
Ин-Ян баланс и избор на храни
 
   Хранителният баланс от гледна точка на традиционната китайска медицина е много по-
различен от този на Запада. Съвременната наука за хранене според западните специалисти се
основава  на  познаването  на  химическия  състав  на  храната  и  биохимичните  пътища  в
тялото. Западняците  определят  количествено  хранителните  вещества  като  протеини,
въглехидрати и мазнини, а след това групират съответните храни, с една мярка за всички,
служеща като препоръка.
 
   Хранителната пирамида, например, групира хляба, тестените изделия, зърнените храни и
картофи  заедно  като  "въглехидрати"  и  предполага  5-8  порции. Според  традиционната
китайска медицина, обаче, хлябът и тестените изделия са влажни и охлаждащи, следователно
не  се  препоръчват  за  хора  с  наднормено  тегло,  с  подуване  или  страдащи  от
синузит. Покълналитете зърна, ръжта и дивият ориз, въпреки че също са въглехидрати, не
допринасят за влагата, защото имат енергитични свойства, различни от брашното и могат да
бъдат полезни за хора с подобни ин смущения.



 
                                          Разбиране за Ин и Ян храните

   Вече отделихме подобаващо внимание на концепцията за Ин и Ян. Тук отново ще се спрем
на тях, но вече поотношение на различните храни.  Според източните традиции  Ин и  Ян са
енергитични  качества,  които  оформят  всичко  във  Вселената,  включително  здравето
ни. Китайският  символ  за  Ин  е  сенчестата  страна  на  хълм,  а  символът  на  Ян  е  най-
слънчевата. Съответно Ин-свойствата включват прохлада, влага и мрак, в сравнение с Ян - на
топлина, сухота и светлина. Зимата е Ин, докато лятото –  Ян;  нощта е  Ин, докато денят -
Ян. Артритът, който се усложнява от студено време, е Ин-състояние. Зачервените, възпалени
обриви,  предизвикани  от  горещината,  са  Ян-състояние. Червендалестото  лице,
раздразнителният човек с високо кръвно налягане е  повече Ян. Анемичната, меланхолична
жена е относително Ин.

   Ин храните са с тенденция към охлаждане и/или овлажняване за тялото.  Ян храните са
затоплящи  и  изсушаващи. Това  е  свързано  не  толкова  с  действителната  температура  и
влажност на храната, а по-скоро с "енергетиката". Свареният спанак, например, охлажда и
овлажнява, както и печеното тофу. Охладеното вино е затоплящо, както и печеното говеждо
месо. Тостът, докато поизстине за хапване, всъщност овлажнява тялото. Влиянието на тези
качества на храната върху здравето са били наблюдавани в продължение на хиляди години.

   Чрез  акупунктурата  може  да  се  балансира  конституцията  на  организма.  Наблюдавайки
тялото  си  и  разбирайки  енергетиката  на  храните,  можем  така  да  подберем  храната  и
физическите си дейности,  че  да  засилим процеса  на  лекуване на организма.  Дисбалансът
може да бъде причинен от излишък или дефицит на Ин и Ян.
   Следва преглед на  Ин и  Ян моделите на дисбаланс и избора на храни,  които могат да
спомогнат за възвръщане на баланса. Вашата конституция непрестанно се променя, затова е
добре да се настроите според сезона и моментния си начин на живот.

