
»Hujša je od prav vsake po-
škodbe udov telesa; bolni 
služabnikov imen ne spo-

zna, ne prijatelja lica, včeraj je z njim 
še večerjal – ne tistih, katerim življenje 
dal je, jih vzredil.« Tako je že leta 124 
propadanje možganskega živčevja opi-
sal rimski pesnik Juvenal. Danes pa je 
popuščanje možganov še bolj pereče 
in predvsem bolj množično. V Slove-
niji naj bi po ocenah imelo demenco 
okoli trideset tisoč ljudi. Mnogi se zato 
sprašujejo: kakšna je preventiva pred 
Alzheimerjevo boleznijo in pridruže-
nimi nevrodegenerativnimi bolezni-
mi, kaj naj človek vsak dan počne sam 
s seboj, da se ga bodo te bolezni izogi-
bale? Odgovor smo iskali pri mag. Pe-
tru Papugi, dr. med., strokovnjaku za 
zahodno in tradicionalno kitajsko me-
dicino.
Kaj so glavni vzroki Alzheimerjeve bo-
lezni?

Največja nevarnost za pojav Alzhei-
merjeve bolezni se začne po upokojitvi 
in se potem veča. Če o Alzheimerjevi 
bolezni razmišljamo kot o prezgodnjem 
propadanju živčevja v možganih, mora-
mo začeti pri vzrokih. Glavni vzroki so 
klinično neprepoznavna vnetja v telesu, 
obremenitev telesa z ostanki presnove, 
težkimi kovinami ali aluminijem iz hra-
ne, pomanjkanje kisika zaradi zožitev 
ožilja, sladkorna bolezen in presnovne 
motnje, umska in telesna nedejavnost.

Katera vnetja?
Predvsem so to vnetja, ki jih klinič-

no ne prepoznamo v splošnih preiska-
vah krvi, ker so prikrita. Gre recimo za 
nek vnetni proces v zobu ali za neko 

majhno vnetje v črevesju ali pa za po-
časen pretok krvi v maščevju. To so 
tiha vnetja. In ta tiha vnetja v zobovju, 
maščevju in črevesju so verjetno naj-
pogostejši vzrok propadanja možgan-
skega živčnega tkiva in nasploh pro-
padanja tkiv v telesu, recimo revma-
tizma in avtoimunskih bolezni.
Kaj telo najbolj obremeni s strupi?

Pri slabih prehranjevalnih navadah 
se v črevesju razrastejo slabe bakterije, 
te pa lahko izločajo strupe, ki se lahko 
po limfnih poteh kopičijo v telesu in 
možganih. Obremenjujejo nas lahko 
tudi težke kovine ali aluminij iz 

Za stare ljudi je zdravo, da čim manj jedo in tako ohranjajo um
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Največja nevarnost za pojav 
Alzheimerjeve bolezni se 
začne po upokojitvi in se 

potem veča.

MOŽGANI IN ZDRAVJE
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okolja, iz hrane, pločevink in različnih 
ribjih izdelkov, v katerih je precej žive-
ga srebra. Tega je največ v zelo pogos-
to hvaljeni tunini. Če jih redno uživa-
mo, nam lahko škodujejo, z njimi se lah-
ko zastrupljamo.
Kot naslednji vzrok ste omenili zožitev 
ožilja. Kaj mu botruje?

Gre za pomanjkljivo prekrvitev. Za-
radi žilnih naplastitev do nekaterih vi-
talnih delov možganov ne pride dovolj 
hranil in kisika.

Kaj pa presnovne motnje?
Presnovne motnje v tkivu so mogo-

če najbolj razširjen in tudi najbolj ogro-
žajoč vzrok za propadanje možganske-
ga živčnega tkiva. Vzrok je čezmerno 
uživanje sladke, goste, mastne hrane 
v poznih urah. Slabo presnavljanje teh 
snovi namreč povzroča, da se presno-
va zasuče v nepravo smer. To pa spet 
povzroča tihe vnetne procese ali pa mo-
tnje v izmenjavi snovi v živčnih celicah. 
Vsaka sprememba v presnovi, ki vpliva 
na delovanje živčnih celic, pa je seveda 
povezana tudi s prostimi radikali.

