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A Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület lapja

Hetek óta kerint a világhálón több olyan híradás, miszerint

be akarják tiltani a
gyógynövényeket
az egész világon.
Engedjék meg, hogy feltegyem kérdéseimet ezzel kapcsolatban. Kíváncsi lennék
rá, hogyan lehet megtiltani
az erdőben a növényeknek,
hogy nőjenek? Ki fogja
egyesével kiirtani a lenmagokat, a körömvirág termését, kiásni
az utolsó katánggyökeret? Ki fogja
elérni és hogyan,
hogy az emberek
ne keressék tovább a boltokban
a kamillát? A borsmentát? A kakukkfüvet? Ki fogja őket
meggyőzni arról, hogy a
körülöttük termő növények
semmire sem használhatók?
Nehéz egy átlagembernek véleményt formálni a világban
zajló folyamatokról, és ennek a kis újságnak nem célja
a politizálás. De ahhoz, hogy

továbbra is jó szívvel tudjam
ajánlani a gyógynövényeket,
szükség van arra, hogy gyógy-

Szerkeszti:
Lopes-Szabó Zsuzsa

nem lehet bennünket olyan
szinten befolyásolni, hogy
megvegyük azt, ami rossz nekünk, hogy részt vegyünk a
saját kiirtásunkat célzó kampányban. Meg tudjuk védeni magunkat!
A tisztánlátás azt jelenti, hogy van véleményünk, és ahhoz
ragaszkodunk. Azt
is jelenti, hogy hoszszas mérlegelés után
választunk valamit.
A baj akkor kezdődik,
ha már nincs miből választani.

növényeket lehessen gyűjteni, vásárolni és használni!
Nem hiszek a világméretű,
emberek kiirtását célzó összeesküvésekben. Azt gondolom,

Hát ezt ne hagyják, kedves
Olvasóim. Kérem, hogy a
gyógynövények védelmében
minél többen írják alá azt a
petíciót, ami ezen a címen
található:
w w w.gopetition.com/
petition/39757.html
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A teakészítés általános szabályai
Internetes levelesládánkba
rendre érkeznek kérdések arra
vonatkozóan, hogyan kell elkészíteni a gyógyteákat.
Vannak általános szabályok,
amelyeket ismerni kell a helyes eljáráshoz.

vényeket, pl. a zsurlót. Hideg
áztatásal készülnek a nyálkatartalmú növények, mint
pl. a mályva,
a kankalin.
Ezeket

A gyógyteákat készíthetjük virágból, levélből, gyökérből,
termésből és kéregből. A virágot,
levelet, hajtásvéget
forrázzuk. Egy adag
3 gramm, egy csapott
evőkanálnyi mennyiség, ezt kell leönteni
2,5 dl forrásból
levett tiszta vízzel. Utána le kell
fedni, majd állNem szabad a teakészítéshez fém
ni hagyni 15-20
eszközöket használni, mert egyes
percig. Ha kicsit
anyagok gyógyhatását semlegesíti a
több ez az idő,
fém. A vizet lehet fém teaforralóban
az nem baj, de ha
melegíteni, de amivel a növény köz1 óránál tovább
vetlenül érintkezik (szűrő, csésze),
hagyják ázni, akaz ne készüljön fémből.
kor már ne igyák
meg, inkább készítsenek frisset.
A gyökereket,
kérgeket, a termést főzzük, 4-5 órán át áztatjuk.
általában 5-10 percig. A ka- A csipkebogyó C-vitamin
tángot is főzni kell, mivel tartalma elbomlik 60 0C fekemény szerkezetű a szára, lett, ezért szintén hideg vízcsak így oldódik ki belőle a ben áztatjuk 5-6 órán át.
hatóanyag. Főzéssel készítjük A fehér fagyöngyöt mészmenmég a kovasav tartalmú nö- tes hideg vízben kell 12 órán
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át áztatni, célszerű este
beáztatni, reggel meginni a
teáját.
Ízesítést nem ajánlunk. Ha
azonban élvezeti teaként iszszák a teát, akkor tehetnek
bele mézet, citromot. De
sohasem forró teába! A méz
fontos enzimjei, a citrom
C- vitaminja 40 fok felett
elbomlanak, várjanak tehát,
míg langyosra hűl a tea. A
méz gyógyhatása fontos tényező, soha ne édesítsék a
teájukat cukorral. Azonban
a méz savasít is, ha valakinek
sok a gyomorsava, akácméz
fogyasztását ajálnom.
A teákat mindig frissen
készítsék. A tisztító teákat
éhgyomorra, a vízhajtókat
napközben elkortyolva, a
hashajtókat, nyugtatókat
este igyák. Emésztésjavításra étkezés után 15 perccel,
étvágyjavításra evés előtt 30
perccel igyanak teát.

