Bevezetés
Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,
ezek

között

Egészséges

az

egyik

legfontosabb

életvitelünkkel

az

betegségeket

életmódunk.
előzhetünk

meg, életminőségünk lehet jobb. Az egészségben töltött
életéveinket sokszor csak betegségünk során tudjuk
értékelni. Tehetünk az egészségünkért: helyes táplálko

zással, testmozgással, káros szenvedélyek elhagyásával.
Szeretnénk az Ön egészséghez, az egészséges életéhez
néhány

jó

tanáccsal

hozzájárulni.

Tegező

stílusú

írásunkkal ajánlásaink közvetlenségét kívánjuk hangsú
lyozni.

Egészséges táplálkozás
Ne hagyd ki a reggelit

Kutatások eredményei is alátámasztják a tényt, miszerint a reggeli a

nap legfontosabb étkezése, és az egyik legjobb dolog, amit valaki

fogyókúra során tehet. Akik kihagyják a reggelit, nagyobb eséllyel
szednek fel plusz kilókat. Egy kiegyensúlyozott reggeliben található
friss

gyümölcs,

magas

rosttartalmú

gabonapehely,

alacsony

zsírtartalmú tej vagy joghurt, teljes kiőrlésű pirítós és főtt tojás.
Kevesebb szénhidrát

A magas glikémiás indexszel rendelkező szénhidrátok felgyorsítják az
anyagcserét és azonnali energiával látnak el. Ezek például a
kenyérben, cukorban, mézben találhatók, de ha fogyni szeretnél,
kerüld el őket. Fogyassz helyettük babot, rizst, tésztaféléket, szóját,
borsót, amelyeknek alacsony a glikémiás indexe.
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Cukormentesen
A

világon

emberek

millió

szenvednek

valamilyen

típusú

cukorbetegségtől. Kutatók azt feltételezik, hogy az ilyen típusú cukor
betegség magas vérnyomáshoz és különböző szívbetegségekhez is

vezethet. A kettes típusú betegséggel rendelkezők 80%a hal bele

betegségébe, úgyhogy emiatt is érdemes odafigyelni, mennyi cukrot
viszel be szervezetedbe.

Egyél több rostot!

A rostban gazdag táplálkozás segít a teltségérzet fenntartásában, a
zsírégetésben és a fogyásban, emellett a szív és érrendszerednek is

hasznos. Fogyassz sok zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiőrlésű
gabonát, mert ezek a stresszszintet is csökkentik!

Ha a tudatos életmód ellenére is úgy érzed, hogy fáradékony vagy és
kevés

az

energiád,

keresd

föl

a

háziorvosod!

Vitamin

és

ásványianyaghiány is állhat a háttérben, éppúgy, mint gyógyszeres

Igyál sok vizet!

A szervezetednek megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékra van

szüksége a természetes folyamatok végzéséhez. Amennyiben nem

kezelést igénylő betegségek. Már egy vérvétel is közelebb vihet a
probléma föltárásához, így nem érdemes halogatnod!

iszol eleget, lassul az anyagcseréd, s több méreganyag marad

Paradicsom

gozásának hatékonysága, és lanyhul a zsírégetés. Ne add alább napi

Földön. A paradicsom likopint tartalmaz, amely hatásos ásványi

benned – arról nem is beszélve, hogy csökken a szénhidrátok feldol
két liter szénsavmentes víznél!

A paradicsom az egyik legjobb zöldség (egyesek szerint gyümölcs) a

anyag a rák ellen. Szerencsére a megfőzött, megsütött vagy valami
lyen formában elkészített paradicsom se veszíti el hatóanyagait, így a

Fogyassz bogyókat

Legyen az áfonya, málna vagy eper, a bennük lévő erős anti
oxidánsok ugyanúgy fontosak szervezetednek. A feketeáfonyában

tésztán, pizzán, levesben, főzelékben vagy salátában is kifejezetten
egészséges.

található resveratrol nevű antioxidáns egy olyan komponens, ami a

Napi kalciumadag

getik, ugyanis hatásos a szívbetegségek és rák megelőzésében.

