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PRATARMĖ

Kiekvienas žmogus gali gyventi ilgai ir nesirgti. Bendraudami su ilga-
amžiais, mes iš jų stengiamės sužinoti ilgo gyvenimo ir sveikos senatvės 
paslaptis. Atsakymai, kuriuos išgirstame, būna įvairiausi – nuo kasdienio 
ypatingų kokteilių vartojimo iki cigarų rūkymo.

Mus žavi pranešimai, kad viename ar kitame pasaulio kampelyje gyve-
na daug ilgaamžių. Vis dėlto dažnai tokios kalbos neatspindi tikrovės. Kaip 
rodo mūsų patirtis, vienintelė tikra informacija apie sveikus ilgaamžius yra 
atkeliavusi iš Okinavos. Vakarams Okinava – tai Japonijos teritorija, pa-
tyrusi Antrojo pasaulinio karo baisumus (čia mūšiai buvo itin nuožmūs ir 
kruvini), taip pat tai yra vieta, kurioje įsikūrusi amerikiečių karinė bazė. 
Okinavos gyventojams, ypač vyresnio amžiaus, teko atlaikyti baisias so-
cialines audras, tačiau šioje saloje gyvena daug šimtamečių. Čia žmonės 
pasižymi puikia sveikata ir pagal gyvenimo trukmę pirmauja savo šaly-
je – Japonijoje. Japonijos gyvenimo trukmės rodikliai geriausi pasaulyje, 
tačiau Okinavos gyventojai šalies vidurkį lenkia. Kadangi demografinė ir 
sergamumo registracija saloje atliekama labai skrupulingai, abejoti tokiu 
įspūdingu ilgaamžiškumu nėra pagrindo. 

Kokiu mastu Okinavos gyventojų sveikatą ir ilgą amžių lemia genetinis 
veiksnys, o kokiu – aplinka ir mityba? Tiksliai atsakyti į šį klausimą labai 
sunku, tačiau esu linkęs manyti, kad genetika čia nevaidina svarbiausio 
vaidmens. Šitaip teigiu remdamasis tyrinėjimų rezultatais, kurie rodo, jog 
didžiausią įtaką sveikatingumui daro tokie gyvenimo būdo aspektai kaip 
nuolatinis fizinis aktyvumas ir socialiniai ryšiai, žinoma, ir mityba. Be to, 
kai jaunesni okinaviečiai persikrausto kitur ir ima gyventi taip, kaip įprasta 
kituose šiuolaikinės Japonijos regionuose ar Amerikoje, jų sveikata daž-
niausiai pablogėja. Juos pradeda kamuoti Vakarų pasauliui būdingos ligos 
ir negalavimai.
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R Y T Ų  S V E I K A T O S  D Ė S N I A I

Per pastaruosius keturiasdešimt metų aš daug kartų lankiausi Japonijo-
je, bet tik vieną sykį (1999 m.) buvau nuvykęs į Okinavą – kai mane ten 
pakvietė skaityti paskaitų. Man pasiūlė susitikti su vietiniais žiniuoniais 
ir sveikais senoliais, sudarė galimybę pažvelgti į jų kultūrinius ir mitybos 
ypatumus. Tada aš pirmą kartą susitikau su šios knygos autoriais ir išgirdau 
apie jų darbus. Dalykai, kuriuos spėjau pamatyti ir sužinoti per tą trumpą 
viešnagę, paskatino mane čia sugrįžti, geriau pažinti salos gyvenimą ir pa-
tyrinėti vadinamąjį Okinavos amžinos sveikatos fenomeną.

Pats pirmas susitikimas su Okinavos gyventojais man atskleidė, kad jie 
skiriasi ne tik nuo vakariečių, bet ir nuo kitų japonų. Jie kitaip atrodo, turi 
kitokius papročius, valgo visiškai kitokį maistą (pavyzdžiui, vartoja daug 
karčiojo žaliojo meliono ir geria daug ilgosios ciberžolės arbatos). Kaip su-
žinosite skaitydami šią knygą, taip gyventi gali visi. Sąlygos, kurios lemia 
gerą Okinavos žmonių sveikatą, yra labai paprastos. Tai nuolatinis fizinis 
aktyvumas, neriebus maistas (okinaviečių valgiaraščiuose vyrauja augali-
nės kilmės produktai ir žuvis), socialinis aktyvumas, visų bendruomenės 
narių palaikymas ir asmeninė atsakomybė už savo sveikatą. 

