


Nehezen megy a keresztrejtvény? 

Elfelejt neveket, számokat? 

Mindent fel kell írnia? 

 

IDŐS KORBAN NEHÉZ MEGŐRIZNÜNK A SZELLEMI FRISSESSÉGÜNKET, DE NEM 

LEHETETLEN.  

 

MEGÉRI A FÁRADOZÁS? MINDENKÉPPEN! 

Idősebb korban nagyon gyakori, 

hogy nem csak testünk, de 

szellemünk is megkopik. Ez a 

folyamat az esetek nagyobb 

részében lassanként, észrevétlenül 

támad minket, de időnként belénk 

hasít, hogy “máskor vágott az 

eszem, most viszont mindent 

elfelejtek”.  

 

Ez különösen bosszantó tud lenni és gyakran még szégyenkezünk is miatta. 

Hiszen nincs kellemetlenebb, mint amikor egy régi ismerősünknek, vagy éppen 

unokánknak hirtelen nem ugrik be a neve. 

 

A szellemi frissesség megkopása egy bizonyos szintig természetes és kezelhető 

folyamat, amivel könnyen együtt tudunk élni. Azonban van, amikor már nem 

elég egy kis odafigyelés és alkalmazkodás, hiszen komoly életminőségbeli 

romlást élünk meg. 

  



MI ENNEK A HÁTTERE? 

 

Szellemi képességeink romlása az évek 

múlásával fokozódik. Már egész fiatalon, 

a 20-as éveink végén elkezd csökkenni 

szellemi képességünk, fogékonyságunk. 

Nemzetközi kutatások alapján nagyjából 

29 éves korunkra intelligenciánk is elkezd 

lassanként romlani, nincs ez másként 

memóriánkkal sem. 

 

Ez a romlás 50-60 éves korunkban felgyorsul. Természetes folyamat a 

sejtöregedés és a regenerációra való képesség csökkenése. 

 

 

Bővebben: 

1. A hippocampus működése gyakran romlik az évek előrehaladtával (A 

hippocampus az agy azon területe, mely az információk és emlékek 

előhívásáért felelős). 

 

2. Idővel az agysejteket védő és regenerációjukat segítő hormonok és fehérjék 

száma is hanyatlik. 

 

3. Az időskorral gyakran együtt jár a csökkent véráramlás is, ami tovább gyengíti 

a memóriát és változásokat eredményez a kognitív (szellemi) képességekben. 

 

  



MIT TEHETÜNK A SZELLEMI FRISSESSÉG MEGŐRZÉSÉÉRT, 

VISSZANYERÉSÉÉRT? 

1. LEGYÜNK AKTÍVAK, ÉRDEKLŐDŐEK 
 

Ne sajnáljuk az időt arra, hogy új információkhoz jussunk! Olvassunk könyveket, 

magazinokat, kövessük a világ eseményeit. Vegyünk részt programokban, 

kirándulásokon, előadásokon. Keressünk új élményeket. 

 

Az időskori szellemi leépülés fő oka, hogy kevesebb inger ér minket és agyunk 

lusta lesz, elkényelmesedik. Amennyiben nem használjuk izmainkat, azok is 

elgyengülnek, az eszünkkel sincs ez másként. 

 

2.  JÁTSSZUNK 
 

Márpedig vegyük komolyan a játékokat. A 

keresztrejtvény, sudoku, egyéb kirakók 

rendszeres játszása nagyszerű agytorna 

mindenki számára. Ilyenkor nem csak a 

matematikai, hanem a szóbeli 

képességeinket is trenírozzuk, fejlesszük.  

 

De ne csak a megszokott, kedvenc 

játékainkat játsszuk, hanem próbáljunk ki 

újakat is. Ez azért fontos, mert a keresztrejtvényben nagyon sokszor ismétlődik 

ugyanaz a kérdés, tehát egy idő után rutinból töltjük már ki, amely kevésbé 

hatékony.  

 

Azonban az újságosnál található szórakoztató kiadványok közül néha próbáljunk 

ki egy-egy újat. Lehet, hogy új kedvenc játékra lelünk, de ha egy új 

szabályrendszert ismerünk és értünk meg, az mindenképpen frissen tartja 

elménket, sőt, még fejleszti is azt. 

 



 

3.  OLVASSUNK 
 

Mindent. Újságot, könyveket, rövid cikkeket (mint például ez) mindenféle 

témában. Ne csak a sztár- és közéleti hírekre szorítkozzunk, hanem olvassunk 

például érdekes ismeretterjesztő magazinokat. 

 

A könyvolvasás azért hasznosabb kikapcsolódás esténként, mint a TV, mert a TV 

nagyon kényelmes, hiszen minden érzékszervünket kiszolgálja. Ezzel 

szemben a könyvben nem látjuk a helyszíneket, nem halljuk a hangokat, nem 

tudjuk, hogy szereplők mibe vannak öltözve, hanem mind-mind magunknak kell 

kitalálnunk. 