Gyógyteák kismamáknak
A Babaváró program sikere
irányította a figyelmünket
arra a tényre, hogy a boldog
gyermekváró időszak alatt is
szeretnék a kismamák problémáikat természetes módon
orvosolni.
Mindig óvatosságra intjük az
anyukákat, hiszen a magzatnak nincs különálló vérkeringése, a baba az édesanya vérkeringésébe kapcsolódva jut
táplálékhoz, oxigénhez. Így
közvetlenül szívja fel az anya
vérén keresztül mindaz, amit
a mama fogyaszt, ezért erős
hatású gyógyteákat nem
ajánlunk.
A terhesség korai szakaszában a leggyakoribb
probléma a reggeli roszszullét. Jól csökkenthető a hányinger
hideg borsmenta
vagy kamilla
teával, melyet
éhgyomorra kell
inni. Este el lehet készíteni,
reggel meginni,
mikor szükséges. Ízesíteni ebben az esetben sem
kell. Sokat segít
a lassú felkelés,
egy-egy falat száraz keksz vagy
egy darabka

üres kenyér.
A későbbi szakaszban gyakori
a vizesedés, különösen a lábon. A sószegény diéta sokat
segíthet, de enyhe vízhajtókat
is lehet inni, ilyen pl. a bodza, a hársfavirág, a galagonya, esetleg az apróbojtorján.
Napközben elkortyolva igyák
egy-egy csészével, semmiképp
sem este.
A gyomorégés is kitűnően
kezelhető a borsmentával,
köménymaggal, ánizsmag gal. Ét ke zé s
után 15 perccel
igyák meg. Jót tesz
a lassú evés, a kis
falatok, melyeket
jól meg kell rágni.
Székrekedésre
legjobb szívvel
a lenmagot
ajánlom. Egy
kanál jól megrágott lenmag
(pl. a reggeli
joghurtban) a
napi rostszükségletet is fedezi,
könnyű és rendszeres székletet
csinál. Kerülni
kell az alhasi
vérbőséget okozó
hashajtókat, melyek vetélést okozhatnak!

A terhesség második felében
tanácsos inni a málnalevél
teát napi egy csészével. Kellemes ízű teája erősíti a méhfalat, előkészíti a könnyű szülést. A szülés alatt is lehet inni,
megelőzi a vérrögök képződését. Szülés után segíti a méhizmok összehúzódását, serkenti
a tejelválasztást.
Idegesség esetén nem árthat
egy-egy csésze citromfűből
készült tea. Napközben bármikor fogyasztható. Bár enyhe
altató hatása is van, mégsem
ajánlom este meginni a nyugodt éjszakai pihenés érdekében.
A terhességi diabéteszt kizárólag diétával tanácsos
kezelni. A cukorbeteg diéta
alapjában az egészséges táplálkozással egyenlő, és mivel
amúgy sem ajánlott a túlzott
testsúlygyarapodás, figyeljenek a kalóriákra. Kerüljék az
édességek, cukros üdítők, a fehér lisztből készült, értéktelen
péksütemények fogyasztását.
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Szívbetegségek
Legfontosabb szervünk, testünk
motorja a szív. Mindig aktuális
téma arról beszélni, hogyan
tudjuk betegségeit megelőzni,
hiszen Magyarországon is első
számú halálokok.
Ha az érfalak rugalmatlanná
válnak, érelmeszesedésről
beszélünk, következményei a
trombózis, a szívinfarktus, az
agyvérzés. Oka, hogy az erek falára zsírszerű anyag (koleszterin)
rakódik. Koleszterincsökkentő hatású növény az ösztörűs
veronika vagy a cickafarkfű.
Naponta 3 csészével is ihatnak
belőle, amíg szükséges.