Šioje knygoje jūs nerasite stebuklingų atjaunėjimo receptų. Tiksliau, 
tas stebuklingas receptas yra gyvenimo būdas – diena po dienos, metai po 
metų. Knyga pagrįsta skrupulingai atrinktais faktais, kurie Vakarų šalyse 
dar neištirti arba tik pradėti tirti. Noriu pasveikinti autorius: supažindinę 
skaitytojus su Okinavos kultūra, jie atliko puikų darbą, kuris nurodo mums 
ilgo ir sveiko gyvenimo gaires.

Andrew Weil, M.D
Tuksonas, Arizonos valstija

P R A T A R M Ė
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I DALIS

Okinava – 
tikroji amžinos 
jaunystės šalis

Septyniasdešimties jūs dar vaikai, aštuoniasdešimties – 
tik jaunuoliai, o devyniasdešimties, kai protėviai jus pakvies 

į dangų, paprašykite jų palaukti, kol jums sukaks šimtas... 
tada galbūt pagalvosite apie tai.

Ogimoje, mielame kaimelyje, tokiame panašiame į kitus šiaurinės Oki-
navos dalies kaimelius, netoli paplūdimio stūkso akmeninis stulpas. Jame 
iškaltas posakis, kurį jūs ką tik perskaitėte. Kitados jis pasitikdavo keliau-
tojus, atvykstančius į salą, ir būtų galėjęs tapti Okinavos, vienos iš Japoni-
jos prefektūrų, valstybiniu šūkiu. Šioje saloje energijos kupini proseneliai ir 
prosenelės gyvena nuosavuose namuose, triūsia savo soduose, o savaitga-
liais bendrauja su provaikaičiais, kurie pagal vakarietiškus standartus pa-
tektų į pensinio amžiaus žmonių kategoriją. Visi jie sveiki, guvūs, socialiai 
aktyvūs ir atrodo daug jaunesni, negu yra iš tikrųjų. 

Tokie dalykai kursto mintis apie amžinos jaunystės šalį, juolab kad tam 
tikra prasme būtent taip ir yra. Okinava – tai nuostabus palmėmis apau-
gęs kraštas Riūkiū salyne, kurį sudaro 161 sala ir kuris 800 mylių tęsiasi 
nuo pagrindinių Japonijos salų iki Taivano. Dėl klestinčios faunos ir flo-
ros bei pirmapradžių atogrąžų miškų ši salų grandinė vadinama Rytų Ga-
lapagais. Kaip tik čia yra ilgiausiai pasaulyje gyvenančių žmonių namai.  
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Žmonės čia, atrodo, yra nugalėję senėjimo procesus ir tas ligas, kurios ka-
muoja visą Vakarų pasaulį. Širdies ir kraujagyslių susirgimų Okinavoje 
pasitaiko labai retai ir jie būna lengvų formų, o krūties vėžys – toks retas 
reiškinys, jog mamografija (krūtų ligų diagnostinis tyrimas) net nėra bū-
tina. Okinavos ir kitų pasaulio regionų gyventojų sergamumas parodytas  
lentelėje. 

VIDUTINĖ GYVENIMO TRUKMĖ (VGT) IR MIRŠTAMUMAS OKINAVOJE IR KAI KURIUOSE 

KITUOSE PASAULIO REGIONUOSE. 

Mirštamumo lygis nurodytas 100 tūkstančių gyventojų.

Šalis 
(regionas)

VGT
(metai) Mitybos schema Širdies

ligos Vėžys Insultas Visos 
priežastys

Okinava 81,2
Rytietiškos ir 

vakarietiškos de-
rinys  18 97 35 335

Likusi 
Japonija 79,9 Azijietiška 22 106 45 364

Honkongas 79,1 Azijietiška 40 126 40 393

Švedija 79,0 Šiaurietiška 102 108 38 435

Italija 78,3 Viduržemio 
jūros 55 135 49 459

Graikija 78,1 Viduržemio 
jūros 55 109 70 449

JAV 76,8 Amerikietiška 100 132 28 520

Šaltiniai: Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenys (1996 m.); 
Japonijos sveikatos apsaugos ir gerovės ministerijos duomenys (1996 m.).
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Kad geriau suvoktumėte šio reiškinio esmę, įsivaizduokite tipišką mies-
tą, turintį 100 tūkstančių gyventojų. Jei toks miestas būtų Okinavoje, jame 
(esant normalioms aplinkybėms) nuo išeminės širdies ligos per metus mir-
tų tik aštuoniolika žmonių. Jei tai būtų Jungtinių Valstijų miestas, jame dėl 
minėtos priežasties mirtų šimtas žmonių. 

1990 metais vidutinės gyvenimo trukmės rodiklis Okinavoje viršijo ab-
soliutų numatomos gyvenimo trukmės lygį, kurį nustatė Japonijos moksli-
ninkai. Taigi žmogaus gyvenimo ribos turi būti išplėstos jau vien dėl neįti-
kėtino Okinavos žmonių ilgaamžiškumo. Galbūt nėra atsitiktinumas ir tai, 
kad šis salynas Rytų Kinijos jūroje plyti toje pačioje geografinėje zonoje, 
kurioje, jei tikėsime senovės kinų istoriniais tekstais, buvo „laimingų ne-
mirtingųjų šalis“ – Šangrila.

