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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Тракиец, община Хасково      Дата: 18.12.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Постите и тяхното значение за здравословното състояние на човешкия организъм 

 

Описание на проблема:   Постите биват четири – Коледни, Великденски, Петровски и Богородични. По желание 

някои хора постят в сряда и петък. По темата говори г-жа Жечка Колева като поясни, че постите датират още от 

древни времена, та до днес. Те са въведени от християнската църква. Най-дълги са Коледните и Великденските 

пости, които някога са се спазвали много стриктно. При спазване на постите човек се чувства бодър, жизнен и 

уверен в себе си. 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Спазването на постите от 

физиологична гледна точка е по-добро за организма. По време на постите се ядат предимно плодове и зеленчуци 

и сравнително еднородна храна. Храната трябва да е по-безсолна, зеленчуците се ядат сурови или варени без 

мазнина. По време на пости не се ядат храни от животински произход – месо, мляко, сирене, яйца и кашкавал. 

Рибата се смята за постна храна. Всеки от участниците в групата изрази своето отношение към постите – дали са 

полезни според него, доколко се спазват в неговото семейство и какво знае за постите от своите родители, баби и 

дядовци. 

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

Постите са не просто част от хриситянската традиция, те са част от традициите на народа ни. Желаещите да постят 

трябва да знаят, че отношението към поста като към диета е неправилно. Той е духовното усилие на човека. 

Решението дали да постим или не всеки трябва да вземе самостоятелно, като от изключително значение е да се 

съобразим със здравословното си състояние.       

Ангажирани лица: Атанаска Петрова и Жечка Колева 

Предприети действия: Групата стигна до решението, че независимо дали постим или не, за организма е полезно 

като цяло да се избягват тлъстите храни , които са вредни за здравето на човека.        
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Постигнти резултати:  Беседата допринесе от една страна за запознаването с християнските и българските 

традиции и обичаи,  а от друга за рекламирането на здравословния начин на живот, който изключва 

ежедневното прекаляване с консумацията на месни храни и продукти. 

 

Дата: 22.12.2015 г. 

Изготвил: Атанаска Грозева 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.hdgender.eu/

