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21 МИТА ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, В КОИТО ВЯРВАМЕ 

 

Преведох тази статия не защото съдържа изключително важни данни 

и/или умозаключения. Не, митовете и фактите са по-скоро забавни и 

любопитни. Все пак някои от тях са важни за здравето на всеки. И въпреки 

това... 

Преведох я с мисълта и надеждата да служи като „алармен звънец“, 

разбира се за тези, които искат да го чуят.  

Присъщо за човека е желанието му да блесне сред себеподобните си със 

знания и мъдрост. И в това няма нищо лошо. Проблемите започват, когато 

вместо факти и знания, се споделят митове и неверни неща. Това наричам 

„производство“ на незнание. Проблемите се задълбочават, когато 

митологията се налага нагло и агресивно, в т.ч. и чрез оценки. 

Вместо това, човек винаги трябва да се старае да проверява достоверността 

и точността на знанията си и да изказва мнение, а не да раздава оценки от 

позицията на най-висша инстанция на истината, която – както често се 

оказва – е мит.  

Няма човек – освен една не малка част от българите струва ми се, който да 

знае всичко за всички и всичко. Такива хора могат да се нарекат 

„всичколози“. А те от своя страна са добродушни и добронамерени, а 

други нагли и агресивни. И ето – направих оценка. Както можете да се 

досетите, аз не съм имунизиран срещу грешки и изказване на оценки. 

Макар и да се стремя да не ги допускам и да не ги раздавам като жълти 

стотинки за милостиня. 

Искрено се надявам тази статия да бъде полезна. Особено внимание 

заслужават онези митове, при които са разкрити – макар и бегло – 

причините за тяхното възникване и съществуване. 

Приятно четене и забава. 

доц. д-р Божидар Ивков 
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На всички ни се иска да мислим, че притежаваме известно количество 

научни знания. 

Но, като правило, тези знания са получени от хора, които са ги чули от 

други хора, а те на свой ред са ги чули от други хора – и нито един човек 

в тази верига не е квалифициран специалист. 

Тази статия е посветена на всички онези глупости, в които вярваме... 

 

 
 

21. Мит: емоциите ни пречат да мислим логично. 

Факт: без емоции не бихме могли да взимаме решения. 

Мозъкът използва емоциите, за да ни напомни за последиците от нашия 

избор. Хората, при които е увредена орбитофронталната кора на главния 

мозък (това е мост, свързващ отговарящата за емоциите част от мозъка с 

другите части на мозъка), често се превръщат в напълно рационални хора, 

но не могат да взимат решения – именно защото нямат емоции, способни 

да насочат в необходимото направление. 

 

 
 

20. Мит: ако седим близо до телевизора, ще ни се повреди зрението. 

Факт: няма никакви научни данни, потвърждаващи това. 
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Ако все пак има връзка между това, че хората, седящи близо до телевизора, 

имат лошо зрение, то тя е обратна: именно поради това, че зрението им 

вече е увредено, хората сядат по-близо до екрана. Гледането на телевизия 

дълго време може да умори и раздразни очите Ви, но това е защото когато 

Ви е много трудно да се съсредоточите, забравяте да мигате. 

 

 
 

19. Мит: при сърдечни пристъпи на човек му става много лошо. 

Факт: някои сърдечни пристъпи протичат незабележимо. 

Холивудската версия за сърдечен пристъп, когато човек се хваща за 

гърдите и пада като от изстрел, не е много точна. Някои сърдечни 

пристъпи например, приличат на болки в корема. В действителност 

болката в гърдите не е чест признак, изследванията са показали, че 40% до 

60% от сърдечните пристъпи остават незабележими. 

 

 
18. Мит: различните зони на езика отговарят за разпознаване на 

различни вкусове. 

Факт: всички зони на езика еднакво добре разпознават всички 

вкусове. 
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Митът за наличие на вкусови зони на езика, е следствие от неправилен 

превод на старо немско изследване. Оказва се, че всички области на езика 

еднакво добре разпознават всички вкусове. Вкусовите рецептори могат да 

бъдат разпределени неравномерно, но това вече зависи от 

индивидуалните особености. 

 

 
 

17. Мит: хората имат пет чувства. 

Факт: в действителност те са около петнадесет. 