Nemirtingumas, amžina jaunystė ir puiki sveikata – tai tokie viliojantys 
dalykai, kad dauguma kultūrų apie juos kūrė mitus ir legendas. Vakaruose 
jokia istorija negali prilygti Džeimso Hiltono (James Hilton) pasakojimui 
apie Šangrilos šalį, kurią jis išgalvojo ir aprašė knygoje „Prarastas horizon-
tas“ (Lost Horizon). XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetį knyga buvo ekra-
nizuota ir tapo klasika. Džeimso Hiltono Šangrila – tai rojus žemėje, į kurį 
galima patekti tik pro vartus, esančius snieguotuose Tibeto kalnuose. Toje 
šalyje, tame rojuje, gyvenimo trukmė matuojama šimtmečiais, o ne dešim-
tmečiais. Bet vos gyventojai iš jos išvyksta, per kelias akimirkas pasensta ir 
miršta. Knygos herojus šią liūdną tiesą sužinojo pernelyg vėlai, kai iš Šan-
grilos pabandė išsigabenti savo gražuolę šimtametę mylimąją. Po kelių mi-
nučių, praleistų realiame pasaulyje, nuostabioji ilgaamžė griuvo ant žemės 
ir virto dulkėmis.

Džeimso Hiltono Šangrilos šalies ilgaamžiai yra literatūrinė išmonė, o 
štai šimtamečiai Okinavos gyventojai egzistuoja iš tikrųjų. Galbūt jie nėra 
tokie gražūs kaip pagrindinių vaidmenų atlikėjai filme „Prarastas horizon-
tas“, tačiau jais negalima nesižavėti. Daugelis jų pagal savo metus atrodo 
neįtikėtinai jaunai. Šių žmonių grakštūs kūnai ir šviesūs protai. Jie daug kuo 
domisi ir apskritai pasižymi tuo jaunatvišku įkarščiu, kurio mes visi taip 
aistringai trokštame.

Mes, žinoma, jau ne kartą girdėjome pasakojimų apie tikrąją amžinos 
jaunystės šalį. XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje amerikiečių vaizduotę 
pavergė trys istorijos, kurioms žiniasklaida skyrė itin daug dėmesio. Visais 
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trimis atvejais buvo kalbama apie senolius, kai kada sulaukiančius net 168 
metų amžiaus. Neva tokie žmonės gyvena Kaukazo kalnuose, Hunzos slė-
nyje šiauriniame Pakistane ir Vilkabambos kaime Ekvadoro Anduose. Tai 
buvo nuostabios pasakos... deja, jos nepasitvirtino. Tikrovė pasirodė kitokia. 

Pirmiausia pakalbėkime apie Kaukazo ilgaamžius. Kaukazo regionas 
apima trijų buvusių Sovietų Sąjungos respublikų – Gruzijos, Armėnijos ir 
Azerbaidžano – teritorijas. Buvo tvirtinama, kad šiame regione gyvena ne-
įtikėtinai daug ilgaamžių: apie 5 tūkstančiai žmonių, peržengusių 100 metų 
ribą, o tai yra maždaug 50 asmenų 100 tūkstančių gyventojų. Šis skaičius 
viršijo visus iki tol žinotus rodiklius. Bėda ta, kad tik menka tų žmonių 
dalis turėjo gimimo liudijimus. Ir nors jų amžių dokumentiškai patvirtino 
Tbilisio Gerontologijos centras, iki 1917 metų Gruzijoje ir kitose Kaukazo 
regiono respublikose centralizuotos gimimų registracijos sistemos nebuvo. 
Duomenys apie gimimą ir mirtį būdavo įrašomi į bažnytines knygas, deja, 
dauguma to regiono bažnyčių iškart po revoliucijos buvo sunaikinta. Kas iš-
liko – tai santuokos metai, prisiminimai apie ryškius įvykius, kai kada durų 
staktose ar sienose įbrėžtos datos, patvirtinančios amžių, bet visa tai nėra 
patikimi informacijos šaltiniai.

