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Kas nenorėtų ilgai gyventi 
ir visada būti jaunas? Žmoni-
ja nuo neatmenamų laikų sva-
joja apie amžinosios jaunystės 
eliksyrą, o mokslininkai nepa-
ilsdami ieško jo receptų. Ta-
čiau daugelis žmonių elgiasi 
taip, tarsi norėtų kuo greičiau 
pasenti: duoda valią visokioms 
neigiamoms emocijoms – jau-
dinasi dėl smulkmenų, krem-
tasi dėl kiekvienos nuoskau-
dos, leidžia sau pernelyg ilgai 
liūdėti arba nuolatos pyksta, 
pavydi, kuria keršto planus ir 
t.t. Negana to, nesveikai gyve-
na, maitinasi kuo ir kaip pa-
puola ir netgi prasimano ža-
lingų įpročių. To pasekmės – 
ne tik „ne pagal metus“ raukš-
lėtas veidas, bet ir bloga svei-
kata, o neretai ir ankstyva 
mirtis. „Toks mano likimas“, 
– skundžiasi dažnas nelaimė-
lis, nors iš tikrųjų turėtų kal-
tinti save. Nė vienas žmogus 
nėra apdraustas nuo nesė-
kmių, nelaimių ir  problemų, 
tačiau turėtų bent jau pats sau 
nekenkti, o geriausia – specia-
liai pasistengti pagerinti savo 
gyvenimo kokybę. 

Viena iš svarbiausių amži-
nosios jaunystės sąlygų yra 
geras nusiteikimas. Tai ne-
reiškia, kad niekada nevalia 
nuliūsti arba supykti. Gyve-
nime pasitaiko įvairiausių si-
tuacijų, kuomet nevalia už-
gniaužti savyje emocijas. Ta-
čiau negalima  neigiamoms 
emocijoms leisti kankinti per-
nelyg ilgai – reikia stengtis 
jas kuo greičiau pakeisti tei-
giamomis, pozityviomis. Nie-
kas taip nejaunina žmogaus, 
kaip gera nuotaika, optimiz-
mas ir geri darbai, kurie pa-
deda greičiau pamiršti negan-
das ir tarsi bumerangu grįž-
ta pozityviomis emocijomis. 
Ypač naudinga yra dalintis 
su kitais žmonėmis savo šir-
dies šiluma ir dovanoti jiems 
savo meilę, šypseną, gerą žo-
dį, švelnų prisilietimą, bet ko-
kią pagalbą. 

Kita ne mažiau svarbi są-
lyga yra meilė sau ir įsiteigi-
mas: „aš myliu save“, „aš ge-
rai jaučiuosi“, „puikiai atro-
dau“, „man nuostabiai seka-
si“ ir t.t. Kasdien atkakliai 
stengiantis nukreipti sąmonę 
reikiama linkme, iš tikrųjų ge-
rėja savijauta, išvaizda, o or-
ganizmas jaunėja. Ypač reikia 
stengtis pozityviai galvoti apie 
savo vidaus organus, siekiant 
kad jie visada gerai funkcio-

nuotų ir užtikrintų gerą viso or-
ganizmo sveikatą. Kad būtų pa-
prasčiau, galima gerai matomo-
se savo namų vietose pridėlio-
ti ir prikabinėti pozityviai nu-
teikiančių užrašų, kurie nuolat 
palankiai veikia sąmonę ir nu-
kreipia ją reikiama linkme.

Norint būti sveikiems ir jau-

natviškiems, be abejo, reikia 
sveikai gyventi, pakankamai ju-
dėti, stengtis nepervargti ir tei-
singai maitintis. Apie tai daž-
nai rašoma ir kalbama. Tačiau 
yra ir specialių būdų to siekti. 
Gera sveikata ir amžinoji jau-
nystė nesuderinama su nutu-
kimu. Bet kaip nenutukti, jei-
gu kartais, regis, imama pilnė-
ti net nuo vandens ir oro? Yra 
vienas labai paprastas receptas: 
sumaišyti po 1 valgomąjį šaukš-
tą senos lapų, dygiosios šuno-
belės žiedų ir šaltekšnio žievės, 
užpilti 0,5 l verdančio vandens, 
5-7 minutes pakaitinti ant sil-
pnos ugnies, 8 valandas palauk-
ti, perkošti ir vartoti po 1 valgo-
mąjį šaukštą po kiekvieno val-
gymo. Be to, nenorint priaug-
ti antsvorio, reikia valgyti daug 
moliūgų – keptų, virtų, troškin-
tų,  kurie ne tik mažai kalorin-
gi, bet ir labai naudingi orga-

nizmui. Teigiama, kad jie gali 
išgydyti net beprasidedančias 
piktybines ligas. Labai sveika 
valgyti moliūgų sėklas. O žalių 
moliūgų sultys gerina žarnyno 
veiklą, gydo kepenų bei inkstų 
ligas ir užkerta kelią podagros 
vystymuisi. Be to, šviežios sul-
tys yra naudingos dar ir tuo, kad 

jose nesikaupia nitratai, kurių 
dažniausiai netrūksta daržo-
vių minkštime. Tačiau piktnau-
džiauti ir sultimis neverta – už-
tenka 0,5-1 stiklinės.

Ne naujiena, kad reikia įpras-
ti maitintis saikingai. Bet ką ge-
riausia valgyti siekiant išveng-
ti kalorijų pertekliaus ir aprū-
pinti organizmą jam gyvybiš-
kai svarbiomis medžiagomis? 
Užuot aklai tikėjus vien dieto-
logų patarimais, verčiau daž-
niau pasikliauti savo intuici-
ja – valgyti tada, kada norisi ir 
tai, ko labiausiai norisi. Niekas 
geriau už patį organizmą ne-
žino, ko jam labiausiai reikia. 
Pavyzdžiui, teigiama, kad ne-
galima eiti į darbą nepapusry-
čiavus, nes susilpnės imunite-
tas, apniks ligos ir t.t. Tikriau-
siai dauguma žmonių noriai 
suvalgo pusryčius ir džiaugia-
si gera sveikata. Tačiau kai ku-

rie žmonės niekaip neįstengia 
rytais nuryti nė kąsnio, nieka-
da nepusryčiauja ir vis tiek pui-
kiai jaučiasi. Yra netgi specia-
listų, teigiančių, kad pusryčius 
„reikia užsitarnauti“, t.y. prieš 
pusryčiaujant reikia padirbėti, 
užuot nenorom kimšus mais-
tą vos išlipus iš lovos. Žodžiu, 
kiekvienu atveju geriausia va-
dovautis savo organizmo porei-
kiais.

Tiems žmonėms, kurie mėgs-
ta sočiai papusryčiauti, bet ne-
nori nutukti, geriausia rytais 
valgyti maistą, turintį daug 
ląstelienos, t.y. kruopų košes. 
Ypač miežinę. Beje, Tibeto vie-
nuoliai, garsėjantys savo nepa-
prastu darbštumu ir ištverme, 
nuo seno maitinasi vien vadina-
mąja campa, gaminama iš mie-
žių kruopų. Mat Tibete laiko-
ma, kad šis produktas turi sa-
vyje visų žmogaus organizmui 
gyvybiškai svarbių medžiagų. 
Campa gaminama taip: mie-
žių kruopos kaitinamos kep-
tuvėje, kol įgauna gražų auk-
sinį-rusvą atspalvį, tuomet su-
malamos (namų sąlygomis ga-
lima sumalti kavamale), dar 
truputį pakepinamos ir puode-
lyje užpilamos karšta arbata su 
trupučiu išlydyto sviesto (gali-
ma jo ir nedėti) ir pagal sko-
nį pasūdoma. Pagamintą cam-
pą galima iškočioti, supjausty-
ti gabalėliais, suformuoti ir pa-
tiekti spurgų, sausainių ar ma-
žų kotletėlių pavidalu. Galima 
atitinkamai paskaninti ją įvai-
riais prieskoniais arba žalumy-
nais. Reguliariai valgoma cam-
pa labai pagerina savijautą, nes 
ji išvalo organizmą ir duoda 
jam būtinų maistinių medžia-
gų. Štai, kodėl jau minėti Tibe-
to vienuoliai yra liekni, tvirti, 
ištvermingi ir neretai sulaukia 
šimto metų amžiaus!

