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7 НЕОБИЧАЙНИ КОНТРАЦЕПТИВА
1. ХВОЙНА
Това растение се използва в хранително-вкусовата и козметичната сфера. Много 
древни индианци са намирали различни приложения за плода на хвойната. Те 
пробивали плодовете и ги носили като мъниста на огърлици. Те също са създа-
вали чай от плодовете, който се приемал три последователни дни за защита от 
забременяване. Плодовете правят лигавицата на матката неподходяща за ембри-
онален растеж и могат да се приемат преди или след незащитен секс с партньор. 
Семената на дивия морков, листата на обикновената трева са други билки, които 
се използват като естествени форми на контрол на раждаемостта. Бременните и 
кърмещите жени трябва да избягват да ядат плодове от хвойна поради сериозни 
странични ефекти.

2.  КОКА КОЛА
Кока колата е любима напитка на много хора, но някои индивиди от по-бедни 
райони й се наслаждават по друг начин. Вкусната напитка се превърна в част от 
контрацептивния фолклор през 50-те и 60-те години на миналия век, защото други 
форми на контрол на раждаемостта са твърде скъпи или трудни за намиране. 
Хората вярват, че въглеродната киселина в напитката ще убие сперматозоидите, 
а стъклената бутилка дори е известна като перфектния „апликатор за разклащане 
и изстрелване“. Дебора Андерсън и други двама колеги от Харвард тестват ко-
ка-кола в епруветки със сперма, за да видят дали това наистина е ефективен ме-
тод за контрол на раждаемостта. По-голямата част от сперматозоидите наистина 
умират бързо, но изследователите предупреждават хората, че сперматозоидите 
все още могат да достигнат до цервикалния канал по-бързо, отколкото някой 
може да нанесе Coca-Colа. Андерсън предполага, че тази форма на контрол на 
раждаемостта би била вредна за жените. Coca-Cola премахва вагиналните бакте-
рии, което би могло да причини инфекция. 

3.  PENNYROYAL 
Pennyroyal е билка от вида мента. В миналото е била използвана като лекарство 
за облекчаване на стомашно разстройство и метеоризъм и за лечение на настин-
ки и други заболявания. Pennyroyal също е една от малкото билки, използвани 
като естествен контрацептив. Въпреки че е ранна форма на контрацепция, тя се 
използва и днес. Според Orgone Biophysical Research Lab, Центърът за здраве на 
жените в Швейцария предписва пенироял и други билки за спиране на бре-
менността. Те препоръчват Pennyroyal да се приема веднага след секс и преди 
имплантирането на оплодената яйцеклетка, за да бъде най-ефективен. Pennyroyal 
също се приготвя на чай, но трябва да се приема само в определени периоди 
от месеца, за кратък период от време. Няма научно изследване, което да показ-
ва, че pennyroyal ефективно предотвратява бременността. Трябва да се приема 
внимателно, защото може да увреди черния дроб, бъбреците и нервната система. 

Много преди 
появата на кондоми, 

противозачатъчни 
медикаменти 
и съвременни 

контрацептиви, 
нашите предци са 

създавали свои начини 
за предотвратяване на 

бременност. Въпреки 
изненадващите методи, 
които са използвали, те 

не винаги са били успешни 
в стремежа си да спрат 

бременността. 
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4.  ЛИМОНИ
Когато животът ви поднесе лимони, направете си... спермицид?

За тези, които се опитват да предотвратят бременност, лимоновият сок и други 
киселинни вещества от плодовете са били използвани като спермициди много 
преди спермицидите да бъдат използвани в презервативите. Хората в древ-
ността са поставяли лимонов сок и мед върху контрацептивна гъба за допъл-
нителна защита. Гъбите са използвани поради способността им да абсорбират 
семенна течност. Казанова е известен като един от най- големите любовници в 
историята. През 18-ти век той използва лимонова каша, за да създаде цервикална 
капачка за многобройните си любими. Блокирането и киселинността от лимона 
е доста ефективен, но и опасен метод за контрол на раждаемостта. Звучи като 
добър начин да вгорчите сладката любов.

5.  ПАМУК
Растението памук се използва и като форма на контрацепция по няколко раз-
лични начина. Китайските селяни в Дзянси готвели с масло от памучно семе и 
обикновено нямали деца. В резултат на това много хора в Китай вярват, че масло-
то от памучно семе вероятно е добра форма за контрол на забременяването. 
Използва се като мъжка контрацепция и проучване показва, че мъжете, които 
приемат памучно масло, имат по-висок процент на безплодие. Робите в Америка 
са дъвчели кората на памуковия корен, за да предотвратят бременност. Известно 
е, че кората на памуковия корен пречи на жълтото тяло и предотвратява овула-
цията. Коренът на растението памук дори е използван за приготвяне на чай, но 
не е известно дали този метод действително е работил. 

6 .  ТЕСТИСИ НА НЕВЕСТУЛКА
Не всички форми на контрацепция са впечатляващи, което води до (вероятно) 
най-лудата и най-разочароваща идея за контрацепция. Между 100 г. и 500 г. сл. 
Хр. древните европейци вярвали, че жената може да носи тестиси на невестулка 
около врата си по време на полов акт, за да предотврати бременност.

Не сте фен на носенето на тестиси на невестулка като огърлица? Те също могат 
да бъдат вързани около бедрото и носени по време на полов акт за целите на 
контрол на раждаемостта. Това очевидно не е ефективна тактика, която трябва 
да се изпробва у дома.

7 .  ТОР ОТ КРОКОДИЛ
Някои от най-ранните форми на контрол на раждаемостта датират от 1850 г. 
пр.н.е. и са създадени от древните египтяни. Папирусът Ramesseum, медицински 
текст от 17 век пр.н.е., препоръчва използването на крокодилска тор за контрол 
на раждаемостта. Това вещество се е нанасяло, защото е гъсто и лепкаво. Древ-
ните египтяни вярвали, че може да създаде бариерна стена, която да попречи 
на сперматозоидите да проникнат. Изпражненията може да имат и религиозно 
значение, тъй като крокодилът се свързва със Сет, египетския бог, свързан с 
кръвоизливите, абортите и спонтанните аборти. n
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Някои древни форми 
на контрол на 
раждаемостта са  
по-странни от други, 
а някои се използват 
и до днес. Повечето са 
били изключително 
нездравословни и вредни 
за половите партньори, 
всъщност някои са 
абсолютно ужасяващи.


