ILGAAMŽIŠKUMAS IR SVEIKATA
„Pasirūpink savo kūnu, nes tai yra tavo namai. Pasirūpink savo Mintimis,
nes jos tampa Žodžiais. Pasirūpink savo Žodžiais, nes jie virsta Veiksmais.
Pasirūpink savo Veiksmais, nes jie tampa Įpročiais. Pasirūpink savo Įpročiais, nes jie suformuoja Charakterį, kuris jis yra tavo Likimas, o tavo
Likimas ir bus tavo fizinio ir dvasinio kūno harmonija ir subalansavimas“.
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Anotacija
Straipsnyje pateikta informacijos apie ilgaamžiškumo ir senyvo amžiaus žmonių geros sveikatos palaikymo problemas, kurios šiuo metu yra labai
aktualios demografinių problemų turinčioms išsivysčiusioms šalims. Sprendžiant šią problemą, didelę reikšmę turi straipsnyje aprašyti geros
sveikatos palaikymo senatvėje garantai, kuriais reikia pasinaudoti siekiant visaverčio ilgaamžiškumo: geros sveikatos palaikymo motyvacija,
subalansuota mityba, organizmo valymas, fizinis aktyvumas, mankšta, kvėpavimo pratimai, meditacija, visavertis miegas bei poilsis, ir kiti.
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medicinos ypatumai, biologiškai aktyvūs taškai, akupunktūra.
Abstract
The article provides information on the issue of good health and longevity, what is currently highly relevant to demographic problems in the
advanced world’s countries. In resolving this issue, the article describes the guarantors of good health in old age, which have to be used in
order to achieve the longevity and fitness to work in elder age: good health motivation, balanced nutrition, body cleansing, physical activity,
exercises, breathing exercises, meditation, a proper sleep and rest, and other measures for keeping the quality of life high even in old age.
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biologically active points, acupuncture.

Įvadas
Pagal Leonardo da Vinčio pavaizduotą Vitruvijų galima suprasti, kad žmogus yra lyg tarpinė grandis tarp Žemės
ir Visatos, tvirtai susijęs su abiem pasauliais. Jis yra kaip imtuvas, kuris sugeria visa tai, kas vyksta Žemėje ir Visatoje nepriklausomai nuo žmogaus norų. Kiekvienas žmogus yra individualus ir nepakartojamas. Antro lygiai tokio
paties žmogaus visoje planetoje nėra.
Vakarų medicina žmogui priskiria tik jam būdingus požymius, pavyzdžiui, pirštų atspaudus, DNR, kraujo grupes, genų kombinacijas ir kt. Tuo tarpu Rytų medicina įvardija žymiai daugiau individualybių, pavyzdžiui, kiekvienas žmogus turi savo planetą, žvaigždę, zodiako ženklą, žemės elementą, stichiją, individualų kanalą arba meridianą,
dominuojantį organą, savo spalvą, garsą, kvapą, medį, gėlę, žolę, vaistažolę, akmenį, gyvūną, emociją, kurie dalyvauja jo, kaip asmenybės, formavimesi.
Žmogus turi žinoti savo kraujo grupę, ūgį, svorį, biologinį laikrodį, emocinį tipą, kuo sirgo ir kiek gyveno dvi jo
kartos (tėvai, seneliai).
Tokiu būdu susiformuoja žmogaus organizmas kaip tarpusavyje susijusios dvasinės-emocinės, energinės, funkcinės, fizinės sistemos. Pagal senovės Rytų mediciną – sutrinka fizinė, dvasinė, vėliau energinė, dar vėliau funkcinė
ir tik vėliausiai organinė-fizinė sistema. Vakarų medicina savo dėmesį daugiau koncentruoja į procesus, kurie vyksta
pakenktame organizme arba jo dalyje, kai tuo tarpu senovės Rytų medicina labiau „nukreipta“ į pakenktosios dalies
ir dvylikos pagrindinių ir stebuklingųjų kanalų harmonizavimą.
Vakarų medicina nagrinėja matomąją patologiją, o Rytų – akimi nematomą gyvybinės energijos tekėjimą kanalais. Suprantančiam galima pasakyti, jog „vakarietiška“ medicina „rūpinasi“ žmogaus kūno fiziniu lygiu ir gydymui
naudoja analitinius-eksperimentinius nenatūralius gydymo metodus, o Rytų medicinos gydymo metodai leidžia siekti tiek fizinės, tiek dvasinės-emocinės, energinės harmonijos, o tai yra sveikata ir galimybė žmogui pragyventi tiek,
kiek leidžia jo genetinis kodas (120–150 m.), bet tam reikia žinių ir didelio noro daryti tai, ką reikia daryti savo ir
kitų labui.
Nepaisant kai kurių prieštaravimų, Vakarų ir Rytų medicina papildo viena kitą ir atveria naujus kelius žmonijos
sveikatos priežiūrai, jos profilaktikai ir žmonių gydymui. Norisi tikėti, kad netolimoje ateityje plačiau taikant Rytų
medicinos metodus, žmonės galės lengviau išsilaisvinti iš daugelio medikamentų bei kitų priklausomybių, nes senovės Rytų medicina atlaikė visų laikų išbandymus ir išliko iki mūsų dienų. Ji egzistuoja kaip atominė, cheminė ar
psichinė ir kt. energija, kaip visa Visata, vadinasi, ji yra ir bus reikalinga. Jei Rytų medicinos metodai plačiąja prasme būtų taikomi profilaktiškai sveiko organizmo harmonizavimui 2 x 4 kartus metuose, tai leistų išvengti daugumos
susirgimų didesnei daliai žmonių, nes tai yra kompleksinis požiūris nuo profilaktikos ir gydymo iki gyvenimo būdo
pokyčių. Todėl yra tikslingiau gydyti bei subalansuoti, suharmonizuoti sveiką žmogų, o ne daryti jį priklausomą nuo
vaistų, maisto, alkoholio, nikotino, narkotikų ir kt. Taip būtų galima sutaupyti labai daug lėšų, dabar išleidžiamų
ligoniams gydyti.
Nebūtina tikėti senovės Rytų filosofinėmis koncepcijomis ir idėjomis, kurių pagrindu vystėsi Rytų medicina, tačiau galima jas panaudoti kasdieniniame gyvenime ir gauti gerus rezultatus.
Mūsų medicinoje pamiršta būtinybė žmogų matyti kaip visumą (kaip fizinę, dvasinę, energinę, fiziologinę sistemą), o ne vien tik ligą ir fizinį kūną. Šiuolaikinės medicinos, gamtos, maisto pramonės chemizacija, farmakoprepa1

ratų gausa ir jų žalingas, o kartais ir mirtinas poveikis žmogaus organizmui ir visai gyvajai gamtai taip pat neprisideda prie žmonių geros sveikatos palaikymo. Todėl verta iš Rytų medicinos perimti visa tai, kas Vakarų šalyse padėtų efektyviau rūpintis žmonių sveikata.
Siekiant greičiau gauti teigiamus rezultatus taikant hibridinę Rytų-Vakarų sveikatos priežiūros sistemą, galima
supaprastinti supratimą apie tradicinę mediciną bei netradicinius gydymo metodus, apie akupunktūrą ir biologiškai
aktyvius taškus. Nebūtina žinoti visus 7 000 biologiškai aktyvius taškus (BAT), pakanka žinoti svarbiausius ir dažniausiai naudojamus, kad eilinis išsilavinęs pilietis geriau pažintų save ir žinotų apie BAT naudojimo galimybes
gyvenimo kokybei pagerinti. Esant labai giliai demografinei krizei daugelyje Vakarų šalių, o ypač Lietuvoje, reikia
siekti gyventojų ilgaamžiškumo ir darbingumo išsaugojimo kuo ilgesniam laikotarpiui.
Pamiršta ir pagrindinė medikų taisyklė išmokyti žmogų gyventi be vaistų arba jų vartojimą sumažinti iki minimumo (iki ne daugiau kaip 3 preparatų). Statistiniai duomenys teigia, kad JAV kasmet miršta 100 000 žmonių dėl
šalutinio vaistų poveikio. Lietuvoje ši statistika nevedama, o kiek žmonių nukenčia nuo įvairių komplikacijų – duomenų nėra. Todėl vaistus reikia vartoti tik tuomet, kai to būtinai reikia.
Siekiant geresnės gyvenimo kokybės, kiekvieną pacientą reikia įtikinti, kad, nepriklausomai nuo jo amžiaus, jie
savo gyvenime būtinai kažką keistų, jeigu nori turėti geresnę sveikatą. Reikia susiformuoti savo amžiui tinkamiausią
(optimalų) gyvenimo būdą, kuris palaikytų gerą sveikatos būklę. Sveikas ir tinkamas gyvenimo būdas leidžia pakilti
į aukštesnę pakopą, kuri yra nepasiekiama virusų arba bakterijų sukeliamoms ligoms. Kiekvieno žmogaus
bioenerginis laukas yra tam tikrame diapazone. Kuo stipresnis šis laukas, tuo žmogus mažiau serga. Todėl labai
svarbu žmogų išmokyti naujoviškai pažiūrėti į savo gyvenimą, gamtą, ligą, teisingos mitybos, maisto papildų ir
fizinio aktyvumo svarbą, kad jis galėtų susiformuoti naujas nuostatas ir jomis patikėtų. Žmogus turi suprasti, dėl
kokių priežasčių jis susirgo viena ar kita liga, ir stengtis tas priežastis pašalinti. Tik tada prasidės tikrasis sveikimas.
Suprasdamas savo negalavimų priežastis, žmogus pats norės daug ką savo gyvenime keisti (mitybą, bendravimą,
darbo, poilsio, fizinio aktyvumo režimą ir kt.). Pačiam išsiaiškinti visas priežastis yra sunku, todėl reikia
kvalifikuotos ir profesionalios gydytojo konsultacijos. Gydytojas turi atskleisti ligos priežastis. Deja, daug mūsų
gydytojų dažniausiai iš karto pradeda gydyti ligą pamiršdami patį žmogų. Todėl labai svarbu, ar gydytojas sugebės
įtikinti pacientą būtinai ką nors keisti savo gyvenime. O jeigu jam tai pavyks ir pacientas, gydytojo padedamas,
susiformuos sau tinkamą gyvenimo būdą ir jo prisilaikys, tai pasitikėjimas tuo, ką jis daro, labai sustiprės, ypač kai
sveikata pradės gerėti. Tai bus signalas, kad pasirinktas naujas gyvenimo būdas yra tinkamas.
Teisus amerikiečių dietologas Polis Bregas: „Nuo Adomo ir Ievos laikų pati svarbiausia problema – tai žmogaus
gyvenimo prailginimas. Nė vienam žmogui nepavyko išvengti mirties, tačiau kiekvienas iš mūsų, laikydamasis tam
tikrų higienos ir mitybos normų, gali prailginti savo gyvenimą. Ir kiekvienas tai privalo daryti dėl savęs, dėl savo
artimųjų ir draugų. Aš tikiu, kad žmogus turi teisę ir privalo gyventi 120–150 metų ir daugiau...“
Gyventojų senėjimas – tai daugelį aspektų turintis procesas: demografiniai, socialiniai, biomedicininiai senėjimo
padariniai šiuo metu plačiai analizuojami ir diskutuojami mokslinėje literatūroje. Visuomenės senėjimo problema
daug kur iškeliama į valstybinį lygį ne tik Lietuvoje. Senėjimą siūloma vertinti kaip procesą, susidedantį iš trijų
svarbiausių komponentų: biologinio, psichologinio ir socialinio (tikrovėje šių komponentų yra žymiai daugiau). Biologinio senėjimo procesas didina organizmo pažeidžiamumo ir mirties tikimybę ir baimę, nors protas ir dvasia nesensta, tik keičiasi žmogaus socialiniai vaidmenys, socialinis statusas, elgesio stereotipai, fizinė būsena. Prie to prisideda psichologinis ir fizinis bei emocinis senėjimas, vyksta adaptacijos prie senėjimo procesų pasirinkimas, vystosi nauji organizmo prisitaikymo mechanizmai, keičiasi sprendimų darymo ir sunkumų įveikimo strategija. Be to,
žmogus, kaip biologinė rūšis (Homo sapiens), ypatingas tuo, kad jis perduoda palikuonims ne tik būtiną rūšies išgyvenimui biologinę informaciją, bet ir informaciją, turinčią ryšį su šios rūšies gyvavimo kultūrinėmis, socialinėmis,
fizinėmis, dvasinėmis ir emocinėmis savybėmis. Tai lemia senėjimo proceso specifiką, kai, išnykus kai kuriems biologiškai būtiniems gyvavimo faktoriams, formuojasi socialinių kultūrinių ypatybių rinkinys, kompensuojantis ir lemiantis patį biologinio egzemplioriaus gyvenimą. Kadangi straipsnio autorius ilgą laiką domisi senovės rytų tradicine medicina ir netradicinių gydymo metodų taikymu vyresnio amžiaus žmonėms, jis sutiko pasidalinti stebėjimais iš
naujai ruošiamos knygos apie ilgaamžiškumą.
Dabar ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse vis didesnę gyventojų dalį sudaro senyvo amžiaus žmonės. Daugelyje
Europos šalių (Anglijoje, Danijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Švedijoje) vyresnių kaip 60
metų žmonių skaičius jau pasiekė 17–18 % ir daugiau. Daugelyje šalių 2020–2030 metais laukiama žymaus vyresnių kaip 65 metų gyventojų skaičiaus padidėjimo. Šalyje, kur šie procesai prasidėjo anksčiau, didžiausia gyventojų
dalis dabar yra per 65 metų. Pavyzdžiui, Švedija, Prancūzija, Danija, Norvegija, Didžioji Britanija ir Vokietija anksčiau negu kitos šalys susidūrė su padidėjusio ilgaamžiškumo pasekmėmis. Pietų Europos šalyse, pavyzdžiui, Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje ir Portugalijoje, taip pat Japonijoje didesnė gyventojų dalis dabar turi 65 ir daugiau metų.
Tačiau gyventojų, turinčių per 80 metų, skaičius vis dar nedidelis. Šios šalys susidūrė su ilgaamžiškumo pasekmėmis, pavyzdžiui, pensijų sistemų pertvarkymu, tačiau jos dar nepajuto neįgalių senyvo amžiaus žmonių slaugos ir
sveikatos priežiūros problemų. Sumažėjo mirtingumas nuo infekcinių, endokrininių ir kitų ligų. Tarptautinių duomenų palyginimas parodė, kad žmonėms, sulaukusiems 80 metų ir vyresniems, gyvenimo lūkesčiai Norvegijoje,
Kanadoje, Japonijoje yra geresni nei Švedijoje, Prancūzijoje ar Anglijoje. Tai leidžia teigti, kad minėtų šalių gyventojai gyvena aktyvesnį gyvenimo būdą ir gauna geresnę sveikatos priežiūrą nei pagyvenę kitų šalių piliečiai. Mano2