Mokslininkų teigimu, ru-
piuose grūdiniuose produktuo-
se (kaip, beje, ir ankštiniuose) 
yra mažai riebalų, bet daug ląs-
telienos, todėl jie suteikia daug 
energijos. Reguliariai valgant 
tokius produktus, iš tikrųjų ga-
lima prailginti jaunystę ir gyve-
nimą. Yra nustatyta, kad pra-
moniniu būdu neapdoroti grū-
dai turi netirpiosios ląstelienos, 
todėl jie labai naudingi organiz-
mui, duoda jam daug energijos 
ir leidžia ilgai išlikti jaunam. Be 
to, juose esanti netirpioji ląste-
liena mažina tiesiosios žarnos 
vėžio vystymosi tikimybę, o tir-
pioji – mažina cholesterolio kie-
kį kraujyje ir užkerta kelią šir-
dies-kraujagyslių sistemos li-
goms. 

Dar praėjusiame amžiuje 
garsus gydytojas Sebastianas 
Kneipas savo amžininkams ko-
ne primygtinai rekomendavo 
valgyti tik rupią duoną su sė-
lenomis ir netgi savo knygose 
yra pateikęs tokios duonos ga-
minimo namų sąlygomis recep-
tą. 800 g rupių kvietinių miltų 
(su sėlenomis) puode sumaišo-
ma su karštu vandeniu ir per 
naktį palaikoma šiltoje vietoje. 
Nededama nei raugo, nei drus-
kos, nei jokių prieskonių. Ry-
te iš gautos tešlos suformuo-
jamos mažos bandelės, kurios 
kepamos krosnyje arba orkai-
tėje nuo 1 valandos ir penkio-
likos minučių iki pusantros va-
landos. Tuomet 3-4 minutes 
pamirkomos karštame vande-
nyje ir vėl greitai pašaunamos 
į krosnį (orkaitę), kad apdžiū-

ILGAI GYVENKITE, 
NESIRKITE IR NESENKITE

tų. Iškeptos bandelės būtinai 
laikomos vėsioje vietoje. Jeigu 
bandelės plutelė labai kieta, ji 
suvyniojama į drėgną skepe-
tą, kad suminkštėtų. Jaunys-
tę gali prailginti namų sąly-
gomis pagaminti patiekalai iš 
kruopų. Jie ne tik skanūs, bet 
ir labai naudingi. Beje, ir pa-
čių kruopų galima pasigamin-
ti patiems. Rugių arba kviečių 
grūdus reikia švariai nuplau-
ti ir pamirkyti vandenyje, kol 
suminkštėja, tuomet juos iš-
griebti, suberti tarp dviejų po-
lietileno sluoksnių ir, padėjus 
ant kieto paviršiaus, sugrūsti 
kočėlu. Gautas kruopas reikia 
gerai sudžiovinti ir laikyti sau-
soje vietoje. Jas galima naudo-
ti ne tik košėms virti, bet ir 
įvairioms salotoms gaminti. 
Pavyzdžiui:

• Su pomidorais, kopūstais 
arba morkomis (50 g rugių ar-
ba kviečių kruopų 2 valandas 
pamirkoma vandenyje, sumai-
šoma su tokiu pat kiekiu su-
smulkintų graikinių riešutų 
arba saulėgrąžų, 2 supjausty-
tais pomidorais arba atitinka-
mu kiekiu kopūstų ar sutar-
kuotų morkų ir pabarstoma 
susmulkintais petražolių la-
peliais).

• Su moliūgais (50 g pamir-
kytų bet kokių  kruopų sumai-
šoma su tokiu pat kiekiu su-
trintų graikinių riešutų ir 250 
g stambiai sutarkuotų moliū-
gų ir paskaninama žalumy-
nais).

• Su aguročiais (50 g avi-
žų kruopų sumaišoma su 250 
g stambiai sutarkuotų aguro-
čių, 200 g rūgpienio, 3-4 su-
pjaustytais svogūnų laiškais, 
1 arbatiniu šaukšteliu me-
daus ir pabarstoma žalumy-
nais – geriausia supjaustytais 
krapų lapeliais).

• Su žaliaisiais žirneliais 
(50 g pamirkytų avižinių kruo-
pų sumaišoma su 200 g žaliųjų 
žirnelių, 2-3 supjaustytais svo-
gūno ir česnako laiškais, 200 g 
rūgpienio, kiaušinio tryniu ir 
žalumynais).

Yra vienas augalas, kurio 
dėka žmogus gali visą gyveni-
mą būti jaunas. Tai – piktžo-
le laikoma balandūnė, želianti 
dykynėse, patvoriuose ir dar-
žuose. Savo sudėtyje ji turi be-
veik visų aminorūgščių, daug 
vitamino A, bene daugiausiai 
baltymų iš visų pasaulyje esan-
čių augalų. Iš balandūnių ver-
damos labai skanios sriubos. 
Beje, kaip ir iš balandų, arti-
mų balandūnės giminaičių – 
šie abu balandinių šeimos au-
galai ir savo išvaizda, ir chemi-
ne sudėtimi labai panašūs vie-
nas į kitą. Jų galima dėti į įvai-
rias salotas. Ypač skanios salo-
tos gaunamos balandūnes ar-
ba balandas sumaišius su svo-
gūnais. 200 g jaunų lapų nu-
plaunama, pavirinama, tru-
putį apdžiovinama, supjaus-
toma, sumaišoma su 50 g su-
pjaustytų svogūnų laiškų ir 
paskaninama česnakų pada-
žu arba česnakų skonio majo-
nezu. Susmulkintų balandū-
nių lapelių galima dėti prak-
tiškai į visus savo mėgstamus 
patiekalus – jų skonis ir aro-
matas tokie švelnūs, kad jo-
kiam patiekalui nepakenktų. 
Atvirkščiai, šis augalas skanų 
maistą tik dar labiau paskani-
na. O organizmui duoda labai 
daug naudos. 
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PAGARDAI IR 
chEMINIAI 

INGREDIENTAI
Distiliuotas actas, malti pi-

pirai, natrio gliutamatas, ge-
riamoji soda, tešlos purikliai 
ir kai kurie kiti pagardai bei 
cheminiai ingredientai, pasi-
žymintys aštriu skoniu, dir-
gina skrandį ir blogina kraujo 
sudėtį. Tačiau, kita vertus, ko-
kybiškas actas, juodieji pipirai 
ir paprasčiausia geriamoji so-
da pasižymi daugeliu gydomų-
jų savybių. Tad pasidomėkime 
jais plačiau.

Actas. Distiliuoto vyno ac-
to negalima vartoti dėl jo sti-
praus demineralizuojančio po-
veikio. Aukštos kokybės actai, 
skirti būtent vartojimui, turi 
savyje daugiau mineralų, ta-
čiau ir juos galima vartoti tik 
epizodiškai. Pačiais geriau-
siais actų tipais laikomi or-
ganiniai, kurie yra suraugin-
ti natūraliai, nefiltruoti ir ne-
pasterizuoti obuolių sidrai, ry-
žių vynai (pagaminti iš rudųjų 
ryžių) ir baltieji vynai. Pavyz-
džiui, JAV obuolių actas nau-
dojamas įvairioms ligoms gy-
dyti. Tačiau lėtinių ligų juo 
gydyti nepatartina dėl gali-
mos priklausomybės (nusto-
jus vartoti actą, liga gali paū-
mėti), nors ją ir galima įveikti 
pakeitus gyvenseną ir atitin-
kamai pakoregavus mitybą.

Acto savybės ir naudoji-
mas:

• Actas šildo organizmą sti-
muliuodamas šildomosios gy-
vybinės snergijos ci cirkuliaci-
ją ir kraujotaką. Jis gali greitai 
pakeisti emocinę būseną. Ypač 
vaikų – suvartoję acto, jie kai-
pmat pralinksmėja.