Minden szív- és érrendszeri
problémára a leghatásosabb
gyógynövény a galagonya,
mert a szív és az erek izmait rugalmasan tartja, ezért a szív- és
érrendszeri betegségek, a magas
vérnyomás kiváló gyógyszere.
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Szívritmust is
szabályoz,
szívideget
nyugtat és a
koszorúér elmeszesedését is megszünteti,
megakadályozza annak a kialakulását.
Másik nagyon hasznos növény a fehér fagyöngy. Elkészítése: hideg, lágy vízben kell 12
órát áztatni. Napi 1 csészénél
többet nem kell meginni belőle.
Ugyanúgy, mint a galagonya, ez
is korlátlan ideig fogyasztható.
A nyaki aorták tisztántartására
van egy külsőleg alkalmazható, egyszerű népi módszer. 2
és fél dl almaecetet öntsenek
egy üvegbe, tisztítsanak meg
6-10 cikk fokhagymát, vágják
fél centis darabokra és tegyék
be az almaecetbe. Zárják le, és
hagyják benne a fokhagymát,
amíg csak használják az oldatot. Azonnal használható. Este
kenjék be 2-3-szor a két nyaki
ütőeret. 1-2 hét alatt érezhető
javulás mutatkozik majd.

Gyakori
és fájdalmas betegség a visszér.
Belsőleg az erdei
málnalevél teáját
ajánlom egy csészével,
illetve a zsályát, szintén egy
csészével. Ihatják őket felváltva
vagy fele-fele arányban keverve.
Külsőleg a vadgesztenyéből
készült krémet és az orbáncfű
olajat javaslom napi többszöri
bekenésre.
A dohányzás káros hatással
van az erek állapotára, a szívműködésünkre. Próbáljanak
szakítani ezzel a szenvedélylyel. A mozgás, a séta, a lépcsőjárás és a testedzés segítik
a szív munkáját, tonizálnak,
formában tartanak.
Heti egy gyümölcsnap, évi
kétszeri tisztító kúra megfelelő gyógynövényekkel (a diólevelet és a csalánt ajánlom
leginkább), szintén formában
tartják a szívünket.

Mau Piailug
1976 tavaszán Mau Piailug elvállalta, hogy kenujában elhajózik
Hawaii szigetéről Tahitiba. Mindjárt
meglátják, mi
köze ennek a gyógynövényekhez.
Tehát Mau Piailug 5000 kilométert tett meg egyedül annak bizonyítására, hogy őseink elérhettek
egyik szigetről a másikra ilyen
módon, a nyílt tengeren hajózva.
Mert ő volt az egyetlen ember, aki
még ismerte az ősi, a széljárásra és
a csillagok állására hagyatkozó
hajózási tudományt.
Az egy hónapos utazás alatt se
iránytűt, se térképet nem használt. Nappal a felkelő és nyugvó
nap irányította, meg a hatalmas
óceán, amelyből kiolvasta, milyen messze van a part, abból,
ahogyan a hullámok a csónak oldalához csapódtak. A sekély vizet
meg tudta különböztetni a színe
után, észrevette a lagúnákat a felhők árnyékában. Édes húsú halak
a folyó közelségét jelentették, a
madarak azt mutatták, közel a
part. Éjszaka a csillagok vezették
a helyes irányba.
Gyerekkorában kezdte tanulni
mindezt a nagyapjától, a mester
navigátortól. A gyermek pici
testét magához szorítva
az óceán sekély parti

vizében tanította az
öregember, hogy változik a szél és hullámok ereje. Utána
megtanulta a kisfiú
a megkülönböztetni
a csillagokat, mintegy
százat név, fény, szín és viselkedés szerint.18 éves korában már
egyedül hajózott, maga is mester
navigátorként. De az idők változtak, majd 40 éven keresztül nem
avattak újabb mester navigátort
Mikronéziában. Így aztán nem
találtak más navigátort a kísérlethez, mint őt.

után, akik mind el tudnának hajózni Hawaii-ból Tahitiba térkép
és iránytű nélkül.
Minden tudás, amit nemzedékek halmoztak fel, kincset ér.
Ha nem ápolgatjuk ezt a kincset,
elvész. Nagyanyáink még ismerték a természet titkait, tudtak hajózni. Ma csak térkép van, iránytű; a csillagokat, a szél járását
nem ismerjük, a természet hiába
beszél hozzánk.
A gyógynövények ismerete és
használata része az egyetemes
népi tudásnak. Íme, erről beszéltem az előbb.

Visszatérése után tanítani kezdett.
Érezte, nem halhat meg anélkül,
hogy a titkos tudását ne adja át
másoknak. A Tenger Beszédét és a Fény Beszédét csak
kevesekkel osztotta meg,
így is megszegte a szabályt,
hogy a tudás titka Mikronéziában marad.