Prosti radikali so za možganske celi-
ce kot rja na železu. Če jih je veliko, lah-
ko trajno okvarijo celične strukture, kar 
povzroči prezgodnje odmrtje ali propad 
ene ali več živčnih celic.

Kaj pa umska in telesna ne-
dejavnost – če nečesa ne 

uporabljamo, to začne 
propadati, mar ne?

Tako je. O živčev-
ju lahko razmišlja-
mo tako kot o kate-
rem koli delu telesa. 
Če ne uporabljamo 

mišic, te pešajo in na koncu ohromijo. 
Če ne uporabljamo določenih kognitiv-
nih območij v možganih, tudi ta usiha-
jo. Neuporaba ali nizka stopnja upora-
be možganskih struktur se lahko konča 
v njihovem propadanju. Preprosto zara-
di pasivnosti. Če človek na domala vse 
dogajanje gleda z nekim pasivnim opa-
zovanjem, ne aktivira svojih možga-
nov, in je njegov odziv okrnjen oziroma 
ga sploh ni, to po malem sproži propa-
danje in usihanje neuporabljenih delov 
možganov.
Ali to pokažejo tudi klinične diagno-
stike?

Diagnostike lahko pokažejo propad 
možganskih funkcij. To je v prvi vrsti 
področje hipokampusa, ki je tudi središ-
če za orientacijo in skladiščenje trajnih 
spominov. Hipokampus je zelo majhno, 
vendar zelo pomembno področje v mo-
žganih. Če v njem ni redne dejavnosti 
in če se temu dejavniku pridružita še 
nevrotoksičnost ali obremenjenost tele-
sa s strupi in nevrodegeneracija ali pro-

Tiha vnetja v zobovju, 
maščevju in črevesju so 

verjetno najpogostejši vzrok 
propadanja možganskega 

živčnega tkiva.

Mag. Petar Papuga: »Za stare 
ljudi je zdravo, da počasi izgub-
ljajo težo in čim manj jedo.«
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padanje možganov, lahko umske zmo-
gljivosti upadejo. Na začetku se to izra-
ža kot blaga kognitivna motnja, ki pa se 
z leti lahko stopnjuje v neko obliko de-
mence oziroma v Alzheimerjevo bole-
zen.

Demenca ima veliko stopnic. Dokler 
človek ne daje čevljev v hladilnik, je to 
še nekako blažja kognitivna motnja, na 
ravni katere se ga lahko še marsikaj na-
uči. Tako kot je za ohranjanje mišic po-
membno fizično delo, tako je za ohranje-
vanje umskih in kognitivnih zmogljivo-
sti pomembno umsko delo.
Kakšno?

Najpomembnejša je raznovrstnost. 
Kadar se človek aktivno udeležuje špor-
tnih ali učnih dogodkov in med tem na-
črtno razvija psihomotorične veščine, se 
trudi razumeti neko snov, se uči tujega 
jezika, posluša ali poustvarja glasbo, so-
časno uporablja veliko struktur v mož-

ganih. Tudi ko poslušamo zvok in gle-
damo film in smo čustveno poglobljeni 
v neko vsebino, so naši možgani bistve-
no bolj angažirani, kot če bi gledali nemi 
film. Zato je zelo koristno, da se človek 
angažira s čim večjo količino svojih per-
ceptivnih zmogljivosti oziroma da hkra-
ti uporablja več vrst čutnih sistemov.

Kaj so prvi znaki Alzheimerjeve bolez-
ni?

Če začnemo pri čutnem sistemu, je 
prvi znak izguba vonja oziroma pos-
labšanje kakovosti vohalnih dražljajev. 
Vohalni živec je namreč prvi možgan-
ski živec. Ti dražljaji so verjetno bili tudi 
evolucijsko, filogenetsko gledano prvi 
dražljaji, skozi katere so se začele izme-
njave živčnih dražljajev v osrednjem 
živčevju. Potem sta šele prišla sluh in 
vid. Vid je mogoče najfinejša struktura, 
ki se je pri živih bitjih razvila kasneje.

Kako se ocenjujejo prvi znaki?
S psihološkimi postopki, ki jim reče-

mo kognoskopija. To je vpogled v člove-
kovo kognitivno zmogljivost. Gre za po-
stopek z določenimi psihološkimi testi, 
ki so opisani tudi v knjigi Adijo, Alzhei-
mer – prvi program za preprečevanje in 
zdravljenje kognitivnega upada, katere av-
tor je Dale Bredesen, dr. med.