                                    Ин модели на дисбаланс

Студ

• Склонност да се чувства хлад
• Урината обикновено е бистра
• Облича се топло, обича горещината
• Склонност към отпуснатост
• Светли на цвят изпражнения
• Предпочитание към топли храни/напитки
• Забавящи метаболизма напитки
• Нежни, топчести мускули
• Рядко се чувства жаден
• Често уморен, спи много
• Склонност към депресия
• Влошено здраве в студено време
• Тих, отнесен



Ин недостатъчност

Ин е отговорен за овлажняването и охлаждането в организма. Когато Ин е изчерпан, тялото
започва да показва признаци на сгорещяване. Някои симптоми на Ин дефицит включват:
• горещи вълни
• нощно изпотяване
• шум в ушите
• преждевременно посивели коси
• болки в кръста
• оскъдна цервикална слуз
• скъсен менструален цикъл

Храни, които трябва да се избягват
• горещи пикантни храни
• стимуланти като кофеин, алкохол, цигари, наркотици
• захар
 
Храни ,тонизиращи Ин
• ечемик, просо
• adzuki боб, боб, черен боб, черна соя, зелен фасул 
• говеждо, свинско, патешко, стриди, миди, раци, октоподи, риби
• сусам, черен сусам и орехи
• аспержи, артишок, грах, картофи, морски водорасли, ям, сладки картофи, домати
• яйца
• ябълки, круши, нар, диня, банан, авокадо

   Студеният модел често се появява при вегетарианците или тези, които се хранят предимно
със сурови храни, особено когато живеят на студено. Студът може да се появи с възрастта и
да  се  комбинира  с  влага. Редовните,  затоплящи  аеробни  упражнения  са  от  съществено
значение. Лекуващите храни тук включват ястия от топло агнешко или говеждо месо, тъмно
птиче  месо,  месни  супи  и  яхнии,  яйца  от  свободни  кокошки,  змиорка,  пъстърва,
сьомга. Полезни  зеленчуци  са  сварените  кореноплоди,  печени  зимни  тикви,  лук,
синап. Ядките и семената са затоплящи, както и маслото, канелата, чесънът, джинджифилът,
куркумата  и  черният  пипер. Полезните  зърнени  храни  включват  овесена  каша,  киноа  и
елда .Храните и напитките е най-добре да се консумират готвени и топли. Салатите, суровите
плодове, замразените десерти, тестените изделия, бялото брашно и ледените напитки трябва
да бъдат сведени до минимум.

                                                                 Влага
   Традиционната китайска медицина разглежда стомаха и далака като гърне за готвене, което
разгражда поетата храна и я превръща в енергия и кръв за тялото. Стомахът е котелът,  а
далакът  -  храносмилателният  огън,  който  затопля  гърнето. Стомахът  готви  и  разгражда
храната, изпращайки полезната част към далака, така че да бъде разпределена към останалата
част на тялото и за отстраняване на отпадъците като изпражнения и урина. Важно е да се



запази този храносмилателен огън и затова по-студените и сурови храни могат да го загасят,
да отслабят и забавят храносмилателната система.
Храносмилателната система се забавя от храни, които са влажни по природа. Тази влага може
да забави превръщането на храната в енергия и кръв.

Някои симптоми на влага в организма са:
• силна неприязън към влажност
• запушен нос, постназална секреция
• влошено здраве в условия на влага
• умствена "мъгла"
• подуване на корема
• задържане на течности
• намалено чувство за жажда или глад
• урината обикновено е мътна
• лошо миришещи изпражнения
• подпухнали очи и лице
• затруднено късо дишане
• умора, чувство за тежест, особено в долната част на тялото, мудност
• наднорменото тегло
• кисти, тумори
• гъбични инфекции
• подуване на корема и газове
• неясно мислене
• хроничен синузит
• мътна урина
• дебел налеп на езика
 
  Влагата може да се свърже със студа или горещината и да се утежни от влажните условия на
живот. Хроничната влага се причинява от яденето на крак, прекомерното безпокойство или
от  консумацията  на  голямо  количество  пържени  храни,  хляб,  тестени  изделия,  млечни
продукти, сладолед и други лакомства. Твърде многото салати и сурови плодове отслабват
храносмилането и предизвикват влага. Аеробните упражнения са от съществено значение за
постигане на баланс.
 