• Rūgščiai karstelėjęs acto 
skonis padeda pagerinti virš-
kinimą ir savijautą privalgius 
labai kaloringo, sunkiai virški-
namo maisto. Jis veikia pana-
šiai, kaip ir citrinos sultys. Ka-
muojant skrandžio ir vidurių 
pilnumo jausmui, reikia su-
vartoti 1 arbatinį šaukštelį ac-
to arba ketvirčio citrinos sul-
tis, ir savijauta netrukus ims 
gerėti, nes šie pagardai efek-
tyviai skatina toksinų pasiša-
linimą. Dėl šios savybės actas 
labai tinkamas ir apsinuodijus 
maisto produktais: šiuo atve-
ju jis vartotinas po 1/4 arbati-
nio šaukštelio kas 15 minučių, 
kol pagerėja savijauta, nusto-
ja pykinti.

• Actas efektyviai šali-
na skysčių perteklių iš orga-
nizmo, nereikalingas gleives, 
mažina tinimus. Kasdien da-
romos vonelės su actu gydo va-
dinamąją „atleto pėdą“ (pėdos 
epidermofitiją).

• Actas stabdo kraujavimą, 
todėl naudotinas kraujuojant 
iš nosies arba iš žaizdų, atko-
sint kraujingų skreplių ir dėl 
to gresiant anemijai.

• Actas naikina parazitus, 
tarp jų ir gyvenančius virški-
namajame trakte. Siekiant iš-
vengti kirmėlinių ligų, patar-
tina šviežias daržoves, skirtas 
salotų gaminimui, pirmiausiai 
pamirkyti acto ir vandens mi-
šinyje. 

• Acto kompresai veikia an-
titoksiškai ir slopina skausmą 
sugėlus vabzdžiams. 

Kaip vartoti actą? Minėtais 
atvejais geriausia vartoti obuo-

KAS ŽINOTINA APIE PAGARDUS, KOFEINĄ IR PRIESKONIUS
lių actą po: 1 arbatinį šaukšte-
lį su 1/3 stiklinės vandens 2-3 
kartus per dieną. O esant labai 
blogai nuotaikai (ypač kamuo-
jant slogučiui dėl mitybos pa-
keitimų), kamuojant šleikštu-
liui, praverstų kaskart į šį miši-
nį įdėti 1 arbatinį šaukštelį me-
daus. 

Acto negalima vartoti sutri-
kus virškinimui, viduriuojant 
skystomis vandeningomis išma-
tomis, esant blogai bendrai savi-
jautai, kamuojant silpnumui.

Juodieji pipirai yra tinkami 
bendrajai profilaktikai. Tačiau 
dauguma maltų pipirų, kuriais 
prekiaujama parduotuvėse, yra 
apkepti, todėl jie ne tiek stimu-
liuoja, kiek dirgina. Todėl ge-
riausia nusipirkti nemaltų ir 
patiems sumalti specialiu ma-
lūnėliu.

Pipirų savybės ir naudoji-
mas: 

• Juodieji pipirai suaktyvina 
šildomosios energijos cirkuliaci-
ją žmogaus organizme. Ypač jie 
sušildo pilvo ertmę, todėl efek-
tyviai gydo diarėją ir vandenin-
gą viduriavimą.

• Pipirai skatina prakaitavi-
mą, atveria odos poras, padeda 
gydyti peršalimą.

• Aštrus juodųjų pipirų sko-
nis naudingas plaučiams, pade-
da jiems apsisaugoti nuo virusi-
nių ligų, tarp jų ir gripo.

• Pipirai neutralizuoja nuo-
dus, todėl gali padėti apsinuo-
dijus maisto produktais ir dėl to 
sutrikus skrandžio veiklai.

• Minėtų ligų profilaktikai 
patartina juoduosius pipirus 
vartoti kelis kartus per dieną 
(berti jų į sriubas, salotas, spe-
cialiai geriamus žolių užpilus).

Garstyčios yra aštrus maisto 
pagardas, ypač tinkamas prie 
mėsos patiekalų. 

Savybės ir naudojimas:
• Garstyčios labai efektyviai 

šildo organizmą, stimuliuoja, 
varo šlapimą, gerina virškini-
mą, ypač  privalgius šalto mais-
to. Jos ypač padeda sužvarbus, 
kamuojant šaltkrėčiui, perša-
lus, kosint (skystina skreplius, 
lengvina atsikosėjimą), vidu-
riuojant. 

• Esant panašių sveikatos 
problemų arba siekiant jų iš-
vengti, galima gerti garstyčių 
sėklų nuovirą arba valgyti įvai-
rius patiekalus, paskanintus jų 
sėklomis.

TEŠLOS PURIKLIAI IR 
GERIAMOJI SODA

 Daugumoje kepimo miltelių 
yra aliuminio druskų, kurios 
besikaupdamos organizme gali 
pabloginti smegenų ląstelių vei-
klą. Sveiko maisto parduotuvė-
se parduodamuose kepimo mil-
teliuose aliuminio nėra. Tačiau 
bet kuriuo atveju tešlos puri-
kliai ir geriamoji soda sunai-
kina produkte esančius B gru-
pės vitaminus – tiaminą ir foli-
nę rūgštį. Be to, šie junginiai or-
ganizme sukuria šarminę terpę, 
ardančią vitaminą C. 

Kita vertus, geriamoji soda 
turi įvairių gydomųjų savybių. 
Pirmiausiai ji idealiai tinka dan-
tų valymui. Jos šarminamosios 
savybės neutralizuoja dantų 
apnašų rūgštis, sunaikindamos 
bakterijas, sukeliančias ėduonį. 
Be to, geriamoji soda saugo dan-
tenas nuo infekcijų ir uždegimų, 
tokių, kaip gingivitas ir perio-

dontitas, dėl kurių galima pra-
rasti visus dantis. Šiomis gydo-
mosiomis savybėmis ji pranoks-
ta daugelį dantų pastų. 

Geriamoji soda gydo epider-
mofitiją ir kitas mikozes: rytais 
pėdos apibarstomos soda ir už-
maunamos medvilninės arba 
vilnonės kojinės. Odos niežulį 

ir peršėjimą, sukeltą ją nudegi-
nusio nuodingojo žagrenio, gali-
ma numalšinti aptepus proble-
minę vietą pastos konsistencijos 
mase, gauta sumaišius sodą su 
vandeniu, o po to pamirkius so-
dos tirpale arba pusvalandį pa-
gulėjus vonioje, ištirpinus joje 1 
kg geriamosios sodos. Bitės įgė-
limo vietą irgi reikia aptepti so-
da, sumaišyta su vandeniu – ji 
sugeria nuodus ir numalšina 
skausmą.

Natrio gliutamatas naudoja-
mas patiekalų skoniui pagerin-
ti. Bet tyrimai su laboratorijų 
gyvūnais parodė, kad jis gali pa-
žeisti nervus ir galvos smegenis. 
Todėl mokslininkus ypač nera-
mina dažnas ir gausus natrio 
gliutamato naudojimas maiste. 
Laimei, teigiama, kad vis dau-
giau visuomeninio maitinimo 
įmonių vadovų, žinodami apie 
natrio gliutamato blogąsias sa-
vybes, stengiasi juo nepiktnau-
džiauti. 

MAISTO PRODUKTAI SU 
KOFEINU

Kofeinas turbūt yra labiau-
siai paplitęs stimuliatorius visa-
me pasaulyje. Kava, arbata, šo-
koladas, kakava, daugelis neal-
koholinių gėrimų, liesinančios 
tabletės, aspirinas, analgetikai, 
vaistai nuo migrenos ir raume-
nų skausmo ir netgi kai kurie 
augaliniai preparatai turi savy-
je arba kofeino, arba su juo glau-
džiai susijusių medžiagų, tokių, 
kaip teobrominas (šokolade, ka-
kavoje) ir teofilinas (arbatoje). 
Nuolatos vartojant daug kofei-
no ir panašių junginių, gali pasi-
reikšti nerimas, padidėti nervin-
gumas, pablogėti miegas ir nuo-
taika, o ilgainiui – išsivystyti iše-
minė širdies liga, skrandžio-žar-
nyno veiklos sutrikimai. Vaikų 
hiperaktyvumas dažnai yra su-
keltas šokolado ir kolos tipo gė-
rimų gausos jų racione.