 

Ez az egyik leghatékonyabb módja képzelőerőnk ébrentartására. 

 

4.  PIHENJÜNK 
 

Ha állandóan lótunk-futunk, akkor nagy stressz éri  központi idegrendszerünket. 

Ez a stressz hatással van egész testünkre, többek között az emlékezési 

központunkat is jelentősen megterheli. Emiatt szükséges néha lazítani, 

kikapcsolódni, hogy ne csak testünk, hanem agyunk is feltöltődhessen. 

 

Ez alatt persze lehet aktív is a 

pihenés, kiránduljunk, 

olvasgassunk, kapcsolódjunk ki. 

Már az is sokat segít, ha időben az 

ágyba bújunk, vagy esténként nem 

sebtében lezuhanyzunk, hanem 

belefekszünk egy kád forró vízbe. 

 

 

 



5. EGYÜNK HALAT, IGYUNK KÁVÉT, ÉTKEZZÜNK JÓL 
 

Igen, unalmas már mindenhol azt hallani, hogy étkezzünk egészségesen. De 

azt talán nem tudja mindenki, hogy a halakban olyan zsírsavak vannak (Omega-

3), melyek rendkívül fontosak agyunk működéséhez. Noha az Omega-3 zsírok 

máshol is elérhetők, de a legjobb, ha a természetes forrásából, a halból nyerjük 

ki. 

 

A kávé miatt biztos sokan 

felszisszentek, hiszen általában 

lebeszélnek minket a 

kávéfogyasztásról. Azonban 

mértékkel lehet fogyasztani, ha 

orvosunk máshogy nem 

rendelkezik. A kávé azért is hasznos többek között, mert kutatások szerint már 

napi 2 kávé 30-60 %-kal csökkentheti a szellemi leépülés mértékét. 

 

Ennek oka az, hogy a kávéban magas az antioxidáns tartalom, mely jótékony 

hatással van az agyi folyamatokra. 

 

A kiegyensúlyozott táplálkozás nem csak testünknek, hanem elménknek is 

fontos. A megfelelő táplálkozásban a zöldségek és gyümölcsök kiemelt helyen 

szerepelnek, hiszen rengeteg vitamint tartalmaznak, amely egészségünk és 

agyunk szempontjából is lényeges. 

 

Hasznos tanács, hogy rendszeresen fogyasszuk ezeket nyers formában is, hiszen 

főzés során sok vitamintartalomtól megfosztjuk a zöldségeket. 

 

Ha ez problémát jelent számunkra, az étkezésben nagy változásokat nem 

szükséges véghez vinnünk. Ha az egészségtelen ételeket nagyrészt elhagyjuk és 

ügyelünk a megfelelő vitaminbevitelre, akkor már az is érezteti jótékony 



hatását. Óva intünk mindenkit, hogy mindenféle gyógyszert beszedjen, mindig 

egyeztessünk orvosunkkal, mielőtt gyógyszerekhez nyúlunk. 

 

Azonban elérhetőek már olyan tökéletesen természetes alapú, 

gyógynövényekből készített táplálékkiegészítők, melyek hatalmas segítséget 

nyújthatnak, hogy a megfelelő mennyiségű vitaminadagunkhoz hozzájussunk. 

 

6. MOZOGJUNK RENDSZERESEN  
 

Ahogy a táplálkozásra, erre is 

sokan csak legyintenek. Azonban 

az “ép testben ép lélek” mondást 

nyugodtan kiegészíthetjük azzal, 

hogy “éles elme”. A sportolás 

ugyanis segít minket koncentrálni, 

növeli fegyelmünket, kikapcsol, 

szórakoztat, új ingereket ad. De ennél is fontosabb, hogy az aktív véráram az 

agyunkra is jó hatással van.  

 

A diákok számára is ezért javasolják, hogy sok-sok tanulás között menjenek 

sétálni, kocogni.  

 

A sportolást persze nem csak úgy lehet űzni, mintha élsportolók lennénk. A 

hangsúly a mozgáson van és az aktivitáson. Ne mindig a legrövidebb úton 

menjünk ügyeket intézni, vagy sétáljunk egyet abban a parkban, amely mellett 

mindig csak elbuszozunk. Ha jó az idő, járjunk egyet a szabadban, 

csavarogjunk.  

 

Ez új, felfedezni való helyszínekre visz minket és még az egészségünket is 

szolgálja.  

 



Mozgás alatt nem feltétlenül 

sportot kell értenünk. A 

kertészkedés az egyik legjobb 

testmozgás idős korban! Az 

alkalmi gyümölcsszedés vagy a 

kerti munka is megteszi – ezek a 

nem túl megerőltető 

mozgásformák karbantartják 

testünket és meghosszabbítják életünket. 