 
Храни, които трябва да се избягват или ограничат

• млечни продукти
• пшеница
• студени напитки
• плодов сок
• преработени храни
• рафинирано брашно, тестени изделия, макаронени изделия, хляб
• студени сурови храни
• рафинирана захар и заместители на захарта
• кафе, алкохол



• дълбоко замразени пържени храни
• фъстъци и фъстъчено масло
• банани, авокадо
 
Храни,  които  трябва  да  се  добавят

• органични леко варени зеленчуци, царевица, целина, кресон, ряпа, тиква, люцерна, печурки,
репички
• кафяв ориз, ечемик, щир, ръж, овес
• бобови растения, боб, adzuki биб, леща
• малко количество органично сухо месо, птици и риба, риба тон
• малко количество цели плодове, лимон
• сусам, тиквени семки, слънчогледови семки
• морски водорасли, келп
• зелен чай, жасминов чай, чай от листа на малина

   Полезните храни включват леко сварени зеленчуци, включително броколи, ряпа, аспержи, и
зеле. Рибата,  запечените  меса  и  пилешкото  месо  също  имат  балансиращо  действие. Най-
добрите  зърнени  храни  при  влага  са:  ръж,  жасмин  и  ориз  басмати,  както  и  покълнали
зърна. Репичките, ряпата, тиквените семки, зеленият чай, както и горчивите храни и билки
подпомагат изтеглянето на влагата.

  Сладките,  млечните  продукти и нишестените  храни допринасят  за  влагата  в  организма.
Сладоледът, лазанята, белият хляб и млякото също би трябвало да се избягват.

                                        Ян модели на дисбаланс:
Горещина
• Приказливост
• Тенденция към непрекъснато чувство за топлина
• Некомфортност в горещо време
• Може да страда от мехури при треска, гангренозни язви
• Облича се леко
• Румен тен
• Може да страда от главоболие, кръвотечение от носа, кървене
• Често се чувства жаден, жадува за студени напитки
• Сънят е неспокоен, смущаващи сънища
• Склонност към нетърпение, раздразнителност или гняв
• Може да има запек

Ян недостатъчност
Ян енергията е отговорна за затопляне и активизиране на функциите на организма. Някои
симптоми на Ян дефицит включват:
• усещане за студ
• студени ръце и крака
• често уриниране с блед цвят



• ниско либидо
• болки в кръста или слабост
• пременструални болки в кръста
• обилна цервикална слуз
• ниска базална температура
• къса лутеална фаза

   Горещината често  се  появява  в  жегата  или  при  стрес. Преумората,  алкохолът,  захарта
загряват тялото. Медитацията, разходките сред природата, плуването и/или йога са идеални
за балансиране на възбудената природа на дисбаланса при горещина. 

Храни, които трябва да се отбягват
• студени храни и течности
• сурови храни, особено през есента и зимата
• предизвикващи влага храни, посочени по-горе

Храни, тонизиращи Ян
• малина, праскова, ягода, череша
• орех, кестени, кедрови ядки, шам-фъстък
• агнешко, еленско месо
• омари, миди, скариди, пъстърва
• черен пипер, канела, карамфил, обикновен копър, див копър, чесън, джинджифил, мента,
розмарин,  салвия,  куркума,  мащерка,  хрян,  лют  червен  пипер,  индийско  орехче
• чай,  жасминов чай
Подходящи  храни  са:  салатите,  краставиците,  леко  сварените  зелени  листни  зеленчуци,
особено спанак и кресон. Зеленчуци от всякакъв вид са полезни, докато месото трябва да се
ограничи.

   Други охлаждащи храни включват: пъпеши, круши, ястия от боб, зелен боб, зеле, суши,
непикантни  супи,  както  и  много  вода. Алкохолът  и  захарта  е  най-добре  да  се  избягват.
Ментата е чудесна охлаждаща билка, докато черният пипер, чесънът, джинджифилът и лукът
трябва да се намалят.

