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Mert „az Élet él és élni akar”
(28. rész)

Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a 
legtöbb gondunk és betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a mé-
diában terjesztett, hibás tudás. A hibás tudások legkártékonyabbja, hogy küzd-
jünk betegségeink ellen, mindenáron győzzük le a kórt...
A betegség a legjobb barátunk. Az Élet maga a változás, a betegség a Változásban 
segít bennünket. Ha megértjük üzenetét, százszor szebben, ezerszer erősebben él-
hetjük tovább életünket! Miben segít, miben gátol, milyen cél felé vezet? Miben 
kell változnunk a test, a lélek és a szellem szintjén? Új sorozatunkban ezekre a 
kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG) 
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Ebben a cikkben a magas vérnyomás-
sal és a magas koleszterinnel foglalko-
zom. Ugye mindenki hallotta már az or-
vosától, hogy magas a vérnyomása, a ko-
leszterinje és ezáltal magas a szív-és ér-
rendszeri betegségek kockázata, vagy már 
beteg is? Ráültetik a gyógyszerekre, ame-
lyeket a legtöbb esetben az élete végé-
ig szednie kell. A legtöbb nyugdíjas havi 
cirka 20 000 forintot költ gyógyszerre. Az 
évek múlásával önálló betegségek formá-
jában elhatalmasodhatnak a mellékhatá-
sok és egyre több gyógyszert kell szedni. 
Én magam láttam a patikában dicsekedő 
idős embert, hogy neki 10 receptje van. 

Magyarország Európában vezető he-
lyen áll a gyógyszerkiadások részarányá-
ban. Az egészségi költségek 36%-a gyógy-
szer. Kanyarodjunk vissza a címhez. A 
gyógyszerek szedését megelőzi, illetve kí-
séri a rendszeres orvosi és labor vizsgá-
lat. A betegek, illetve betegeknek mon-
dott emberek nagy többsége vakon bízik 
az orvosában és a leletekben. Kételkedés 
nélkül elhiszi, hogy magas, vagy alacsony 
valamilyen érték és a normál értékek biz-
tosítása érdekében szükséges a gyógysze-
res kezelés, mégpedig vég nélkül, folya-

Mi mennyi?
Kedves testvéreim! Sokadik 
írásomat egyrészt azért kez-
dem ezzel a személyeskedő 
megszólítással, hogy érezzem, 
hogy hozzám közeli emberek-
nek szeretnék segíteni. Húsz-
egynéhány cikk megírása köz-
ben sokszor volt olyan érzé-
sem, hogy nem tudom, kit szó-
lítsak meg. Hiszen nem tu-
dom, hogy olvassák-e a cikke-
imet. Remélem, hogy olvassák. 
Másrészt azért a kedves test-
véreim megszólítással kezd-
tem, mert valahol mindannyi-
an testvérek vagyunk. 

matosan. 85 éves nagynéném hosszú-hos-
szú évek óta szed egy csomó gyógyszert 
úgymond magas vérnyomásra. Éjszakán-
ként fáj a feje, mert ugye éjszaka leesik a 
vérnyomás, ilyenkor megiszik egy kávét, 
attól jobban van és alszik tovább. A vér-
nyomása rég nem magas, de az orvosa sze-
rint nem szabad abbahagynia a gyógysze-
rek szedését. Ördögi körben van. 

De mikor is magas a vérnyomásunk? Mi 
az, hogy magas? Mennyi? Mi mennyi? Ki 
tudja? Az orvosok nem gondolnak arra, 
hogy a vérnyomás egy dinamikus para-
méter. A szervezet minden egyes szívdob-
banáskor beszabályozza az optimális vér-
nyomást. Hogyan lehet leírni egy hullám-
zó folyamatot 2 statisztikai számmal? Az 
ember életkorától, nemétől, testmagassá-
gától, életmódjától, az időjárástól, a szo-
ba melegétől is függ, hogy éppen meny-
nyi a vérnyomásunk. Miből gondolja va-
laki, hogy 140/90 Hgmm fölött magas a 
vérnyomás? Hol, mikor és hogyan mérve? 
Milyen pulzus mellett? Állva, ülve, fekve, 
hirtelen felállva, reggel, délben, este, éj-
szaka más-más eredményt kapunk. 

Az orvosnál 16/10-el eleve magasabb 
az érték, ezért amit a rendelőben mérnek, 
abból nyugodtan levonhatunk 16/10-
et, mondják. Eleve minden mérésnek, 

minden vizsgálatnak van némi tu-
datromboló hatása. És mi van, ha ma-
gas? Már működik is bennünk a kisördög, 
amin semmilyen tabletta, semmilyen dok-
tor nem segít. Tele van a fejünk ilyen fé-
lelmekkel, amelyek egy idő után megerő-
södve az idegrendszeren keresztül tes-
ti tüneteket is okozhatnak. Úgy is lehet 
élni, hogy nem tudod, hogy mi mennyi. 
Én 7 éve nem mérem a vérnyomásomat, 
hálistennek. Csak a jogosítvány hosszab-
bításnál mérték meg, magas is volt. Le-
vontam belőle 16/10-et és megnyugod-
tam. 