Tačiau 1973 metais žurnale National Geographic pasirodė straipsnis, ku-
ris informaciją apie Kaukazo ilgaamžius pateikė kaip tikrą faktą. Tai sukėlė 
didžiulį žiniasklaidos susidomėjimą. Įvairių šalių žurnalistai ėmė veržtis į 
Kaukazą norėdami savo akimis įsitikinti, ar ten tikrai tiek daug ilgaamžių. 
Tos dienos tapo „auksinėmis“ sovietams, kurie troško pasigirti savo perga-
lėmis. Amerikietiško jogurto gamintojai taip pat žėrėsi pelnus, apie kokius 
pirmiau nė nesvajojo, mat rūgpienis pasirodė esąs pagrindinis Kaukazo gy-
ventojų valgis. Viena išradinga kompanija sukūrė reklaminį filmuką apie 
šimtametę senolę, kuri švelniai žnaibė savo aštuoniasdešimtmečio sūnaus 
skruostą ir vertė jį valgyti rūgpienį.

Šis filmukas tapo toks populiarus, jog kompanija nusprendė žengti kitą 
žingsnį ir sukurti filmą apie ilgaamžę motiną ir jos sūnų, kuriam jau sukako 
šimtas metų. Atrodė, kad rasti tokią porą regione, turinčiame 5 tūkstančius 
ilgaamžių, bus visai nesunku. Būtent tada sovietinis Šangrilos variantas ėmė 
byrėti. Nors buvo skrupulingai išnaršytas visas regionas, bet taip ir nepa-
vyko rasti gyvos moters, turinčios šimtametį sūnų. Be to, tuo metu Vakarų 
šalių demografai, antropologai ir gerontologai, atlikę kruopščius tyrimus į 
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sovietinę legendą apie Kaukazo ilgaamžius pažvelgė kitu žvilgsniu. Jie galų 
gale padarė išvadą, kad jokio ilgaamžiškumo fenomeno nėra. O kas tada 
yra? Yra tik fantazijos, muilo burbulas, kurį išpūtė sovietiniai gerontologai 
ir kurį palaikė Kaukazo gyventojai – mat jiems labai patikdavo pasakoti ne-
būtus dalykus, ypač užsieniečiams. Tai nereiškia, kad tie žmonės turėjo ko-
kių nors piktų kėslų, veikiau jie su malonumu žaidė tam tikrą žaidimą. Pa-
vyzdžiui, buvo tokia Khafa Lazurija, judri smulkutė moteris žilais plaukais, 
degtinės mėgėja ir aistringa rūkorė. Jai tas žaidimas sekėsi itin gerai ir ji 
sparčiai „senėjo“ – iš pradžių pareiškė, kad jai 130 metų, o kitais metais pa-
sakė, jog 140.  Kai kurie vyrai, jaunystėje norėdami išvengti tarnybos armi-
joje, gerokai „pasisendindavo“. Kitiems norėjosi pagarbos, susijusios su am-
žiumi, be to, jiems patiko, kad juos visi laiko vyriausiais kaimo žmonėmis. 
Pavyzdžiui, kai toks Širalis Mislimovas pasiskelbė esąs 168 metų amžiaus, 
su jo atvaizdu buvo netgi išleistas pašto ženklas! Yra dar viena aplinkybė: is-
torijų apie ilgaamžius labai padaugėjo valdant Stalinui. Mat visi žinojo, kad 
jam patiko klausytis pasakojimų apie tautiečius, sulaukusius žilos senatvės, 
tad žmonės ėmė kurti pasakas norėdami įtikti diktatoriui. 

Tarp garbingo amžiaus Kaukazo gyventojų buvo nemažai stiprių, sveikų 
žmonių, tačiau nepasitvirtino nė vienas pareiškimas apie jų neįtikėtiną ilga-
amžiškumą. Gyvenimo trukmė, būdinga kuriam nors šalies regionui, negali 
labai skirtis nuo vidutinės šalies gyvenimo trukmės, o šis rodiklis Sovietų 
Sąjungoje buvo prastesnis negu Vakarų kraštuose.