Kava. Šis karčiai salstelėjusio 
skonio gėrimas pasižymi šildo-
mosiomis, stimuliuojančiomis, 
šlapimą varančiomis ir švelniai 
vidurius laisvinančiomis savy-
bėmis. Kitados jis būdavo nau-
dojamas siekiant padėti žmogui 
greičiau atsikratyti mieguistu-
mo, gydant apsinuodijimus al-
koholiu arba narkotikais. Ka-
va laikoma psichikos stimulia-
toriumi. Liaudies medicinoje 
ja gydomi gyvačių įgėlimai, as-
tma, gelta, galvos svaigimas ir 

skausmas. Valgant daug labai 
kaloringo, riebaus maisto, ka-
va padeda įveikti vangumą, są-
lygojamą organizme susikaupu-
sių toksinų. Kavos klizmos re-
komenduojamos sergant vidu-
rių užkietėjimu. Kava yra tin-
kama išoriniam gydymui. Drė-
gnų kavos pupelių kompresai 

dedami ant sumušimų ir vabz-
džių įkandimų. 

Auginant ir gaminant kavą, 
naudojamos įvairios cheminės 
medžiagos. Be to, kavos pupe-
lėse esantys aliejai, jas sumalus, 
greitai apkarsta. Todėl gausiai 
vartojama kava gali sukelti įvai-
rias ligas. Netgi, palyginti, ne-
gausiai geriama kava gali  padi-
dinti cholesterolio kiekį kraujy-
je. Kavoje esančios rūgštys su-
ardo plonosios žarnos žiūželius, 
pablogindamos maistinių me-
džiagų pasisavinimą joje, todėl 
piktnaudžiaujant šiuo gėrimu, 
gresia kalcio ir kitų mineralų 
trūkumas organizme. Siekiant 
neutralizuoti tokį žalingą kavos  
poveikį, rekomenduojama gerti 
dilgėlių lapų užpilą: po 2 stikli-
nes per dieną, mažiausiai 6 sa-
vaites iš eilės. O norint jo išveng-
ti, geriausia pirkti ir naudoti su-
maltą kavą, iš kurios pašalintos 
rūgštys, arba įsigyti tokį kavos 
virimo aparatą, kuris jas pašali-
na. Bet didžiąją dalį kavos rūgš-
čių galima pašalinti ir nenaudo-
jant specialaus prietaiso: 

• 450 g ką tik sumaltos or-
ganinės kavos stikliniame inde 
užpilama 8 puodeliais vandens;

• maždaug 16 valandų palai-
koma tamsioje vėsioje vietoje;

• gautas užpilas perfiltruoja-
mas pro popierinį arba medžia-
ginį filtrą ir laikomas šaldytu-
ve, sandariai uždengtame stikli-
niame inde (ne ilgiau kaip 2 sa-
vaites);

• norint pagaminti 1 puode-
lį kavos, 1-2 valgomieji šaukš-
tai užpilo atskiedžiami 200-
250 karšto vandens (geriant to-
kią kavą po 1 puodelį per dieną, 
praktiškai negresia jokios svei-
katos problemos).

Pripratus piktnaudžiauti ka-
va, paprastai yra sunku be jos 
ištverti, todėl geriausia stengtis 
atprasti pamažu, kaip ir bet ko-
kios kitos priklausomybės atve-
ju. Kad būtų lengviau, patartina 
gerti kviečių arba miežių želme-
nų sulčių gėrimus, kurie neutra-
lizuoja nuodus ir sušvelnina ne-
malonius reiškinius, susijusius 
su kofeino stoka (galvos skaus-
mus, vidurių užkietėjimas, mie-
guistumas ir t.t.).

Arbata vėsina organizmą, ge-
rai malšina troškulį, žvalina, ge-
rina nuotaiką ir virškinimą, ša-
lina meteorizmą, varo šlapimą, 
atveria akupunktūrinius meri-
dianus. Ji gali ištirpinti rieba-

lus, kurių gausu kaloringame 
maiste. Tačiau tokiomis savy-
bėmis pasižymi tik teisingai 
pagaminta arbata, t.y. ne vir-
ta, bet tik užplikyta, o dar ge-
riau – perpilta verdančiu van-
deniu per sietelį. Beje, antrą 
kartą naudojama žaliava lai-
koma dar naudingesne, nes jo-
je nebėra rauginių rūgščių (ta-
ninų) ir kitokių organizmui 
nenaudingų medžiagų. 

Gydymui paprastai nau-
dojama stipri arbata, gauna-
ma žaliavą užpylus verdančiu 
vandeniu ir palaukus 30 mi-
nučių ar dar ilgiau. Tokiu už-
pilu gerinamas virškinimas, 
gydoma diarėja, gastritas, en-
teritas (geriama po 1 puodelį 
per dieną). Jos kompresais ga-
lima vietiškai gydyti pūslelinę 
infekciją. 

Arbatoje yra gerokai ma-
žiau kofeino, negu kavoje, to-
dėl ji nedirgina nervų siste-
mos, bet palankiai veikia orga-
nizmą ir ypač pagerina virški-
nimą vartojant daug sudėtin-
gųjų angliavandenių, kurių 
gausu grūdiniuose bei ankš-
tiniuose produktuose ir dar-
žovėse.

Prieskoniai pasižymi ne tik 
maisto skonį pagerinančio-
mis, bet ir gydomosiomis sa-
vybėmis. Pavyzdžiui:

• Cinamonai, gvazdikė-
liai, kalendros, imbierai, 
muskato riešutai, kardamo-
nai džiovina ir šildo orga-
nizmą, gerina maistinių me-
džiagų pasisavinimą ir virš-
kinimą, ypač privalgius pie-
niško maisto. 

• Kalendra, kmynas ir im-
bieras labai tinkami paskanin-
ti ankštinių patiekalams, nes 
pagerina baltymų pasisavini-
mą ir mažina vidurių pūtimą.

• Imbieras (šviežias arba 
džiovintas) slopina pykinimą 
ir vėmimą, menstruacijų ir ki-
tokius skausmus, padeda gy-
dyti bronchitą, pagerina mais-
tinių medžiagų pasisavinimą 
žarnyne.

• Žalieji prieskoniniai au-
galai (raudonėlis, bazilikas, 
čiobrelis, lauro lapai ir kt.) yra 
labai aromatingi ir vaistingi.

• Įvairių augalų sėklos ne 
tik pagerina maisto skonį, bet 
ir stiprina bei sveikatina jį val-
gančio žmogaus organizmą.

• Česnakai ir ankštpipiriai 
ypač rekomenduojami perša-
lus, siekiant apsisaugoti nuo 
virusinių ir bakterinių infek-
cijų. Šie prieskoniai stimuliuo-
ja energijos ci cirkuliaciją orga-
nizme, gerina virškinimą (ypač 
privalgius mėsos ir kitokio rie-
baus, kaloringo maisto), maži-
na puvimo bakterijų daugini-
mąsi žarnyne. Jų aštrus skonis 
mažina protinę įtampą.

• Ciberžolė, arba kurkuma, 
pasižymi daugeliu gydomųjų 
savybių. Svarbiausias jos in-
gredientas – kurmuminas šil-
do organizmą ir veikia jame 
kaip antioksidantas. Jis ma-
žina cholesterolio kiekį, slo-
pina uždegiminius procesus, 
gerina virškinimą, šalina tok-
sinus, palengvina kepenims 
tenkamą krūvį, tirpina akme-
nis, besiformuojančius tulžies 
pūslėje, didina sąnarių raiščių 
elastingumą bei patvarumą ir 
slopina menstruacijų skaus-
mus.



3

Vartojant vaistus arba rege-
neruojančius preparatus, or-
ganizmo  ypač kepenų, galvos 
smegenų – audiniuose kaupia-
si jų liekanos. Panašiai yra ir 
vartojant alkoholį, marihua-
ną, trankviliantus, skausmą 
malšinančius vaistus, kon-
traceptikus, antibiotikus. Ar-
ba preparatų liekanos kaupia-
si tiesiogiai, arba jų sukelia-
mos reakcijos sąlygoja toksi-
nių produktų kaupimąsi. Pa-
vyzdžiui, delta-9-tetrahidro-
kanabinolas, vienas iš keleto 
aktyviųjų marihuanos ingre-
dientų, kaupiasi smegenų au-
diniuose, sąlygodamas ilgalai-
kį kenksmingą poveikį.

