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FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Ez a kiadvány általános ismereteket közvetít az életmód és az egészség összefüggéseiről,
tájékoztatási célzattal. A leírt információk nem tekinthetők orvosi tanácsnak, professzionális
diagnózisnak, vagy bárminemű gyógyítási módszernek, akár az olvasó, akár bármely más személy
számára. Az életmód és a táplálkozási szokások egészségesebb irányba való megváltoztatása
mindenképpen támogatja az egészséget, és a legtöbb krónikus betegség esetén nagyon hatékony
kiegészítése az orvosi kezelésnek, azonban az itt leírtak semmilyen formában nem helyettesítik a
szak- vagy háziorvosi vizsgálatot, diagnózist vagy a szakszerű orvosi kezelést! Bárkinek, akinek
bármilyen egészségügyi problémája van, különösen akkor, ha szívbetegséggel, magas vérnyomással
vagy a cukorbetegség bármely formájával él, rendszeresen gyógyszert szed vagy radikális
életmódváltoztatást tervez, esetleg hosszabb időn keresztül szokatlan tüneteket tapasztal, feltétlenül
konzultálnia kell orvosával és/vagy egy a növényi táplálkozás terén jártas dietetikussal, hogy
segíthessék őt egy egészségesebb életmód kialakítására irányuló törekvéseiben!



Az egészség nem szerencse krédése,
hanem mindennapos döntések eredménye

 

A  "Longevity" szó számunkra a hosszú, egészséges, teljesen
megélt életet jelenti.  Egy olyan életet, amikor reggel tudod,
miért kelsz ki az ágyból, és megvan hozzá a lendületed, hogy
aznap is tegyél valamit az életcélodért. Azért hoztuk létre a
Longevity egészségfejlesztő programot, hogy egy lépéssel
közelebb segítsünk Téged egy ilyen élet kialakításához.

Itt és most a szív- és érrendszeri
egészségre fókuszálunk: ahhoz
szeretnénk inspirációt nyújtani,
hogy minél több egészséges
szokást tudj hétköznapjaidba
beépíteni, hogy ezáltal szíved és
érházlózatod - tulajdonképpen
egész tested - életed során
végig jól szolgáljon, és Te azt az
életet élhesd, amire vágysz.
 
Léna & Ádám



A szíved egész életed minden percében
téged szolgál. Te mit teszel őérte?
A szív- és érrendszeri betegségek kevés kivétellel leginkább
életmódból adódnak. Ez egyrészt nagyon jó hír, mert azt
jelenti, hogy egészséges életmóddal minimálisra
csökkenthetjük annak kockázatát, hogy nálunk is
kialakuljon életünk során ez a kórkép. Másrészt viszont ez
felelősséget is jelent, mivel a szívünk egészsége
legfőképpen saját magunkon múlik: a mindennapos
szokásainkon és döntéseinken. 

Milyen állapotban van a szíved?

Ezt pontosan egy részletes orvosi kivizsgálás tudná csak
megválaszolni, ám van két egyszerű lépés, amit Te magad
is megtehetsz azért, hogy tisztább képed legyen róla: 
 
1. Mérd rendszeresen a vérnyomásod!
2. Légy tisztában a koleszterinértékeiddel!
 



Tarts otthon egy vérnyomásmérőt, és legalább hetente egyszer
mérd meg a vérnyomásod, lehetőleg ugyanolyan időpontban és
helyzetben. A legjobb, ha néhány percnyi üldögélés után,
nyugodt körülmények között végzed el a mérést, mivel a fizikai
aktivitás szintjétől függően a vérnyomás a nap folyamán
változatosan alakulhat.
 
Ha rendszeresen 120/80 fölötti értéket mérsz, érdemes néhány
napon keresztül napi több mérést végezni, és az eredményt
lejegyzetelni. Ezek az adatok nagyon hasznosak lehetnek a
kezelőorvosod számára is. 