Panaši istorija apie Hunzos slėnio gyventojus. Tiesa, reikia pasakyti, kad 
tame Pakistano regione daug kas iš tiesų primena Šangrilą: kvapą gniau-
žiantys kraštovaizdžiai, malonus klimatas, švieži vietinės gamybos maisto 
produktai, pagarba senolių išminčiai. Tačiau paaiškėjo, kad juridiškai pa-
tvirtinti Hunzos slėnio gyventojų amžių yra dar sunkiau negu kaukazie-
čių. Ten nebuvo jokių gimimo ir mirties liudijimų, jokių ligų istorijų, jokių 
gyventojų surašymo duomenų. Didžioji Hunzos slėnio gyventojų dalis iki 
pat XX amžiaus vidurio buvo visiškai neraštinga ir jokios statistikos niekas 
nevedė. O kas tada paskatino kalbas apie Hunzos šimtamečius? Tai buvo tik 
žodinės apklausos apie žmonių amžių. Apklausas čia atliko anglų valdinin-
kai, kai šis regionas dar buvo Anglijos kolonijų dalis. Kai kurie atsakymai 
liudijo apie nepaprastą vietos gyventojų ilgaamžiškumą, tačiau tokia grynai 
žodinė informacija nėra patikima. 
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Iš esmės su tokia pačia problema tyrėjai susidūrė ir Vilkabambos kai-
me, esančiame Ekvadoro Anduose. Nors ataskaitos apie gyvenimo trukmę 
iš pirmo žvilgsnio buvo panašios į tiesą, tačiau nuodugniau patyrinėjus pa-
sirodė esančios fikcija. Pirmosiose ataskaitose buvo minimi 9 asmenys, su-
laukę daugiau kaip 100 metų. Kadangi kaime gyveno 819 žmonių, tai reiškė, 
kad tarp 100 tūkstančių gyventojų tokių ilgaamžių būtų 1100. Tikras ge-
rontologinis stebuklas! Tačiau niekas nerado nė vieno ilgaamžio. Kaime iš 
tiesų buvo daug senolių, bet tai visiškai natūralus reiškinys: ieškodami dar-
bo, jauni žmonės tiesiog buvo išvykę į miestus. Vilkabamba buvo toks pat 
„ilgaamžių rojus“ kaip Florida arba koks kitas Amerikos ar Vakarų Europos 
regionas – ne daugiau. 

O dabar grįžkime į Okinavą. Tai yra itin savitas Šangrilos tipas. Šios 
salos gyventojų amžių patvirtina neginčijami faktai. Duomenys apie puikią 
okinaviečių sveikatą ir ilgą gyvenimą yra pagrįsti dvidešimt penkerius me-
tus trukusių mokslinių stebėjimų rezultatais, kuriuos surinkome, patikri-
nome ir apibendrinome. Mes skrupulingai tyrėme visus Okinavos senolius, 
atlikome jų medicinines apžiūras ir kruopščiai dokumentavome gaunamus 
duomenis. Mes savęs neapgaudinėjome. Tai buvo mokslo tiriamasis darbas, 
kurio rezultatas – patikimi faktai.   

Kiekviename Okinavos mieste ir kaime egzistuoja šeimų registravimo 
sistema –atitinkamose knygose nuo 1879 metų kruopščiai fiksuojami visi 
duomenys apie gimimus, santuokas ir mirtis. Šie duomenys patikimai liudi-
ja, kad Okinavoje yra didžiausia pasaulyje ilgaamžių žmonių (peržengusių 
100 metų ribą) koncentracija.

Šioje 1,3 milijono gyventojų turinčioje saloje gyvena 400 asmenų, sulau-
kusių šimto ir daugiau metų, o tai yra 34 žmonės 100 tūkstančių gyventojų. 
Daugelis jų pasižymi gera sveikata, jie aktyvūs ir savarankiški. Jungtinėse 
Valstijose šis rodiklis yra nuo 5 iki 10 ilgaamžių 100 tūkstančių gyventojų, 
be to, dauguma senyvų amerikiečių negali pasigirti stipria sveikata. Okina-
vos moterų vidutinė gyvenimo trukmė yra 86 metai, o vyrų – 78 (dar vienas 
pasaulio rekordas). Okinaviečių mirties priežastis dažnai būna tiesiog sena-
tvė, nes net skrodimai neparodo jokių aiškių patologijų. 

Akivaizdu, kad Okinavos gyventojai yra radę amžinos sveikatos receptą, 
kurio žmonės įnirtingai ieškojo ir senovės Kinijos laikais, ir konkistadorų 
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epochoje, ir senstant „beibibumeriams“ (tai yra amerikiečių karta, susifor-
mavusi per gimimų bumą 1946 – 1964 metais). Okinaviečiai gyvena pagal 
evoliucinės biologijos dėsnius, kurie leidžia žmogui sulaukti 120 metų am-
žiaus. Bet mums, vakariečiams, toks amžius tėra svajonė. Dauguma mūsų 
geros sveikatos ir fizinio aktyvumo kulminaciją pasiekiame tarp dvidešim-
tųjų ir trisdešimtųjų gyvenimo metų. Paskui imame silpti ir sulaukiame 
septyniasdešimties būdami praradę 60% kvėpavimo galių, 40% inkstų ir 
kepenų potencialo, 15 – 30% kaulų audinių ir 30% fizinės jėgos. 

Jei atsirastų vaistai, kurie 80% sumažintų sergamumą hipertonine liga 
bei krūties ir prostatos vėžiu, o mūsų gyvenimo trukmę pailgintų 5 – 10 
metų, tai būtų didžiausias šiuolaikinės medicinos laimėjimas. Būtent tai dėl 
savo gyvenimo būdo yra pasiekę Okinavos gyventojai. Senatvės dauguma jų 
sulaukia būdami visiškai sveiki. 

