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Miről szól
ez az újság?
Szerkeszti:
L. Szabó Zsuzsa

Ha kinyitják, persze mindjárt
meglátják. Inkább úgy tenném
fel a kérdést: miért épp ezek a
témák kerültek ebbe a pici újságba?
A cukorbaj sajnos mindig aktuális téma, ezért igyekszünk a cukorbetegek számára minél több
hasznos tanácsot adni. Ebben a
számban egy érdekes indiai kísérletről és a diabéteszes lábról
olvashatnak. (2-3 old.)
Az emésztés egyik legfontosabb
tevékenysége szervezetünknek.
A helyesen feldolgozott táplálék összes szervünket ellátja a
megfelelő energiával. Ha felpuffad, feszül a hasunk, valami
nincs rendben. Erről olvashatnak a 4. oldalon.
A daganatos betegségek egy része szerencsére jól gyógyítható.
Bármilyen is legyen a gyógy-

mód, a terápia előtt, utána és
alatta is sokat tehetnek a gyógynövények a beteg közérzetének
javításában és a megelőzésben.
Erről olvastam egy érdekes
írást, amit lefordítottam önöknek. (6-7 old.)
A fogak egészsége egyik kedvenc témám. Azért írok róla,
mert fontosnak tartom, hogy a
saját és a gyerekeink-unokáink
szájhigiénéjére megfelelő hangsúlyt helyezzünk. Ha egyszer
kihúzták, a fog nem nő vissza!
(10-11 old.)
A természet szeretete, tisztelete
fontos számunkra. Bár a gyönyörű bagolypapagáj nem Magyarországon élő madár, szomorú sorsa intő példa lehet
mindnyájunknak, mielőtt viszszafordíthatatlan károkat okozunk környezetünknek. (8 old.)

A tavasz első gyógynövénye a
galagonya. Mikor a galagonyabokor virágba borul, igencsak
kell iparkodni a szedéssel, hiszen nagyon kell tudni, mikor
jó már és mikor nem jó még,
meg azt is, hogy mikor nem
jó már. Mindössze néhány napunk van, hogy begyűjtsük a
szív gyógynövényét önöknek.
Erről a csodálatos növényről is
olvashatnak a következő oldalakon.
Bár ezúttal nem témája ennek
az újságnak, ne feledjék, elérkezett a tavaszi méregtelenítés
ideje. Ha még nem láttak volna hozzá, még nincs későn, segítségül olvassák el a holnapunkon a Nyomtatott hírlevél archívumban a 2011 tavasz 7. oldalát vagy a 2010 tavasz 6-7 oldalát.
Jó egészséget, vidám tavaszt kívánok szeretettel:
L. Szabó Zsuzsa

1

Ételünk az orvosságunk
A cukorbetegség a világ egyik leggyorsabban
terjedő betegsége. India, a diabéteszben vezető
ország 50,8 millió cukorbeteget számlál.
Utána Kína következik 43,2 millió beteggel. Legtöbbjük 2-es típusú, vagyis időskori cukorbetegségben szenved, ami azt jelenti, a szervezet nem tudja hatékonyan használni az inzulint. A
WHO becslése szerint 2030-ra
366 millió cukorbeteg lesz a világon.
A kutatások azt bizonyítják,
hogy a bűnös a magas zsírtartalmú, szénhidrátokban dús étkezési szokások mellett a helytelen
életmód. A betegség kezelése nagyon nehéz, mert a betegek vércukorszintje folyamatosan
emelkedik, a testsúlyuk nő, a gyógyszeradagokat ezért
állandóan emelni
kell.
Indiában egy
orvosokból
álló csoport
tudományos érvekkel bizonyította, hogy megfelelő táplálkozással
nem csak lassítani lehet a diabétesz szövődményeinek kialakulását, de vissza is lehet fordítani a
betegséget.
Dr. Nandita Shah vezetésével
2009 óta, 800 beteg bevonásával végzik kísérletüket. „Követő programot dolgoztam ki
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azoknak, akik részt vettek a kísérletben, hogy megfigyeljem
az eredményeket. A legtöbb beteg átalakította étkezési szokásait és nagyon jó eredményeket
ért el mindössze 6 hét alatt. Vércukorszintjük a normálisra állt
be, gyógyszeradagjukat jelentősen csökkenteni tudták. Akiknek magas vérnyomásuk volt,
az is normalizálódott. Sokan lefogytak, közérzetük jelentősen
javult.”
A 21 napos program teljes kiőrlésű, kizárólag növényi eredetű táplálék fogyasztásából áll.
Hús, tej, vaj, joghurt,
semmilyen tejtermék
nem szerepel az ételek között. A
fehér
rizst
barna
rizs helyettesíti, a fehér lisztet
teljes kiőrlésű. A zöldségek és gyümölcsök hámozatlanul, minden étel főzés nélkül kerül a betegek elé. Nem használnak semmilyen zsiradékot, olajat
sem. Ez persze nem jelenti, hogy
a menü unalmas lenne, ellenkezőleg, a betegek nagyon elégedettek a fogásokkal.

