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A mosoly ingyen van, és minden-
kinek jól áll, főként ha nemcsak 
mimika, nem csupán a szánk 
húzódik mosolyra, hanem a szí-
vünk és lelkünk is megtelik jó 
érzéssel. Pszichológusok, pszi-
chiáterek régóta sikerrel alkal-
mazzák gyógyító eszközként a 
tudatos mosolyt a testi-lelki jó-
lét, az általános közérzet javítá-
sa céljából. Azt vallják ugyanis, 
hogy a mosoly bevált terápiás 
eszköz, a nevetés pedig kimon-
dottan gyógyszer, amihez ingyen 
bárki hozzájuthat.

Nem csupán megfigyelésre 
és saját tapasztalatra ala-
pozzák a szakemberek a 

nevetéssel kapcsolatos megállapí-
tásaikat, hiszen ennek a témának 
irodalma is van: gyakorlati példái 
és a nevetés biokémiája a modern 
tudománynak köszönhetően nyo-
mon követhető a szervezetben.

Egyszerű, mindenki számára 
ismert példa, amikor a bohóc-
doktorok vidám programjaikkal 
mosolyt visznek a gyermekkór-
házakba és idősotthonokba, hogy 
önfeledt perceket szerezzenek a 
súlyos betegeknek, az orvosokkal 
együttműködve oldják a szoron-
gásukat, enyhítsék fájdalmukat 
és elősegítsék gyógyulásukat. Az 
elmúlt évek során több mint 150 
ezer esetben tették meg ezt, és 
mindenütt vidámság, nevetés töl-
tötte be a termeket.

Domján László, ismert or-
vos, az agykontroll magyarorszá-
gi „atyja” mélyen hisz a nevetés 
gyógyító erejében, főként mióta 
találkozott az Egyesült Államok-
ban egy asszonnyal, aki elmondta, 
hogy súlyos betegségből gyógyult 
fel, és ebben nagy része volt a ne-
vetésterápiának is, mint öngyó-
gyító technikának.

Az intenzív légzésre alapozott 
jóganevetést – amelyet ma már 
csoportokban, egyre többen gya-
korolnak a szabad ég alatt Indiá-
tól Európáig, Ausztráliától Ame-
rikáig – Madan Kataria indiai or-
vos fejlesztette ki ősi jógaelemek 
felhasználásával. Domján László 
építészmérnök testvérének emlí-
tette, hogy érdemes lenne megta-
nulni ezt a gyógyító módszert.

Hahotaklubból
világmozgalom 
„A tanácsot megfogadtam – 

mondta a mérnök az MTI-Press-
nek. – Amikor 2002-ben Dániában 
jártam, éppen ott vezetett Madan 
Kataria tanfolyamot, amelyet si-
kerrel elvégeztem. Azóta itthon 
hasznosítom, ugyanis már kilenc 
éve a Gellért-hegy magasában, cso-
dálatos környezetben minden hetet 
„hahotajógával” kezdünk azokkal, 
akik hisznek a nevetés jótékony ha-
tásában. A nevetés velünk született 
képesség, és nemcsak az ember mo-
nopóliuma – a majmok, kutyák is 
képesek nevetni –, de az ember az 
idők folyamán mintha elfelejtette 
volna a nevetés csodáját, mintha le-
szokott volna róla. Egy gyerek 400 
alkalommal mosolyog, nevet na-
ponta, egy felnőtt pedig mindössze 
15-ször. Miért? Hiszen nem kell 
hozzá különleges élmény, érdemes 
nevetni csupán a jobb közérzetért, 
negatív érzelmeink, a stressz csök-
kenéséért. Nevetéshiányban szenve-
dünk, holott orvosilag igazolhatóan 
jót tesz nekünk a nevetés. A jóté-
kony hatás az intenzív légzésben, a 
megváltozott légzéstechnikában 
rejlik. Nevetés közben megváltozik 
a szervezet belső kémiája is. Amikor 
a mellkas izmai összehúzódnak, a 
hasüregben felgyorsul a keringés, a 
szívműködés fokozódik, javul a bel-
ső szervek oxigénellátása, az agyban 
olyan vegyületek szabadulnak fel, 
amelyek csökkentik a fájdalomérze-
tet. Boldogsághormonok teszik kel-
lemessé a közérzetet. A nevetés egy-
értelműen nyugtató, méregtelenítő, 
im munerősítő és energizáló hatású.

A nevetésspecialista azt is kieme-
li, hogy mivel a nevetés „világnyelv”, 
óriási kapcsolatteremtő erő, eszköz, 
amellyel üzenünk egymásnak, köze-
lebb kerülünk egymáshoz – ez az a 
társadalmi többlet, amelyet csak az 
ember nevetése képes kiváltani.

A hahotaklub hálózatból mára 
világmozgalom lett. Domján Ferenc 
ma már nemcsak alkalmazza az in-
diai „derűguru” módszerét, hanem 
tanítja is, mert egyre több a klubve-
zetés iránt érdeklődő.

– Nevetni jó – állítja, és hiszi, 
hogy a boldogság tanítható, és a derű, 
a jó lelkiállapot hozzásegít minket a 
test betegségeinek kivédéséhez is.

GyóGyító mosoly 

Boldogító nevetés

Kevésbé hizlal az étel nyersen, mint főve

November 14-én, az inzulin fel-
fedezője – Frederick Banting 
(1891–1941) – születésének év -
fordulóján tartják világszerte a 
Cukorbetegek Világnapját. Az 
ese ményt az Egészségügyi Vi-
lágszervezettel (WHO) együtt-
működve a Nemzetközi Cukor-
beteg Szövetség rendezi.