Legyen

vörösborban is megtalálható, és legendás tulajdonságai miatt emle

Nem telhet el nap anélkül, hogy bevinnéd a megfelelő kalciumadagot.
az

tej

vagy

joghurt,

szervezetednek

szüksége

van

a

csontokat erősítő ásványra. A csontok erőssége 30 éves kor felett
gyengülni kezd, ezért legalább napi 200 milligramm kalciumra van

szükségük, amely mellé a magnéziumot se hagyd ki, mert anélkül
nem tud felszívódni.
Le a sóval!

A túlzott sófogyasztás hosszú távon akár magas vérnyomás kiala
kulásához is vezethet! Hagyd el a tálalás utáni sózás szokását, illetve
válassz friss élelmiszereket a feldolgozottak helyett, ha teheted!
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Mentesen a káros szenvedélyektől
Ne füstölj

Ne dohányozz, próbálj meg leszokni róla. „Nagyapám 10 éves kora
óta dohányzik, most 90 éves és még mindig nincs semmi baja”.
Hasonlókat te is hallottál már ugye? A szív és tüdőbetegségek

kockázata mellett a dohányzás a csontok sűrűségét is csökkenti és a
vérkeringést is megzavarhatja, továbbá a tüdőkapacitás is romlik.
Egy pohárkával sosem árt meg

Egy pohár vörösbor sosem árt. De csak ha mértéket tartasz, és
tényleg

Tárazz be Cvitaminból

A szervezetnek legalább napi 90 mg Cvitaminra van szüksége,

aminek a legjobb forrása a friss zöldség és gyümölcs. Legnagyobb
mennyiségben a citrusfélék, a narancs, citrom, grapefruit tartal
maznak Cvitamint, így ezeket érdemes elővenni.
A folsav az jó

A folsavakat tartalmazó ételek fogyasztása mindenkinek jót tesz, de
különösen a terhes nők és a gyenge immunrendszerrel rendelkezők

számára fontos. A fejlődő magzatnál ezek a savak gátolják a nyitott
gerinccel történő születés esélyét, valamint a rák megelőzésében is

fontos szerepet játszanak. Általában zöld, leveles zöldségekben
található belőlük nagyobb mennyiségben, a májban, különböző
gyümölcsökben és a korpában.

csak

egy

pohárral

iszol

meg

egy

nap.

Kutatások

bebizonyították, hogy a vörösborban, zöld teában és az olívában is

megtalálható polyphenol a mellrák ellen is hatásos védelmet nyújt. A

polyphenol és az ahhoz hasonló antioxidánsok ezenkívül a dohány
füsttől és a hozzá hasonló karcinogénektől is részben megvédenek.
Mondj nemet a drogokra

Kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a közvetlen környezetünkben
drogot használnak. Megkísért a hangulat, a látvány, de ilyenkor ellen
kell állni és vissza kell utasítani a drog használatát.

Testmozgás öröme
Az előkészületek

A mozgás előtti ráhangolódás segít, hogy valóban csak a saját

Avitamin

Az Avitamin és a bétakarotin segít az immunrendszernek megküz
deni a különböző betegségekkel, fertőzésekkel, felgyorsítja a gyógyu

lási folyamatot. Tökéletes Avitaminforrás a máj, tejtermékek, zöld
és sárga zöldségek, sárgarépa, chili és a vörös sóska.
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testünkre, mozdulatainkra tudjunk koncentrálni. A válasszunk a
mozgáshoz illeszkedő, kényelmes ruházatot és szükség esetén jó

minőségű a választott sporthoz illeszkedő cipőt. Célszerű rétegesen

öltözködni, hogy könnyen, akár mozgás közben is le tudjunk venni
egy feleslegessé váló darabot.
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Bemelegítés

Stressz kerülése, feloldása

Elmulasztani a sérülések megelőzése, elkerülése miatt sem ajánlatos.

Élvezd az életet

választott mozgáshoz illeszkedik.

apróságoknál, ezt azonban érdemes inkább az ellenkező oldalról

Nélkülözhetetlen a bemelegítés, mely a tréning részét képezi.
Hasznos a tudatosan elsajátított légzéstechnikák alkalmazása, mely a

vizsgálni: az élet túl rövid ahhoz, hogy ne foglalkozzunk az apró

A mozgás

Válassz olyan mozgást, mozgássort, amihez kedved is van. Ne

gyötörd magad például futással, ha nem szeretsz futni. Minél több
izmodat, testrészedet mozgatod, annál hasznosabb, amit csinálsz. A

mozgás egészségre gyakorolt kedvező hatását fokozza, ha legalább
heti néhány alkalommal szabad levegőn végezzük. A legalább fél órás
folyamatos mozgás hozzájárul energiaegyensúlyunk harmóniájához.
A testmozgás végén

A mozgás jellegétől függően célszerű a tréning előtt, alatt és után

megmérni a pulzusunkat és akár le is jegyezni. A mozgás alatt
jelentős lehet a folyadékveszteség, melyet folyamatosan pótolni kell.