Ha én volnék Mau Piailug, jó
úton lennék a „mester navigátor”
cím felé.
Nem dobom el a térképet, az iránytűt
egyelőre. De már
tudom, hogyan
ellenőrizzem helyességüket
a csillagok
és a nap
állása
után.

Mau Piailug 2010. július 12-én, 78 éves
korában halt meg.
Egy egész sereg
tanítványt
hagyott
maga

Kivonat The Economist 2010/30 szám 72. oldal
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Cukorbetegség és gyógytea –
a háziorvos szemével
Dr. Szántai Gábor vagyok, 45
éves orvos. Háziorvosi és üzemorvosi szakvizsgával rendelkezem
és Hódmezővásárhelyen praktizálok immár 14 éve. Összesen
közel 3,000 ember egészségi állapotáért felelek.
Az úgynevezett népbetegségek,
mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a mozgásszervi betegségek nagy számban fordulnak elő háziorvosi praxisomban.
Nekem több mint 200 betegem
van, akik cukorbetegségben
szenvednek. A betegek többsége kezdetben inzulin nélkül
kezelhető, akiknél a betegségük
az élet derekán vagy idősebb
korban jelentkezik.
Ezt nevezzük II.
típusú cukorbetegségnek.
Esetükben a
megfelelő étrend, testmozgás, a tablettás
és inzulinkezelés
követhetik egymást.
20 éve szereztem diplomát, a mai orvosképzést nem ismerem. Annak
idején nekünk a gyógynövényekről nagyon keveset tanítottak. A hivatalos gyógyításon
kívül az alternatív gyógymódokat nem ismerték el, általában
tiltották azokat. Aztán a rendszerváltással hirtelen nagyon sok
minden lett egyszerre szabad, és
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a búza közé bizony bőven keveredett ocsú is. Ez is hozzájárult
ahhoz, hogy az orvostársadalom,
mely korábban nem is ismerte
a természetes gyógymódokat,
kezdetben többségében mereven
elutasította, kuruzslásnak tartotta azokat.
Mára a betegek egyre nagyobb
hányada fordul a természetgyógyászat felé, és sok orvos
ismerősöm van, aki a hagyományos orvosi tevékenysége mellett
megtanult és használ alternatív
kezeléseket. És talán itt közelítünk a lényeg felé. Mert nem
a módszer a fontos, hanem a
hatékonyság. És nem feltétlenül a hivatalos papír, hanem a tudás. Mert
a beteget kell kezelnünk, nem a
betegséget. Én
magam kellő
mélységben
nem ismerem, így
nem is
gyakorlom
egyik
alternatív
kezelési
módot
sem. De
ha azt
érzem, hogy
a betegemnek a hagyományos, gyógyszeren, műtéten alapuló gyógyítás nem, vagy csak részben hoz

gyógyulást, gyakran javaslom,
hogy forduljon megfelelő természetgyógyász szakemberhez.
Szabó Gyuri bácsit a Hír TVben láttam először. Már akkor
megfogott a belőle áradó emberség, tudás, szerénység. Aztán hónapok múlva bejött a rendelésre
egy betegem, aki azelőtt igen
gyakran keresett fel panaszaival.
Csak a hozzátartozójának kért
gyógyszert, mert azt mondta,
hogy ő jól van, mióta ismerőse ajánlott neki egy gyógyteát,
amit Bükkszentkereszten lehet
kapni. Ekkor kezdtem alaposabban érdeklődni a „füvesember”
és készítményei iránt.
Különösen a Diabess teáról
szereztem szélesebb körű ismereteket. Tapasztalataim szerint
a cukorbetegség minden stádiumában használható kiegészítő kezelésként. Nemcsak a
vércukorszintet csökkenti, de
(valószínűleg a teában lévő sokféle hatóanyag miatt) javítja a
közérzetet, csökkenti az éhségérzetet, nyugtató hatása van, javít
az alvászavarokon is. Jó példája
annak, hogy a különböző kezelési módok hogyan egészítik ki
egymást a beteg gyógyulása érdekében.