Сухота
• Суха кожа, пърхот
• Апетит за сладко
• Сухи изпражнения, запек
• Предпочитание за топли течности на малки глътки
• Сухота в гърлото или очите
• Нощно изпотяване
• Менопауза
• Може лесно да му стане както горещо, така и студено
• Слабо тяло
• Лесно се стресира, раздразва или разочарова
• Румени бузи, особено след тренировка



   Сухотата се предизвиква при недостиг на Ин или на течности. Хормоните, омазняването на
кожата,  слюнката,  храносмилателните  сокове  и  секрети  ни  се  предоставят  от  нашия  Ин
елемент.Течностите  наподобяват  антифриза  на  колата.  Когато  е  в  недостиг,  колата  може
лесно да прегрее или замръзне. Сухотата започва да преобладава по време на менопаузата
или  с  напредването  на  възрастта  и  кожата  се  изсушава. Въпреки  че,  горещите  вълни  се
усещат като горещина, те са знак за намаляване на Ин, което позволява нормалната топлина
на тялото да се увеличи буйно. Стресът също изчерпва Ин.
   Средствата за облекчаване на тези състояния включват медитация,  йога, разходки сред
природата  и  градинарство.  Полезните  мазнини  са  особено  важни. Здравословният  избор
включва  мазна  риба,  яйца  от  свободни  кокошки,  масло,  козе  и  овче  сирене,  маслини  и
кокосово масло, червено месо от домашни птици, свинско, ядки и авокадо. Супите и яхниите,
богати на животински мазнини, също са много полезни. Други овлажняващи храни са: черен
боб,  зелен  фасул,  зеле  Напа,  зимни  тикви,  ям,  морски  зеленчуци,  просо,  пълнозърнесто
брашно, ферментирала соя и ракообразни.
   Всички типове конституции е най-добре да се възползват от избора на храни, в зависимост
от сезона.
   Идеални за горещото време са охлаждащите храни като салати, краставици, дини и пъпеши
са.  Обратно  месата,  кореноплодните,  топлите  супи  и  яхнии  са  най-подходящи  за  зимата
(загряващи). Обърнете  внимание  на  тялото  си  и  изберете  храни,  които  по  природа  са
балансиращи.
 
Загряващи и охлаждащи храни
   Когато  китаец  използва  думата  "загряващ"  или  "загряване",  е  за  описание  на  видовете
храни, които би искал да яде или трябва да избягва, докато повечето западняци намират тези
понятия за странни.
   В традиционната китайска медицина (TКM), идеята за горещината (Ян) (съответно студа
или  Ин) е свързана с балансиране на "Ин" и "Ян". За повечето хора, особено китайците, в
азиатските страни като Китай, Хонг Конг, Малайзия и сингапурците, тези понятия са част от
местната  култура  и  често  се  използват  като  форма  за  изразяване  на  определен  набор  от
симптоми  или  усещания,  често  свързани  с емоционални  или  физически  реакции,  като
например:
• Раздразнителност
• Сприхавост
• Треска
• Запек
• Зачервяване на лицето или бузите
• Тъмножълта урина
• Болки в гърлото
• Кървене от носа
• Поява на пъпки и акне
• Обриви
• Ранички в устата
• Лошо храносмилане.

   Излишъкът от "студена" енергия в организма, обратно, ще ни накара да се чувстваме слаби,
апатични, уморени и неспокойни.



   Конституцията на всеки човек е повлияна от вродени и придобити фактори (например
хранителен режим, ниво на стрес, физическа активност и качество на съня, жизнена среда),
които  варират  при  различните  хора. С  други  думи,  различните  храни  действат  върху
човешкото  тяло  по  различни  начини  и  повлияват  на  нашето  здравословно
състояние. Метаболизмът на тялото,  функционирането на органите и техните структури в
съчетание  определят  нашата  чувствителност  към  загряващите  и  охлаждащи  ефекти  на
храните.