S kognoskopijo dobimo vpogled, na 
katerem področju kognitivnih proce-
sov je nekdo šibek, in se temu primerno 
tudi lahko določi terapevtski prijem, to-
rej kateri segment delovanja možganov 
je treba z vajami in angažiranjem spod-
bujati.

Bolj ko smo v življenju razvijali in 
uporabljali svoje kognitivne zmogljivo-
sti, bolj so se te ohranjale in delno avto-
matizirale v refleksno področje. Cona 
udobja, v katero se danes človek sprav-
lja z vsemi sodobnimi pripomočki – od 
navigacijskih naprav do vseh možnih 
digitalnih pripomočkov – nas pravza-
prav degenerira, ker se opiramo na ne-
kaj, kar je bilo nekoč za nas izziv.
Ali tudi vi delate kognoskopijo v svo-
ji praksi?

Ne, jaz ne delam psiholoških testov, 
te izvajajo klinični psihologi.

Ste pa tudi strokovnjak za tradi-
cionalno kitajsko medicino. Kako ta 
obravnava Alzheimerjevo bolezen in 
pridružene nevrodegenerativne bolezni?

Tradicionalna kitajska medicina opi-
suje povezavo umskega pešanja, ki sloni 
na pomanjkanju ali neustreznem udeja-
njanju tako imenovane esence. To je vi-
talno pomembna snov, ki jo po večini 

Zaradi žilnih naplastitev 
in pomanjkljive prekrvitve 
do nekaterih vitalnih delov 
možganov ne pride dovolj 

hranil in kisika.

PETAR PAPUGA 
Mag. Petar Papuga, dr. med., spe-

cialist za akupunkturo, je medicinsko 
fakulteto končal v Zagrebu. O tradi-
cionalni kitajski medicini se je pou-
čil na triletnem študiju v Pekingu in 
Šanghaju. Magisterij je opravil s pod-
ročja epidemiologije raziskav o vpli-
vih neionizirnih sevanj na ljudi. Živi 
in deluje v Komendi, ukvarja se z 
raziskavami na področju bioelektro-
magnetike in svetuje o naravnih me-
todah za izboljšanje kakovosti živ-
ljenja. Več informacij: 041/759 577, 
01/834 31 70; daofa7@gmail.com; 
www.papuga.si.

PRVI KORAK – OSEBNI ZDRAVNIK
Osebni zdravnik je vselej prva postaja za posameznika s sumom na de-

menco. Največkrat sledi napotitev k specialistu nevrologu ali psihiatru; v op-
timalnih pogojih se že na primarni ravni izvedejo nekatere laboratorijske pre-
iskave, na primer pregled ravni vitamina B12 in folne kisline, ki lahko odkri-
jejo morebitne vzroke za spremembe v kognitivnem funkcioniranju.

Najkakovostnejšo obravnavo na sekundarni ravni pri nas lahko dobi posa-
meznik v Ambulanti za kognitivne motnje, ki deluje v okviru Nevrološke kli-
nike UKC Ljubljana. V tej ambulanti delujejo nevrologi, ki so specializirani za 
bolezni staranja, in ki po potrebi izpeljejo obširno diagnostiko, denimo slikov-
no diagnostiko, analizo likvorja, kliničnopsihološki pregled. Takšna celostna, 
multidisciplinarna obravnava je zlati standard obravnave bolnikov s sumom 
na demenco in je tudi z vidika terapije najboljša možna oblika obravnave.

Veliko informacij dobimo tudi na slovenskem združenju za pomoč pri de-
menci Spominčica – Alzheimer Slovenija (Spomincica.si).
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podedujemo od svojih prednikov in se 
v času razvoja zarodka razporedi po te-
lesu. Njeno središče je v ledvicah in ko-
stnem mozgu. Če je esenca zadostna in 
če je dobro razporejena po telesu, se člo-
vek pravilno in kakovostno razvija. Za 
razvoj vseh teh lastnosti in udejanjenje 
esence je pomembna epigenetika, pred-
vsem okoliščine, v katerih odraščamo in 
se umsko ali telesno uresničujemo. Bolj 
ko je človek umsko in telesno dejaven, 
več esence se dejansko uresniči.