Nereikalingas ir kenksmin-
gas vaistų ir kitokių preparatų 
bei produktų liekanas iš orga-
nizmo galima pašalinti laikan-
tis grūdų-daržovių dietos, de-
rinamos su žaliavalgyste. O po 
ilgalaikio vaistų vartojimo la-
bai naudinga pavartoti čapa-
ralį (Larrea divaricata), kuris 
šiuo atveju laikomas labai efek-
tyviu. Siekiant pašalinti toksi-
nes sankaupas, čaparalio žo-
lė vartojama 1 kartą per dieną 
20 dienų iš eilės, po to padaro-
ma 1 savaitės pertrauka ir vėl 
pavartojama 20 dienų. Galima 
vartoti  čaparalio vandeninį 
užpilą,  bet efektyviau varto-
ti pačią žolę arba jos spiritinį 

PAVOJINGIEJI METALAI
Gyvenant pramoniniuo-

se rajonuose organizme ne-
išvengiamai kaupiasi toksi-
nės medžiagos, kurių yra te-
nykščiame ore, vandenyje ir 
maisto produktuose. Papras-
tai daugiausia susikaupia 
toksiškų metalų: švino, arse-
no, kadmio, aliuminio, gyvsi-
dabrio. Šie toksinai organiz-
me gali išlikti visą gyvenimą, 
kenkdami metabolinėms sis-
temoms. Dėl jų toksinio po-
veikio gali išsivystyti įvairios 
ligos. Pavyzdžiui, kaupiantis 
aliuminiui didėja galvos sme-
genų veiklos sutrikimo, vadi-
namo Alzheimerio liga, vysty-
mosi tikimybė. Beje, tarp JAV 
gyventojų ši liga yra viena iš 5 
dažniausių mirties priežasčių. 
Aliuminis į žmogaus organiz-
mą patenka iš aliumininių in-
dų ir geriamojo vandens (aliu-
minio sulfatas dažnai naudo-
jamas vandens valymui ir ne 
visiškai iš jo pasišalina). Be to, 
aliuminio yra tešlos purikliuo-
se ir antaciduose. 

Laimei, yra tokių maisto 
produktų, kurie, vartojami 
nors 4-6 kartus per savaitę, 
gali per 6 mėnesius pašalin-
ti praktiškai visus jame esan-

Nesveikai gyvenant, netei-
singai maitinantis, organiz-
me kaupiasi toksinai ir nerei-
kalingos medžiagos, kuriuos 
reikia pašalinti. Vienas iš ge-
riausių būdų – valgyti maisto 
produktus, turtingus chlorofi-
lo, ypač  derinant juos su kito-
kiu augalinės kilmės maistu – 
grūdiniais produktais, dar-
žovėmis, jūros dumbliais – ir 

TOKSIŠKI METALAI IR RADIAcIJA
čius toksiškus metalus. O varto-
jant juos kone nuolatos, galima 
net išvengti tokių metalų susi-
kaupimo. Prie tokių maisto pro-
duktų priskiriami:

• Česnakai
• Jūros dumbliai 
• Kviečių arba miežių želme-

nys
• Mungų pupelės (ypač efek-

tyviai šalina šviną).

KLASTINGOJI RADIAcIJA
Radioaktyvios nuosėdos 

(stroncis-90, cezis-137, jodas-
131 ir kt.), rentgeno spindu-
liai, mikrobangų krosnelių, te-
levizorių, kompiuterių monito-
rių ir kitokių elektrinių įrengi-
nių spinduliuotė yra radiacija, 
kenkianti žmogaus organizmui 
ir galinti sukelti ligas, sąlygo-
jamas laisvųjų radikalų kenks-
mingo poveikio. Be to, spindu-
liuotė skatina organizmo se-
nėjimo procesus, ardo jo ląste-
les, gali sukelti leukemiją ir ki-
tokias vėžio formas, lemti apsi-
gimimus, anemiją ir t.t. Jeigu 
organizmą veikia išorinė spin-
duliuotė, pavyzdžiui, sąlygoja-
ma medicininės diagnostikos 
arba spindulinės terapijos, tai 
ją galima neutralizuoti varto-
jant anksčiau minėtus maisto 

produktus, išskyrus česnakus 
ir mungo pupeles. Tokiu atveju 
ypač naudingi chlorofilo turin-
tys produktai: spirulinas ir lau-
kiniai melsvai žali mikrodum-
bliai. Taipogi labai rekomen-
duojami ženšenis ir eleuteroko-
kas. Spinduliuotės kenksmingą 
poveikį mažina glikozidas ruti-
nas, kurio gausu grikių kruopo-
se. Obuoliai ir šviežios sėklos tu-
ri pektino, kuris neutralizuoja 
radioaktyvias sankaupas ir pa-
šalina jas iš organizmo. Panašiai 
veikia ir lecitinas bei bentonito 
molis. Lecitinas vartojamas po 
1 arbatinį šaukštelį per dieną, o 
bentonito molis taip: 30 g molio 
sumaišoma su 120 g nevirinto 
vandens, 8 valandas palaukia-
ma, kruopščiai išmaišoma ir iš-
geriama; toks tirpalas vartoja-
mas 1 kartą per dieną, bet būti-
nai geriama daug kitokių skys-
čių. Neturint bentonito, gali-
ma naudoti kitokius maistinius 
molius, pavyzdžiui, prancūziš-
ką žaliąjį molį.

Radioaktyvieji izotopai, gau-
nami organizmo įvairių medici-
ninių procedūrų metu, gali ja-
me išlikti radioaktyvūs nuo ke-
leto dienų iki keleto mėnesių ar 
net metų (priklausomai nuo pa-
ties izotopo). Tačiau dauguma 

spinduliuočių, tokių kaip mi-
krobangos, rentgeno spinduliai 
ir elektromagnetinis spindu-
liavimas paprasčiausiai perei-
na per kūną, įvairiai jam kenk-
dami. Dėl to gali organizme su-
sikaupti radiomimetinių pro-
duktų, kurie nors ir nėra radi-
oaktyvūs, bet imituoja radioak-
tyviąsias medžiagas, sukelda-
mi joms būdingus sutrikimus. 
Anksčiau minėti maisto pro-
duktai ir medžiagos gali apsau-
goti nuo jų kenksmingo povei-
kio. Tačiau piktnaudžiauti jais 
negalima,  priešingu atveju or-
ganizmui gali pakenkti ne spin-
duliuotė, o būtent įvairių varto-
jamų papildų perteklius. Dėl ne-
stipraus spinduliuotės poveikio 
(pvz., po rentgeninio tyrimo) už-
tenka vieną ar du produktus pa-
vartoti 3 dienas. O rimtesniais 
atvejais reikėtų juos vartoti ke-
lias savaites. 

Nepakeičiamosios riebiosios 
rūgštys padeda atsinaujinti ra-
diacijos pažeistoms organizmo 
ląstelėms. Kasdien suvartojant 
po 1 valgomąjį šaukštą linų alie-
jaus, organizmas aprūpinamas 
ne tik šiomis rūgštimis, bet ir 
vitaminais bei mineralais, leci-
tinu ir kai kuriomis kitomis gy-
vybiškai svarbiomis medžiago-

mis. Odos nudegi-
mai efektyviai gy-
domi alavijo sulti-
mis bei specialiu geliu. O ki-
ti išoriniai radiacinio nudegi-
mo požymiai sėkmingai paša-
linami jūros druskos ir geria-
mosios sodos voniomis. Spe-
cialistai, dirbantys padidėju-
sios spinduliuotės sąlygomis, 
tokias vonias daro profilak-
tiškai, siekdami sumažinti 
radiacijos keksmingą poveikį 
savo organizmui. Į paruoštą 
vonią įberiama po 450 g jū-
ros druskos ir geriamosios so-
dos, pagulima joje 20 minu-
čių, o po to kūnas nuplauna-
mas šaltu vandeniu. Esant 
stipresniam spinduliuotės 
poveikiui tokios procedūros 
daromos 3 kartus per savai-
tę ištisą mėnesį. 