Idős korban maga a vérnyomás mérés is 
komoly bajt, akár agyvérzést vagy trom-
bózist  is okozhat, hiszen ilyenkor egy 
időre elszorítják az ereket. Ettől megsé-
rülhetnek az erek. Az elszorítás feletti ré-
szen pedig vértolulás lesz, megugrik a vér-
nyomás. Ha nem nagyon muszáj, idős kor-
ban ne mérjük a vérnyomást. A nővérke és 
vagy az orvos persze ezért is kapja a hála-
pénzt.  Nem tartozik szorosan ide, de 
tudni kell, hogy amit mi hálapénznek 
mondunk, azt a szakma paraszolven-
ciának nevezi. Paraszolvencia = mel-
lékjövedelem. Az elfogadók részéről 
szó sincs semmi háláról! 

Az orvosok között is vita van, mi a ma-

Az évek múlásával önálló betegségek formájában elhatalmasod-
hatnak a mellékhatások és egyre több gyógyszert kell szedni. 
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gas, mi mennyi. A klasszikus ökölszabály 
sokáig az volt, hogy középkorú és idősebb 
embereknél az életkor plusz 100 a normális 
felső érték. Azaz, ahogyan öregszünk, egy-
re nagyobb felső vérnyomásra van szüksé-
günk a normális működéshez. Talán éppen 
azért, mert a vese membránjai eltömőd-
nek, elfajulnak és nagyobb nyomás kell a 
vér átpréseléséhez. Hogyan lehet ezeket a 
membránokat karban tartani? Lehet, de fő-
leg nem gyógyszerekkel, hanem életmód-
dal, mechanikus rezgésekkel, azaz fizikote-
rápiával, például vitafonozással. 

Az ideális vérnyomás az orvosok sze-
rint a 125/80-as érték, 72-es pulzus 
mellett. Egy ötvenéves, ötven kilós, 150 
cm magas nőnek és egy ötvenéves, 130 
kilós, 195 cm magas férfinak egyaránt 
ennyi lenne az ideális vérnyomása? A 
szívük sem egyforma. A keringető rend-
szereket méretezni szokták, attól függően, 
hogy mennyi folyadékot milyen sebesség-
gel, milyen messzire kell továbbítani. Józan 
ésszel nehezen értem! 

A modern és hivatalos felfogás szerint, ha 
valakinek 140/90 a vérnyomása, akkor ez 
már magas vérnyomás. 2013. december 18-
án jelent meg az Amerikai Orvosegyesület 
állásfoglalása bizonyítékok alapján történő 
magasvérnyomás kezelési szempontok tár-
gyában. Erősen bizonyított, hogy 60 év fö-
lött csak 150/90 felett beszélhetünk  magas 
vérnyomásról. De voltak olyan kutatások 

is, amelyek azt bizonyították, hogy 60 év 
felett a 160/90-es vérnyomás is még nor-
mális. Mekkora különbség! Meglepő, de 
30 és 59 év között nem állapítható meg 
megcélzott felső vérnyomás érték, 30 év 
alatt pedig nem állapítható meg meg-
célzott, elérendő alsó vérnyomás érték. 
A 30-59 éves korcsoportban megállapítha-
tó a megcélzott, elérendő alsó érték, a 90 
Hgmm. E fölé nem szabad engedni a vér-

nyomást. Ki kell vizsgálni az ilyen tünetek 
okát. A magasabb alsó vérnyomást a folya-
matos stressz is okozhatja. Végezetül 30 és 
59 év között a jelentés készítői tapasztala-
ti alapon, bizonyítékok nélkül mégiscsak a 
140/90-es vérnyomást célozzák meg.

A magas vérnyomásról szóló rész végén 
azért szeretnék ismertetni, vagy ismétel-
ni néhány egyszerű módszert, amivel le-
het csökkenteni a vérnyomást. Ha eszünk, 
gyomrunkba áramlik a vér és csökken a 
felkarban, a szív magasságában mért vér-
nyomás. Fél óra gyaloglás után nekem 
30-al lecsökkent a vérnyomásom (155-ről 
125-re), mert kitágultak a lábamban az 
erek, és lement a vér a lábamba. Egy la-
vór meleg vízbe áztatva a lábunkat szintén 
elérhetjük ezt az eredményt. Érdekesség-
nek: ha egy teniszlabdát az állunk alá szo-
rítunk és közben a hasunkkal lélegzünk, 
lecsökken a vérnyomásunk. A labda meg-
nyomja a nyaki artériában levő nyomásér-
zékelőt és beindul a vérnyomáscsökken-
tő szabályzási folyamat. A vérnyomás úgy 
is csökkenthető, ha hanyatt fekszünk és 
égnek emeljük a lábainkat. Célszerű ne-
kitámasztani valaminek, hogy ne legyen 
túl nagy izomfeszültség. A szívbe vissza-
áramló vér mennyisége megnő és a szív 
csücskében lévő vérmennyiség érzékelők 
bejeleznek. Ettől beindul a vízhajtó hor-
mon termelése. Csak nyugi! Rendben lesz 
a vérnyomásunk. 