 1. Mérd rendszeresen a vérnyomásod!



A  koleszterinszint egyszerű vérvétellel könnyen mérhető. A
vizsgálatot előírhatja a háziorvosod, vagy akár saját költségen
magánlaborban magad is elvégeztetheted. Sőt, már gyors, egy
csepp vérből otthoni koleszterinmérésre alkalmas gépek is
léteznek. A szív- és érrendszeri kockázatok szempontjából leg-
inkább az összkoleszterin és az LDL koleszterin értéke mérvadó.

2. Légy tisztában a koleszterinszinteddel!



Kétségtelen, hogy genetikánk meghatároz egyfajta hajlamot,
ám a modern epigenetikai kutatások szerint mindössze 10%-ban
felel azért, hogy a krónikus betegségek kifejeződnek-e az
életünkben. Ezt 90%-ban a környezetünk és az életmódunk
befolyásolja. Itt összegyűjtöttük a  szív- és érrendszeri
betegségek kockázatát növelő tényezőket.
 
Egészségügyi faktorok:
Magas vérnyomás
Magas koleszterinszint
Inzulinrezisztencia
Cukorbetegség
Elhízás
 
Életmódszokások:
Egészségtelen étrend
Fizikai aktivitás hiánya
Túlzott stressz
Dohányzás
Túlzott alkoholfogyasztás
 
 

A szív- és érrendszeri betegségek rizikóját
növelő faktorok

 Mekkora a
kockázatod?
Ha ismered a vérnyomásod és a
koleszterinszinted, a
Framingham Rizikókalkulátorral
kiszámíthatod személyes szív-
és érrendszeri kockázatodat
ezen a linken:
https://www.mdcalc.com/frami
ngham-risk-score-hard-
coronary-heart-disease

https://www.mdcalc.com/framingham-risk-score-hard-coronary-heart-disease


Életmóddal a szíved egészségéért*

Mindig legyen nálad gyümölcs, és ezt edd meg elsőnek, amikor
megéhezel!
Minden főétkezésnél elsőként a zöldséget tedd a tányérra!
Igyekezz minden nap enni egy kis babot, lencsét, borsót vagy
csicseriborsót!
Használj teljes kiőrlésű kenyeret és tésztát, fehér rizs helyett barnát és
más teljes értékű gabonákat!
Szomjoltásra csak vizet igyál, esetleg teát, kevés kávét!

Maximalizáld az étrendedben a zöldséget, gyümölcsöt,
hüvelyest, teljes kiőrlésű gabonát, dióféléket és magvakat;
emellett csökkentsd minél jobban az állati eredetű
ételeket (hús, hal, tejtermékek, tojás) és az erősen
feldolgozott, finomított, koncentrált készítményeket
(felvágottak, virslik, cukrok, olajak, chips-ek, kekszek, stb.)
 
Ötletek a hétköznapokra:

 

FOGYASSZ MINÉL TÖBB TELJES
ÉRTÉKŰ NÖVÉNYI ÉTELT!#1
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Ha meg tudod oldani, menj el heti 3-4 alkalommal futni.
Ha teheted, parkolj le 500 méterrel a cél előtt, és gyalogolj oda!
Mindenhol és mindig válaszd a lépcsőt, ha csak teheted!
Fürdés előtt nyomj 10 fekvőtámaszt!
Amíg lefő a reggeli kávé, guggolj 20-at!
Hétvégére válassz aktív kikapcsolódást a szeretteiddel, barátaiddal!
Gyalogoljatok, kiránduljatok, biciklizzetek, focizzatok, kertészkedjetek,
végezzetek együtt házkörüli munkákat. Menjetek el úszni vagy
táncolni. Vegyetek részt a futkározásban, ugrálásban, mászásban a
játszótéren a gyerekekkel, vagy menjetek el egy kalandparkba.

A szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez
hetente  legalább  150 perc közepes, vagy 75 perc magas
intenzitású mozgás szükséges. Közepes intenzitású a
mozgás, ha beszélni még tudsz közben, de énekelni már
nem. Magas intenzitású akkor, ha már beszélni sem tudsz.
 