Vadinasi, tokių galimybių turime ir mes. Ir net jei kol kas senėjimo pro-
ceso nesugebame sustabdyti, jį galime sulėtinti. Sveikatos blogėjimas, pa-
prastai siejamas su „normaliu senėjimu“, nėra neišvengiamas dalykas. Mes 
galime gyventi 10 – 15 metų ilgiau ir atrodyti jaunesni, jaustis gyvybingi, 
būti sveiki. Galime džiaugtis artėjančia senatve, o ne bijoti jos. Galime labai 
ilgai mėgautis gera sveikata, jei tik gyvensime taip, kaip gyvena Okinavos 
žmonės. Jei imsime vykdyti Okinavos programą. 

Okinavos programa – tai unikalus požiūris į sveikatą ir gyvenimą, grįs-
tas rytietiškomis tradicijomis ir išmintimi. Programa apima salos gyventojų 
mitybos režimą, fizinį aktyvumą, taip pat – jų psichinę ir dvasinę veiklą, 
kuri padeda suvaldyti stresą. Tai ir sudaro tikrąją Šangrilos, amžinosios jau-
nystės šalies, paslaptį. Jau vien Okinavai būdinga mityba yra galinga prie-
monė, padedanti visą gyvenimą išsaugoti gerą sveikatą. Nekaloringas, daug 
„lėtųjų“ angliavandenių turintis racionas, kuriame vyrauja augalinės kilmės 
produktai, ne tik atitinka JAV Nacionalinio vėžio instituto bei daugelio au-
toritetingų mokslinių ir medicininių organizacijų rekomendacijas, bet jas ir 
pranoksta. Šis racionas saugo nuo visų degeneracinių susirgimų ir padeda 
palaikyti puikią fizinę formą. Be to, reikia pridurti, kad okinaviečių maistas 
yra nepaprastai skanus ir Vakarų gyventojai prie jo skonio lengvai prisitai-
ko. Tai nuostabi dieta, kurios laikytis galime mes visi!

Okinavos gyventojai visus taip pat pranoksta fiziniu krūviu. Daugu-
ma mūsų suvokiame, kad fizinis aktyvumas gerina sveikatą, bet reguliariai 
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mankštinasi mažiau kaip 40% amerikiečių. Okinavoje viskas kitaip. Čia 
fizinis krūvis – tai kasdienybės dalis. Išties rytietiškas požiūris! Okinavos 
gyventojai nuolat rūpinasi visais trimis fizinės sveikatos komponentais: 
anaerobiniu krūviu, lankstumo lavinimu ir aerobiniu krūviu. Pirmiausia 
jie tai įgyvendina kovos menų pratybomis (šis dalykas kultivuojamas daug 
šimtmečių) ir tradiciniais šokiais (kurių Okinavos vyrai ir moterys mokosi 
nuo mažų dienų), taip pat darbu sode ir pasivaikščiojimais. Be to, jų fizinis 
aktyvumas yra glaudžiai susijęs su dvasiniais principais. Jie tiki, kad gerą 
sveikatą palaikyti padeda gyvybinė energija ki (či) ir darnūs santykiai su 
gamta. Tai yra dar vienas dalykas, kurio iš okinaviečių galėtų pasimokyti 
Vakarų gyventojai. 

Šioje saloje dvasingumas yra persmelkęs visas gyvenimo sritis, nesvar-
bu, ar jį išreiškia fiziniai pratimai, ar gyvenimo būdas. Okinavos programo-
je unikaliai dera daoizmas, gamtos garbinimas, konfucionizmas, natūralus 
dvasingumas ir senosios tradicijos.

Okinavos filosofija skatina savitarpio pagalbą: jei kas nors patiria nesė-
kmę, nesvarbu, dėl kokios priežasties, jam būtinai reikia padėti. Šia besąlygiš-
ka nuostata yra pagrįstas ir juimaru, arba abipusiškumo, principas. Principo 
ištakos siekia senus laikus, kai visi kaimų gyventojai kartu atlikdavo sėjos ar 
derliaus nuėmimo darbus. Tokia savitarpio pagalba būdavo gyvybiškai svar-
bi. Tam tikra prasme juimaru atitinka „padėk savo kaimynui“ taisyklę, kuri 
seniau galiojo (ir kai kur tebegalioja) Vakarų šalyse. Tokie tarpusavio santy-
kiai – didžiulė jėga. Jie padeda žmonėms tvirčiau jaustis ir labiau pasikliauti 
savimi. Šį principą galima įdiegti kiekviename pasaulio kampelyje.