Mi a sok és mi a kevés? Mi meny-
nyi? Mennyi sót ehetünk, hogy ne le-
gyen magas a vérnyomásunk? Úgy ta-
nultuk, hogy a só hatására a szervezetünk 

Egy ötvenéves, ötven kilós, 150 cm magas nőnek és egy ötven-
éves, 130 kilós, 195 cm magas férfinak egyaránt ennyi lenne az 

ideális vérnyomása? 

nemcsak vizelettel távozik a só, hanem izzadással is
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több vizet tart vissza, ettől pedig megnő 
a vérnyomásunk. A belga Leuveni egye-
tem égisze alatt, 3681 beteg 8 éves megfi-
gyelésén alapuló kutatás meglepő eredmé-
nyeket hozott. Részleteket lásd a fent már 
említett Amerikai Orvosegyesület folyó-
iratában ( JAMA. 2011;305(17):1777-1785.
doi:10.1001/jama.2011.574). Kiderült, 
hogy a szív és érrendszeri megbetegedé-
sek miatt bekövetkezett halálesetek száma 
alacsonyabb a több sót fogyasztók között. 
24 óra alatt gyűjtött vizeletben mérték a 
nátrium koncentrációt. 107 mmol nátrium 
koncentráció (napi cirka 6 gramm só) mel-
lett 50 halálozás volt, 168 mmol (napi cir-
ka 9 gramm só) mellett 24 halálozás volt 
és végül 260 mmol (napi cirka 15 gramm 
só) mellett 10 halálozás volt. A másik ér-
dekesség, hogy 100 mmol nátrium kon-
centráció növekedéshez csak 1,73 Hgmm 
szisztolés (felső) vérnyomás érték növeke-
dés társult és az alsó érték nem változott. 

Egyébként is nemcsak vizelettel távo-
zik a só, hanem izzadással is. Ezzel nem is 
kalkuláltak, mégis ilyen értékek jöttek ki. 
Naumov doktor azt tanácsolja, hogy ét-
kezés után fél órával (amikor a lúgos-nyá-
las előgyúrás után erősen beindul a gyom-
runkban a sósav és pepszin termelés) szo-
pogassunk el egy kis csipet sót és nyeljük 
le a sós nyálat. Én ezt 5 éve csinálom, nem 
érzem semmi hátrányát. A mostani inf-
luenza szezonban különösen előnyös, ha 
csak étkezés után, enyhén sós szájízzel ve-
szünk részt a tömegközlekedésben, vásár-
lásban, munkában. A sós nyál fertőtlenít, 
és az emésztéssel elfoglalt, jó savas gyo-
mor is megvédhet minket a cseppfertő-
zéssel terjedő kórokozóktól. Lebontja a 
fehérjéket és ezzel annyi a bacinak és a ví-
rusnak. Szóval én annyi sót eszem, ameny-
nyi jól esik.  A tömegben elszopogatok 
egy kis sót, ha érzem, hogy túl sok a kö-
högő, tüsszögő a zárt térben.

Mi a sok és mi a kevés? Mi meny-
nyi? Mennyi a magas koleszterin ér-
ték? Ezt a részt a cikkem végére hagytam, 
mert ez a legmegdöbbentőbb rész. Miről 
is beszélünk? Mit mondanak Richter Ge-
deon Gyóygszergyár szakértői: „Mi is az 
a koleszterin? A koleszterin egy zsírfaj-
ta, amely a vérben található és a szervezet 
több életfunkciójának fenntartásához el-
engedhetetlenül szükséges. A koleszterin 
kb. 20%-a táplálékkal kerül a szervezet-
be, a többi 80%-ot pedig a szervezet sa-
ját maga termeli a májon keresztül. A ko-
leszterin különböző formákban van jelen 
a vérben (úgynevezett lipoproteinek), és 
ezek alapján megkülönböztetünk „jó” il-

letve „rossz” koleszterint. A jó koleszte-
rin a HDL (nagy sűrűségű lipoprotein) 
amely a szövetek irányából a májba szál-
lítja a koleszterint. A rossz koleszterin az 
LDL (alacsony sűrűségű lipoprotein) pe-
dig a májból a szövetek felé szállítja a ko-
leszterint. A vérképet tekintve az a jó, ha a 
vérben magas a HDL és alacsony az LDL 
szint.” A trigliceridek a szervezet zsírener-
gia ellátó anyagai. Ha sok van belőlük, az 
állítólag nem jó