ma, kad neįgalių pagyvenusių žmonių skaičius išsivysčiusiose šalyse 2020–2030 metais gali padidėti nuo 20 iki
70 %.
Kaip ir daugumoje sričių, Lietuva ilgaamžiškumo bei sveikatingumo srityje ir pagal vidutinę gyvenimo trukmę
kol kas ženkliai atsilieka nuo pirmaujančių šalių. Šalies vadovybė ir visi piliečiai turėtų labai pasistengti, kad padėtis šioje svarbioje srityje sparčiai gerėtų. Į mūsų šalį ir jos piliečius galima žiūrėti kaip į vieną didelę komandą, kuri
šaliai svarbiausiose srityse turėtų atkakliai siekia aukštų tarptautinio lygio rezultatų. Mes visi labai džiaugiamės, kai
mūsų sportininkai pasiekia aukštų rezultatų, tačiau visai šaliai ir jos gyventojams būtų kur kas naudingiau, jeigu mes
būtume tarp labiausiai išsivysčiusių šalių ūkio, mokslo, švietimo, piliečių sveikatingumo ir kitose itin svarbiose srityse. Dėl to tikrai verta pasistengti padaryti viską, kas padėtų pašalinti visas kliūtis šiam tikslui pasiekti. Jeigu mes
tai pasieksime, tai ir emigracijos problema bus išspręsta. Tada daug kas norės gyventi Lietuvoje ir didžioji emigrantų dalis sugrįš, nes jie didžiuosis savo šalimi.
Didėjant neįgalių žmonių skaičiui, blogėja su sveikata susijusi pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybė. Dažniausiai jiems teikiama pagalba yra nepakankama ir neprofesionali. Svarbiausia šioje situacijoje yra išsaugoti žmonių
fizinį ir protinį aktyvumą, o tarnybų ir fizinių asmenų, dirbančių šį darbą Lietuvoje, nepakanka arba jie silpnai paruošti. Trūksta profesionalumo, mokymo įstaigų, kantrybės, darbo įgūdžių bei valstybinio požiūrio į senyvo amžiaus
žmonių problemas. Jaunam gydytojui sunku ir sudėtinga įsigilinti į senyvo amžiaus paciento sveikatos būklę. Gerontologija – ypatinga sritis, kuri reikalauja gilesnių studijų ir stebėjimų bei specialistų paruošimo. Neužtenka žinoti
vien anatomiją ir fiziologiją. Reikalingas gilesnis supratimas apie žmogaus sandarą.
Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis vidutinis žmonių amžius yra nuo 45 iki 59 metų, pagyvenusiųjų amžius yra nuo 60 iki 74 metų. Nuo 75 metų prasideda senatvės laikotarpis, kuris tęsiasi iki 90 metų.
Vyresni kaip 90 metų žmonės vadinami ilgaamžiais.
Vitaminų ir mineralinių medžiagų deficitas, nustatytas pagal žmonių amžiaus grupes, turi būti padengiamas tų
amžiaus grupių žmonėms reikalingomis medžiagomis [1].
Be abejo, ilgaamžiškumui didelės įtakos turi ir genetinis paveldimumas bei konstitucinės organizmo savybės.
Genealių 20–21 amžiaus atradimų biologijoje ir genetikoje dėka pavyko nustatyti žmogaus (Homo sapiens) gyvenimo trukmę. Genomo ir atskirų genų tyrimai šiuolaikinėje biologijoje ir medicinoje užima vieną iš svarbiausių vietų.
Šiuo metu jau yra atrastas genialumo genas, apie 30 onkogenų, iššifruota antionkogenų struktūra ir t. t. Valteris Geringas iš Bazelio universiteto iš DNK (dezoksiribonukleininė rūgštis) išskyrė ilgaamžiškumo geną. Yra apskaičiuota,
kad didžiausias galima žmogaus ląstelių dalinimosi skaičius (mitozės) skaičius per jo gyvenimą yra 50, o po to jos
neišvengiamai žūsta. Tokia mitozė atitinka apie 120–150 žmogaus gyvenimo metų. Tam, kad žmogus galėtų realizuoti savo potencialią 120–150 metų gyvenimo programą, jis turi rūpintis savo sveikata visą gyvenimą, nes sveikata
savaime neišlieka gera kaip vieną kartą duota, visam laikui pastovi ir nekintama. Todėl reikia nuolat sekti savo sveikatos būklės rodiklius, svorį ir ūgį.
Dažnai svoris padidėja dirbant sėdimą darbą, ilgai gulint po traumos, sergant kai kuriomis infekcinėmis, lėtinėmis bei psichinėmis ligomis, nustojus aktyviai sportuoti ar dirbti fizinį darbą, sistemingai vartojant alkoholį, nikotiną, narkotines medžiagas, kai kuriuos medikamentus (pavyzdžiui, hormonines medžiagas, antidepresantus ir kt.).
Per didelis Na druskos, saldiklių, skysčių vartojimas taip pat didina galimybę susidaryti antsvoriui. Be to, šiuolaikinėje mityboje trūksta svarbių maistinių medžiagų (pavyzdžiui, lipidų, steroidų, vitaminų, mineralinių, skaidulinių
medžiagų), kurios, siekiant ilgesnio produkto vartojimo laiko, yra pašalinamos iš mūsų maisto.
Dažniausiai dėl nepakankamo fizinio aktyvumo ir persivalgymo pradeda pilnėti 30–40 metų amžiaus moterys ir
40–50 metų amžiaus vyrai. Šiuo amžiaus laikotarpiu žmonės yra darbingi ir pakankamai aktyvūs, tačiau laikui bėgant jų sveikata blogėja, gali sutrikti širdies veikla, padidėti kraujospūdis, sutrikti kraujotaka, pablogėti judamojo
aparato būklė. Esant padidėjusia kūno masės indeksui (KMI, kg/m2), žmogų daugiau vargina vidurių užkietėjimai,
išsiplečia kojų venos, dažniau sergama tulžies pūslės, kasos uždegimais, tulžies pūslės akmenlige, ateroskleroze,
odos ligomis, impotencija, menstruacijų ciklo sutrikimais ir kitomis ligomis.
JAV mokslininkų duomenimis, kai svoris padidėja 20 %, mirtingumas nuo širdies-kraujagyslių ligų taip pat padidėja 20 %. Žmonės, turintys padidintą svorį, gyvena vidutiniškai 8–10 metų trumpiau. Išanalizavus ryšį tarp KMI
ir mirtingumą nuo visų priežasčių bei optimalaus kūno svorio reikšmę ilgesniam gyvenimui paaiškėjo, kad mirtingumo rizika yra didesnė, kai kūno svoris yra per didelis arba per mažas.
Eksperimentais įrodyta, kad mažesnis kalorijų kiekio suvartojimas ilgina visų gyvūnų gyvenimo trukmę, didina
žmonių gyvenimo trukmę, lėtina funkcinių galimybių mažėjimo ir silpnėjimo mastą ir mažina įvairių ligų atsiradimo
tikimybę.
Yra duomenų, kad suvartojamų kalorijų ribojimas šiek tiek pažemina kūno temperatūrą. Tuomet ląstelės gali išlaikyti mažesnius genetinius pažeidimus ir yra labiau pasirengusios atsigauti negu esant aukštesnei kūno temperatūrai. Be to, mokslininkai daro prielaidas, jog kalorijų sumažėjimas išsaugo ląstelių gebėjimą daugintis, palaiko augimo hormono lygį ir turi apsauginį poveikį imuninei sistemai.
Per paskutinius 20–30 metų mūsų mityba ir maisto produktai pakito daugiau negu 90 %. Atsirado visiškai kitokie mitybos stereotipai. Mažai liko pilnaverčių maisto produktų, nekalbant jau apie genetiškai modifikuotus maisto
produktus. Maistas pasidarė per sūrus, per saldus (viršija leidžiamas normas dešimtis ar šimtus kartų, skatina apetitą,
agresiją), per riebus, per daug išvalytas (rafinuotas), per daug turintis nereikalingų junginių, kai pavyzdžiui, nitratų.
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Šiuolaikiniams mokslininkams kelia susirūpinimą tai, kad dabar rūgštinio maisto vartojama dar daugiau, o tai kenkia
sveikatai (skatina ankstyvą senėjimą, aterosklerozės ir kitų susirgimų vystymąsi), o taip pat didina galimybę užsiauginti nereikalingus kilogramus.
Organizmas, o ir ląstelės, yra pastovioje stresinėje būsenoje negaudamos statybinių medžiagų, kurios yra reikalingos ląstelėms regeneruoti, ir energijos, reikalingos metabolizmo produktams (šlakams) išskirti. Tai sukelia įvairius neigiamus procesus žmogaus organizme ir žmogus atsiduria akistatoje su liga.
Organizmas bando pats kovoti (išsivaduoti nuo toksinių medžiagų: pakyla temperatūra, atsiranda kosulys, padidintas prakaitavimas, šlapinimasis, viduriavimas ir t. t.). Visa tai padeda pašalinti dalį nereikalingų medžiagų. Jeigu
organizmas nebepajėgia apsivalyti, o žmogus ir toliau dar didina toksinių medžiagų kiekį, tai organizmas pradeda
tas medžiagas kaupti įvairiose kūno dalyse.
Jei perkraunami inkstai, pamatysite „maišelius“ paakiuose. Kadangi kraujyje esančios nereikalingos medžiagos
šalinamos per inkstus, dalis jų lieka inkstuose druskų, kristalų (akmenų) pavidalu.
Per didelės riebalų sankaupos susidaro atitinkamuose organuose ir kūno dalyse (inkstai, kepenys, kasa ir kt., klubo, pilvo, krūtų sritys).
Susiaurėja kraujagyslės, blogėja klausa, regėjimas, atsiranda žmogaus organizmui nereikalingų darinių (miomų,
fibromų, cistų, akmenų, gerybinių, piktybinių navikų ir t. t.). Visa tai sukelia vienokį ar kitokį diskomfortą ir yra jau
tolimas signalas, kad žmogus jau kažką ne taip daro. Pradėjus aktyviai keisti savo gyvenimo ir mitybos įpročius,
žmogaus organizme vyksta degeneraciniai procesai.
Ilgaamžiškumo ir geros sveikatos bei darbingumo palaikymo senyvame amžiuje problema sprendžiama daugelyje pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje [2]. Ilgaamžiškumo garantas yra geros sveikatos palaikymo motyvacija, subalansuota mityba, organizmo valymas, fizinis aktyvumas, mankšta, kvėpavimo pratimai, meditacija–mantra, visavertis pakankamos trukmės miegas bei poilsis, tikėjimas dvasiniu pasauliu, meilė sau ir kitiems, muzika, kelionės, vizualizacija, begalinis tikėjimas tuo, ką darai ir darymas. Norint ilgiau gyventi ir ilgiau išlaikyti darbingumą, labai
svarbu visais šiais garantais pasinaudoti savo sveikatai pagerinti. Kaip sako Rytų išmintis, žmogų sendina ne metai,
o gyvenimo būdas.
1. Svarbiausi mitybos reguliavimo principai
Normalizuojant svorį didelę reikšmę turi taisyklinga mityba. Norint sureguliuoti mitybą, reikia žinoti jos pagrindinius principus.
Mitybos subalansavimas Rytų šalyse yra akcentuojamas kaip pagrindinis mitybos principas normalizuojant ir
harmonizuojant organizmo veiklą. Rytiečiai maistą skirsto į šarminį (vaisiai, daržovės, rūgpienis, pasukos ir kiti) ir
rūgštinį (mėsa, žuvis ir kiti produktai). Sviestas laikomas neutraliu maistu, o kiaušiniai ir varškė – koncentruotu.
Koncentruotų maisto produktų vartojimą reikėtų riboti ir sveikiesiems, ir ligoniams.
Kiekvienam žmogui turi būti žinomi pagrindiniai mitybos principai bei produktų klasifikacija. Visos šios žinios
leistų produktyviai ir efektyviai panaudoti virškinimui reikalingą energiją, kad jos kiek galima mažiau būtų prarandama. Nepakankama ir nevisavertė mityba sumažina organizmo reaktyvumą. Tuomet organizmas sunkiau priešinasi
ir kovoja su pataloginiais arba organizmui žalingais faktoriais. Viena iš priežasčių gali būti nepakankamas arba per
didelis riebalų, baltymų ar angliavandenių kiekis. Tokiu atveju organizmas jų negali panaudoti arba jų nepakanka.
Taip vykstant metai iš metų, organizmo terpė rūgštėja ir žmogau organizme atsideda metabolizmo produktai („šlakai“). Todėl labai svarbu žinoti maisto grupes, jų vertę, kokybę ir įvairių grupių maisto produktų teisingą derinimą.
Pirma maisto grupė – baltyminis maistas: kiaušiniai, mėsa (geriau tinka paukštiena), žuvis, ikrai, varškė, sūris.
Visiems šiems produktams virškinti reikalinga rūgšti terpė.
Antra maisto grupė – tai gyvulinės kilmės riebalai, augaliniai aliejai, įvairios daržovės ir žolės. Jiems virškinti
reikalingos universalios savybės, reikalaujančios neutralios terpės, kuri susidaro storajame žarnyne. Tačiau organizmas šį maistą gali virškinti ir rūgščioje, ir šarminėje terpėje.
Trečia maisto grupė – jai priklauso visi angliavandeniai: cukrus, medus, miltai, balta duona, bandelės, bulvės,
saldūs vaisiai. Šiems produktams virškinti reikalinga šarminė terpė, kuri susidaro plonajame žarnyne ir dvylikapirštėje žarnoje. Nereikėtų to paties maitinimosi metu vartoti pirmos ir trečios maisto grupių produktų.
SVEIKOS MITYBOS TAISYKLĖS
Pusryčiai
Tik atsikėlus reikia šarminti organizmą – gerti vandenį su citrina (pusę arba trečdalį citrinos išspausti į pusę puodelio šilto vandens ir išgerti 30 min. – 1 val. iki pusryčių. Tai papildo organizmą elektrolitais (kalciu, kaliu, magniu).
Magnis organizme blokuoja druskų atsidėjimą stuburo slanksteliuose ir sąnariuose, mažina raumenų, sąnarių skausmus, stimuliuoja virškinimo sistemos sekreciją, valo iš kepenų toksinus, padeda kovoti su infekcijomis, reguliuoja
žarnyno peristaltiką, reguliuoja nervų sistemą, 10–20 % mažina kraujo spaudimą, atnaujina odos ląsteles, kurios
regeneruoja per ilgesnį laiką, mažina apetitą, rėmenį, valo tulžies, inkstų akmenis bei kalcio nuosėdas, apsaugo organizmą nuo laisvųjų radikalų ir stiprina imuninę sistemą, didina atsparumą virusams, bakterijoms.
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Ryte tinka valgyti daug angliavandenių turintį maistą, kadangi organizmas juos lengviau įsisavina (pavyzdžiui,
avižiniai dribsniai, grikių kruopos, košės, duona). Juos galima pagardinti uogomis, vaisiais, ½ a. š. cinamonų. Valgant pusryčius galima vartoti jūsų organizmui reikalingus maisto papildus.
Per pusryčius reikia stengtis kiek galima mažiau vartoti cukraus, druskos, baltų miltų produktų, rafinuotų aliejų.
Tinka produktai, kurie turi daug magnio (saulėgrąžos, kviečių sėlenos, špinatai, menkės kepenėlės, krevetės, otas,
ankštinės, lapinės daržovės, sėklos, riešutai, sūriai, juodas šokoladas), maisto papildai (sau tinkamus maisto papildus
galima pasirinkti pasitarus su gydytoju). Reikia kiek galima mažiau vartoti kepto, rūkyto ir konservuoto maisto.
Pietūs
Pietūs turi būti mišrūs ir be jokio deserto (kategoriškai). Skysčiai, kaip ir desertai, turi būti vartojami tik 1–2 valandas prieš valgį prieš baltyminį ar riebų maistą. Taip pat stengtis mažiau vartoti druskos, cukraus, baltų miltų produktų ir riebalų.
Vakarienė
Vakarienei tinka baltyminis maistas, kuris mažina apetitą ir pabrinkimus. Pavyzdžiui, žuvis, mėsa, troškintos
daržovės. Vakarienė valgoma nuo 17 iki 19 valandos. Vieną valandą iki miego rekomenduojama išgerti vandens su
citrina arba mineralinio vandens. Nerekomenduojamas gazuotas vanduo. Kokių produktų negalima derinti? Netinka
valgyti mėsą ir sūrį, valgyti daržoves, bulves ir kiaušinius, vengti rūkyti ir gerti alkoholį.
Kiti patarimai
Su jokiais produktais nederinamas pienas, melionai ir bananai. Juos galima valgyti atskirai užkandžiaujant tarp
pusryčių, pietų ir vakarienės. Bananus rekomenduojama valgyti priešpiečiams. Pieno geriau visai atsisakyti, jei tai
įmanoma. Sūris ir pomidorai netinka su sviestu ir duona. Kuo daugiau produktų valgote vienu metu, tuo ilgiau jie
virškinami. Neperkraukite skrandžio. Jis irgi turi pailsėti.
Medžiagų apykaitą greitina judėjimas, žalia arbata (2–3 puodeliai dienai), kava (iki 5 puodelių dienai), o pusė a/š
cinamono kartu su vaisiais ir uogomis medžiagų apykaitą greitina net 20 kartų.
Apetitą slopina kedro riešutai, vanduo, kietai virti kiaušiniai.
Šarminis maistas valo organizmą, virškinant išsiskiria nedaug atliekų, o vartojant rūgštinį maistą organizme kaupiasi šlakai, toksinai, todėl labai svarbu juos šalinti iš organizmo.
Šiuolaikinė medicina mitybai taip pat skiria didelę reikšmę. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis
50–70 % lėtinių ligų sukelia mitybos problemos. Mitybai subalansuoti rekomenduojame laikytis taisyklingos mitybos principų, kurie čia pateikiami. Jie sudaryti remiantis daugelio autorių tyrimais.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Produktų pasiskirstymas dienos racione turi būti griežtai reglamentuojamas. Pavyzdžiui, augalinio maisto dalis turi sudaryti 50–60 % (ir kuo daugiau žaliame arba pusiau žaliame pavidale), angliavandenių –
20–25 %, o likusią dalį – baltyminis maistas (geriau augalinės kilmės), suvalgomas 15–20 min. prieš likusios maisto dalies valgymą.
Skysčius vartoti ne vėliau, kaip 15–20 min. iki valgymo ir 1,5 – 2 val. po valgio. Po valgio būtina praskalauti burną nedideliu kiekiu vandens.
Augalinį maistą valgyti 8–10 min. prieš baltyminį maistą ir angliavandenių turintį maistą.
Nevartoti kartu angliavandenių ir baltymų.
Per parą suvartoti 2,2–2,5 ltr. Skysčių (kartu su pirmais patiekalais ir sultimis).
Atsisakyti kepto maisto, riebių buljonų, lieso pieno, dirbtinių rafinuotų produktų (rūkytų gaminių,
dešrų, konditerijos gaminių, cukraus, saldainių, baltos duonos ir kt.). 1 g cukraus žmogaus organizme
pagamina 2 g riebalų.
Maistą sąžiningai, daug kartų sukramtyti iki tokio laipsnio, kol išnyks jo specifinis skonis. Tokiu būdu
kramtant, sotumo jausmas ateina greičiau ir žmogus pasijunta sotus suvalgęs 2–3 kartus mažiau. Dantų
niekada nereikia laikyti sukąstų, nes žandikauliai taip pat yra ir elektrodai, kurie, sukandus dantis, uždaro elektros grandinę subtiliame energetiniame lygmenyje ir tai neigiamai atsiliepia smegenų veiklai.
Nesėsti prie stalo įpykus, įsiutus, nes tokioje būsenoje suvalgytas maistas neduos jokios naudos. Visada
reikia būti geranoriškai nusiteikus. Neatsakyti pykčiu į pyktį, nes tai grįžta bumerangu paties sveikatai.
Vengti miegoti po valgio. Naudingiau yra pasivaikščioti arba paskaityti gryname ore.
Valgyti reikia ne dažniau kaip 3–4 kartus per dieną. Geriau praleisti vieną valgymą, negu perpildyti
skrandį, kuris irgi turi turėti poilsio laikotarpius. Vakarienė turi būti ne vėliau, kaip 19 valandą. Nakčiai
galima išgerti sulčių, vandens su citrina arba rūgpienio.
Įvesti vieną dieną savaitėje organizmui valyti ir svoriui mažinti (vaisių, sulčių dieta), kuri gali trukti nuo
24 iki 36 valandų. Arba galima valgyti vieną produktą (monoproduktą) per visą iškrovos laiką.
Sergant ir turint temperatūros geriau nieko nevalgyti, išskyrus vandenį ir sultis.
Suvalgytas maistas turi būti kompensuotas judėjimu parenkant tik jums tinkamus fizinius pratimus ir
juos daryti reguliariai pradedant nuo labai paprastų judesių. Reikia įjungti ir kvėpavimo pratimus.
Perėjimas prie šio mitybos režimo užtrunka nuo trijų iki 6 mėnesių. Jo reikia laikytis visą gyvenimą.
5