Всички храни могат да се включат в три основни категории в здравословната диета на  Ин и
Ян:

• студени (ин)
• горещи (ян)
• неутрални
 
    Ако симптомите  ви  описват  топло  или горещо състояние, тогава  здравословното
хранене трябва  да  включва  охлаждащи,  студени  и  неутрални  храни  и  по-малко топли
и горещи, за да се постигне баланс и хармония.

  Дори и да не изпитвате  никакви симптоми на заболяване,  като профилактика  можете  да 
консумирате разнообразна здравословна  храна,  доколкото  това  е  възможно. Храненето  с
минимум седем  различни  вида плодове и  зеленчуци всеки ден е  най-добрият начин  да  се
избегне  дисбаланс  на  излишъци  от  студ  и  горещина -
оптималната подмладяваща здравословна диета.

Примери за охлаждащи и загряващи храни:
 
Охлаждащи (Ин) храни:

   Бамбукови стръкчета, банан, Карела, миди, раци, грейпфрут, маруля, райска ябълка, сол,
морски водорасли, карамбола, тръстикова захар, диня, корен от лотос, краставица, ечемик,
сирене  от  соя,  яйчни  белтъци,  риган,  стриди, круша,  мента,  репички,  ягода,  мандарина,
кисело мляко, броколи, карфиол, тиквички, царевица, домати, ананас, куркума.
 
Неутрални (балансиращи Ин и Ян) храни:

   Мед, царевица, морски охлюв, кайсия, говеждо месо, червено цвекло, черни гъби, шаран,
моркови,  целина,  яйчни  жълтъци,  сепия,  патици,  смокиня,  бял  боб,  плодове  и  семена  на
лотос, мляко, зехтин, стриди, папая, свинско месо, картофи , тиква, листа от ряпа, червен боб,
слива, слънчогледови семки, сладък ориз, сладки картофи, бели гъби, жълта соя, брюкселско
зеле,  грах,  таро,  фурми,  смокини,  малини,  стафиди,  градински  чай,  розмарин,  мащерка ,
кафяв ориз, ябълка.
 
Загряващи (Ян) храни:

   Черен пипер, канела, джинджифил, соево масло, червен и зелен пипер, пилешко, кайсиеви



семена,  кафява  захар,  череша,  кестен,  вид  ситен  лук  (Allium  schoenoprasum),  клонки  от
канела,  карамфил,  кокосов  орех,  кафе,  кориандър  (китайски магданоз),  фурми,  семена  от
копър, змиорка, чесън, кори от грейпфрут, пресен лук, гуава, шунка, листа от синап, праз,
 овнешко, индийско орехче, праскови, малини, розмарин, скариди, мента, босилек, тютюн,
оцет, орехи, плодове от хлебно дърво, дуриан, праз лук, пресен лук, кайсии, къпини, касис,
манго, праскови, череши, мандарина, грозде.
  
    Как се приготвя храната също е от значение. Например говеждото се счита за неутрална
храна, но ако е дълбоко замразено или печено на скара, се приема за загряваща. Освен това,
има някои интересни общи насоки как да се определи дали дадена храна е загряваща или
охлаждаща:
 
Загряващи/ Ян храни:

Растат под жаркото слънце
• сладки са
• имат много мазнини
• твърди, сухи или пикантни са.
• растат по-бавно, стават по-малки, по-къси и по-твърди
• растат или право надолу в земята, или странично върху повърхността на земята
• имат по-малко водниста консистенция
• имат по-малки и груби листа
• богати на натрий
• изискват по - продължително готвене

Функции на Ян храните в здравословната диета:
• Подгряват тялото
• Стягат мускулите
• Водят до напрежение в тялото
• Увеличават движението на тялото
• Правят човек по-малко сънлив
• Създават по-твърди черва
 
