
REVIJA ZDRAVJE  |  17

skrbimo zase catuaba

V raziskavi na univerzi Santa 
Catarina v Braziliji so znan-
stveniki dokazali, da uživanje 
catuabe poveča produkcijo 
hormona sreče – serotonina 
– v telesu, pri čemer se spro-
šča tudi dopamin. Ta mobili-
zira energijske vire telesa, da 
smo bolj dejavni, živahni in 
dobre volje, medtem ko po-
manjkanje serotonina in do-
pamina povzroča nespečnost, 
brezvoljnost, razdražljivost, 
celo depresijo in čustveno 
praznino. Zaradi učinka na 
večjo vzdržljivost, energičnost 
in doseganje dobrih športnih 
rezultatov se uživanje catuabe 
priporoča tudi vsem športni-
kom, pa naj bodo to profesio-
nalci ali samo ljubitelji športa.

SREČA

Rastline z vsega sveta
Brazilsko drevesce za večje 
zadovoljstvo in sproščenost

Ljudje, ki so brez energije, so po-
gosto izčrpani, čustveno prazni 
in nezadovoljni na mnogih ži-

vljenjskih področjih. Če pa pomisli-
mo na Brazilce, lahko ugotovimo, 
da nam ti predstavljajo sinonim za 
energičen, topel, vesel narod, ki ga 
obkroža avra seksualnosti.

ENERGIČNI ALKALOIDI
Delež tega zadovoljstva gre za-

gotovo pripisati lubju drevesa ca-
tuabe, ki se v tradicionalni brazilski 

»Do očetovega šestdesetega leta sin pripada njemu, 
nato pa catuabi,« pravijo Brazilci. In ne, pri tem v 
mislih nimajo kakšne eksotične boginje, pač pa gre 
za do 8 metrov visoko drevo, ki izvira iz Amazonije. 
Catuaba pomeni »tisto, kar daje moč Indijancem«, in 
prav ti avtohtoni prebivalci severne Brazilije so prvi 
odkrili njeno neverjetno moč pri premagovanju 
fizične in psihične utrujenosti.
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medicini uporablja kot stimulans 
centralnega živčnega sistema in 
med drugim pripomore k večji želji 
po spolnosti. Catuaba sicer nikakor 
ni zdravilo po principu viagre, pač pa 
deluje na osnovi pozitivnih učinkov 
na razpoloženje. V lubju drevesa se 
namreč nahaja skupina treh alkaloi-
dov, ki s stimulacijo živčevja privede-
jo do večje energičnosti in zadovolj-
stva, hkrati pa zdravilne učinkovine 
pomirjajo živce, zmanjšujejo tesnob-
nost in povečajo sproščenost, kar je 
osnova za bogatejše spolno življenje. 
Za dobro počutje poleg alkaloidov 
skrbijo tudi čreslovine, fitosteroli 
in flavonoidi, ki jih sicer najdemo v 
stročnicah, oreščkih, sadju, zelenjavi, 
kavi in vinu. Te učinkovine prispevajo 
k boljšemu spominu in varujejo pred 
degenerativnimi boleznimi, poveza-
nimi s staranjem, če omenim le nekaj 
njihovih nevroloških prednosti.

ZA BOGATO  
ČUSTVENO ŽIVLJENJE

Tatuaba, Pau de Reposta in Cara-
muru, kot zdravilni rastlini pravijo lo-
kalni prebivalci, zelo ugodno vpliva 
na zdravo delovanje spolovil tako 
pri moških kot tudi pri ženskah, saj 
izboljša reproduktivni sistem. Kot je 
ugotovil britanski avtor in razisko-
valec Michael van Straten, catuaba 
kljub dolgotrajni uporabi ne povzro-
ča nobenih nezaželenih učinkov, ki jih 
lahko imajo nekatera zdravila, zato po 

Že pred več sto leti je brazilsko 
indijansko pleme Tupi odkrilo, da 
lubje catuabe vsebuje lastnosti af-
rodiziaka. Uživanje te rastline je tako 
postalo del njihove kulture, saj so jo 
redno uporabljali z namenom, da bi 
spodbudili notranje zadovoljstvo, 
obogatili čustveno življenje in si 
povečali libido. V novejšem času pa 
so odkrili še mnoge druge izjemne 
lastnosti catuabe, ki je tudi visoko 
cenjena med severnoameriškimi 
zdravilci in zeliščarji. Pri nas še ni tako 
priznana, a zaradi neverjetnih učin-
kovanj njen čas zagotovo še prihaja.

njej lahko posežejo prav vsi, ki si želijo 
sprostitve, pozitivne energije in s 
tem povezanega bogatejšega ču-
stvenega življenja, po katerem so 
znani prebivalci Brazilije.