Įdomu pastebėti, kad panašūs taisyklingos mitybos principai jau buvo žinomi prieš tūkstančius metų.
Dar nesukurtos tinkamos priemonės, kurios užtikrintų efektyvų kūno masės normalizavimą esant padidėjusiam
svoriui, todėl šiam tikslui pasiekti tiriami ir tobulinami įvairūs gydymo ir profilaktikos metodai, nagrinėjamos svarbiausios kūno masės indekso padidėjimo priežastys ir pasekmės.
Žmogaus KMI ir gyvenimo kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių: dvasinių, fizinių, socialinių ir t. t. Visi šie
veiksniai žmogaus gyvenimo eigoje kinta ir todėl kinta jo gyvenimo kokybė. Galima išskirti šiuos svarbiausius
veiksnius, nulemiančius žmogaus gyvenimo kokybę:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fizinė aplinka (pavyzdžiui, klimatas, vandens, maisto ir oro užterštumas, radiacija).
Socialinė aplinka (šeima, draugai, kultūra, religija, ekonomika).
Gyvenimo stilius (mityba, pratimai, vaistai, miegas, seksualinis aktyvumas, laisvalaikio užsiėmimai).
Darbinė veikla (protinis, fizinis, mišrus, pamaininis darbas, pajamos).
Ligos ir neįgalumai (nelaimingi atsitikimai, lėtinės, paveldimos ligos).
Medžiagų apykaita ir jos produktai.

Svorio padidėjimas – tai liguista kūno būsena, išsivysčiusi dėl per gausaus riebalų susikaupimo audiniuose. Tokia būsena atsiranda, kai su maistu gaunama daugiau kalorijų negu jų išeikvojama. Nustatyta, kad iki 90 % maisto
medžiagų pertekliaus virsta riebalais ir tai atsiliepia vidaus organų funkcijoms. Dažnai nukenčia širdieskraujagyslių, judamojo aparato, kvėpavimo sistemų funkcijos.
Norint įvertinti ar žmogus yra nukrypęs nuo savo normalaus KMI, kuris priklauso nuo žmogaus ūgio ir amžiaus, reikia apskaičiuoti normalųjį KMI. Duomenis skaičiavimui galima imti iš 1 lentelėje pateikto didžiausio normalaus svorio priklausomai nuo žmogaus ūgio, amžiaus ir lyties. Galima KMI ir neskaičiuoti, o tiesiog orientuotis į
1 lentelėje pateiktą didžiausią normalųjį svorį pagal savo ūgį, amžių ir lytį.
1 lentelė
Didžiausio normalaus svorio (kilogramais) nustatymas priklausomai nuo ūgio, amžiaus ir lyties
Ūgis,
m
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190

20-29
Vyrai
Moterys
50,8
48,4
51,3
48,9
53,1
51,0
55,3
53,0
56,5
55,8
61,2
58,1
62,9
59,8
64,6
61,6
67,3
63,6
68,8
65,2
70,8
68,5
72,7
69,2
74,1
72,8
77,5
74,3
80,8
76,8
83,0
78,2
85,1
80,9
87,2
83,3
89,1
85,5
93,1
89,2
95,8
91,8
97,1
92,3

30-39
Vyrai
Moterys
55,0
52,3
56,7
53,9
58,7
55,0
61,6
59,1
64,4
61,5
67,3
64,1
69,2
65,8
71,0
68,5
73,9
70,8
74,5
71,8
76,2
73,7
77,7
75,8
79,3
77,0
80,8
79,0
83,3
79,9
85,6
82,4
88,0
83,9
90,6
87,7
92,0
89,4
95,0
91,0
97,0
94,4
99,5
95,6

