работи? Възмож-
но ли е диабетът да се влоши? Как можах отново да напра-
вя същата грешка?
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Физическа активност
МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ 

• Разходка, особено след хранене и за коригира-
не на висока КЗ

• Каква е моята КЗ сега? Как очаквам да се про-
мени по време на и когато завърша физическата си актив-
ност? Трябва ли да ям допълнително или да си сложа ин-
сулин?

• Избирам дейности, които ми се струват забавни и искам да 
се занимавам с тях. Очаквам ли с нетърпение да тренирам 
утре?

• Намирам правилното начално ниво на кръвната си захар 
преди тренировка и установявам колко въглехидрати са ми 
необходими, за да го достигна.

• Премахвам бариерите пред физическата активност с по-
мощ та на тренировки у дома и приложения за упражнения

• Съхранявам глюкозни таблетки за повишаване на ниска КЗ 
навсякъде около мен и винаги ги нося с мен по време на 
упражнения

• Намалявам болус инсулина спрямо вида активност (напри-
мер: -75% за по-продължителна и интензивна тренировка, 
-30% преди ходене)

• Проследявам активността си с устройство или приложе-
ние, за да увелича мотивацията си

• Слушам подкасти, аудиокниги или гледам нещо забавно по 
време на тренировка

• Създавам си график: „Вдигам тежести сутрин в понедел-
ник, сряда и петък. Карам колело във вторник, четвъртък и 
неделя следобед. „

• Поемам ангажимент пред треньора, партньора  или прия-
телите си

• Осинових си куче: ТРЯБВА да го изведа на разходка!
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МОИТЕ МИННИ ПОЛЕТА

• Начин на мислене „Всичко или нищо“: „Е, нямам време за 
хубава тренировка, така че няма да спортувам сега“

• Хранене малко преди физическите упражнения: ниска КЗ 
по време на активността, висока КЗ след това

• Преяждане след упражнения
• Лошо възстановяване: недостатъчно възстановяване на 

мускулите, недостатъчно количество вода, недостатъчно 
сън

• Фокусиране върху това колко трудно за изпълнение е уп-
ражнението, докато го правя
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СЪН
МОИТЕ СВЕТЛИ ЛЪЧИ 

• Най-малко 7 часа сън: повече стойности на 
кръвната захар в целевата зона на следва-
щия ден, по-малко инсулин, повече енергия, 
по-добро настроение, по-малко глад

• Стойностите на КЗ през нощта са в тесен диапазон (4,5 
- 5,5 ммол/л): ранна вечеря, без допълнително похапване, 
адекватни корекции преди лягане

• Глюкозни таблетки до леглото ми: отменят нуждата да от-
варям хладилника през нощта, ако имам ниска КЗ, а това 
води до по-малко преяждане и по-добър сън

• Ограничавам източниците на светлина през нощта 
• Инвестирам в по-добър матрак и възглавница и не се при-

мирявам с неудобния сън
• По-ниска температура в помещението, в което спя (18 гра-

дуса) и по-леко одеяло
• Сутрешна или ранна следобедна физическа активност, за 

да заспя по-бързо
• Зареждане на телефона в друга стая или превключване в 

самолетен режим, започващ в 22:30 ч.

МОИТЕ МИННИ ПОЛЕТА 

• Нощни кошмари: обикновенo в резултат на преяждане пре-
ди лягане

• Прекалено много кофеин след 14:00 ч.
• Събуждане сутрин в напълно затъмнена стая
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ОТНОСНО
Адам Браун е диагностициран с диабет през 2001 г. Той е 

старши редактор в diaTribe. Адам пише и изнася лекции за 
диабета и хроничните заболявания, а на 28 години е признат 
за водещ експерт в областта на диабетните технологии. Адам 
е често канен оратор и споделя гледната точка на пациента 
от 2010 г. насам, включително на местни и международни 
конференции, срещи на FDA и NIH и най-големите научни 
сбирки в областта на изследванията на диабета. Завършва 
висше образование в Университета в Пенсилвания през 2011 
г. Адам прекарва свободното си време като запален турист и 
колоездач в околностите на Сан Франциско, обича да пие чай  
с приятелката си Присила и да учи старото си куче на нови 
трикове.

Фондацията diaTribe е основана през 2013 г. от Кели Л. Кло-
ус, която живее с диабет повече от 30 години. Като фондация 
с нестопанска цел, нейната цел е да подобри живота на хората 
с диабет и преддиабет и да се застъпва за правата им.  diaTribe 
беше създадена на доброволни начала и е организация, во-
дена от състраданието и съпричастността. Целта на diaTribe.
org е да предоставя информация, която да помага на хората, 
засегнати от диабет, за да бъдат те по-здрави и по-щастливи, 
да вдъхва надежда. Научете повече на diatribe.org/foundation.
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OТ КОЛОНКАТА НА AДАМ В DIATRIBE
ХРАНА

10 диетични препоръки за по-добро управление на диабета
diatribe.org/10-diet-commandments-better-diabetes-management

Нисковъглехидратно срещу високовъглехидратно хранене - 
моята изненадваща 24-дневна диабетна диета. Битката
diatribe.org/low-carb-vs-high-carb-my-surprising-24-day-
diabetes-diet-battle

Нисковъглехидратно срещу високовъглехидратно хранене - 
моята изненадваща 24-дневна диабетна диета. Битката про-
дължава
diatribe.org/low-carb-vs-high-carb-ii-my-diabetes-diet-battle-
continued

Отговори на ваши въпроси: Нисковъглехидратно или високо-
въглехидратно хранене
 diatribe.org/your-questions-answered-low-carb-vs-high-carb

Как да оцелеем в токсична хранителна среда, която насърчава 
лошия избор
diatribe.org/issues/64/adams-corner

Какво ям - как прилагам препоръките си за диабетна диета в 
ежедневието
diatribe.org/what-i-actuaNy-eat-taking-my-diabetes-diet-
commandments-daily-life

Домашна закуска при диабет
diatribe.org/home-run-breakfast-diabetes

Еднакви ли са всички въглехидрати?
diatribe.org/issues/58/adams-corner
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ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Подходът стъпка по стъпка за по-добри кръвни захари: ходене
diatribe.org/issues/51/adams-corner

Влезте в целевата зона: Моите съвети за избягване на хипогли-
кемия по време на упражнения
diatribe.org/get-zone-my-tips-avoiding-hypoglycemia-during-
exercise

Прегради пред физическата активност - нямам време, прека-
лено е скъпо, болезнено, скучно, не съм мотивиран
diatribe.org/diabetes-exercise-solutions-part-i-no-time-too-
expensive-painful-boring-unmotivated

Как да измерим реално физическата си активност? Защо про-
следяването на активността си заслужава и може би е необхо-
димо повече от всякога
diatribe.org/issues/72/adams-corner

ДРУГИ ТЕМИ

Колко фактори всъщност влияят на кръвната захар?
diatribe.org/factors

10 съвета към тийнейджърите, за да живеят добре с диабет
diatribe.org/10-tips-teenagers-live-well-type-1-diabetes

Какво означава „Диабетни минни полета?“ Седемте грешки, 
които винаги правя и какво научих, опитвайки се да ги избегна
diatribe.org/issues/70/adams-corner

Може ли повече сън да подобри контрола на кръвната захар? 
Какво разкри един месец от проследяването на съня ми
diatribe.org/issues/53/adams-corner
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