Kitajci so pa razvili zelo zanimi-
vo trditev, da so možgani morje esen-
ce. Oziroma da je najvišja raven kako-
vosti esence prepoznavna v možga-
nih in stopnji umske razvitosti. Esen-
ca je dejansko povezana z mozgom, a 
vse te strukture, ki jih Kitajci imenuje-
jo mozeg, niso samo kostni mozeg, am-
pak tudi naše fine živčne strukture, kot 
sta hrbtenjača in osrednje živčevje. In tu 
se ves čas dogajajo intenzivni urejeval-
ni procesi, ko se celice in tkiva med sabo 
uglašujejo, si signalizirajo, posredujejo 
informacije in zahteve.

Imamo množico urejevalnih po-
vezav, ki so tudi bistvene za razvoj in 
obstoj možganskega tkiva in živčevja v 
celoti. Esenca je po teoriji tradicionalne 
kitajske medicine snov, ki je poglavitna 
za razmnoževanje, rast in razvoj. Del te 

se prenaša tudi na naše dediče skozi se-
mensko tekočino in jajčeca. Njena količi-

Če je človek pasiven in ne 
aktivira svojih možganov, to 
po malem sproži propadanje 
in usihanje neuporabljenih 

delov možganov.

Ker zdravila za 
Alzheimerjevo bo-
lezen še ni in ga tudi 

še ni pričakovati, je najpo-
membnejša preventiva. Da 
pa jo lahko sploh izvajamo, 
moramo najprej imeti pra-
ve informacije. V nadalje-
vanju vam zato podajamo 
nekaj napotkov iz knjig, iz 
katerih se lahko poučimo o 
preventivi pred demenco, 
Alzheimerjem in pridruže-
nimi nevrodegenerativnimi 
boleznimi. In nekaj prep-
rostih splošnih napotkov, ki 
pa so zelo učinkoviti.

»Alzheimerjevo bolezen 
je moč preprečiti in v mno-
gih primerih tudi bolj ali 
manj ublažiti z njo povezan 
kognitivni upad,« pravi Dale 

Bredesen, dr. med., avtor 
knjige Adijo, Alzheimer – prvi 
program za preprečevanje in 
zdravljenje kognitivnega upa-
da. Ta njegova ugotovitev, ki 
je v nasprotju s splošno spre-
jetimi resnicami, je plod treh 
desetletij raziskav v njego-
vem laboratoriju. Vrhunec 
so bili prvi preobrati kogni-
tivnega upada v zgodnjih fa-
zah Alzheimerjeve bolezni 
ter na njenih predstopnjah 
– subjektivni kognitivni pri-
tožbi in blagih kognitivnih 
motnjah.

V knjigi predstavlja pro-
tokol za preprečevanje in 
zdravljenje kognitivnega 
upada: »S sledenjem proto-
kolu lahko ljudje s kognitiv-
nimi motnjami, ki še nimajo 
diagnosticirane Alzheimerje-
ve bolezni, in tudi tisti, ki so 
že v njenem primežu, ustavi-
jo kognitivni upad, ki so ga 
že utrpeli. Še več, pogosto ga 
je v resnici mogoče odpravi-
ti,« je prepričan avtor. V knji-
gi opisuje primere ljudi, ki so 
si pomagali z njegovim pro-
gramom za preprečevanje 

in zdravljenje kognitivnega 
upada.

Del njegovega protoko-
la je tudi prekinitveni post, o 
katerem smo v Misterijih že 
večkrat pisali.

PREKINITVENI POST
Prekinitveni post je na-

čin prehranjevanja, ki omo-
goča naraven proces samo-
ohranitve, pri katerem telo 
ponovno uporabi stare celice 
in jih izkoristi za tvorbo no-
vih, zdravih. Temu pravimo 
avtofagija. Koristi živčevju, 
možganom, imunskemu sis-
temu, srcu in presnovi. Hra-
no uživamo le v obdobju šes-
tih do osmih ur na dan, pre-
ostali čas, to je šestnajst do 
osemnajst ur, pa se povsem 

Adijo, Alzheimer
Alzheimerjevo bolezen je moč preprečiti 
in v mnogih primerih tudi ublažiti z njo 

povezan kognitivni upad.