Tavaszi méregtelenítés

Tavasszal fáradékonyak vagyunk,
elnehezültünk a télen. Egészségünk megőrzésének érdekében
végezzünk tisztítókúrát, hogy
frissen fogadhassuk a tavasz első
rügyeit, a visszatérő napsugarat.
Gyógyteákkal tisztíthatjuk ki
májunkat, vesénket, legfontosabb méregteleníő szerveinket.
Ha erre a célra használjuk őket,
reggel éhgyomorra kell egy csészével meginni. Készíthetnek
házilag is tisztító teakeveréket:
csalán, aranyvessző, erdei málnalevél és bodzavirág legyen egyenlő arányban benne. Négy-hat hétig igyák napi egy csészével, ennyi
idő alatt kitisztul a szervezetük.
A csalán rendkívül jó vesetisztító, akár magában fogyasztva
is hatásos méregtelenítő. Vérképző, vizelethajtó, általános
erősítő. Használható reumára,
köszvényre, cukorbetegségre,
hólyaghurutra és magas vérnyomásra. Enyhíti a gyomor-és bélhurutot, elhajtja a vesehomokot.
Van benne C-vitamin, karotin,
ásványi anyagok, pl vas, emiatt
van a vérképző hatása. Ovidius
leírásából ismerjük a szerelmi

bájital receptjét, melyben csalán
is van, és az ókoriak azt is tudták,
hogy a csalán növeli a férfierőt.
Az aranyvessző izzasztó, vizelethajtó, vesetisztító. Májbántalmakra is jó a teája, tehát

A bodza virágából készült tea
vértisztításra, vizelethajtásra és
izzasztásra használatos, de akár
testsúlycsökkentésre is ihatjuk.
Ilyenkor napi 5 csésze kell belőle legalább 4 héten keresztül.

többszörösen is méregtelenít.
Fájdalomcsillapító hatását nemrég fedezték fel. Az erek rugalmasságát növelő, vérkeringést
javító hatása flavonoid tartalmának köszönhető. Összehúzó,
sebgyógyító hatása mellett használható inkontinenciára is.

Segíti az emésztést, enyhíti a
köhögést, gyorsítja a nátha lefolyását. Külsőleg toroköblögetésre
használhatjuk. A legenda szerint
a bodzafában tündérek laknak,
ezért énekelni kell a kivágása
közben, hogy a tündérek még
időben el tudjanak menekülni.

Az erdei málnalevél teája
tonizálja az izmokat, ezért minden tisztító kúrának is része kell
legyen. Csökkenti a húgysavat,
cukorbajra, vese- és hólyaghomok ellen is hatékony. Izzasztó,
vérképző és vérserkentő a teája.
Enyhe görcsoldó és összehúzó hatású. Külsőleg lehet gyulladt vagy
pattanásos bőrt mosogatni vele.
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Legfrissebb híreink
Naptár

Továbbképzés orvosoknak
Gyuri bácsi a Pécsi Orvostudományi Egyetem által szervezett, orvosoknak tartott továbbképzés keretében tartott
előadást a gyógynövényekről
február 12-én szombaton. Az
előadáson és az azt követő beszélgetés során nagy érdeklődésről tettek tanúbizonyságot
a doktor urak.

Még kapható a 2011-es évre
szóló egészségnaptárunk, melynek segítségével lépésről lépésre követheti az egészsége
megőrzésére szóló kiváló tanácsokat. Hogyan lehet gyógyteák segítségével egész évben
védeni a szervezetet, a legfontosabb szerveket, az általános
jólétet és egészséget.

Gyógynövénygyűjtő túrák
Már láthatók egyesületi honlapunkon (www.gyorgytea.
hu) a 2011-es gyógynövénygyűjtő túrák időpontjai.
Ajánlatos minél hamarabb
lefoglalni a nagyon kelendő
helyeket!

Gyógynövénynap

2011-ben augusztus 6-7én rendezzük meg a Bükkszentkereszti Gyógynövénynapokat. A részletes
programról honlapunkon tájékozódhatnak majd. A meghívott előadók között az idén
dr. Török Szilvesztert is üd
vözölhetjük. Lesz szűrőka
mion, ahol vércukrot, vérnyomást mérethetnek majd.
Új termék emésztési
gondokra

Az Ebéd utáni tea azoknak segít, akiknek nehéz az emésztésük, nem jól működik az epéjük, puffadnak, görcsölnek.
Étkezés után 15 perccel kell
meginni. Egyesületi irodáinkban szívesen adunk bővebb
felvilágosítást.

1054 Budapest, Bank utca 6. Telefon: (1) 269-3359, Mobil: (30) 418-9412
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 33. Telefon: (46) 390-278, Mobil: (30) 590-4505
info@gyorgytea.hu, www.gyorgytea.hu
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