Dar vienas radiacijos po-
veikio neutralizavimo būdas 
yra molio vonios. Norint padi-
dinti molio gydomąjį poveikį, 
jį galima dėti į jūros druskos 
ir sodos tirpalo vonią. Vienai 
procedūrai tereikia 1 stiklinės 
bentoninio ar kitokio molio. 
Tokios vonios rekomenduoja-
mos visiems žmonėms, kurių 
darbas susijęs su padidėjusia 
spinduliuote. 

Bet kartais to neįmanoma iš-
vengti ir iš lėto keičiant mity-
bą. Ypač sergant kai kuriomis 
lėtinėmis ligomis – jos gali pa-
ūmėti. Tokiais atvejais reikia 
gydyti ligas ir šalinti jų simp-
tomus, bet ne atsisakyti suma-
nymo nuosekliai keisti mity-
bą, siekiant pašalinti iš orga-
nizmo nereikalingas medžia-
gas bei toksinus.

NEREIKALINGOS MEDŽIAGOS IR TOKSINAI

antpilą. Taipogi galima varto-
ti čaparalio miltelius. 1 arbati-
nį šaukštelį žolės miltelių užpi-
lama 1 stikline šilto rudmenės 
užpilo arba mėtų arbatos (sie-
kiant užmaskuoti kartų skonį) 
ir neperkošus išgeriama. 

Psichikos sutrikimus, su-
keltus narkotikų ar kitokių 
medžiagų, galima pašalinti 
ajerų šaknimis. Būtent šį au-
galą tokiais atvejais rekomen-
duoja ir Ajurvedos mokslo ša-
lininkai.

KAIP PAŠALINTI KENKSMINGAS MEDŽIAGAS 
IŠ ORGANIZMO

grūdų daigais, turinčiais daug 
fermentų. Be to, svarbu steng-
tis sveikai gyventi ir regulia-
riai daryti fizinius pratimus, 
siekiant pagreitinti nereika-
lingų medžiagų pasišalinimą. 
Jeigu pakeitus mitybą labai 
pablogėja savijauta, vadina-
si, tai padaryta pernelyg grei-
tai, todėl per daug suaktyvėjo 
organizmo valymosi procesai. 

ASTROLOGAI – APIE ŠIRDIES 
IR PLAUČIŲ LIGAS

Jeigu Jūsų plaučiai nesveiki, tai dėl didelės perkro-
vos gali sunegaluoti ir širdis. O jeigu turite nesveiką 
širdį, tai, anksčiau ar vėliau, susirgs ir plaučiai. Taip 
yra sukurtas žmogaus organizmas, kad vieni orga-
nai glaudžiai susiję su kitais ir praktiškai yra nuo jų 
priklausomi. Ir į tai būtina atkreipti dėmesį gydant 
įvairių organų ligas.

Širdies veiklos sutrikimai, pa-
sireiškiantys skausmu, paprastai 
pajuntami iš karto. O štai nesvei-
kų plaučių gali ilgai neskaudėti, 
nes jų ląstelėse nėra neuronų. Šir-
dies ir plaučių veikla labai susiju-
si tarpusavyje: vienam oro įkvė-
pimui tenka 4 širdies tvinksniai. 
Plaučiams prisitaikyti prieš šir-
dies padeda diafragma – didžiulis 
raumuo, skiriantis krūtinės ląs-
tą nuo pilvo ertmės. Plaučiai išsi-
dėstę viršum diafragmos, o po kai-
riuoju plaučiu yra širdis. Plaučius 
dengia apvalkalas – pleura, kurio-
je kaupiasi drėgmė, vadinamasis 
kondensatas, atsirandantis iš-
kvepiant drėgną orą. Nereikalin-
ga drėgmė pasišalina pro inkstus, 
bet jeigu šie blogai funkcionuoja, 
tai ji ilgai išlieka pleuroje ir trukdo 
orui prasiskverbti į plaučių gilu-
mą. Pleuroje susikaupusiam kon-
densatui gendant, išsivysto infek-
cija, kurią labai sunku išgydyti, 
nes plaučių ląstelėse nėra krauja-
gyslių, kuriomis jas pasiektų vais-
tai. Tokia terpė labai palanki bioa-
gresoriams, nes joje yra daug drė-
gmės, mažai deguonies, be to, jos 
neapvalo cirkuliuojantis kraujas. 
Toks ligonis kosi, o dėl deguonies 
trūkumo plaučiuose – ir dūsta, t.y. 
jį kamuoja astma. Plaučių gydy-
mas tokiu atveju yra praktiškai 
neveiksmingas, nes iš tikrųjų rei-
kia gydyti inkstus, kuriems efek-
tyviai pašalinus pleuros konden-
satą, į plaučius patektų deguonis, 
padedantis jiems įveikti infekci-
ją. Beje, sergant plaučių uždegi-
mu, labai nadinga gydytis buro-
kėliais, kurie turi daug ličio, reika-

lingo plaučių ląstelių gamybai. 
Širdis irgi yra dengiama rau-

meninio apvalkalėlio – perikar-
do. Tarp širdies vidinių raume-
nų ir perikardo taipogi kaupia-
si drėgmė, neleidžianti jai pa-
kankamai išsiplėsti. Vidiniai ir 
išoriniai jos raumenys yra val-
domi dviejų energetinių kana-
lų, praeinančių rankomis. Šir-
dies kanalas C valdo jos vidinių 
raumenų veiklą, o perikardo ka-
nalas MC – išorinius jos raume-
nis. Abiejų energetinių kana-
lų veikla turi būti labai darni, 
nes nuo jos priklauso širdies ri-
tmas ir būklė. Išoriniai širdies 
raumenys gauna impulsą iš di-
afragmos ir nukreipia jį į vidi-
nius raumenis. Šio signalo sti-
prumas priklauso nuo skysčio, 
esančio tarp vidinio ir išorinio 
raumenų sluoksnių.

Yra du kraujo apytakos ra-
tai: mažasis ir didysis. Mažuo-
ju kraujas teka iš širdies į plau-
čius ir iš plaučių į širdį, taip ap-
sirūpindamas deguonimi. O di-
džiuoju – deguonies prisodrin-
tas kraujas pasiekia kiekvieną 
organizmo ląstelę ir grįžta at-
gal į širdį. Visų organizmo ląs-
telių ir audinių, tarp jų ir smege-
nų, normalus aprūpinimas de-
guonimi ir maistinėmis medžia-
gomis priklauso būtent nuo dar-
nios širdies ir plaučių veiklos. 
Jai sutrikus, gydyti vien širdį 
arba vien plaučius būtų bepras-
miška – reikia nustatyti sutriki-
mo priežastį ir stengtis ją paša-
linti. 

(nukelta į 4 puslapį)



4 (atkelta iš 3 puslapio)
Tokiu atveju svar-

bu pasikliauti ne tik 
tradicine medicina, 
bet ir medicinine as-

trologija, atsižvelgiančia į tai, 
kokios planetos valdo atskirus 
žmogaus organus ir kaip žmo-
gaus sveikata priklauso nuo pla-
netų išsidėstymo jam gimstant 
bei įvairiais jo gyvenimo perio-
dais.

• Širdį valdo Saulės energi-
ja.

• Plaučius valdo Merkurijaus 
energija.

• Skrandį valdo Mėnulio 
energija.

• Inkstus valdo Marso ener-
gija.

• Kepenis valdo Jupiterio 
energija.

• Blužnį valdo Saturno ener-
gija.

Atsižvelgiant į visa tai reiš-
kia, kad kiekvieno Zodiako žen-
klo atstovas turi savaip saugoti 
ir gerinti savo širdies ir plaučių 
sveikatą, pasikliaudamas medi-
cinos astrologija.