KOGNITIVNOST
Pojem kognicija ali kognitivnost 

so vsi možganski procesi, tako za-
vedni kot nezavedni, ki se ukvarja-
jo z razumevanjem, obdelovanjem, 
shranjevanjem in posredovanjem 
informacij. Gre za miselne procese, 
ki vključujejo pozornost, spomin, 
uporabo in razumevanje jezika, 
učenje, sklepanje, reševanje proble-
mov in sprejemanje odločitev. Ko-
gnitivno je torej vse, kar je poveza-
no z delovanjem naših možganov. 
Je zmogljivost človeka, da razume, 
procesira snov govorno in miselno, 
kar je temeljna lastnost ljudi in je 
ključna pri sporazumevanju.
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na naj bi določala našo življenjsko dobo. 
Varujemo jo tako, da ne prehitevamo 
časa in živimo spontano, umirjeno, ub-
rano, nestresno. Kadar je človek pod 
stresom, žleze z notranjim izločanjem 
sproščajo v kri množico stresnih hormo-
nov in škodljivih snovi, ki prispevajo k 
prezgodnjem propadanju živčevja.

Kaj pa vpliva na ohranjanje esence in 
možganov?

Življenjski slog, mentalna in telesna 
higiena, redno telesno in umsko udeja-
njanje, pravilno spolno vedenje – s pre-
pogosto spolnostjo in pretiranim ro-
jevanjem se veliko te esence zapravi, 
povzroči škodo s slabšo regenerativno 
zmogljivostjo telesa. Vsako pretiravanje 
pelje v prekomerno ali prehitro izčrpa-
vanje esence, kar ima za posledico pre-
zgodnje pešanje in degenerativne spre-

membe v osrednjem živčevju. Po teo-
riji tradicionalne kitajske medicine so 
možgani »morje esence«, skratka najpo-
membnejši del tega dednega zaklada.
Če se dotakneva še hrane. Kako je pre-
hrana povezana s pojavom Alzheimer-
jeve bolezni? Kako naj bi se varovalno 
prehranjevali? Zlasti starostniki?

Hrana v starosti ne sme biti pos-
tavljena na prvo mesto. Dihanje, redno 
pitje vode ali nesladkanih tekočin in gi-
banje so pred hrano. Da bi starejši ljud-
je ohranjali svoje zdravje in umsko jas-
nost ali sposobnosti, morajo manj jes-
ti, ker imajo šibkejša prebavila. Zaradi 
šibkejših prebavil težko prebavijo koli-
čine hrane, ki so jo prebavili v mlados-

izognemo vnosu kalorij. To 
najpogosteje in najlažje na-
redimo tako, da preskoči-
mo zajtrk ali prvi dnevni ob-
rok. Lahko preskočimo tudi 
večerjo, v vsakem primeru 
pa se hrane vzdržimo vsaj 
šestnajst ur.

Avtofagija – slovenski 
prevod je samojedstvo – je 
proces, pri katerem celica 
razgrajuje svoje lastne struk-
ture. Za odkritja na področju 
avtofagije je molekularni bi-
olog Jošinori Osumi leta 2016 
prejel Nobelovo nagrado za 
fiziologijo in medicino.

Samojedstvo je nujno za 
celično odzivanje na zunanji 
stres. Odstrani tudi poškodo-
vane beljakovine ali celične 
organele, kar je pomembno 
za odpravljanje negativnih 
posledic staranja. Motnje v 
samojedstvu so tako že po-

vezali s Parkinsonovo bolez-
nijo, sladkorno boleznijo tipa 
2 in drugimi boleznimi, ki se 
pojavljajo s starostjo. Muta-
cije v genih za samojedstvo 
lahko povzročijo bolezni, sa-
mojedstvo pa je pomemb-
na pomoč pri številnih bo-
lezenskih stanjih, na primer 
pri raku in nevroloških bole-
znih.

Prekinitveni post je torej 
lahko trajen, varen in eno-
staven način izboljševanja 
zdravja. Zlahka lahko posta-
ne del našega življenja. Več o 
prekinitvenem postu izvemo 
v knjigi Barbare Černe Preki-
nitveni post – kako zdravi in po-
daljšuje življenje (Misteriji.si; 
051/307 777; 19,90 €). Je pri-
meren oziroma varen za ve-
čino zdravih odraslih, a pre-
den se ga lotite, se posvetuj-
te z izbranim zdravnikom, 

če ste sladkorni bolnik, ima-
te kronično obolenje ščitni-
ce, nizek krvni tlak, težave s 
prebavili in podobno.