 

7.  ÚJ ÉLMÉNYEK, ÚJ EMBEREK, ÚJ NYELVEK 
 

Ez mindent egyesít magában. Természetesen nem szükséges külföldi körútra 

befizetnünk, ha ezt anyagilag nem tehetjük meg (persze az lenne az igazi), 

viszont nyelvet tanulni sosem késő. 

 

A nyelviskolák nem csak fiatalok számára jöttek létre és ma már szinte 

dúskálhatunk a tanulható nyelvek között. Spanyol, angol, olasz, svéd? Próbáljuk 

elsajátítani egy nyelv alapjait egy lakossági nyelviskolában. 

 

Ha kellően motiváltak vagyunk, akkor egy nyelvvizsgára is felkészülhetünk, vagy 

célul tűzhetjük ki, hogy megértetjük magunkat egy anyanyelvi környezetben, de 

ha csak új élményre vágyunk, oda is tökéletes lehet a nyelviskola. 

 

Ma már számtalan rövid, akár 3 hónapos kurzus nyílik, mindenféle szinten, ez 

pont elég arra, hogy új környezetben, új ismerősöket szerezzünk. Ha nem 

célunk a nyelvvizsga, vagy a folyékony nyelvtudás, akkor is jó móka lehet egy 

idegen nyelven elsajátítani pár szót, betekinteni egy új, ismeretlen kultúrába. 

 

 

 

 



8.  TALÁLKOZZUNK EMBEREKKEL! 
 

 

Ha a család már messze él, vagy a 

régi barátok már elmaradnak, 

figyeljünk arra, hogy ne 

szigetelődjünk el az emberektől 

teljesen. Ne hagyjuk! Keressük az 

új lehetőségeket, alakítsunk ki 

minél több új kapcsolatot, 

keressünk új közösséget, akár 

művelődési házon, felekezeten keresztül. Őrizzük meg a szellemi fittségünket 

azáltal is, hogy beszélgetünk, találkozunk másokkal és ezáltal új élményekkel is 

gazdagodunk. Még jobb, ha gyakran találkozunk fiatalokkal is, kiválóan 

fiatalítja az elmét! 

 

9.  HAGYJUNK FEL KÁROS SZENVEDÉLYEINKKEL 
 

Ide tartozik a dohányzás elhagyása. Egy, az Egyesül Államokban, a Nemzeti 

Egészségügyi Intézet által végzett kutatás szerint a dohányosok 41%-kal 

magasabb mértékben rendelkeztek kognitív zavarokkal, mint azok, akik nem 

dohányoztak, vagy elhagyták azt.  

 

Jóllehet nehéz lemondani káros 

szenvedélyeinkről, főleg annyi év 

után, de ahhoz, hogy fittek 

maradjunk idős korban, 

mindenképp fontos letenni a 

cigarettát, s jelentősen 

lecsökkenteni, abbahagyni az 

alkoholfogyasztást. Ne gondoljuk, 

hogy ha egyszer már megpróbáltuk és nem sikerült, akkor már soha nem fog 

menni a leszokás, a változtatás. Ez is egy cél, méghozzá igen előnyös! 



 SZELLEMI ROMLÁS, DEMENCIA 

 

Gyakran összekeverik a demenciát 

(időskori elbutulást) azzal, ha csak 

idősebb korban megkopik memóriánk.  

 

A demencia orvosi kategória, ahol 

memóriánk és egyéb kognitív 

funkcióink (szellemi 

teljesítőképességünk) folyamatosan romlanak. Ez az állapot, akárcsak az 

Alzheimer-kór, rendszerint visszafordíthatatlan.  

 

Szellemünk épen tartása nem csak nekünk fontos, hanem családunk számára is 

fontos. A demencia nem gyógyítható ugyan, de hatása csökkenthető és 

kialakulása lelassítható. Ha a fenti pontok nem is mindegyikét, de egy részét 

betartjuk, akkor jó eredményeket érhetünk el. 

 

TAPASZTALATOKAT, ÉLMÉNYEKET ÉS TUDÁST SZEREZNI MINDIG ÉLMÉNY! 

 

IDŐSEBB KORBAN SEM KELL HÁTAT FORDÍTANI AZ ÚJ ÉLMÉNYEKNEK ÉS ELFOGADNI, HOGY 

MÁR SEMMI IZGALMAS NEM TÖRTÉNIK VELÜNK. 

 

PRÓBÁLJUNK NYITNI A VILÁG FELÉ ÉS HASZNÁLJUK TESTÜNK ÉS AGYUNK EGYARÁNT - 

CSAK NYERHETÜNK VELE. 

 