Amžius metais
40-49
Vyrai
Moterys
56,6
54,7
58,1
56,5
61,5
59,5
64,5
62,4
67,3
66,0
70,4
67,9
72,3
69,9
74,4
72,2
77,2
74,0
78,0
76,5
79,6
78,2
81,0
79,8
82,8
81,7
84,4
83,7
86,0
84,6
88,0
86,1
89,9
88,1
91,4
89,3
92,9
90,9
96,6
92,9
98,0
95,8
100,7
97,4

Vyrai
56,0
58,0
61,1
63,8
65,8
68,0
69,7
72,7
75,6
76,3
77,9
79,6
81,1
82,5
84,1
86,5
87,5
89,5
91,6
92,8
95,0
99,4

50-59
Moterys
53,2
55,7
57,6
60,2
62,4
64,5
65,8
68,7
72,0
73,8
74,8
76,8
77,7
79,4
80,5
82,4
84,1
86,5
87,4
89,6
91,5
95,6

Vyrai
53,9
57,3
60,3
61,9
63,7
67,0
68,2
69,1
72,2
74,3
76,0
76,9
78,3
79,5
81,9
82,8
84,4
85,4
88,0
89,0
91,5
94,8

60-69
Moterys
52,2
54,8
55,9
59,0
60,9
62,4
64,6
66,5
70,9
71,5
73,3
75,0
76,3
78,0
79,1
80,9
81,6
82,9
85,8
87,3
88,8
92,9

KMI padidėjimas išsivysto dėl įvairių priežasčių, o pagrindinė priežastis (iki 95%) - t. y. nuolatinis persivalgymas ir per mažas fizinis aktyvumas (hipodinamija). Svorį mažina obuoliai, rūgščios vyšnios ir visos kitos uogos,
arbūzai, raudonieji greipfrutai, citrinos (šalina iš organizmo perteklinį vandenį), nektarinai, persikai, slyvos, kriaušės, agurkai, cukinijos, baklažanai ir kai kurie kiti vaisiai, uogos ir daržovės.
Šiandieninis mokslas išskiria fiziologinį ir priešlaikinį senėjimą. Sudėtingą senėjimo procesą lemia daugelis
veiksnių, pavyzdžiui, genetiškai nulemtos medžiagų apykaitos ypatybės, ligos, laisvieji radikalai, baltymų irimo
produktų kaupimasis, lipidų peroksidai, ksenobiotikai (organizmui svetimos medžiagos), vandenilio jonų koncentracijos pakitimas, deguonies trūkumas, organizmo gyvybinės veiklos produktų susikaupimas ir daug kitų. Galima išskirti du svarbiausius kriterijus, įtakojančius mūsų sveikatą, darbingumą, ilgaamžiškumą:
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1.
2.

Sunaudoto maisto energetinė vertė turi atitikti žmogaus sunaudotai energijai. Jei mes sunaudojame mažiau energijos negu gauname su maistu, mūsų organizme kaupiasi viršsvoris. Jis padidina riziką susirgti
ateroskleroze, miokardo infarktu, hipertonija, insultais, skrandžio, žarnyno ir kitomis ligomis.
Cheminė sunaudoto maisto sudėtis turi atitikti organizmo fiziologinį poreikį. Su maistu mes turime gauti ne tik energiją, bet ir reikiamą kiekį medžiagų, kurių dėka mūsų ląstelės dauginasi. Todėl mūsų organizmui pastoviai reikalingas kuo įvairesnis maistas. Ląstelės augimui reikia per 100 įvairių medžiagų:
baltymų su 20 amino rūgščių, riebalų su nesočiosiomis rūgštimis, apie 20 įvairių vitaminų ir 80 mineralinių medžiagų. Kol mūsų mityba įvairiapusė, tol mes esame sveiki, mūsų organizmas sugeba įveikti ligas sukeliančias bakterijas ir virusus, stresus, protinius ir fizinius krūvius. Yra nustatyta, kad su maistu
mes gauname tik apie 30 % mūsų organizmui reikalingų vitaminų ir mineralų. Štai kodėl mums yra reikalingi maisto papildai. Vienų ar kitų medžiagų trūkumas sukelia žmogaus organizmo sveikatos sutrikimus ir tuomet žmogus sunkiau sugeba naikinti organizmui kenksmingas bakterijas ir virusus, pakelti
stresus, protinius ir fizinius krūvius.

Manoma, kad pagreitėjęs senėjimas gali būti susijęs su antioksidantinių vitaminų (tokoferolų, karotinoidų, vitamino C) ir kai kurių mikroelementų, o ypač cinko ir seleno trūkumu maiste, nors nemažai tam įtakos turi ir socialiniai ekonominiai veiksniai.
Sprendžiant kai kurias sveikatos problemas, nebūtina visais atvejais naudoti cheminius medicininius preparatus
(vaistus). Yra daug įvairių prieskonių, daržovių, vaisių, riešutų, uogų, vaistažolių ir maisto produktų, kurie turi gydomųjų savybių. Jų gydomasis poveikis organizmui yra aprašytas 2 lentelėje.
Kai kada rekomenduojama naudoti tam tikrų vaisių (vaistažolių, daržovių, produktų) mišinį, kuris turi stipresnį
teigiamą poveikį sveikatai negu atskirų produktų valgymas. Pavyzdžiui, turintiems problemų dėl stuburo tarpslankstelinių minkštųjų diskų pakitimų rekomenduojama 1,5 mėnesio vakarais prieš miegą suvalgyti džiovintų vaisių rinkinį, susidedantį iš 1 juodosios slyvos, 1 figos ir 5 abrikosų. Rašoma, kad toks džiovintų vaisių mišinys turi labai
efektyvų gydomąjį poveikį. Jį valgant, stuburo būklė gerėja ir slanksteliai patys susireguliuoja užimdami jiems skirtą
vietą be jokios manualinės korekcijos.
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 2 lentelėje nurodytų maisto produktų ir vaistažolių vartojimas kai kuriais atvejais yra nepatartinas, nes gali sveikatai pakenkti. Pavyzdžiui, nepatartina valgyti česnakų sergant inkstų ligomis,
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligėmis, kai pučia vidurius. Taip pat negalima valgyti česnakų 2 savaites prieš
planuojamą operaciją tiems žmonėms, kurie naudoja kraujo krešėjimą mažinančius vaistus (nes kraujo krešėjimas
gali sumažėti per daug). Česnakai gali prisidėti prie akmenų susidarymo inkstuose, ataugų susidarymo, neigiamo
poveikio kepenims. Dėl to visada naudinga pasitarti su gydytojais.
Ciberžolė mažina insulino koncentraciją, tačiau diabetikai ją turėtų naudoti atsargiai, kad koncentracija nesumažėtų per daug. Garstyčių nepatartina valgyti tiems, kurie serga gastritu ar opalige. Be to, nereikia jų valgyti einant
miegoti, nes galite ilgai neužmigti. Kadangi krapai mažina kraujo spaudimą, tai jų nereikėtų valgyti tiems, kurių
spaudimas ir taip mažas. Taip pat jiems nereikėtų valgyti ir visų kitų spaudimą mažinančių prieskonių, daržovių ar
vaisių. Petražolių nereikėtų valgyti sergantiems podagra, hepatitu, ūmiu inkstų uždegimu ir kūdikių besilaukiančiosioms moterims. Mairūnų nerekomenduojama valgyti sergantiems opalige ir nėščioms moterims. Joms taip pat negalima valgyti patiekalų su raudonėliu (oreganu).
Visų rūšių riešutus patariama prieš valgymą mirkyti vandenyje, kad organizmas galėtų iš jų pasisavinti daugiau
naudingų medžiagų (iš nemirkytų pasisavinama tik apie 20 %). Migdolus ir lazdynų riešutus reikia mirkyti per naktį,
o kitus – 6–8 valandas.
Siekiant geros sveikatos ir ilgaamžiškumo, didelę reikšmę mitybai skiria daugelis įžymių medikų, tarp jų ir pasaulyje gerai žinomas bulgarų genetikas profesorius Christo Mermerski. Pagal jį, ankstyva senatvė nėra natūralus
reiškinys – tai yra liga, kurią mes patys sukeliame neprotingai ir nesaikingai maitindamiesi. Net 70 % žmonių pasaulyje pirma laiko miršta dėl neprotingo požiūrio į mitybą ir dėl paplitusios sveikatai kenksmingų maisto produktų
gamybos. Svarbiausią maisto dalį turi sudaryti ekologiškos (organinės) daržovės ir vaisiai. Mityba turi būti įvairi,
subalansuota, pakankama (saikinga), o produktai turi būti be cheminių priedų ir teisingai tarpusavyje suderinti.
Visiems reikia žinoti, kad šiuolaikiniuose pramoniniu būdu gaminamuose maisto produktuose yra naudojama
daugiau kaip 200 įvairių cheminių medžiagų, kurios iš esmės yra nuodingos ir žmogaus organizmui nereikalingos.
Jos naudojamos maisto produktams siekiant suteikti gerą prekinę išvaizdą, kvapą, apsaugoti juos nuo greito sugedimo ir slopinti kenksmingų bakterijų dauginimąsi tuose produktuose.
Vienos iš pavojingiausių maisto produktuose naudojamų medžiagų yra natrio nitratas ir natrio nitritas. Tokios
cheminės medžiagos gausiai naudojamos dešrose, dešrelėse, kiaulienoje, jautienoje, paukštienoje, žuvų konservuose
ir kitur. Jomis taip pat sutepama atšaldoma mėsa ir žuvys, todėl prieš naudojimą jas reikia gerai nuplauti.
Prie labai pavojingų maisto produktuose naudojamų cheminių medžiagų – konservantų priskiriami hidroksitoluolo ir hidroksianizolo butilatai. Jie naudojami traškučių ir salotų gamyboje, taip pat jų deda į pagamintus tortus,
makaronus, kramtomąją gumą norint išlaikyti ilgą galiojimo laiką ir šviežumą. Šios medžiagos gali sukelti alergiją ir
vėžį. Jos ypač pavojingos vaikams.
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Vaikams taip pat nepatartina gerti įvairias gamyklose pagamintas sultis, kadangi jose yra bromu prisotintų augalinių aliejų. Jis naudojamas siekiant apsaugoti sultis nuo susisluoksniavimo ir nuosėdų susidarymo. Žymiai sveikiau
būtų gerti šviežiai pagamintas sultis.
Žinoma, tai nėra labai stiprūs nuodai, nuo kurių greitai numirštama. Bet, kaip sako patarlė, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Rūkymas irgi žmogaus iš karto nenužudo. Maisto produktuose naudojamų cheminių medžiagų poveikis organizmui priklauso nuo jų koncentracijos ir žmonių sveikatos. Vaikams, silpnesnės sveikatos ir vyresnio amžiaus žmonėms minėtos cheminės medžiagos kenkia labiau.
Profesorius Christo Mermerski rekomenduoja tokį receptą ilgaamžiškumui pasiekti:










jūsų dienos maisto kaloringumas turi atitikti kalorijų sąnaudas (neprisivalgykite per daug),
kiekvieną dieną suvalgykite po obuolį,
gerkite tirpsmo vandenį ir jums tinkamų žolelių arbatas,
aktyviai dirbkite ir judėkite, darykite mankštą,
kasdien prauskitės po dušu ir prausimąsi užbaikite šaltu vandeniu, kad beveik niekada nesirgtumėte gripu,
miegokite vėsiame kambaryje (ne daugiau 17 ºC),
nedarbo dienomis išeikite pasivaikščioti arba pravažiuokite 10–15 km dviračiu,
draugaukite, džiaukitės, dažniau juokitės,
niekada negalvokite ir nekalbėkite, kad jūs senstate.
2 lentelė

Kai kurių prieskonių, daržovių, vaisių, riešutų, vaistažolių ir maisto produktų gydomasis poveikis
Poveikis organizmui