ZDRAVLJENJE Z 
RDEČO SVETLOBO

V svetu se uveljavlja tudi 
pomoč z rdečo svetlobo, kar 
opisuje knjiga Stephanie Hal-
lett Zdravljenje z rdečo svetlobo 
– Kako lahko rdeča in bližnja in-
frardeča svetloba obvladata bo-
lečino, pomagata proti staranju 
in izboljšata vaše zdravje (Mis-
teriji.si; 051/307 777; 19,90 €).

Starajoči možgani z leti 
doživljajo številne degenera-
tivne težave – pogosta vnetja 
in oksidativni stres sta obi-
čajna dejavnika, pa tudi ce-
lična smrt, strukturne in bi-
ološke spremembe ter mito-
hondrijska disfunkcija. Vse 
to vodi v izčrpavajoča sta-

nja, vključno z Alzheimer-
jevo boleznijo in demenco. 
Ker vemo, da je fotobiomo-
dulacija – to ime uporablja-
jo znanstveniki za terapijo z 
rdečo in bližnjo infrardečo 
svetlobo – učinkovito zmanj-
šuje vnetja, povečuje nastaja-
nje celične energije, pomlaju-
je umirajoče celice in zmanj-
šuje oksidativni stres, je smi-
selno, da osvetljevanje glave 
pomaga tudi upočasniti ali 
celo obrniti učinke staranja 
na možgane. Na podlagi do-
sedanjih raziskav vemo, da 
se lahko z zdravljenjem s fo-
tobiomodulacijo v možga-
nih razvijejo nove krvne žile 
in nevroni, sistemsko vne-
tje pa zmanjša. Vse to pove, 
da bi fotobiomodulacija lah-
ko imela moč zmanjšati ko-
gnitivni upad, povezan s sta-
rostjo, pravi avtorica.

Knjiga »Adijo, Alzheimer« je dosegljiva na 
Misteriji.si, cena je 28,40 €.
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ti oziroma zgodnji starosti. Za stare lju-
di je zdravo, da počasi izgubljajo težo in 
čim manj jedo. To je samodejno, narav-
no vzdrževanje zdravja in ohranjanje bi-
strosti uma. Odlična metoda za dose-
ganje umske jasnosti je tudi prekinitve-
ni post, to pomeni, da od zadnjega ve-
černega obroka do naslednjega obroka 
mine šestnajst ur.

Prvo pravilo zdrave prehrane je uži-
vanje čim več sveže, avtohtone, doma 
pridelane hrane in čim manj živil iz 
vrečk, pakiranj, embalaž, ki so dobro 
kemično zaščitena, da se leta in leta ne 
kvarijo. Najboljša preventiva pa je uži-
vanje raznovrstne sezonske hrane. Pro-
blem obstoja človeka in zdravja je v ra-
znovrstnosti, ne samo hrane, ampak 
tudi okolja, nadmorske višine, zraka, 
dejavnosti in socialnih stikov.

Raznovrstnost ohranja prilagoditve-
no raven na višku; kadar se človek za-
pre v ozko okolje in neha komunicira-
ti, se začne njegovo propadanje, nepri-
lagodljivost in to je tudi cona trpljenja, 
ki zagotovo marsikomu zagreni upanje 
v prihodnost.

Kaj lahko naredi tisti, ki ga je Alzhei-
merjeva bolezen že oplazila, da upočas-
ni ali celo prepreči njeno napredovanje?

Dobro je, da čim prej poišče pomoč 
pri svojem lečečem zdravniku, ki ga 

bo usmeril k nevrologu in strokovno 
usposobljenim kliničnim psihologom, 
ki lahko ocenijo stopnjo njegove pri-
zadetosti ter določijo terapije za ohra-
njanje in izboljševanje umskih zmo-
gljivosti skozi ustrezno vadbeno pod-
poro.

Bi še kaj dodali?
Tradicionalna kitajska medicina vse-

buje posebno kategorijo dihalnih in tele-
snih vaj za ohranitev umskih in telesnih 
zmogljivosti, ki jo poznamo pod imeni 
qi gong in tai ji quan. Sočasna združi-
tev misli, diha in gibanja je izredno zah-
tevna stopnja notranje povezanosti, ki 
ustvarja prostor za nova spoznanja in 
višje ravni zavedanja o razsežnosti in 
pomenu življenja.