Учените и до сега не са уверени точно, колко чувства има човека, те не са 

уверени дори в това, какво именно трябва да се счита за чувства, но никой 

от тях не смята, че чувствата са само пет. В зависимост от това, какво те 

приемат за чувства, цифрата се колебае от 14 до 20. Например, има чувство 

за време, има чувство за осъзнаване на собственото тяло и т.н. ... 

 

 
 

16. Мит: хората се делят на такива с дясно странно и такива с ляво 

странно мислене.  

Факт: полукълбата на мозъка в еднаква степен участват във всички 

процеси. 
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Митът, че хората с дясно странно мислене, са творчески и артистични 

личности, а тези с ляво странно мислене, са склонни към логика и 

математика, е толкова популярен, че на учителите им предписват да 

балансират умствените способности на учениците. В мозъка действително 

има някои специализирани области, но идеята, че те са групирани на 

противоположните му страни и полукълбата се конкурират по между си, 

е смешна. 

 

 
 

15. Мит: една глава – добре, а две – още по-добре! 

Факт: това би могло да бъде вярно, ако бяхме роботи. 

Наличието на социален елемент в хората при съвместна умствена работа 

води до конформизма, че убива творческото начало. Ние, преди всичко, 

сме социални животни – нашата способност да се вписваме в група е била 

условие за оцеляване в продължение на няколко стотин хиляди години. 

По този начин, нашият страх да не се впишем в обществото засилва 

логическото ни мислене. 

 

 
 

14. Мит: голяма част от топлината излиза от нашето тяло през главата.  

Факт: топлината се разсейва равномерно от цялото ни тяло. 
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Оказва се, че покритието на всяка част от тялото дава еднакъв ефект. Този 

мит дължи своя произход на изследвания, които се провеждали в Армията 

на САЩ през 50-те години на ХХ век. В хода на изследванията няколко 

човека били подложен на въздействието на студ, при това се измервали 

загубите на топлина от тялото. Но при изследванията участниците нямали 

на главите си шапки и затова, естествено, най-голямо количество топлина 

се губела през главата. 

 

 
 

13. Мит: кръвта, която излиза от сърцето, е синя. 

Факт: в действителност тя е тъмно червена. 

Митът, че дезоксигенираната (венозната) кръв има син цвят, се е родил от 

това, че на бялото тяло вените често изглеждат сини. Вярно е, че по сините 

вени действително тече кръв без кислород, но синия си цвят вените дължат 

на това, как светлината се отразява от кожата. 

 

 
 

12. Мит: косата и ноктите продължават да растат след смъртта. 

Факт: това не се случва. 
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Просто всичко останало се сбръчква. 

Както и всичко останало във вашето тяло, големината на косата и ноктите 

изискват постоянно подаване на хранителни вещества, кислород и кръв. 

Митът, вероятно, е свързан с този факт, че след смъртта тялото започва да 

изсъхва и да се сбръчква и на фона на сбръчканата кожа изглежда, че 

ноктите и косата са станали по-дълги. 

 

 
 

11. Мит: Здравите коремни мускули приличат на хлебчета за обяд. 

Факт: ако коремните мускули изглеждат като дъска за пране това 

може да доведе до болест. 

Възможно е да изглежда, че шест кубчета коремни мускули е показател за 

здраве. Но на практика това може да бъде много опасно. За да се „оголят“ 

до такава степен мускулите, е  необходимо да се стопи обвивката от 

тлъстина до опасно ниско равнище. Наличието на много тънка мазнина 

може да доведе до нарушения в имунната система, увреждане на 

сърдечната и нервната системи и дори до смърт. 

 

 
 

10. Мит: умението да се сгъва езика на тръба, е генетична черта. 

Факт: на това хората се учат. 
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Преподавателите по естествени науки в началното училище, когато 

разказват за генетиката, обичат да показват свиването на езика като 

пример. Но на практика тази черта не е наследствена, на това се учат. 

Оказва се, че децата, които не могат да свият езика си на тръба, просто не 

разбират как да направят това. И щом научат тайната на трика той се 

получава. 

 

 
 

9. Мит: полиненаситените мастни киселини Омега-3 са полезни за 

мозъка. 

Факт: няма никакви надеждни доказателства за това. 

Идеята за това, че Омега-3 е храна за мозъка се е появила от това, че мозъка 

съдържа много от това вещество. Никаква въображаема полза обаче от 

употребата на Омега-3 не е била окончателно доказана. Всъщност 

изследванията не са показали, че при употреба на тази полиненаситена 

мастна киселина мозъкът започва да работи по-добре. 