Ötletek a hétköznapokra:

 

Életmóddal a szíved egészségéért*

MOZOGJ LEGALÁBB 150 PERCET
HETENTE!#2
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Válassz egy hozzád illő módszert, amellyel néhány percig csak
magadra figyelsz! Ez lehet meditáció, relaxáció, ima, légzőgyakorlat,
jóga, stb.
Ezt a módszert gyakorold minden nap. Kezdetnek napi 5 perc is
számít, később próbáld 10 percre emelni. 
A lényeg a rendszeresség.  Találj egy fix időpontot a napodban!
Általában a reggeli ébredés utáni, vagy az esti lefekvés előtti időszakba
praktikus ezt beépíteni, de van akinek az ebéd utáni, vagy a
hazaérkezés utáni percek működnek jobban.

A stressz jelentős rizikófaktor, ám a kutatások azt igazolják,
hogy nem a stressz objektív mennyisége okozza a
problémát, hanem az, hogy mi hogyan viszonyulunk
hozzá. A tudatos jelenlét gyakorlása remek módszer arra,
hogy egészségesebb viszonyt alakítsunk ki a stresszel,
ezáltal kisebb legyen az életünkre kifejtett negatív hatása.
 
Ötletek a hétköznapokra:

 

Életmóddal a szíved egészségéért*

SZÁNJ NAPI PÁR PERCET AZ
ELMÉD LENYUGTATÁSÁRA!#3
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Alakíts ki stabil lefekvési és felkelési időpontot!
Alakíts ki egészséges esti rutint (pl. zuhany, olvasás vagy meditálás,
majd alvás)!
Az ágy alvásra való, ott semmiképpen ne dolgozz!
Ne vacsorázz későn (min. 2-3 órával lefekvés előtt), egyél könnyűt este!
Kapcsold be a kékfény-szűrőt a telefonodon, számítógépeden, és ha
lehet, 1 órával alvás előtt már ne nézz semmilyen képernyőt!

Az alvás a fizikai, a szellemi és az érzelmi regeneráció 
 -  tulajdonképpen a test és az agy nagytakarításának
időszaka, és ideálisan 7-9 órát vesz igénybe. Bár inaktív
tevékenységnek tűnhet, valójában rengeteg létfontosságú
folyamat zajlik ilyenkor. Ha ebből rendszeresen
lespórolunk 1-2 órát, akkor megnövekszik a depresszió, a
szorongásos stressz, a szív- és érrendszeri betegségek, a
cukorbetegség, a rák és az elhízás kockázata is!
 
Ötletek a hétköznapokra:

 

Életmóddal a szíved egészségéért*

LEGYEN AZ ALVÁS PRIORITÁS,
ALUDJ LEGALÁBB 7 ÓRÁT!#4
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Ha csak teheted, töltsd a hétvégét a családoddal, a barátaiddal - és
persze aktívan!
Ha szereted és meg tudod oldani, válassz valamilyen csapatsportot!
Csatlakozz egy klubhoz, közösséghez, vagy vállalj olyan önkéntes
munkákat, ahol másoknak segíthetsz!
Szállj be az élőhelyed önkéntes programjaiba, vagy akár
kezdeményezz egyet saját magad (pl. szemétszedés, iskolafestés, stb.)!

A szeretet, a hála és az építő emberi kapcsolatok jelenléte
nagyon szoros összefüggést mutat a hosszú, egészséges
élettel. A szoros családi és baráti kapcsolatok mellett a
lazább munkahelyi szociális kapcsolatok is fontos szerepet
játszanak a testi, szellemi és érzelmi egészségben. A
magány és az elszigeteltség a tudományos vizsgálatok
szerint akár 14 évvel is megrövidítheti életünket.
 
Ötletek a hétköznapokra:

 

Életmóddal a szíved egészségéért*

TUDATOSAN ALAKÍTS KI IDŐT
SZERETTEIDRE ÉS JÓTETTEKRE!#5
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Hagyd el a dohányzást!
Minimalizáld az alkoholfogyasztást, mivel számos krónikus betegség
(pl. sokféle rák) kockázatát erősen növeli!
Bátran kérj a leszokáshoz szakértő segítséget!
Megpróbálhatsz másokkal együtt leszkoni.
Szoktasd át magad egy jótékony függőségre! Erre általában remek
eszköz a sport.