Prieskoniai, daržovės, vaisiai, riešutai, vaistažolės, maisto produktai

Bananai, gvazdikėliai, bazilikai, ciberžolė, cinamonas, kalendra, krapai, raudonėliai,
rozmarinas, česnakai, svogūnai, bertoletijų arba braziliški riešutai (stiprus)
Antidepresantas, gerina nuotaiką Bananai, lauro lapai, braškės, kmynai, mairūnai, rozmarinas, ciberžolė, jonažolė
Antigrybelinis
Obuolių actas, ciberžolė, imbieras, obuolių actas, medus, ežiuolė, pelynai
Lauro lapai, kiaušiniai, datulės, brokoliai, kopūstai, žiediniai kopūstai, apelsinai, mandarinai, greipfrutai, salotos, ananasai, obuoliai (rūgštūs), slyvos, spanguolės, mėlynės ir kitos
uogos, pomidorai, burokėliai, žalios morkos (ir sultys), melionai, cukinijos, moliūgų sėklos, baklažanai, salierai, kukurūzai, čili pipirai, česnakai, svogūnai, kmynai, ciberžolė, imAntikancerogeninis poveikis
bieras, ženšenis, bazilikas, gvazdikėliai, kakava, mairūnai, pupelės, špinatai, graikiški riešutai, alyvuogių aliejus, avokadai, jūros druskas, žalieji kokteiliai, kokoso aliejus, pelynai,
jonažolė, kiaulpienė (žiedai, lapai, šaknys), migdolai (žarnyno), figos, džiovinti abrikosai,
abrikosų kauliukų branduoliai (turi daug vitamino B17), datulės (kasos)
Antivirusinis poveikis
Ežiuolė, alyvmedžio lapų ekstraktas, bertoletijų arba braziliški riešutai, jonažolė
Antioksidacinis poveikis (stabdo Braškės, džiovinti abrikosai, gvazdikėliai, garstyčios, ciberžolė, gvazdikėliai, kakava,
senėjimo procesą)
kedro riešutai, migdolai, ežiuolė
Lauro lapai, datulės, česnakai, ciberžolė, imbieras, gvazdikėliai, pelynai, kmynai, debesylas
Baktericidinis poveikis
(TBC), petražolės, medus, pipirai, kokoso riešutų aliejus, obuolių actas, šermukšniai (auksinį stafilokoką, dizenteriją),
Ropės lapai, paprika, citrusiniai, graikiški riešutai, saulėgrąžos, visas grūdas, artišokai,
Detoksikuoja organizmą
lęšiai, ciberžolė, česnakai, brokoliai, greipfrutai, agurkai, pipirai
Česnakai, garstyčios, kmynai, mairūnai, raudonėliai, vanilė, imbieras (arbata), datulės,
Gerina apetitą
debesylas
Gerina atmintį
Kokoso riešutų aliejus, ciberžolė, imbieras
Gerina darbingumą
Bananai, imbieras (protinį)
Čili pipirai, ciberžolė, cinamonas, gvazdikėliai, kalendra, salierai (greitina medžiagų apyGerina medžiagų apykaitą
kaitą), kakava, krapai, pipirai, kmynai, graikiškų riešutų lapų nuoviras (2 a. š. lapų užpilti
200 ml verdančio vandens 2–4 val., gerti 4 x 100 ml prieš valgį)
Gerina skydliaukės veiklą
Petražolės, migdolai, figos, jonažolė
Gerina smegenų veiklą
Kokoso riešutų aliejus, ciberžolė, imbieras, lazdyno riešutai, migdolai, graikiški riešutai
Razinos, rozmarinas, datulės (padeda nuo širdies ligų), kedro riešutai, graikiški riešutai,
Gerina širdies veiklą
kanadinė auksašaknė kulkšnė, raugerškis (barbarisas)
Gerina kepenų veiklą
Čili ir kajeno pipirai, citrinos, kiaulpienė, šermukšniai, medus, graikiški riešutai, imbieras
Bananai, džiovintos juodos slyvos, datulės, česnakai, gvazdikėliai, kalendra, kmynai, lauro
Gerina virškinimą
lapai, medus, mairūnai, pipirai, muskatai, vanilė, imbieras, citrinos, migdolai, debesylas
Gydo anemiją
Bananai, šermukšniai
Gydo atopinį dermatitą
Ežiuolė
Gydo astmą, pleuritą
Salierai, česnakai
Gydo dantis ir dantenas
Gvazdikėliai, česnakai (mažina dantų jautrumą), migdolai (stiprina)
Gydo egzemas
Bazilikai
Antiseptikas
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2 lentelės tęsinys
Gydo hemorojų
Gydo infekcijas
Gydo inkstus
Gydo kasos uždegimą
Gydo lėtinį bronchitą
Gydo mažakraujystę
Gydo nemigą
Gydo odos ligas
Gydo opas
Gydo peršalimą, slogą, kosulį,
gripą, kvėpavimo takų uždegimus
Gydo prostatitą, pūslės uždegimą

Šermukšniai
Česnakai
Kiaulpienė (žiedai, lapai, šaknys), šermukšniai, juodos džiovintos slyvos
Kmynai, datulės (mažina kasos vėžio riziką)
Kmynai
Šermukšniai
Muskatai, cinamonas, raudonėliai, gvazdikėliai, obuolių actas, šermukšniai
Kokoso aliejus, obuolių actas, ciberžolė, arbatmedžio aliejus (odos priežiūrai), jonažolė
Imbieras, medus
Mairūnai, cinamonas (arbata), kokoso riešutų aliejus, obuolių actas, ciberžolė, česnakas,
medus, alyvmedžių lapų ekstraktas (antivirusinis poveikis, padeda nuo gripo ir herpes viruso – pūslelinės), ežiuolė, greipfrutų sėklų branduoliai, debesylas
Petražolės, pomidorai, šermukšniai

Vanilė, mairūnai, šermukšniai (padeda), vyšnių kailiukų branduoliai (podagrą), juodos
džiovintos slyvos, jonažolė
Gydo sąnarių uždegimą
Bananai
Gydo sinusitą
Obuolių actas
Kiaulpienė (žiedai, lapai, šaknys), šermukšniai (didina skrandžio sulčių rūgštingumą),
Gydo skrandį
džiovintos juodos slyvos
Gydo smegenų kraujagysles
Gvazdikėliai
Gydo žaizdas, patinimus
Ežiuolė, papaja
Gydo šlapimo takų infekcijas
Ežiuolė, debesylas (ir inkstų)
Gydo žvynelinę, egzemą
Ežiuolė
Gydo tulžies uždegimą
Kmynai, šermukšniai
Kietina vidurius
Kmynai
Kontroliuoja diabetą
Ciberžolė, šermukšniai (padeda), papaja, datulės, migdolai, debesylas
Skystina vidurius
Lauro lapai, datulės, pipirai, šermukšniai, juodos džiovintos slyvos, migdolai
Lengvina atsikosėjimą
Lauro lapai, cinamonas, kalendra, krapai, pipirai, raudonėliai, česnakas, debesylas
Lengvina alergines reakcijas
Kalendra, muskatai
Ciberžolė (mažina artritinį skausmą), salierai, datulės, papaja (padeda išvengti artrito),
Lengvina artritą
jonažolė
Malšina stomatitą
Lauro lapai
Mažina, reguliuoja cukraus kiekį Salierai, obuolių actas (mažina cukraus absorbciją), ciberžolė, citrinos
Lauro lapai, cinamonas, česnakai, ciberžolė, kakava, obuolių actas, šermukšniai, migdolai,
Mažina cholesterolį
kedro riešutai („blogąjį“)
Mažina blogą kvapą
Kokoso aliejus, obuolių actas
Mažina depresiją
Braškės, mairūnai, graikiški riešutai
Mažina galvos skausmą
Bazilikai, mairūnai, raudonėliai, obuolių actas, česnakas, šermukšniai
Mažina gleivingumą
Obuolių actas
Mažina karščiavimą
Vanilė, bazilikai
Gvazdikėliai, krapai, lauro lapai (arterinį), mairūnai, šermukšniai, datulės, medus, migMažina kraujo spaudimą
dolai, kedro riešutai, juodos džiovintos slyvos
Didina kraujo spaudimą
Rozmarinas
Mažina nervinę įtampą, stresą
Vanilė, kakava, česnakai, graikiški riešutai, jonažolė
Mažina nuovargį
Gvazdikėliai, česnakai, lazdyno riešutai
Mažina rūgštingumą
Kalendra, kmynai, vanilė (reguliuoja skrandžio sulčių rūgštingumą)
Bazilikai, cinamonas, kalendra, kmynai, raudonėliai, rozmarinas, vanilė, ciberžolė, imbieMažina skausmą
ras, datulės, lazdyno riešutai, arbatmedžio aliejus
Mažina skrandžio uždegimą
Česnakas
Mažina trombozės riziką
Vanduo ir kiti skysčiai (išskyrus gazuotą vandenį)
Mažina inkstų skausmą
Lauro lapai
Mažina insulino kiekį
Ciberžolė
Mažina limfmazgių padidėjimą Ežiuolė
Mažina pilvo pūtimą
Lauro lapai, čili, kajeno pipirai, ciberžolė, kmynai, krapai, citrinos, šermukšniai, debesylas
Mažina pykinimą
Raudonėliai, imbieras, citrinos
Mažina spazmus
Mairūnai, rozmarinas, kmynai, citrinos (žarnyno)
Džiovintos slyvos, agurkai, cukinijos, arbūzai, baklažanai, čili pipirai, obuolių actas, citriMažina svorį
nos (šalina vandenį), migdolai, kedro riešutai, raugerškis, visos uogos, arbūzai, greipfrutai
Mažina tinimus
Petražolės
Mažina trombozės riziką
Lauro lapai
Gvazdikėliai, vanilė, bazilikai, krapai, raudonėliai, ciberžolė, obuolių actas, imbieras, česMažina uždegimus
nakas, citrinos, ežiuolė, debesylas
Gydo reumatą ir podagrą
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2 lentelės tęsinys
Padeda gydyti auglius
Padeda kepenims
Padeda nuo aterosklerozės
Padeda nuo Parkinsono ligos
Padeda po sunkių operacijų ir
traumų

Čili pipirai, ciberžolė, mairūnai, muskatai (gerybinius auglius)
Ciberžolė, šermukšniai, medus (gydo uždegimą), migdolai (padeda nuo diabeto), graikiški
riešutai, imbieras
Šermukšniai, kiaulpienės, česnakai, graikiški riešutai
Imbieras
Ežiuolė

Bananai, lauro lapai, braškės, razinos, cinamonas, citrinos, kiaušiniai, brokoliai, kopūstai,
čili ir kajeno pipirai, pipirai, česnakai, ciberžolė, jonažolė, garstyčios, gvazdikėliai, sezamas, kakava, krapai, lauro lapai, linų sėmenys, muskatai, rozmarinas, apelsinai, mandariPadeda širdžiai ir kraujagyslėms
nai, greipfrutai, papaja, granatų sultys, salotos, uogos, ananasai, obuoliai, obuolių actas,
slyvos, burokėliai, melionai, cukinijos, baklažanai, salierai, kukurūzai, ginkmedžio preparatai, medus, migdolai, graikiški riešutai
Padeda virškinimui
Lauro lapai, braškės, gvazdikėliai, šermukšniai, graikiški riešutai (gerina žarnyno veiklą)
Plečia kraujagysles
Česnakas, krapai
Reguliuoja kraujo cukraus kiekį Cinamonas, razinos, obuolių actas, datulės, raugerškis (mažina cukraus kiekį kraujuje)
Silpnina puvimo procesus
Kmynai
Saugo nuo Alzheimerio ligos
Ciberžolė, kokoso riešutų aliejus, imbieras, migdolai, kedro riešutai (mažina 35 %)
Saugo nuo inkstų akmenligės
Lauro lapai, garstyčios
Saugo sąnarius ir kaulus
Cinamonas, migdolai, imbieras (mažina sąnarių skausmus)
Kiaušiniai, brokoliai, kopūstai, apelsinai, mandarinai, greipfrutai, salotos, uogos, ananasai,
Saugo nuo nutukimo
obuoliai, slyvos, burokėliai, melionai, cukinijos, baklažanai, salierai, kukurūzai, raugerškis
Skatina fermentų išsiskyrimą
Gvazdikėliai
Skatina kraujo apytaką
Cinamonas
Bazilikai, kalendra, lauro lapai, rozmarinas, avietės (uogos ir šakutės su lapais), gervuogės,
Skatina prakaitavimą
žemuogės, liepžiedžiai,, debesylas
Skatina skrandžio sekreciją
Gvazdikėliai, krapai
Skatina smegenų veiklą
Bananai, cinamonas, gvazdikėliai, ciberžolė (padeda auginti naujas ląsteles)
Česnakai, cinamonas, kalendra, krapai, lauro lapai, mairūnai, kava, salierai, citrinos, šerSkatina šlapimo išsiskyrimą
mukšniai, kmynai (šalina skysčio perteklių iš organizmo), debesylas
Skatina tulžies išsiskyrimą
Garstyčios, cinamonas, mairūnai, kalendra, krapai, raudonėlis, rozmarinas
Greipfrutai, apelsinai, vynuogės, abrikosai, imbierai, svogūnai, česnakai, kviečių gemalai,
Skystina kraują
datulės, salierai, pomidorai, avokadai, čili pipirai, morkos, liepų medus, žalioji arbata, avietės, bruknės, gervuogės, žemuogės, vyšnios, slyvos, spanguolės, visi serbentai, kiaulpienės
Sojos, žirniai, pupelės, pupos, lęšiai, burokėliai, paprikos, ridikai, ropės, aronijos, bananai,
krapai, petražolės, balti ryžiai, riebi mėsa, bulvės, makaronai, kondensuotas pienas, grietiTirština kraują
nėlė, kiaušiniai, fermentiniai sūriai, rūkyti, sūdyti ir marinuoti produktai, saldumynai, šokoladas, patiekalai iš miltų
Sulaiko vidinį kraujavimą
Čili ir kajeno pipirai, šermukšniai (mažina kraujagyslių trūkinėjimą)
Slopina spazmas
Bazilikai, kmynai, mairūnai, gvazdikėliai
Stabdo senėjimą
Garstyčios, rozmarinas (odos), kokoso riešutų aliejus (odos), migdolai
Datulės, razinos, papaja, ciberžolė, kalendra, kmynai, lauro lapai, muskatai, raudonėliai,
Stiprina imuninę sistemą
kokoso riešutų aliejus, česnakas, migdolai, graikiški riešutai (3 riešutai/d), ežiuolė, greipfrutų sėklų branduoliai
Stiprina nervų sistemą
Salierai, raudonėliai, lazdyno riešutai
Stiprina kaulus
Bananai, džiovintos slyvos, razinos, migdolai (ir dantis, nagus, plaukus)
Stiprina plaukus
Lauro lapai (trinti nuoviru), razinos, obuolių actas (H2O skiediniu prausti galvą), migdolai
Stiprina širdies raumenį
Muskatas, džiovinti abrikosai
Šalina šlakus iš organizmo
Čili ir kajeno pipirai, lauro lapai, rozmarinas
Čili ir kajeno pipirai, lauro lapai, mairūnai, pipirai, salierai, šermukšniai (iš žarnyno), datuŠalina toksinus
lės (šalina sunkiuosius metalus)
Tirpdo akmenis
Garstyčios, petražolės, salierai, šermukšniai (kepenyse, tulžyje, pūslėje)
Tonizuoja organizmą
Cinamonas, garstyčios, kakava, rozmarinas, citrinos (jų kvapas)
Tonizuoja širdies raumenį
Lauro lapai
Valo organizmą
Varnalėšų, pienių, artišokų ar pieno usnių arbatos
Salierai, imbieras, dirvinis asiūklis (inkstus), lipikas (inkstus), petražolė (inkstus), kava,
Valo inkstus, kepenis, žarnyną žalioji arbata, mėlynės, spanguolės, vynuogės (ypač raudonos ir jų kauliukų ekstraktas),
burokėlių sultys
Valo kraują
Cinamonas, kalendra, salierai
Valo virškinamąjį traktą
Pipirai, šermukšniai (valo toksinus iš žarnyno), datulės
Figos, gvazdikėliai, pelynai, debesylas (askarides), graikiški riešutai – 4 v. š. neprinokusių
Valo iš žarnyno kirmėles
graikiškų riešutų užpilti verdančiu vandeniu, pridėti truputį druskos, laikyti 30–40 min.
Vaistus būtina išgerti prieš naktį.
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Mitybos ir su ja susijusias ilgaamžiškumo problemas tyrinėja ir Jungtinės Karalystės prof. P. Clayton‘as [3, 4].
Jo nuomone, tinkama mityba leistų išvengti apie 90 % procentų ligų (3 iš 4 ligoninių galėtų būti uždarytos). Tokioje
mityboje turėtų būti išlaikomas nedidelis riebalinių rūgščių omega–3 ir omega–6 santykis, maiste turėtų būti pakankamai priešuždegiminį poveikį turinčių polifenolių (jų yra augaliniame maiste, ypač prieskoniuose) ir taip pat maisto produktuose turėtų būti pakankamai beta-gliukanų, kurie reikalingi efektyviam imuninės sistemos darbui. Šiuolaikiniuose maisto produktuose tokių medžiagų yra labai nedaug, tačiau jomis maisto produktus būtų galima gana
nesunkiai ir nebrangiai papildyti. Išsamiai apie šiuos tyrimus galima pasiskaityti pasinaudojus šia nuoroda:
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/mityba/savo-atradimais-medikus-sokiruojantis-p-claytonas-trys-maistines-medziagos-gali-musisgelbeti-nuo-daugelio-ligu-ir-senejimo-1030-976340?utm_campaign=15min_&utm_medium=post&utm_source=Facebook .