Jeigu esate gimę po Avino 
ženklu, vadinasi, turite silpną 
širdies pulsą ir karštas smegenis. 
O širdis šildo smegenis ir kūną. 
Siekdamas sureguliuoti kūno ir 
smegenų temperatūrą, Jūsų or-

ganizmas refleksiškai susilpni-
na širdies veiklą, priešingu atve-
ju kentėtų smegenys. Nebent 
inkstai imtų funkcionuoti akty-
viau,  siekdami atvėsinti smege-
nis ir kūną. Bet jeigu smegenys 
būtų priverstos daug mąstyti, tai 
jos atvėstų ir pačios, be širdies ar 
inkstų pagalbos. Todėl norėdami 
išsaugoti gerą sveikatą, Jūs tu-
rite išmokti valdyti savo emoci-
jas ir užsiimti protine veikla. Tik 
nesitikėkite „atvėsinti“ smege-
nis vartodami svaigalus, narko-
tikus ar vaistus, nes tuomet Jū-
sų organizmas nebesugebėtų re-
guliuoti refleksų, o Jūs prarastu-
mėte savo talentus ir taptumė-
te priklausomi nuo vartojamų 
medžiagų. Siekdami padėti sa-
vo organizmui, ypač inkstams, 
kartais palįskite po šaltu dušu ir 
apskritai grūdinkitės, stiprinki-
te sveikatą.

Jeigu pagal Zodiaką esate 
Jautis, tai Jūsų širdis yra linku-
si negaluoti dėl hormoninio dis-
balanso ir ne visada tinkamos 
nervinės kvėpavimo reguliaci-

jos, nuo kurios priklauso širdies 
ritmas. Nervinis mazgas yra va-
dinamajame gerklės centre, todėl, 
siekdami padėti savo širdžiai ir vi-
sam organizmui, privalote nuola-
tos rūpintis savo gerkle, saugoti 
ją nuo šalčio, skalauti vaistinių 
augalų užpilais ir arbūzų alieju-
mi, lavinkite savo balsą kalbė-
dami, garsiai skaitydami, dekla-
muodami, darydami kvėpavimo 
gimnastiką. Reguliariai pamasa-
žuokite kaklo sritį ties septintuo-
ju (labiausiai išsišovusiu) stubu-
ro slanksteliu, po kuriuo išsidės-
tęs minėtas nervinis mazgas, re-
guliuojantis kvėpavimą. Mankš-
tinkitės gryname ore. Kruopščiai 
gydykite skaudamą gerklę, o kar-
tu sveikatinkite ir širdį bei plau-
čius. 

Jeigu esate Dvyniai, tai Jūsų 
širdies pulsavimas yra silpnas, 
todėl pleuroje kaupiasi skysčiai, 
plaučiai spaudžia diafragmą, o ši 
negali deramai stimuliuoti širdies 
veiklos, o dėl nepakankamos šir-
dies veiklos, blogėja ir plaučių vei-
kla, vystosi jų ligos. Nuo plaučių 
sveikatos labai priklauso žmogaus 
valingumas – jeigu jie silpni, tai sil-
pna ir valia. O silpnavaliui sunku 
kovoti su ligomis, juolab plaučių. 
Neleiskite susikurti tokiam ydin-
gam ratui. Siekdami atsikratyti 
nereikalingos drėgmės, stenkitės 

pagerinti inkstų ir storosios žar-
nos veiklą (valgykite svarainius, 
persimonus ir t.t.). Jokiu būdu 
nerūkykite, nepiktnaudžiaukite 
alkoholiu. Kaip įmanydami, sti-
prinkite valią. Susirūpinkite sa-
vo plaučiais. Reguliariai vaikšti-
nėkite lauke, kvėpuokite grynu 
oru, darykite aromatingų augalų 
ir smilkalų inhaliacijas, miegokite 
galvą padėję ant pušų spyglių pa-
galvėlės. Jums nenaudingas labai 
stiprus seksualinis sujaudinimas, 
nes jis suaktyvina cinko pasisavi-
nimą iš maisto produktų, o jis ok-
sidų pavidalu kaupiasi plaučiuo-
se. Teisingai maitinkitės: venkite 
organizmą šarminančių produk-
tų pertekliaus, nes jie gali išpro-
vokuoti plaučių auglį, bet nepik-
tnaudžiaukite ir organizmą rūgš-
tinančiais produktais, dėl kurių 
gausos padidėja užsikrėtimo tu-
berkulioze tikimybė. Sukurkite 
savo organizme tokią terpę, ko-
kios netoleruoja jokie bioagreso-
riai. Stenkitės teisingai kvėpuoti, 
kad smegenų ir viso organizmo 
ląstelėms nestigtų deguonies, už-

tikrinančio gerą savijautą ir svei-
katą.

Jeigu esate Vėžys, tai Jūsų šir-
dies ir plaučių sveikata priklau-
so nuo skrandžio veiklos. Skran-
dis drėkina kūną ir smegenis, o 
plaučiai juos džiovina. Padidė-
jus skrandžio sekreto rūgštingu-
mui, organizme susikaupia per 
daug drėgmės, todėl labai padi-
dėja plaučiams tenkamas krūvis. 
Dėl drėgmės pertekliaus krauja-
gyslėse, pasunkėja ir gali sutrikti 
širdies veikla. Tokiu atveju varto-
dami vaistus, stimuliuojančius šir-
dies veiklą, galite pernelyg nualin-
ti savo širdį. Iš tikrųjų turite nor-
malizuoti skrandžio veiklą daž-
niau vartodami pantoteno rūgštį 
– stiprų priešnuodį, slopinantį rū-
gimo procesus ir dujų kaupimą-
si skrandyje, dėl kurių jis padidė-
ja ir spaudžia diafagmą, taip blo-
gindamas širdies veiklą. Dėl tos 
pačios priežasties stenkitės nieka-
da per daug neprikimšti skrandžio 
ir vaišindamiesi gausiau privalgę, 
suvartokite virškinimą gerinančių 
fermentų. Kad nepadidėtų skran-
džio sekreto rūgštingumas, valgy-
kite daugiau morkų, arbūzų, mo-
liūgų, vartokite aliejus, kurie pa-
lankiai veikia ne tik skrandį, bet 
ir širdį, plaučius, inkstus.

Jeigu esate Liūtas, tai būtent 
dėl astrologinių priežasčių turi-

te nestiprią širdį. Net jei Jus ka-
muoja plaučių ligos, vis tiek dėl jų 
kalta širdis. Esate Liūtas, kaip ir 
žvėrių valdovas, kuris turi didelę 
galvą ir daug troškimų, tarp jų ir 
būti visiems autoritetu. O jo šir-
džiai tenka didžiulis krūvis sie-
kiant prie viso to prisitaikyti. Ir 
žvėries-liūto, ir žmogaus, gimusio 
po Liūto ženklu skrandis papras-
tai funkcionuoja normaliai. Todėl 
Liūtas yra protingas, talentingas, 
veiklus, kūrybingas ir dėl to gali 
per anksti nualinti savo silpnoką 
širdį. Norėdami būti sveiki ir il-
gai gyventi, stenkitės valdyti emo-
cijas, neužsibrėžti pernelyg sun-
kiai pasiekiamų tikslų, džiaugtis 
gyvenimu ir tausoti širdį (paju-
tę jos skausmą, nieko nelaukda-
mi, suvartokite 50 lašų gudobelės 
žiedų ekstrakto). 