Mindannyiuknak vannak függőségei. A valódi kérdés az,
hogy ezek építik vagy rombolják az egészségünket,
megakadályozzák, hogy az értékeink mentén döntsünk és
éljünk, vagy annyira elhatalmasodnak rajtunk, hogy az
értékeinkkel ellentétes  cselekedetekre sarkallnak? A
dohányzás például sok krónikus betegség fontos okozója,
a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát akár
megduplázhatja.
 
Ötletek a hétköznapokra:

 

Életmóddal a szíved egészségéért*

CSERÉLD KÁROS FÜGGŐSÉ-
GEIDET HASZNOSAKRA!#6
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Hagyd el a feldolgozott húsételeket (virsli, felvágott, kolbász, szalámi, stb.) és a
sajtokat. Tudtunkon kívül ezekkel visszük be a legtöbb sót a szervezetünkbe,
mivel ezek rendkívül sok sót tartalmaznak. Egyetlen virsli a napi maximális
sóbevitel 1/4-ét tartalmazza!
Csak a főzés legvégén sózz - így kevesebb sót használsz majd.
A tányéron ne sózd meg az ételt!
Tarts ki! Az ízlés kb. 3-4 hét alatt alkalmazkodik, utána már nem fogod
sótlannak érezni a kevesebb sóval készült ételeidet sem!

SOKKAL KEVESEBB SÓ!
 
A napi biztonságos maximum sóbevitel 5 gramm. Sajnos átlagosan
Magyarországon ennek közel háromszorosát fogyasztjuk. A só közvetlen hatással
van a vérnyomás emelkedésére.  Szerencsére egyszerű étrendi változtatásokkal
radikálisan csökkentheted a sóbeviteledet
 

 

MAGAS 
VÉRNYOMÁSRA+1 tipp

SOKKAL TÖBB KÁLIUM!
 
A káliumtartalmú zöldségek jótékony hatással
vannak a vérnyomásra. Kiemelkedő
káliumforrás a fehérbab, a lencse, a burgonya,
az édesburgonya, a cékla, a paszternák, a
spenót, a mángold, a csiperkegomba és a
paradicsom.



MINÉL TÖBB TELJES ÉRTÉKŰ NÖVÉNYI, ÉS MINÉL KEVESEBB
FELDOLGOZOTT ÉS ÁLLATI EREDETŰ ÉTEL
 
Számos beavatkozásos, kontrollcsoportos kísérlettel igazolták már, hogy minél
nagyobb részét teszik  ki az étrendünknek a teljes értékű növényi ételek, annál
jobban csökkenthető a koleszterinszint, különös tekintettel a "rossz" LDL
koleszterin szintje. Az állati eredetű ételek egyrészt étrendi koleszterint
tartalmaznak, ami hozzájárulhat a vérünkben keringő koleszterin szintjének
növekedéséhez, másrészt sok telített zsírsavat tartalmaznak, ami pedig a saját
májunkat ösztönözheti a szükségesnél több koleszterin termelésére.
 

MAGAS 
KOLESZTERINSZINTRE+1 tipp

EGY EVŐKANÁL TÖRT
LENMAG MINDEN NAP!
 
A lenmag sok jótékony omega-3
telítetlen zsírsavat tartalmaz, és
placebo-kontrollos randomizált
kísérletek sorával igazolták, hogy
rendszeres fogyasztása csökkenti a
koleszterinszintet, a vérnyomást, sőt,
még a fogyást is elősegíti. Keverd a
müzlidbe, a turmixodba, szórd a
salátádra. Hatásosabb, ha tört vagy
őrölt formában fogyasztod.



longevity-project.org

Rendezvényeinkkel és képzéseinkkel kapcsolatos
információkért kövesd Facebook oldalunkat:
facebook.com/longevityproject.org

Egészséges, gyors és egyszerű ételinspirációkért kövess
minket Instagramon:
instagram.com/longevityprojecthungary

Egy kis inspirációért nézd meg néhány előadásunkat a
Youtube csatornánkon.

https://www.instagram.com/longevityprojecthungary/
https://www.facebook.com/longevityproject.org
https://www.youtube.com/channel/UCEi0_SHp_mbzDrjjizbxbyw/featured