2. Kitos priemonės sveikatai atstatyti
Mitybos sureguliavimas gali daug kam padėti, tačiau vien šios priemonės gali ir nepakakti. Tuomet, siekiant
normalizuoti svorį ir jį palaikyti normos ribose, sudaroma individuali programa, į kurią įtraukiamas ne tik mitybos
sureguliavimas, bet ir organizmo valymas, fitoprofilaktika, profilaktinė gimnastika, kvėpavimo joga pratimai, meditacija, mantra bei akupunktūra.
Organizmo išlaisvinimas (išvalymas) nuo įvairių metabolizmo produktų („šlakų“) turi daug įtakos žmogaus
sveikatai ir funkcionalumui. Organizmo valymas apjungia virškinamojo trakto – žarnyno valymą, periodinį profilaktinį tirpsmo vandens vartojimą, ląstelių, inkstų ir šlapimo pūslės valymą.
Kauno Refleksoterapijos–akupunktūros klinika tyrė kai kuriuos praktinius organizmo valymo klausimus. Prieš
pradedant gydymo programą, rekomenduojama 1–2 mėnesių trukmės paruošiamasis laikotarpis, per kurį naudojamos įvairios priemonės organizmui valyti. Sureguliuojant kūno svorį labai svarbus faktorius yra sisteminga mankšta
ir fizinė kultūra, todėl individualiai kiekvienam pacientui parenkami jam tinkami pratimai, kuriuos rekomenduojama
daryti reguliariai pradedant nuo labai paprastų judesių. Sudaromas pratimų kompleksas, į kurį įeina 5–6 pratimai, o
esant indikacijoms, rekomenduojama mankšta vandenyje, povandeninis, vakuuminis arba klasikinis masažas. Sveikam žmogui mankšta rekomenduojama 3–4 kartus per savaitę, o sergantiems lėtinėmis ligomis – kiekvieną dieną, o
dar geriau – du kartus per dieną (namuose ryte ir darbe, jeigu žmogus dirba).
ORGANIZMO VALYMAS
Organizmo išlaisvinimas (išvalymas) nuo įvairių metabolizmo produktų (šlakų) turi daug įtakos žmogaus stuburo funkcionalumui. Savo ruožtu, taisyklinga stuburo laikysena stovint, sėdint, gulint, vaikštant sportuojant, dirbant
turi daug įtakos žmogaus sveikatai kartu su teisinga mityba bei kvėpavimu.
Organizmo valymas jungia (išskyrus specialiąją mitybą) virškinamojo trakto – žarnyno valymą, periodinį profilaktinį gerosios struktūros vandens vartojimą ir specialių šlakus eliminuojančiųjų mišinių vartojimą. Organizmo
valymo būtinybė plačiai aprašoma daugelyje įvairių autorių knygų bei straipsnių. Mes panagrinėsime kai kuriuos
praktinius organizmo valymo klausimus.
Labai svarbus ir sistemingas, reguliarus dantų valymas siekiant iš burnos pašalinti maisto atliekas, kad jos netaptų pašaru įvairioms organizmui ir dantims kenksmingoms bakterijoms. Patariama dantis rūpestingai išsivalyti du
kartus per dieną – po pusryčių ir po vakarienės. O po kitų valgymų dantis reikia bent išsiskalauti vandeniu.
Storojo žarnyno valymas
Ši priemonė būtina todėl, kad daugiau kaip 90 % gyventojų normali storojo žarnyno veikla sutrinka dėl didelio
kiekio fekalinių akmenų, kurie daugiausiai susidaro kylančioje žarnyno dalyje. Esant užterštam storajam žarnynui
sutrinka jo funkcijos: įsiurbimo, evakuacinė, hormoninė-energinė, šiluminė ir stimuliacinė (kiekviena storojo žarnyno dalis su atitinkama normalia mikroflora turi stimuliuojantį poveikį atitinkamam organui – skydliaukei, kepenims,
tulžies pūslei, širdžiai, plaučiams ir kt.). Esant šlakais užterštam žarnynui žymiai pakinta organizmo detoksikacinė
ir barjerinė funkcijos. Skilimo produktai, toksinai patenka į kepenis ir, sutrikdydami jų veiklą, toliau keliauja į kraują ir per jį sutrikdo įvairių organų bei sistemų metabolizmą, tarp jų ir judamojo aparato (stuburo). Todėl storojo žarnyno funkcijos sureguliavimas ir normalizavimas naudojant gydomuosius preparatus yra neabejotina profilaktikos
priemonė nuo daugelio susirgimų, tarp jų taip pat ir nuo stuburo. Valomuosius preparatus rekomenduojama naudoti
ne dažniau, kaip 1–2 kartus per metus. Dėl jų pasirinkimo ir vartojimo reikia pasitarti su gydytoju. Dažnas mechaninis žarnyno valymas nėra fiziologiškas žmogaus organizmui.
Kepenų ir tulžies pūslės valymas
Kepenų ir tulžies pūslės valymas atliekamas tik po storojo žarnyno valymo. Keturios dienos iki valymo pereinama prie lengvesnės vegetarinės mitybos, kai nenaudojami jokie baltymai. Tuo metu geriau daugiau gerti obuolių
sulčių arba kiekvieną diena valgyti rūgščius, žalius, keptus ar virtus obuolius. Ketvirtą dieną paruošti 200 ml alyvuogių aliejaus ir 200 ml citrinų sulčių. Paruoštą aliejų ir citrinų sultis lygiomis dalimis supilstyti į 6 stiklines. Šalia
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kiekvienos stiklinės padėti po skiltelę česnako. Dėl kepenų valymo procedūros metu galinčių pasireikšti dispepsinių
reiškinių profilaktikos skiltelę česnako reikia sutrinti ir uždaryti į stiklainį. Valymo procedūros metu pasireiškus
pykinimui ir vėmimui, reikia pauostyti ir įkvėpti česnako kvapo iš stiklainio – tai pašalins nemalonius pojūčius bei
reakcijas. 18 valandą būtina sugerti 2 tabletes alacholio ir 2 tabletes nošpos. Po to 18 val. 30 min. išsimaudyti karštoje vonioje arba po dušu, bet ne ilgiau, kaip 15 min. 19 valandą atsigulti į šiltą lovą ant nugaros arba ant dešiniojo
šono ir kas 15 min. išgerti paruoštą mišinį, prieš tai jį gerai išmaišius. Galima po kiekvienos išgertos stiklinės pačiulpti skiltelę citrinos. Nuo 19 val. iki 21 val. geriau gulėti ir niekur nevaikščioti. Išgėrus visas dozes atsigulti miegui. Iš ryto atsiranda noras tuštintis ir tuštinimosi metu iš kylančiosios storojo žarnyno dalies pasišalina nemažai
žalios spalvos išmatų – akmenų. 12 valandą atliekama normali valomoji klizma. Kadangi pirmąją dieną po procedūros gali būti silpna, tai šiam valymui patartina pasirinkti išeigines (nedarbo) dienas. Toliau storojo žarnyno, tulžies
pūslės ir kepenų valymo procedūras galima atlikti ne anksčiau kaip po metų, jeigu laikomasi teisingų mitybos principų.
Kepenis ir žarnyną padeda detoksikuoti ir kai kurie vaisiai, uogos, daržovės ir gėrimai, kuriais irgi galima pasinaudoti saugant savo sveikatą. Tarp jų mitybos specialistai išvardija šį augalinės kilmės maistą:







juoda kava ir žalioji arbata,
raudonieji greipfrutai,
mėlynės ir spanguolės,
vynuogės (ypač raudonos) ir vynuogių kauliukų ekstraktas,
valgomasis kaktusas (prickly pear),
raudonųjų burokėlių sultys.

Kiti organizmo valymo būdai
Žmogaus organizmas turi toksinių medžiagų, kurias mes gauname iš maisto, oro ir vandens, šalinimo sistemą,
kurios svarbiausia dalis yra limfos cirkuliavimo sistema. Ją suaktyvinti ir geriau veikti padeda reguliarus kūno masažas, kurio metu stimuliuojami kūno energetiniai meridianai ir kraujotaka.
Išvalyti organizmą padeda ir įvairūs žmogaus organizmui reikalingi aliejai, kurie veikia kaip organizmo valikliai
ir pagerina žmogaus fizinę bei psichinę sveikatą. Reikia rūpintis ir savo dvasine sveikata stengiantis palaikyti gerą
nuotaiką darant tai, kas jums patinka, pavyzdžiui, klausytis mėgstamos muzikos, skaityti, pasivaikščioti gamtoje,
sportuoti, užsiiminėti joga, medituoti, eiti į bažnyčią ir t. t. Nuotaiką gadina betvarkė namuose, darbe, sode ir kitur.
Visa tai veda prie įtampos, streso atsiradimo ir nereikalingų toksinių medžiagų pagausėjimo organizme. Sveikatai
gali pakenkti ir pernelyg didelis susižavėjimas informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, kai žmogus praranda ramybę, nes pasidaro nuo jų labai priklausomu.
Daug toksinių medžiagų iš organizmo pasišalina prakaituojant. Prakaitavimo metu pagerėja kraujo ir limfos pratekėjimas. Išprakaitavus reikia nusiprausti po dušu, kad būtų pašalintos su prakaitu ištekėjusios toksinės medžiagos.
Organizmui valyti galima naudoti ir įvairias žolelių arbatas. Šiam tikslui galima naudoti varnalėšų, pienių, artišokų ar pieno usnių arbatas.
Organizmą išvalyti labai padeda fiziniai pratimai ir mankšta, kurios metu suaktyvėja cirkuliacinės organizmo sistemos, tarp jų ir kraujo pratekėjimas. Didesni kraujo srautai kitiems organams padeda atsikratyti nuo toksinų. Patirdamas fizinę apkrovą organizmas netenka dalies riebalų, dėl ko taip pat susidaro sąlygos pašalinti dalį toksinų. Daugiau apie fizinius pratimus bus parašyta kitame skyrelyje.
Neskriauskite savo organizmo. Kad organizmas mažiau užsiterštų toksinėmis medžiagomis ir mažiau reikėtų jį
varginti valymo procesais, prisilaikykite šių patarimų:














nerūkykite,
kuo mažiau gerkite alkoholio,
kol dar mūsų keliuose neįsigalėjo elektrinės transporto priemonės, iki minimumo sumažinkite savo buvimo laiką intensyvaus eismo gatvėse ir keliuose,
venkite įtampos ir stresų,
pakankamai išsimiegokite (8–10 valandų per parą),
naudokite geros kokybės vandens filtrą,
naudokite nerūdijančio plieno arbatos virdulį, o ne plastikinį,
kuo daugiau naudokite įvairių ekologiškų daržovių, vaisių, uogų, prieskonių ir kito organizmui naudingo augalinės kilmės maisto,
jei negalite įsigyti ekologiškų produktų, neekologiškus produktus visuomet nuplaukite arba nulupkite
vaisių ir daržovių žieveles, kad pašalintumėte pesticidus,
ruošdami maistą nuplaukite chemikalais suliejamą mėsą,
ruošdami maistą, vietoje kepimo pasirinkite troškinimą,
venkite perdirbto maisto (dešrų, dešrelių, konservuoto maisto ir kt.), kuris papildomai skatina organizmo uždegimus,
gėrimus pirkite stikliniuose induose, venkite plastikinių,
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cheminius vaistus naudokite tik esant būtinam reikalui,
namų ūkyje naudokite natūralius valiklius,
mažiau valgykite mėsos ir riebalų,
mažiau naudokite cukraus ir druskos,
nevalgykite maisto iš plastikinių pakuočių ir indų,
jokiu būdu nešildykite maisto plastikiniuose induose,
nepurkškite kvepalų ant savo odos, geriau ant drabužių,
nesideginkite soliariumuose.