A legjobb, ha szénsavmentes ásványvizet vagy izotóniás italt
választunk erre a célra.
A nyújtózkodás titka

Amikor ellazítod a tested, nyújtasz,
próbáld meg megtalálni azt a pontot,

amikor tested minden porcikája a
lehető

legjobban

kinyújtózott

és

tartsd meg ezt fél percig. Vegyél
mély

levegőt,

hogy

friss

oxigén

kényszerítsd

magad

áramoljon a megfáradt izmokba, de
véletlenül

se

kényelmetlen testhelyzetbe.

Sokszor mondják, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy leragadj az
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dolgokkal. Próbálj meg néha kicsit lassítani, odafigyelni kisebb
dolgokra

és

aggasztanak.

megtisztítani

gondolataidat

mindazoktól,

amik

Biztosan veled is előfordult már, hogy egy útvesztőnek érezted az
életed, vagy csak túl sok gond zúdult rád és nem láttad a kiutat.
Vedd a fáradságot és fedezd fel mindazokat a dolgokat, amelyek

örömöt nyújtanak. Az olyan teendőket, amelyeket már csak reflexből
végzel, próbáld meg átlátni, legyen az egy rántotta megsütése vagy
a kert meglocsolása.
A nevetés ereje

Azt mondják, egy jó munka jót tesz az embernek, és nem csak a

fizetés miatt. Ugyanez elmondható a nevetésről, ami testi és lelki
regenerálódást is nyújt. Egy japán kutatás bebizonyította, hogy a
nevetés segíti az immunrendszert, és az allergiás tüneteket is
enyhíti.
Jó éjt!

Az ember alapvető szükségei közül az alvás szinte a legfontosabb,

amit nem érdemes kihagyni vagy lerövidíteni, hogy többet éljen az
ember – ugyanis lehet, hogy emiatt rövidíti meg saját életét. A nem

megfelelő mennyiségű alvás szívvel kapcsolatos és pszichológiai
problémákhoz vezethet, ezért mindig érdemes jól aludni: napi 69
órát

mondanak

legoptimálisabb.

egészségesnek,
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78

óra

zavartalan

alvás

a

Betegségek megelőzése
Az önvizsgálat szerepe
Rendszeresen

mérd

vagy

méresd

meg

a

vérnyomásod

és

vércukorszinted, hisz ez egy rövid, de fontos vizsgálat minden évben.
Hölgyek és urak is rendszeresen ellenőrizzék magukat a mell és
prosztatarák

tüneteivel

kapcsolatban,

ugyanis

ezek

a

vezető

daganatos betegségek között szerepelnek. Az önvizsgálatot a házi
orvosok készséggel betanítják.
Járj szűrésre

Elengedhetetlen a nőgyógyász előírása szerint a méhnyakrák szű
rése. Ugyan van, akinek ez kellemetlen, de az életed múlhat rajta!

Ha időben fedezik fel a betegséget, a gyógyulás esélye 100%. Külö

nösen akkor érdemes odafigyelni, ha valaki korán kezdett nemi életet
élni, több partnere is volt. Az előírt szűréseken mindig vegyél részt.
Védd magad

Az erős napsugárzás vastag üvegen és a víz felszínén keresztül is

érvényesülhet. Az UVB sugarak 35%a, az UVA sugaraknak pedig
85%a hatol át az üvegen, a vízen pedig az UVB sugarak 50%a és
az UVA sugarak 75%a képes áthatolni. Ez azt jelenti, hogy erős
napsugárzás esetén még az autóban és úszás közben is érdemes

naptejet, illetve vízálló napozókrémet használni. A napozókrém
helyes használatával megakadályozhatjuk a leégést és a bőrrák

kialakulását – persze csak akkor, ha helyesen használjuk és így sem
maradunk a napon túl sokáig. Kenjünk be magunkat többször egy
nap, főleg ha vízbe is megyünk.

Életmódot váltani sohasem késő!
Kezdje el most!

8