Dar viena svarbi Okinavos programos ypatybė yra jos sąsajos su senai-
siais rytietiškais ir šiuolaikiniais vakarietiškais gydymo būdais. Kitaip ta-
riant, pasitelkiamos ir naujos mokslinės strategijos, ypač ligų valdymo bei 
susirgimų rizikos mažinimo srityje, ir senovinės tradicijos, įskaitant gydy-
mą žolelėmis bei dvasiniais metodais. Okinavos programa pabrėžia žmo-
gaus asmeninę atsakomybę už savo sveikatą ir kartu moko, iš kur semtis 
gyvybinių galių. Reikia ne tik stengtis įveikti ligą, bet ir tinkamai gyventi 
– tik taip galima siekti optimalios fizinės, psichinės ir dvasinės sveikatos. 

Pagrindinis argumentas prieš tam tikrą mitybos režimą, fizinį krūvį, 
dvasingumą ir kitus Okinavos programos elementus, mažinančius susirgi-
mų riziką, yra įsitikinimas, jog viską lemia genai. Jei sveikata priklauso nuo 
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genetinio kodo, kam dar stengtis? Šis įsitikinimas – jau atgyvena. Penkis pa-
skutinius dešimtmečius vykdytų įvairių tyrimų rezultatai aiškiai rodo, kad 
mūsų sveikatos būklę ir gyvenimo trukmę sąlygoja tai, kaip mes gyvename, 
ką valgome, kaip elgiamės, kaip mąstome ir kuo tikime. 

Pakeitę gyvenimo būdą, mes galime pakeisti tuos dalykus, kurie atrodė 
nulemti genetiškai. Galime sėkmingai žaisti gyvenimo žaidimą net ir tada, 
kai Motinos Gamtos įteiktame kortų rinkinyje nėra kozirių. Lošimo sėkmę 
ar nesėkmę lemia ne pačios kortos, o mokėjimas lošti. Okinavos gyvento-
jai moka tai daryti, todėl gerina sveikatingumo ir ilgaamžiškumo rekordus. 
Kita vertus, okinaviečiai, užaugę užsienyje arba palikę gimtąją salą, perėmę 
naujus įpročius ir atsisakę tradicinio gyvenimo būdo, netenka savo Šangri-
los globos. Juos užpuola ligos, būdingos naujų vietų gyventojams. Žinoma, 
jų sveikatos kokybė suprastėja, gyvenimo trukmė tampa trumpesnė.

Apsaugą nuo ligų ir ilgaamžiškumą garantuoja tas gyvenimo būdas, ku-
ris vyrauja Okinavoje. Tą patvirtina daugybė medicininių ir mokslinių fak-
tų. Mūsų tyrimai parodė, kad Okinavos programa veiksmingai blokuoja fi-
ziologinius mechanizmus, kurie skatina tokius pragaištingus procesus kaip 
ląstelių pažeidimai, sukelti laisvųjų radikalų. Tai ląstelių senėjimo priežastis. 
Dėl šios priežasties ląstelėse prasideda vėžiniai procesai, taip pat ant krau-
jagyslių sienelių ima kauptis cholesterolis. Apie tai išsamiau pakalbėsime 
vėliau, dabar tik paminėsime, kad tokie sutrikimai Okinavos gyventojams 
yra nebūdingi. Nustatyta, jog šios salos senolių kraujagyslių būklė – kaip 
jaunų žmonių. Neįtikėtina! Nepaprastai maža širdies ligų ir insulto rizika. 
Tokia pat maža ir hormonų sąlygotų piktybinių navikų rizika. Pieno liau-
kos, kiaušidės, prostata, tiesioji žarna – viskas sveika! Okinaviečių stiprūs 
kaulai, aštrus protas, grakšti figūra, puikus psichinis ir dvasinis nusiteiki-
mas. Paprasčiau kalbant, Okinavos gyventojai – labai sveiki žmonės. Visiš-
kai akivaizdu, kad iš jų yra ko pasimokyti.

Apie nepaprastą Okinavos gyventojų sveikatą kalbos sklinda nuo seno 
(pavyzdžiui, kinų legendos apie šią ir kaimynines salas siekia III a. prieš 
Kristų), vis dėlto šio reiškinio iki šiol niekas rimtai netyrinėjo. Tiesa, kai ku-
rie Jungtinių Valstijų mokslininkai apie jį žinojo, kadangi Okinavoje buvo 
didžiausia Tolimuosiuose Rytuose amerikiečių karinė bazė ir žinios apie 
vietinius gyventojus pasiekdavo pačią Ameriką, bet finansuoti toli Ramia-
jame vandenyne esančios „nežinomos salos“ tyrinėjimų niekas neskubėjo, 
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juolab kad pagrindinis tų tyrinėjimų objektas turėjo būti ligų profilaktika ir 
ilgaamžiškumas – tuo metu nelabai populiarios temos. Galų gale Okinava 
juk taip toli ir nuo kitų Japonijos salų. Japonijos salyną nuo Okinavos ski-
ria Rytų Kinijos jūra, be to, bendrauti trukdo kalbos ir kultūriniai barjerai. 
O Okinavos gyventojams gera sveikata ir ilgaamžiškumas buvo pernelyg 
įprasti ir savaime suprantami dalykai. Jie nemanė, kad tai yra kas nors ne-
paprasta, ir niekam tuo nesigyrė. 