Последици от прекомерна консумация на Ян храни:
• Запек
• Треска
• Безпокойство

Умерени Ян храни:
• Предимно зърнени храни, включително макаронени изделия и ориз
• ракообразни, риба

Силни Ян храни:
• Птици
• Месо



• Яйца
• Сол
 
Студени/ Ин храни:
Растат на места с по-малко слънце
• растат по-бързо, стават по-големи, по-високи и по-нежни
• растат или право нагоре във въздуха или в странично под земята
• имат повече водниста консистенция
• имат по-големи и по-гладки листа
• солени  са
• богати на калий
• меки и влажни
• изискват бързо готвене

Функции на Ин храните в здравословната диета:
• охлаждат тялото
• отпускат мускулите
• намаляват напрежението в тялото
• забавят движението на тялото
• успиват
• правят червата отпуснати
 
Последици от прекомерна консумация на Ин храни:
• Анемия
• Тревожност
• Загуба на апетит

Умерени Ин плодове:
• ябълка
• кайсии
• боровинки
• пъпеш
• череша
• грозде
• праскова
• круша
• сливи
• малина
• ягода
• диня

Умереми ин зеленчуци:
• репей
• зеле
• морков
• карфиол



• целина
• лук
• магданоз
• пащърнак
• грах
• праз

Умерени Ин подсладители:
• ечемичен малц
• плодови сокове
• сироп от клен
• плодов малц
• оризов сироп

Силни Ин храни:
• повечето  тропически плодове,  включително банани,  цитрусови  плодове, кокосов
орех, смокини, киви, манго, папая 
• Ядки, като бразилски орехи, кашу, лешници и шам-фъстъци
• Млечни продукти, включително масло, сирене, сметана, мляко, майонеза и кисело мляко
• Стимуланти, като алкохол, кофеин, никотин и подправки
• Подсладители, включително царевичен сироп, шоколад, мед и меласа
• Химични вещества и наркотици

   Загряващият или охлаждащ ефект на храните се отнася до способността им да генерират
усещания -  на горещина или студ в нашето тяло. Те не касаят състоянието на храните,  а
влиянието им върху тялото ни. Например, чаят е охлаждаща напитка. Това означава, че тя
генерира  студена  енергия  в  нашето  тяло. За  постигане  на  баланс  в  храненето,  можем да
класифицираме  храната  на  преобладаващо  Ин  или  Ян. Следователно,  ако  се  храните
предимно  с  Ин  храни,  тялото  ви  ще  произвежда  само  студена  енергия,  и  обратно,
консумирането предимно на  Ян храни ще генерира  гореща  енергия. Ако човек  страда  от
ревматизъм в резултат на студ, консумирането на храни с топла или гореща енергия ще бъде
полезно. Ако акнето (излишък на горещина) на човек се задълбочи, поради консумация на
пържени  храни,  за  него  ще  са  препоръчителни  охлаждащите,  които  ще  облекчат
симптомите. Следователно,  трябва  да  се  постигне  Ин-Ян  баланс  в  храненето.  Съвсем
естествено за китайците е да пият по чаша вода от ечемик с лимон lemon barly или напитка от
зимен  пъпеш  (охлаждащи)  в  комбинация  с  чиния  (загряващ)  пържен  ориз,  или
купа (загряваща) пикантна юфка с някои (охлаждащи) плодове като карамбол или диня.

    Ин/Ян диетата е здравословната диета, която се фокусира върху основните принципи за
възстановяване на баланса и премахване на дисхармонията.
   По същество, това е естествен, подмладяващ подход за постигане на физическо и духовно
здраве  чрез  консумация  на  храни,  повлияни  от  силите  на  Ин  и  Ян,  които  пряко  засягат
нашите органи чрез баланс и контрол на петте елемента.Тази здравословна диета набляга
върху  живота  в  хармония  с  природата  и  консумирането  на  простички/обикновени
балансирани естествени храни. По този начин удължаваме активния си живот до дълбока
старост. 