Jeigu esate Mergelė, tai Jūsų 
širdis ir plaučiai gali susirgti dėl 
blogos žarnyno veiklos. Stenkitės 
maitintis ir gyventi taip, kad žar-
nynas funkcionuotų normaliai, 
kad neužkietėtų viduriai. Pakan-
kamai judėkite, valgykite dau-

Jeigu esate Ožiaragis, tai šir-
dies veikla gali pablogėti dėl 
oksidų susikaupimo kauluo-
se. O plaučių veiklą gali sutrik-
dyti juose besikaupiantys ok-
sidai. Iš Ožiaragio organizmo 
oksidus pašalinti nesunku, bet 
tuomet blužnyje gali susikaup-
ti šlakai. Blužnis neutralizuo-
ja juodąją tulžį,  parūpina ža-
liavos eritrocitų gamybai. Bet 
šių procesų metu sukaupusi sa-
vyje daug organizmui neberei-
kalingų medžiagų, todėl ji dera-
mai nebeatlieka savo funkcijų, 
sukietėja ir ima spausti diafra-
gmą, kuri savo ruožtu suspau-
džia širdį ir plaučius. Blužnį ga-
lima suminkštinti vartojant bi-
jūnų šaknų užpilą, baltųjų aka-
cijų žiedų sultis, arbūzų aliejų ir 
išoriškai tepant jos sritį (kairė-
je pilvo pusėje) arbūzų aliejumi. 
Rūpinkitės savo blužnimi, kol ji 
dar nesukietėjusi, pavartoki-
te profilaktiškai minėtus užpi-
lus, ir galbūt niekada neturėsi-
te problemų dėl širdies veiklos 
sutrikimų.

Jeigu esate Vandenis, tai ga-
li būti, kad Jūsų širdžiai ir plau-
čiams labiausiai kenkia šlakais 
užterštas kraujas, kurį būti-
na išvalyti. Vandeniams labai 
svarbu laikytis vidutinio gyve-
nimo tempo, siekiant išsaugoti 
normalų in ir jan energijų san-
tykį savo kraujyje. In yra leuko-
citai, o jan – eritrocitai. Jų kie-
kį turite reguliuoti išsaugodami 
rūgščių-šarmų pusiausvyrą sa-
vo mitybos racione, t.y valgyda-
mi pakankamai organizmo ter-
pę rūgštinančių ir jį šarminan-
čių maisto produktų.

Jeigu esate Žuvys, tai dėl Jū-
sų gerai išsivysčiusios pasąmo-
nės labai darniai funkcionuo-
ja širdis ir plaučiai. Bet jeigu 
jų veikla vis dėlto sutrinka, tai 
veikiausiai dėl to kaltos nesvei-
kos padidėjusios kepenys, ku-
rios spaudžia diafragmą ir trik-
do širdies ritmą bei kvėpavimą. 
Be to, nesveikuojančios pakitu-
sios kepenys nepakankamai iš-
valo kraują, todėl jame yra susi-
kaupę juodosios tulžies. Žodžiu, 
norėdami padėti savo širdžiai ir 
plaučiams, turite pirmiausiai 
gydyti ir valyti kepenis.

SVARBU! 
Plaučių veikla gali sutrikti:
• dėl oksidų susikaupimo 

plaučiuose;
• dėl kondensato susikau-

pimo pleuroje, sąlygojančio de-
guonies trūkumą plaučių ląste-
lėse;

• į plaučius su oru patekus in-
fekcinės ligos sukėlėjams.

Širdies veikla gali sutrikti:
• dėl diafragmos suspaudimo 

padidėjus kepenims ar blužniai, 
susikaupus dujoms skrandžio-
žarnyno trakte, arba dėl kon-
densato susikaupimo pleuroje;

• kraujyje nuolatos esant 
daug toksinų;

• susikaupus skysčiams tarp 
širdies raumenų vidinio ir išori-
nio sluoksnių;

• kraujagyslėms užsiteršus 
juodąja tulžimi;

• dėl temperatūrų režimo su-
trikimo organizmo ląstelėse.

Norint normalizuoti širdies 
ir plaučių veiklą, pirmiausiai 
reikia pašalinti jos sutrikimo 
priežastis. Tokiais atvejais tiks-
linga ir naudinga kreiptis į me-
dicinos astrologijos specialistus, 
gerai išmanančius šį mokslą ir 
užsiimančius refleksoterapija. 

giau augalinio maisto, turinčio 
daug ląstelienos, vartokite alie-
jus, masažuokite aktyvųjį tašką, 
esantį įduboje tarp išskėstų pirš-
tų – smiliaus ir nykščio, atsakin-
gą už reguliarų žarnyno išsitušti-
nimą. Pablogėjus širdies ar plau-
čių veiklai, gydykite ne tik šiuos 
organus, bet ir žarnyną.

Jeigu esate Svarstyklės, tai Jū-
sų širdis ir plaučiai gali kentėti dėl 
nepakankamos inkstų veiklos. To-
kiu atveju pleuroje kaupiasi skys-
tis, kuris trukdo plaučiams norma-
liai kvėpuoti. O širdies veikla – blo-
gėja dėl kraujagyslių persipildymo 
nereikalingu skysčiu ir metalų ok-
sidais, nepasisavintais organizmo 
ląstelių. Negana to, širdies veiklą 
trikdo ir diafragma, spaudžiama 
skysčio prisipildžiusios pleuros. 
Dėl tokios nepalankios situacijos 
labai pablogėja viso organizmo ląs-
telių aprūpinimas deguonimi. Bet 
gydymą reikia pradėti ne nuo šir-
dies ar plaučių, o nuo inkstų. Nor-
malizavus inkstų veiklą (pašalinus 
iš jų bioagresorius ar susiformavu-
sius akmenis), gali tarsi savaime 
pagerėti ir kitų organų veikla. No-
rėdami padėti savo inkstams, ger-
kite augalų, turinčių savyje sida-
bro ir kadmio, užpilus, vartokite 
riebesnį maistą (kad inkstai per-
nelyg neišsausėtų, nepasmuktų), 
venkite druskos pertekliaus mais-
te, valgykite varškę, kurioje esan-
tis metioninas stimuliuoja inkstų 
ląstelių atsinaujinimą, saugokitės 
stresinių situacijų, labai nepalan-
kiai veikiančių inkstus. Be to, ven-
kite pernelyg stipraus seksualinio 
sujaudinimo, nepiktnaudžiauki-
te alkoholiu ir vaistais, stenkitės 
sveikai gyventi savo plaučių, inks-
tų ir širdies labui.

Jeigu esate Skorpionas, tai kvė-
pavimo ir širdies ritmo sutrikimai 
gali būti sąlygojami pernelyg sti-
prių lytinių sujaudinimų, kurie 
nepalankiai veikia Jūsų plaučius. 
Vietoje meilės nuotykių Jums daž-
niau derėtų rinktis kūrybinę ir ki-
tokią veiklą, reikalaujančią gilaus 
mąstymo ir susikaupimo, nes ji 
kur kas naudingesnė organizmui. 
Visa Skorpiono energija yra susi-
kaupusi pirmojoje čakroje, todėl 
ją į smegenis gali (ir turi) pakel-
ti tik gilus mąstymas. Be to, Skor-
pionas turi ypatingai rūpintis sa-
vo inkstais ir visa šlapimo sistema, 
kruopščiai gydyti inkstų ir prosta-
tos ligas. Nes tik tuomet gali turė-
ti ir sveikus plaučius bei širdį. Šio 
Zodiako ženklo atstovams pataria-
ma vengti vadinamųjų biostimu-
liatorių (tokių, kaip ženšenis, ki-
ninis citrinvytis, eleuterokokas, 
ožerškis ir kt.) arba vartoti juos 
labai atsargiai.

Jeigu esate Šaulys, tai Jūsų 
širdis gali blogai funkcionuoti 
dėl kepenų ligos arba jų perkro-
vos. Jeigu kepenyse susikaupia 
daug juodosios tulžies (produkto, 
kuris randasi iš žuvusių eritroci-
tų), tai jos patenka ir į kraują, o 
dėl to vystosi kraujagyslių skle-
rozė, kuri sutrikdo kraujotaką. 
Nors Šaulys yra linkęs į ilgaam-
žiškumą, bet jo efektyviai funkci-
onuojančios kepenys gali susidė-
vėti pernelyg anksti, o tai neigia-
mai atsiliepia ir širdžiai bei plau-
čiams. Siekdami to išvengti, tu-
rėtumėte labiau rūpintis savo ke-
penimis (teisingai maitintis, re-
guliariai pavartoti vaistinių au-
galų, ypač bijūnų ir vilkdalgių ša-
knų, kurie efektyviai tirpina juo-
dąją tulžį, užpilus) valdyti emoci-
jas, ypač pyktį, ir atsiduoti kūry-
binei veiklai – tuomet išties gali-
te tikėtis ilgai gyventi. 