 Tatjana Svete 

Pri bolnikih z Alzheimer-
jevo boleznijo so bili izsledki 
raziskav fotobiomodulacije 
zelo obetavni, še posebej zato, 
ker trenutno ni zdravila za to 
bolezen, razpoložljivi nači-
ni zdravljenja simptomov pa 
niso vedno učinkoviti. Razi-
skave glav umrlih ljudi so po-
kazale, da lahko bližnja in-
frardeča svetloba prodre sko-
zi lasišče v lobanjo do globine 
štirih centimetrov. Študije na 
malih živalih z demenco, kot 
so miši in zajci, so pokazale, 
da svetloba na možganih iz-
boljša kognitivne sposobnos-
ti. V preskušanjih na ljudeh se 
je pokazalo enako.

HOJA – ZDRAVILO 
ZA MOŽGANE

»Hoja je najboljše zdra-
vilo, balzam za možgane. 
Ljudje, ki veliko hodijo, ima-
jo varovalko, da ne zboli-

jo za starostnimi mentalni-
mi boleznimi, kot je demen-
ca, Alzheimerjeva bolezen … 
Bolj ko je človek zaprt notri 
v prostorih, slabše je; bolj ko 
hodi ven, v naravo, tudi s 
spremstvom, večja aktivaci-
ja in rehabilitacija možganov 
nastane. Možgani imajo radi 
novosti in zunaj je vedno ne-
kaj novega. Možgani so zato 
spodbujeni, da gledajo, opa-
zujejo, spremljajo okolico. Če 
pa zraven še hodimo, je vse 
še toliko boljše. Med hojo so 
dejavni tudi limfa, krvni ob-
tok, pljuča, mišice …, zato 
se po hoji neprimerno bolje 
počutimo. Dobro je, da vsa-
ke toliko časa pospešimo ko-
rak, da se zadihamo, da si 
povečamo srčni utrip in da 
se nam dvigajo pljučna krila. 
Ob redni vsakodnevni hoji je 
pomembno tudi, da telo dobi 
dovolj tekočine. Vnos dnev-

ne količine vode v telo naj 
bo lastna telesna teža, delje-
na s 36. Živčni sistem v mo-
žganih pa podpremo z vita-
mini B-kompleksa, cinkom 
in zdravili, ki nam jih dolo-
či zdravnik,« pa meni Bre-
da Dobnik, bioenergetičarka 
in diagnostičarka. Predlaga, 
da naredimo preizkus: tride-
set dni zapovrstjo gremo ho-
dit vsaj za pol ure, lahko ho-
dimo tudi počasi, in bomo 
videli, kako se bo izboljša-
lo naše počutje, kar je tudi 
znanstveno dokazano.

Znanstveniki z angleške 
univerze Cambridge so na-
mreč ugotovili, da vse obli-
ke demence in tudi Alzhei-
merjevo bolezen zelo pospe-
šuje nedejavnost. Kar tretji-
na vseh bolnikov je zbolela 
zaradi nedejavnosti, debelo-
sti, kajenja, visokega krvne-
ga tlaka in slabe poučenosti. 
Toda od vseh teh dejavnikov 
je bil najpomembnejši prav 
pomanjkanje telesne vadbe. 
Raziskovalci so prepričani, 
da redna telesna dejavnost 
zagotavlja stalen dotok s ki-
sikom bogate krvi v možga-
ne; tako preprečuje nastanek 
beljakovinskih oblog v mož-
ganih, ki povzročajo Alzhei-
merjevo bolezen. Že dvajset-
minutna hoja trikrat na teden 
zmanjša tveganje za Alzhei-
merjevo boleznijo, pravijo 
britanski znanstveniki.

 A. Š. 

Ljudje, ki veliko 
hodijo, imajo 

varovalko, da ne 
zbolijo za demenco 

in Alzheimerjevo 
boleznijo.

Kratek video, v katerem mag. 
Petar Papuga govori, ali je mogo-
če Alzheimerjevo bolezen prepreči-
ti, si lahko ogledate na spletni stra-
ni YouTube na našem videokanalu 
»ARA Založba - revija Misteriji«.