A Diabétesz Világnapot elő-
ször 1991-ben tartották 
meg, a rendezvény nép-

szerűsége azóta évről évre nő. Ma 
már 151 országban, 191 szervezet 
rendezésében 350 millió ember 
vesz benne részt. Az idei világnap 
mottója: Mindenekelőtt gondoljon a 
lábaira – előzze meg az amputációt! 

Az ENSZ rámutatott: járvá-
nyos méreteket öltött a cukorbe-
tegség, amelytől jelenleg mintegy 
285 millió ember szenved világ-
szerte, számuk 2030-ra 366 milli-
óra fog nőni a WHO előrejelzése 
szerint. A kór nem kíméli a legfia-
talabbakat sem. Évente 70 ezer 15 
évnél fiatalabb gyermeknél jelent-
kezik az 1-es típusú cukorbeteg-
ség, amelynek a gyakorisága évente 
mintegy 3 százalékkal nő.

Évente négymillióan halnak 
meg ebben az anyagcserezavarban, 
illetve az általa kiváltott szövőd-
mények következtében. Ma már 
világszerte 30 másodpercenként 
kerül sor végtag-amputációra 
cukorbetegség miatt, és az összes 
amputáció 70 százaléka cukorbe-
tegségre vezethető vissza.

Különösen gyors a betegszám 
növekedése azokban az országok-
ban, amelyekben újdonság a jólét. 
A WHO ezért olyan stratégiát 
dolgozott ki, amelynek célja javí-
tani a táplálkozási szokásokon, s 
előnyben részesíteni a mozgéko-
nyabb életmódot. Felmérések azt 
mutatják, hogy a túlsúly és a cu-
korbetegség közötti összefüggé-
sekkel kevesen vannak tisztában, 
pedig a súlyfelesleg leadásával, 
némi fizikai aktivitással – pl. napi 
fél-háromnegyed óra sétával –, 
csökkenthető lenne a felnőttkori 
(kettes típusú) diabétesz kialaku-
lásának veszélye.

A legsúlyosabb 
szövődmény
Bár a cukorbetegségnek több 

súlyos szövődménye – pl. vakság, 

veseelégtelenség – is felléphet, a 
legsúlyosabb problémát mégis a 
diabéteszes láb jelenti. Míg a láb-
amputáció előfordulási gyakorisá-
ga évente 5-25 eset a százezerből, 
addig ez a szám a cukorbetegek 
körében 6-8 eset az ezerből. 

Tények a diabéteszes 
lábról:
• Harminc másodpercenként 

valahol a világon valaki elveszíti egy 
lábát a diabétesz következtében.

• A lábamputációk 70 száza-
léka a cukorbetegségre vezethető 
vissza.

• A cukorbetegek leggyakrab-
ban a diabéteszes láb miatt szorul-
nak kórházi kezelésre.

• A cukorbetegek közül min-
den hatodik személynek lesz láb-
szárfekélye. 

• A lábszárfekély vezet a leg-
több amputációhoz.

• A legtöbb esetben a lábszár-
fekély és az amputáció megelőzhe-
tő. Optimális diabéteszkontrollal, 
jól szervezett diabéteszes lábellá-
tással és a cukorbetegek megfelelő 
tájékoztatásával az amputációk 
száma jelentősen csökkenthető.

Évente 70 ezer 15 évnél fiatalabb gyermeknél jelentkezik az 1-es típusú cukorbetegség illusztráció

 illusztráció
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Előzze meg az amputációt!

Többet gyarapodott a kísérleti 
egerek testsúlya, amikor főve kap-
ták az ételt, mint amikor ugyanazt 
az élelmiszert nyersen kellett el-
fogyasztaniuk – idézte a Harvard 
Egyetem kutatóinak megállapítá-
sát a Scientific American elneve-
zésű ismeretterjesztő folyóirat. Az 
eredmény azt jelzi, hogy az élelmi-
szerek konyhatechnikai előkészí-
tése hatékonyabbá teszi a bennük 
tárolt energia felhasználását.

Rachel N. Carmody és cso-
portja vizsgálataiban arra 
jutott, hogy az élelemből, 

a testünket energiával ellátó üzem-
anyagból hasznosítható energia 
nem csupán kalóriatartalmától 
függ, hanem attól is, miként van 
előkészítve a fogyasztásra.

A kísérleti állatok húst és 
édesburgonyát kaptak különböző 
módokon előkészítve: egészben 
vagy áttörve, illetve nyersen vagy 
főve. Az áttört húst és burgonyát 
tartalmazó étrenden tartott ege-
rek többet híztak a kísérlet ideje 
alatt, mint a nyers koszton lévő 
állatok, a legtöbbet pedig a főtt 
ételen tartott rágcsálók szedték 
magukra.

A megfigyelés megmagyaráz-
za az ember 2 millió évvel ezelőtt 
megszerzett evolúciós előnyét is. 
A kutatók szerint a tűzhasználat és 
az élelmiszerek hőkezelése olyan 
extra energiához juttatta az embert, 
amely lehetővé tette nagyobb test-
méretének és összetettebb agyának 
kifejlődését. Az egykori evolúciós 
előny a modern ember rendelke-
zésére álló élelmiszerbőség mellett 
azonban gyakran a kelleténél na-
gyobb súlygyarapodáshoz vezet.

A tanulmányt teljes terjedelmé-
ben az amerikai tudományos akadé-
mia folyóirata, a PNAS ismertette.