Laimė, šiuo metu Okinavos programa yra sulaukusi pelnyto pripaži-
nimo. Kai mudu su broliu prieš septynerius metus atvykome į Okinavą ir 
ėmėme drauge su daktaru Makotu Suzukiu vykdyti tyrimus, turėjome labai 
nedaug lėšų. Šiek tiek pinigų skyrė Kanados Medicininių tyrinėjimų taryba, 
kitus vargais negalais gavome iš privačių šaltinių. Mes nusprendėme paieš-
koti atsakymų į svarbiausius su sveikata ir ilgaamžiškumu susijusius klausi-
mus. Kukli pradžia laikui bėgant virto tarptautiniu bendradarbiavimu. Tada 
jau sulaukėme vyriausybinių ir nevyriausybinių fondų finansinės paramos. 
Istorija tęsiasi, į daug klausimų jau atsakyta ir su tais atsakymais mes nekan-
traujame supažindinti ir jus.

Savo tyrimais mes siekėme nustatyti biologinius, psichologinius ir dva-
sinius Okinavos žmonių gyvensenos aspektus, kruopščiai aprašyti tradi-
cinius sveikatos puoselėjimo būdus ir juos paskleisti Vakarų pasaulyje. Ši 
knyga yra įrodymas, kad mums tai pavyko. Knyga skirta tiems, kurie trokš-
ta teigiamai pakeisti savo sveikatą ir gyvenimo būdą, nesvarbu, koks būtų 
konkretus siekis – atsikratyti riebalų sluoksnio, pagerinti fizinę formą, pa-
didinti atsparumą stresui, sumažinti širdies ligų ir vėžio riziką ar tiesiog 
atrasti gyvenimo prasmę. Kviečiame susipažinti su tomis vienos grandinės 
grandimis, kurios sieja Okinavos ilgaamžius ir kurios padės jums gyventi 
sveikai, ilgai ir džiaugsmingai. 

Mūsų tikslas – parodyti jums kelią į Šangrilos žemę, kurioje nėra ligų ir 
kančių. Knygoje siūlomas keturių savaičių planas – tai nuoseklus sveikatos 
gerinimo receptas, apimantis visus Okinavos programos aspektus: nuo mi-
tybos režimo ir fizinių pratimų iki dvasingumo ir bendrystės jausmo puo-
selėjimo. Dabar, kai esame įžengę į naują tūkstantmetį, mums reikia kito-
kios mąstysenos, kitokio požiūrio į gyvenimą, kitokių sveikatos gerinimo 
ir kūno stiprinimo būdų. Mes tikime, kad atėjo laikas Okinavos programą 
paversti Vakarų pasaulio gyvenimo dalimi.           
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II DALIS

Tyrinėjimai, 
trukę dvidešimt 

penkerius metus
Senovėje žmonės gyvendavo ilgiau nei šimtą metų, 

jie išlikdavo darbingi ir sveiki.
– Geltonojo imperatoriaus kanonų knyga

DARBO PRADŽIA
Kai mudu su broliu pirmą kartą atvykome į Okinavą, aplankėme pre-

fektūros muziejų ir ten pamatėme seną varinį varpą, kabantį tamsiame pa-
talpos kampe. Varpas vadinasi Bankoku Šinrio No Kane (Tiltas tarp tautų). 
Kažkada jis kabojo priešais pasitarimų salę Šuri tvirtovėje, kurioje buvo 
Riūkiū salyno karaliaus rezidencija. Varpe, nulietame 1458 metais, išgravi-
ruoti senieji kinų rašmenys. Įrašo turinys toks:

Pietinėse jūrose esančios Okinavos geografinė padėtis labai palanki. Jos 
tauta perėmė Korėjos išmintį ir su nauda visiems itin skrupulingai vys-
to kaimyniškus santykius su Kinija ir Japonija. Būdama tarp šių dviejų 
tautų, sala yra tobula vieta, kurioje gyvena nemirtingieji (horai-dzima). 
Laivai padėjo Okinavai tapti tiltu tarp dviejų žemių, joje gausu neregėtų 
prekių ir nuostabiausių brangenybių.