Ha 5,2 és 6,2 mmol/l között van az 
összkoleszterin szintünk, az már ha-
táresett, efölött megnő a szív- és ér-
rendszeri betegségek kockázata,  ír-
ják a találomra kiválasztott angol nyelvű, 
téma specifikus   http://thecentreofhealth.
com.au/general-health/cholesterol/ 
webhelyen. Teljesen mindegy, hogy 
milyen az illető alkata, ennyi és punk-
tum. Mintha minden ember egy kaptafá-
ra készült volna! Mégis minden labor alap-
vetően az amerikai referencia érték előírá-
sokhoz igazodik. Pillanatok alatt kiderül-
het bárkiről, hogy sok a zsír (triglicerid) 

a vérében, vagy nem normális valamelyik 
jó (HDL), vagy rossz (LDL), vagy össz 
(Total) koleszterin szintje. Ha még a vér-
nyomása is magas, vagy van valami szív-
panasza is, akkor felírnak neki valamilyen 
„ártalmatlan” sztatin féleséget. 

Nem mondják, hogy a Bayer cég már 
megégette magát az egyik sztatin féleség-
gel. 52 ember halálát hozták összefüg-
gésbe a Bayer gyár egyik sztatin ké-
szítményével és kivonták a piacról. Túl 
magas volt az izomsorvadásos esetek és 
vesekárosodások száma.  A többi sztatin 
állítólag kevésbé veszélyes. Találomra ki-
választottam egy hazai sztatint. Figyel-
meztet a lehetséges izomlebomlásra, mely 
veseproblémákhoz is vezethet. „Gyako-
ri mellékhatások (100-ból 1-10 beteget 
érint):• az orrjáratok gyulladása, torokfá-
jás, orrvérzés ; allergiás reakciók ; a vér-
cukorszint emelkedése ;  fejfájás ; émely-
gés, székrekedés, puffadás, emésztési za-
varok, hasmenés ; ízületi fájdalom, izom-
fájdalom és hátfájás ; kóros májműködés-
re utaló vérvizsgálati eredmények.” Töb-

a vérnyomás egy dinamikus paraméter. A szervezet minden 
egyes szívdobbanáskor beszabályozza az optimális vérnyomást. 
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Kedves Mindnyájan!

A MAG és magam nevében arra 
kérlek, ha teheted segítsd közel 15 éve 
elkezdett munkánkat.
Mi nem rákos g yermekek képével ri-
ogatunk, abban segítünk, hog y ne le-
g yenek betegek g yerekeink.
Mi nem kidobott kutyákat menekí-
tünk, hanem az Életet szolgálva segí-
tünk mindent, ami  élő.
Mi nem a rosszat csináljuk jobban, 
hanem a jót csináljuk (igaz néha 
rosszul).
Mi nem a hag yományt őrizzük, ha-
nem élővé tesszük hag yományainkat.

Kérünk nézd át tavalyi munkán-
kat (mellékelve), és ha méltónak ta-
lálsz minket, támogass adód 1%-val:

Mag falváért Eg yesület
2200 Monor, Irányi D. u. 8.
bank: 65100015-11343482
adószám: 18725351 –1 –13 

Isten áldjon, és köszönjük!
Gécz y Gábor

www.magtar.hu

bektől hallottam, hogy rosszul lettek a 
sztatinoktól. Talán nem is olyan veszély-
telenek a sztatinok? De tényleg magasak 
a szintek, vagy csak rosszak, elnagyoltak 
a referenciák? 

Nagyon megörültem, amikor rátaláltam 
az orosz Invitro labor weblapján egy olyan 
részletes referencia táblázatra, ahol a nem 
és az életkor függvényében adták meg a 
referencia értékeket. Elég sok embert si-
került már ezzel megnyugtatnom, hogy 
talán nem is magas az, ami állítólag ma-
gas. Ennek a táblázatnak az az üzene-
te, hogy az is normális bizonyos élet-
korban, ami már kicsit magasabb. Ez 
még nem feltétlenül kóros elváltozás! Ha 
valakinek van türelme végigböngészni ezt 
a táblázat, érdekes járulékos összefüggé-
seket is felfedezhet, hiszen a koleszterin 

egyben a nemi hormonok alkotó eleme is. 
Legyünk magasak, vagy alacsonyak, de 

egészségesek! A többit döntse el a Magas-
ságos!

Kelt Budapesten, az Úr 2014. évében, 
Jégbontó havában

Bartha Ferenc
mérnök 
MAG közösség