FIZINIS AKTYVUMAS
Fizinį aktyvumą turime suprasti kaip įvairų mėgstamą darbą gamtoje, sode, darže, greitą pasivaikščiojimą jį derinant kartu su kvėpavimu (reikia išmokti pilvinio kvėpavimo pratimų). Kalbant apie mankštą, visų pirma turima
galvoje labai reikalinga rytinė mankšta, bet galima mankštintis ir dieną. Mankšta turi apimti visus sąnarius, stuburą
ir pilvo presą. Be to, mankštą reikia derinti su vandens procedūromis. Tinka sauna arba pirtis su vantomis ir individualūs masažai. Stuburas ir sąnariai yra sveiki, kol jie juda. Žmogaus organizme yra susijusios dvasinė, energetinė,
funkcinė ir organinė sistemos, kurios, siekiant ilgaamžiškumo, turi funkcionuoti harmoningai. O tai yra sveikata ir
galimybė žmogui kaip unikaliam individui, pragyventi šioje žemėje tiek, kiek leidžia jo genetinis kodas ( t. y. 120–
150 metų ir daugiau), o tam reikia žinių ir noro keisti gyvenimo būdą ir daug ką daryti kitaip negu esame įpratę.
Reguliari mankšta (5–7 pratimai, trukmė – ne ilgiau 0,5 valandos), bėgiojimas, greitas vaikščiojimas arba kiti fizinio aktyvumo būdai turi trukti nuo 0,5 iki 1 valandos per dieną. Fizinio krūvio metu deguonis, kurį gauname iš
oro, degina nereikalingus riebalus, o be to, fizinio aktyvumo laikotarpiu organizmas gamina šiluminio šoko baltymą,
kuris stiprina organizmo atsparumą. Toks pats efektas gaunamas saunoje prie 60–80 °C temperatūros.
Profilaktinė gimnastika
Gydomoji ir profilaktinė gimnastika turi tapti įpročiu. Pradėti gimnastiką reikia nuo pačių paprasčiausių pratimų,
o vėliau pereiti prie sudėtingesnių. Sveikiems žmonėms reikia užsiiminėti gimnastika 4 kartus per savaitę (dažniau
treniruojasi tik aukšto meistriškumo sportininkai – iki 3 kartų per dieną), o sergantiems lėtiniais susirgimais – kiekvieną dieną. Esant ūmaus pobūdžio skausmams, gimnastikos užsiėmimus reikia nutraukti. Tam, kad nesulėtėtų sveikimo procesas, stuburą reikia palikti ramybėje. Užsiėmimus (mankštą) galima atnaujinti arba pradėti tik tada, kai
susilpnėja skausmas (tik praėjus 5–7 dienoms).
Pradėti gimnastikos užsiėmimus bet kuriuo atveju reikia labai atsargiai, vengiant labai plačių judesių ir judesių,
reikalaujančių daug fizinių pastangų. Didinti judesių skaičių ir amplitudę reikia palaipsniui. Pratimų metu neturi būti
skausmo, o tuo labiau jo padidėjimo. Skausmas yra pavojaus signalas, kuris reiškia, kad fizinį krūvį reikia sumažinti
arba užsiėmimus nutraukti. Tik pačios pirmosios gimnastikos pratybos gali duoti vienokius ar kitokius jutimus, tačiau toliau jie turi mažėti. Jei tai nepavyksta, gydomoji profilaktinė gimnastika (mankšta), turi būti nutraukta. Tokiu
atveju tikslinga prašyti gydytojo konsultacijos.
Pradedant gimnastikos užsiėmimus, reikia išsirinkti individualiai tinkančius pratimus arba prašyti, kad tai padarytų specialistas. Sėkmė lydės tik tuos žmones, kurie reguliariai mankštinasi vienu ir tuo pačiu laiku. Pradžioje pratimų kompleksas turi būti sudarytas iš labai paprastų pratimų, nereikalaujančių daug fizinių pastangų. Pratimai ir
pratimų kompleksai turi būti parinkti taip, kad vienodai tiktų tiek ligoniams, tiek sveikiems žmonėms nepriklausomai nuo jų amžiaus. Pratimai pradžioje turi būti atliekami 10–15 minučių. Savijautai pagerėjus, juos galima prailginti iki 20–30 minučių. Šiek tiek galima padidinti ir fizinį krūvį. Reikia nuolat sekti savo savijautą. Jeigu ji pablogėja,
tai krūvį galima sumažinti ir mankštos trukmę sutrumpinti. Labai svarbu pratimus atlikti reguliariai ir kasdien.
Nereguliari mankšta (su pertraukomis) žymesnio efekto neduos. Tuo tarpu reguliariai mankštinantis vyksta teigiami
pokyčiai, išnyksta stuburo skausmai, „sukaustymas“, sumažėja nugaros raumenų įtempimas, gerėja stuburo lankstumas, laikysena, gerėja stuburo bei raumenų kraujotaka ir palaipsniui į gerąją pusę keičiasi bendra žmogaus savijauta.
Labai populiari ir efektinga gydomoji profilaktinė gimnastika įprastiniame baseine. Viena iš mankštos baseine
teigiamybių yra ta, kad vandenyje stuburas patiria žymiai mažesnę apkrovą negu sausumoje, tuo tarpu kai vanduo
sudaro didesnį pasipriešinimą, kuris priklauso nuo judesių dažnumo. Greitus judesius vanduo stipriau stabdo, o lėti
sutinka mažesnį vandens pasipriešinimą. Baseine gali mankštintis bet kuris žmogus nepriklausomai nuo jo fizinio
pasiruošimo, jeigu tam nėra medicininių kontraindikacijų. Rankų, kojų ir nugaros judesiai turi būti gana intensyvūs.
Atliekant mankštą baseine reikia vengti kūno atšalimo, todėl reikia stengtis daugiau judėti. Priešingu atveju galimi
ligų paūmėjimai.
3 lentelėje pateiktas rekomenduojamų pratimų kompleksas rytinei mankštai ir trumpas kiekvieno pratimo aprašymas. Jeigu kai kuriuos pratimus pacientui būtų sunku padaryti, pradžioje galima jų nedaryti. Galbūt vėliau, jeigu
sveikata sustiprės (kaip dažniausiai ir būna), palaipsniui atsiras galimybė padaryti visus pratimus. Kiekvieną pratimą
galima daryti apie 15–30 kartus priklausomai nuo juos atliekančio žmogaus savijautos, sąnarių ir stuburo būklės ir
fizinio pajėgumo.
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3 lentelė
Rekomenduojamas gimnastikos pratimų kompleksas rytinei mankštai
Prat. Nr.

Paveikslėlis

Pratimo aprašymas
Pradinė padėtis – stovėsena, kojos pečių platumoje, rankos nuleistos.
Įkvėpdami orą (pro nosį) neskubant pakelkite rankas į viršų, o po to

1

Giliai iškvėpdami orą (pro burną) jas nuleiskite ir grįžkite į pradinę
padėtį.

Pradinė padėtis – stovėsena, kojos pečių platumoje, rankos nuleistos.
2

Sukti galvą ratais į vieną ir į kitą pusę 15 – 30 kartų ir tiek pat į kitą
pusę. Nepamirškite ritmingai kvėpuoti.
Pradinė padėtis – stovėsena, kojos pečių platumoje, rankos ištiestos

3

pečių aukštyje. Sukinėkitės per liemenį pagal laikrodžio rodyklę aplink
išilginę kūno ašį pagal laikrodžio rodyklę ir atgal 15 – 30 kartų. Kvėpuokite ritmingai.
Pradinė padėtis – gulėsena ant nugaros (ant kilimėlio), kojos suglaustos,

4

rankos priglaustos prie šonų. Įkvepiant orą sulenktas per kelius kojas
pritraukti prie dubens ir iškvepiant orą grąžinti jas į pradinę padėtį.

Pradinė padėtis – klūpėsena ant kelių, rankos nulestos prie šonų. Įremti
rankas į nugarą kaip parodyta paveikslėlyje ir įkvepiant orą galvą ir
5

korpusą palengva atlošti kiek įmanoma atgal. Po to, iškvepiant orą,
grįžti į pradinę padėtį.

Pradinė padėtis – gulėsena ant nugaros, kojos sulenktos per kelius, rankos priglaustos prie šonų. Remiantis kojomis ir rankomis į grindis, įk6

vepiant orą ir neskubant kelti dubenį į viršų, o po to iškvepiant orą palengva nuleisti žemyn.

Pradinė padėtis – kojos ir rankos remiasi į grindis, o dubuo iškeltas į
viršų kaip aprodyta paveikslėlyje. Įkvepiant orą palengva galvą kelti
7

aukštyn, o dubenį leisti žemyn, kol kūnas atsidurs maždaug horizontalioje padėtyje. Po to, iškvepiant orą grįžti į pradinę padėtį.
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Kiekvienas žmogus savo biologinį amžių gali nustatyti labai paprastai. Stovėdami ant grindų pasilenkite į priekį
ir nelenkdami kelio pabandykite rankomis pasiekti grindis. Jeigu ant grindų delnus padėsite nesunkiai, jūsų biologinis amžius 20–30 metų, jeigu pasieksite tik pirštų galais – apie 40–50 metų, o jeigu neįstengsite pasiekti net iki savo
blauzdų vidurio – apie 60 metų. Sugebėjimą išlaikyti kūno pusiausvyrą galima pasitikrinti priėmus gandro arba gervės pozą. Tam reikia stiebtis ant kojų pirštų galų ir rankas kelti delnais į viršų. Gandro pozoje kojos turi būti pečių
plotyje. Tokioje pozoje reikia pabandyti priglausti vienos kojos pėdą prie kitos kojos blauzdos. Jeigu pavyks tokioje
būklėje išstovėti 20–30 sekundžių, tai jūsų kūno pusiausvyra yra stabili.
MIEGAS
Miegą reikia užsidirbti per visą dieną. Miego metu „skalbiamas“ organizmas ir ilsisi smegenys. Miegas turi būti
kokybiškas ir trukti nuo 8 iki 10 valandų per parą. Gilaus miego metu organizmas gamina somatotropiną, kuris pagerina medžiagų apykaitą ir veikia smegenų ląstelių atsinaujinimo procesus bei slopina alkio hormono grelino gamybą. Miegoti reikia tik gerai išvėdintame tamsiame, vėsiame kambaryje, kuriame temperatūra neviršija 17 °C ir
kuriame išjungta bet kokia garso ir vaizdo aparatūra bei nesigirdi triukšmo iš lauko. Sveikiausia yra miegoti ant kairiojo šono, kadangi tokia kūno padėtis yra patogiausia svarbiems vidaus organams (skrandžiui, kasai, svarbiausiam
limfiniam mazgui). Jeigu žmogus nėra įpratęs gulėti ant kairiojo šono, tai gali praeiti šiek tiek laiko, kol jis prie šios
naujos kūno padėties pripras.
Specialistai pateikia šiuos argumentus, kodėl reikia miegoti ant kairiojo šono:








pagerėja virškinimas (nors einant miegoti valgyti nerekomenduojama, bet pasitaiko visokių atvejų),
susidaro geresnės sąlygos širdies darbui (palengvėja širdies darbas),
sumažėja nugaros ir kaklo skausmai,
susidaro lengvesnės sąlygos veikti limfos cirkuliavimo sistemai, kuri išnešioja toksinus,
mažiau pasireiškia rėmuo (gulint ant dešiniojo šono arba ant pilvo, skrandžio rūgščiau kur kas lengviau
patekti į stemplę),
ši padėtis geriau tinka ir nėščioms moterims,
gulint ant kairiojo šono, žymiai rečiau knarkiama (labiausiai knarkiama gulint ant nugaros).