 

 
 

8. Мит: определени игри развиват Вашия мозък. 

Факт: те просто Ви правят по-добър играч. 
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Мнозинството изследвания, които говорят за това, че стратегическите 

учебни игри развиват мисленето, не могат да се приемат за обективни. 

Учените, които са провеждали тези изследвания, са проверявали резултата 

за уменията да се играе в същата игра: Вие започвате да играете по-добре. 

И това е всичко. Но това не е попречило на многомилионната индустрия, 

произвеждаща тези да предяви диви, необосновани претенции. 

 

 
 

7. Мит: бръсненето на космите ги кара да растат по-тъмни и по-гъсти. 

Факт: бръсненето не променя структурата на космите. 

Космите по лицето и тялото са леко заострени в края си. Когато ги 

бръснете, Вие ги прерязвате по средата, която винаги е по-дебела. И 

доколкото косите растат, известно време ще изглежда, че новите косми са 

станали по-гъсти. Но това е само зрителна измама. 

 

 
 

6. Мит: непрекъснато Ви боли корема? Вероятно това е грип. 

Факт: не съществува такава болест, като стомашен грип. 
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Хората, които постоянно повръщат или имат стомашни болки, по-скоро 

страдат от гастроентерит, който е възможно да е предизвикан от вирус, 

разпространяван от хранителни паразити. Този мит е толкова 

разпространен, че хората, които изпитват проблеми със стомаха, след като 

се ваксинират срещу грип, предполагат, че ваксината не действа. 

 

 
 

5. Мит: всички отпечатъци от пръсти са абсолютно уникални. 

Факт: всъщност те много си приличат. 

Вашите отпечатъци от пръсти не са уникални – например Вашите 

родственици ще имат подобни линии и дори да са различни, съществуват 

голямо количество променливи, които могат да заставят технически 

различни отпечатъци да изглеждат доста еднакво. Колекцията от 

отпечатъци на пръстите е толкова несъвършена, а анализа e толкова 

субективен, че дори експертите достигат до различни изводи при 

изучаването на един и същ набор отпечатъци. 

 

 
 

4. Мит: силната имунна система се бори с простудите. 

Факт: причината за простудите е Вашата имунна система. 
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Независимо от реториката за укрепващата имунитета промишленост, 

силната имунна система няма да попречи да настинете. Дразнещите 

симптоми се предизвикват именно от Вашата имунна система, а не то 

самия вирус на простудата. В действителност вирусът на простудата е 

практически безопасен и основната вреда от него е в това, че той 

дебалансира Вашата имунна система. 

 

 
 

3. Мит: някои хора имат математически ум. 

Факт: в мозъка няма „математически център“. 

Истина е, че определен процент от Вашия интелект е обусловен от Вашите 

гени (какъв именно, е практически невъзможно да се определи), но няма 

никаква конкретна част от мозъка, която помага на човек по-добре да 

работи с цифри. Всичко се свежда до това, върху какво фокусирате своите 

умствени способности. Представителите на азиатските страни преуспяват 

в математиката, защото тяхната култура придава на това по-голямо 

значение. 

 

 
 

2. Мит: здравите зъби трябва да бъдат блестящи и бели. 

Факт: естественият цвят за зъбите, е жълтия. 
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Вие можете да мислите, че белите зъби са по-привлекателни, но те са 

толкова естествени, колкото и силиконовите гърди. Естественият цвят на 

здравите човешки зъби, е жълтият. Знаете ли, какво е лошо? При 

избелване на зъбите се премахва емайла. Вижте, зъбния емайл е 

жълтеникав. А дентина, който се намира под него, е бял. 

 

 
 

1. Мит: при слабите хора обмяната на веществата протича по-бързо. 

Факт: в действителност то протича по-бавно. 

В клиниката Мейо са установили, че когато става дума за теглото, то 

обмяната на веществата при тежащите по-малко от нормата хора, е точно 

противоположна на това, което ние винаги сме чували: при слабите хора 

обмяната на веществата протича по-бавно в сравнение с по-тежките хора. 

Това се случва, защото в действителност по-тежкото тяло се нуждае от по-

бързо получаване на хранителни вещества. 

 

Източник: 21 миф о человеческом теле. Наука и жизнь. 

https://interesnosti.com/1132421318589810938/21-mif-o-chelovecheskom-

tele/ 

Превод от руски език: доц. д-р Божидар Ивков 
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