MEDITACIJA
Meditacija, malda, mantra turi būti labai individuali. Meditacijos metu, priklausomai nuo to, kas kuo tiki, pirmiausia atsiprašoma Kūrėjo, visuomenės, aplinkos, Visatos už savo padarytas klaidas ir tik po to prašyti pagalbos
sprendžiant savo problemas. Malda tiek fiziškai, tiek dvasiškai yra būtina. Malda neturi būti mechaninis maldos žodžių atkartojimas. Ji turi iš plaukti iš širdies ir dvasios gelmių. Reikia atsisakyti pykčio, agresijos, pavydo ir kitų
žmogui nepriimtinų įpročių. Visiems žmonėms reikia turėti savo tikslą gyvenime ir jo siekti.
AKUPUNKTŪROS POVEIKIS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR ILGAAMŽIŠKUMUI
Labai daug įtakos žmogaus ilgaamžiškumui ir sveikatai turi akupunktūra. Išanalizavus ilgametės praktikos akupunktūros srityje sukauptą patirtį ir gausios literatūros duomenis, galima atskleisti kai kuriuos niuansus: subalansuoti
ir pagerinti energijos pratekėjimą plaučių P ir kasos blužnies RP kanaluose. Siekiant ilgaamžiškumo, pasirinktinai
galima veikti šiuos biologiškai aktyvius taškus (BAT):
C-6 in si
C-7 šen-men
RP-3 tai-bai
RP-1 in-bai
RP-2 da-du

– gerina miokardo darbą
– plečia širdies vainikines kraujagysles
– stimuliuoja fermentų sintezėje
– stimuliuoja baltymų fermentų sintezę
– gerina nukleoproteidų (DNR, RNR) sintezę

RP-11 czi-men
MC-7 da-lin
TR-1 guan-čiun

– stiprina lytinių liaukų veiklą
– plečia širdies koronarus
– gerina skydliaukės funkciją

T-14 da-čžui
T-20 bai-huei

– gerina stuburo funkcijas
– turi teigiamą poveikį 100 ligų gydymui

Kaip pavyzdį galima pateikti tokį BAT receptą, kurio deriniai gali būti įvairūs ir individualizuoti:




vieną kartą savaitėje veikti BAT E-36 cziu-san-li, RP-4 gun-sun,
prieš miegą veikti BAT F-2 sin-czian,
kas antrą dieną veikti BAT C-7 šen-men,
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vieną kartą savaitėje veikti BAT RP-11,
rytais veikti BAT TR-1 guan-čiun,
vieną kartą kas dvi savaitės veikti BAT V-1 cin-min,
vieną kartą savaitėje veikti BAT T-14 da-čžun.

Poveikis BAT gali būti įvairus – nuo paprasto taškinio masažo, šildymo arba poveikio elektra, lazeriu arba infraraudonaisiais spinduliais iki akupunktūros. Daugiau informacijos apie akupunktūrą, BAT ir jų pasirinkimą gydant
įvairius susirgimus galima rasti autoriaus knygose [1, 5].
Jei refleksoterapija arba akupunktūra plačiąja prasme būtų taikoma profilaktiškai du arba keturis kartus metuose,
tai leistų išvengti daugelio susirgimų didesnei daliai žmonių, nes tai atitinka kompleksinį požiūrį nuo profilaktikos ir
gydymo iki gyvenimo būdo pokyčių. Todėl tikslingiau gydyti bei subalansuoti ir suharmonizuoti dar sveiką žmogų
negu laukti, kol jam sveikata pablogės ir jis pasidarys priklausomas nuo medikamentų, maisto, alkoholio, nikotino,
narkotikų ir kitų kenksmingų medžiagų.
Autoriaus pastaba. Nors akupunktūroje galioja nerašyta taisyklė taikyti gydymą adatomis nuo 5 iki 75 metų amžiaus, tačiau autorius turi gydymo ir stebėjimo rezultatus, gautus pacientams nuo 3 iki 98 metų. Tuo pačiu, siekiant
išsklaidyti kolegų medikų ir kitų žmonių klaidingą nuomonę, kad akupunktūrą galima taikyti tik tada, kai jau niekas
nepadeda, trumpai įvardinsime indikacijas ir kontraindikacijas. Teigiamas poveikis gaunamas gydant įvairius
skausminius sindromus, stuburo, sąnarių ligas, lėtinį nugaros, kaklo, juosmens skausmą, galvos skausmą, migreną,
menstruacinį skausmą, neuralginius skausmus, hipotoniją ir kitus. Šiuo metodu netinka gydyti arba gaunami abejotini rezultatai gydant depresiją, epilepsiją, astmą, glaukomą, šizofreniją, insultą, demenciją, priklausomybę nuo narkotikų, alkoholio bei onkologines ir psichines ligas.
Didžiausia problema yra ta, kad daug žmonių mažai ką žino apie sveikos mitybos ir sveiko gyvenimo principus,
o jeigu ką ir žino, tai dažnai neturi valios jų prisilaikyti. Nesureguliuota mityba yra didelis rizikos faktorius KMI
nukrypti nuo normalaus. Yra pastebėta, kad tose šalyse, kur žmonės labiau prisilaiko sveikos mitybos ir sveiko gyvenimo principų, naudoja maisto papildus organizmui aprūpinti visomis reikalingomis maisto medžiagomis (vitaminai, mineralai, amino rūgštys ir kt.), būtinomis normaliam organizmo funkcionavimui, žmonės turi mažiau problemų
ne tik dėl padidėjusio KMI, bet ir dėl visų kitų ligų: ten ir gyventojų sergamumas mažesnis, ir vidutinė gyvenimo
trukmė ilgesnė (Japonija, Italija, Izraelis, Skandinavijos ir kitos šalys), ir žmonės žymiai ilgiau išlieka sveiki bei
darbingi. Pensijinio amžiaus prailginimas tokiais atvejais yra pagrįstas aukštais gyventojų sveikatingumo rodikliais.
Tik kai kuriose atsilikusiose šalyse šie rodikliai yra ignoruojami ir pensijinis amžius jose ilginamas nepagrįstai ir
neteisėtai.
Siekiant nutolinti senėjimo procesą ir pratęsti aukštos gyvenimo kokybės periodą (siekti ilgaamžiškumo) patartina stipri ilgaamžiškumo motyvacija, sveikos mitybos principų laikymasis, mankšta namuose ir darbe, sąmoningas
baimės ir fobijų slopinimas, stresų vengimas tiek darbe, tiek namuose, įtampos mažinimas ir emocinės būsenos valdymas. Didelį teigiamą poveikį savo sveikatai gali duoti sugebėjimas valdyti savo mintis ir draugauti su savo pasąmone.
NELAIMINGŲ ĮVYKIŲ PREVENCIJA
Visos mūsų pastangos ir pasiekimai siekiant sustiprinti savo sveikatą ir pagerinti darbingumą labai greitai gali
nueiti niekais, jeigu pakankamai dėmesio neskirsime savo ir savo artimųjų saugumui. Lietuvoje kasmet labai daug
mūsų piliečių žūsta gaisruose, keliuose, darbuose, vandens telkiniuose, namuose ir kitur. Šioje srityje mes taip pat
atsiliekame nuo išsivysčiusių šalių ir turime stengtis artimiausiu laiku savo rodiklius pagerinti. Mūsų šaliai, kuri turi
labai didelių demografinių problemų, kiekvienas žmogus yra labai svarbus. Todėl visada stenkimės griežtai laikytis
visiems gerai žinomų taisyklių:
 visų eismo taisyklių keliuose (ypač nesėskime už vairo neblaivūs ir kitiems neleiskime, būkime labai atsargūs slidžiuose keliuose, visada pasirinkime saugų greitį, prisisekime saugos diržus),
 kur bedirbtume, laikykimės visų saugaus darbo taisyklių, nedirbkime būdami neblaivūs,
 būkime labai atsargūs su ugnimi, gamtinėmis ir kitomis sprogiomis dujomis, saugokimės, kad neprisikvėpuotumėte smalkių, niekada nepalikime be priežiūros degančios dujinės viryklės, krosnių,
 būkime atsargūs ir laikykimės visų saugumo taisyklių vandens telkiniuose, neikime į vandenį būdami
neblaivūs.
3. Ligų gydymas
Išanalizavę praktinę patirtį ir įvairius literatūros duomenis galime teigti, kad daug reikšmės ilgaamžiškumui turi
lėtinės ligos, kurios dažnai yra būdingos pagyvenusiems žmonėms. Senėjimo greitį taip pat veikia ir gyvenimo būdas bei ląstelinis imunitetas. Nustatyta, kad žmogaus organizmui senstant, lėtėja medžiagų apykaita, keičiasi sugebėjimas reguliuoti išeikvojamą energiją ir su maistu gaunamų kalorijų pusiausvyrą.
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Remiantis Rytų medicina ir filosofija, tikslingiau yra gydyti, harmonizuoti ir subalansuoti sveiką žmogų, kad jis
sulauktų jam skirto amžiaus. Tuo tarpu vakarų medicina rūpinasi daugiau žmogaus fizine sveikata ir naudoja analitinius-eksperimentinius nenatūralius gydymo metodus. Todėl apjungus šias abi medicinos sritis galėtume siekti fizinės ir dvasinės harmonijos. Pastaruoju metu Rytų medicinos specialistai ir kai kurie Europos ir pasaulio gydytojai ir
mokslininkai priėjo bendros išvados, kad galimas visų specialistų bendradarbiavimas ir kad refleksoterapija, akupunktūra ir visa Rytų medicina, manualinė terapija, Tibeto medicina ir vakarų medicina, homeopatija, fitoterapija
plius aktyvus gyvenimo būdas gali duoti norimų rezultatų. Įvairių ligų gydymo metodika autoriaus yra aprašyta
dviejose knygose lietuvių kalba [1, 5], o taip pat užsienio autorių knygose [6 – 8] bei autoriaus straipsniuose lietuvių
ir rusų kalbomis [9 – 14].
4. Išvados
1.

Daugeliui išsivysčiusių Vakarų šalių yra būdinga visuomenės senėjimo problema, kuri sukelia darbo jėgos
trūkumo, pagyvenusių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitų ekonominių problemų. Jau dabar ši problema yra aktuali ir Lietuvai.

2.

Ilgaamžiškumas ir pagyvenusių žmonių darbingumo ir geros sveikatos palaikymas iš esmės yra teigiamas
reiškinys, kuris leidžia pagrįstai prailginti pensijinį amžių ir prisideda prie demografinių problemų sprendimo, nes ilgėjant gyvenimo trukmei, mažėja gyventojų mirtingumas. Tai yra itin aktualu Lietuvai, kur gyvena pasaulyje sparčiausiai nykstanti tauta.

3.

Straipsnyje apžvelgti tokie svarbiausi ilgaamžiškumo ir geros sveikatos palaikymo garantai, kaip geros
sveikatos palaikymo motyvacija, subalansuota ir visavertė mityba, organizmo valymas, fizinis aktyvumas,
mankšta, visavertis pakankamos trukmės miegas bei poilsis, akupunktūros bei manualinės terapijos procedūros, begalinis tikėjimas tuo, ką darai ir kiti. Norint pagerinti savo sveikatą, ilgiau gyventi ir ilgiau išlaikyti darbingumą, labai svarbu visais šiais garantais pasinaudoti.

4.

Straipsnyje taip pat pateikta gana daug praktinių patarimų: svarbiausi subalansuotos mitybos principai, organizmo valymo būdai, kai kurių prieskonių, daržovių, vaisių, riešutų, vaistažolių ir maisto produktų gydomasis poveikis organizmui (2 lentelė), rekomenduojamas mankštos pratimų kompleksas (3 lentelė), sąrašas ant žmogaus kūno esančių biologiškai aktyvių taškų, kurių dirginimas adatomis duoda teigiamą poveikį
sveikatai, ir kiti. Šie praktiniai patarimai galėtų būti naudingi tiems žmonėms, kurie nori siekti ilgaamžiškumo ir geros sveikatos.
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LONGEVITY OF LIFE AND HEALTH
A. Zorys
Summary
The article provides information on the issue of good health and longevity of life, what is currently highly relevant to demographic problems in the advanced countries. In resolving this issue, the article describes the guarantors
of good health in old age, which have to be used in order to achieve the longevity and fitness to work in elder age:
good health motivation, balanced nutrition, body cleansing, physical activity, exercises, breathing exercises, meditation, a proper sleep and rest, and other measures for keeping the quality of life high even in old age. Longevity of
life and the maintenance of working capacity and good health for the elderly together with lifelong learning are, in
principle, a positive phenomenon that allows a reasonable lengthening of the retirement age and contributes to the
resolution of demographic problems.
The following key guarantors of longevity and good health are reviewed in this article: motivation for good
health, balanced diet, body care, physical activity, exercise, full-time enough sleep and rest, procedures for acupuncture and manual therapy, non-reliance on what do others.
This paper also contains quite a few practical tips: the most important principles of a balanced diet, ways to
cleanse the body, a recommended exercise training exercise, a list of biologically active points on the human body,
whose irritation with needles has a positive effect on health and some other tips. These practical tips could be useful
to anyone who would like to achieve longevity of life and good health.
Gauta 2018 06 21
Spausdinti rekomendavo: prof. A. Norkus ir m. m. dr. D. Miltinienė

18