A kezelés hatására egy 1-es típusú fiatal nő cukorbeteg már az
első nap 25 %-kal csökkenteni
tudta inzulin adagját, a második nap pedig már 50 %-kal kevesebb inzulint adott magának.
Egy másik, 2-es típusú cukorbeteg a 4. napon 80 %-kal csökkentette inzulin adagját. Az 5.
napon egy résztvevő abbahagyta a gyógyszeres kezelést. A program végére a 21 résztvevőből 18nak jelentősen csökkent a vércukor szintje. 5 teljesen el tudta
hagyni a gyógyszerét, a többiek
pedig a minimálisra vették vissza
a dózist. Sokan lefogytak, csökkent a vérnyomásuk és a koleszterin szintjük.
Az eredmény forradalminak tűnik, bár az ötlet egyszerű. A zsírszegény, teljes kiőrlésű, növényi
eredetű diéta tudományosan bizonyítottan visszafordíthatják
a cukorbetegséget, a szívbetegségeket, a magas vérnyomást, a
csontritkulást, sőt még a rákot is.
Míg a gyógyszerek lassítják a betegségek kialakulását, ez a módszer azért ilyen radikálisan eredményes, mert alapvető változásokat idéz elő a szervezetben.
Csökkenti a sejtekben felhalmozott zsírt, ezáltal javul az inzulin
felszívó képességük. Annak bizonyítása ez a módszer, hogy helyes
táplálkozással a test képes gyógyítani magát.

Ha cukorbeteg, vegye komolyan kézbe a lábát!
A cukorbetegek lába rendkívül érzékeny, még egy pici seb is komoly következményekkel járhat.
A betegség megváltoztatja az idegek működését, az immun védekező rendszert, a vérkeringést,
ami komoly veszélyt jelent a lábaknak. Egy kis sebet, egy pici gyulladást sokáig észre sem vesz a
beteg, de ha a vérkeringés lelassul, a seb begyullad, a láb fekélyesedni kezd.

Ezt elkerülni úgy lehet, hogy
 Lágy szappannal mossanak naponta lábat, ne hagyják kiszáradni a bőrt, mert ha kireped,
könnyen begyulladhat.
 Mosakodás után használjanak hidratáló krémet, mellyel jó alaposan kenjék be a sarkat, a talpat, elkerülve a lábujjak közötti területet.
 A lábgomba szereti a nedves, meleg helyeket, ahol nyugodtan fejlődhet. A cukorbetegek különösen vigyázzanak, hogy a bőrt legyengítő, a gyulladásoknak kedvező lábgombás fertőzéseket kerüljék el.
 Ennek érdekében alaposan töröljék szárazra a lábukat, mielőtt zoknit húznak. Utóbbi természetes anyagból készüljön: pamutból, gyapjúból vagy cérnából.
 Ne viseljék ugyanazt a cipőt egyfolytában két napnál tovább.
 Vigyázzanak, ne nőjön be a körmük. Megfelelő ollóval vágják körmüket, nem túl mélyen,
és ha attól tartanak, hibát követhetnek el, menjenek pedikűrös szakemberhez.
 A kényelmetlen cipő feltörheti az érzékeny lábat: kényelmes, zárt, lehetőleg bőr cipőket viseljenek.
 Naponta vizsgálják meg lábukat, és kéthavonta látogassák meg az ortopéd szakorvost, aki
megvizsgálja a lábidegek állapotát, a vérkeringés hatékonyságát és a lábtartást, és ha bajt lát,
azonnal tud segíteni.
 Ha már kialakult a seb, kezeljék azt diólevéllel: mosogassák a fekélyes lábat térdtõl lefelé
diólevélbõl készült jó erős teával, illetve dörzsöljék bele a bõrbe. Egy másik módszerrel is hatékonyan gyógyítható a fekély: a leforrázott diólevelet tegyék a nyílt sebre. Napi 3-4-szeri kezelés
már egy pár héten belül látványos eredményt hoz.
 Diólevelet gyógyszertárakban, gyógynövényboltokban vásárolhatnak. Ha maguk szedik,
várják meg az augusztust, a tavaszi diólevél nem használható. Csak tiszta, foltmentes, egészséges
leveleket szedjenek, a barna rozsdafoltos levél nem jó. 30-40 szép nagy levél elegendő egy évre.
Egy részét vágják fel apróra, de hagyjanak néhány nagyobb leveleket egészben is. Szárítsák meg,
szellős, száraz helyen, vászonzacskóban tárolják.

Diólevél-tea lemosó
Egy púpozott evőkanál diólevelet leforrázunk 2,5 dl
forrásból levett vízzel, letakarva állni hagyjuk 15-20 percig.
Ezzel a főzettel mosogassuk a lábszárat és a lábfejet naponta
háromszor-négyszer. Naponta friss főzetet készítsünk.
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A lapos has ellenségei
A puffadás sok embernek okoz kellemetlen
ÏS[ÏTU 3FHHFM NÏH GPSNÈCBO WBHZVOL  FTUÏSF
aztán fáj a hasunk, fel vagyunk puffadva.
Mi ennek az oka, mik a lapos has ellenségei?
t4[ÏOTBWBTàEÓUƸL

A buborékok tele vannak szénsavval, amik a tüdőn keresztül távoznak, de egy kis részük
a hasba kerül, ahol puffadást
okoznak. Naponta 1-2 pohárnyit még tolerál a szervezet, de
amint érezzük, hogy fáj a hasunk, ne igyunk többet.

UFT[J3ÈBEÈTVMTPLT[PSDTBLÞHZ
futtában kapjuk be ezeket az
ételeket, alig megrágva, gyorsan lenyelve, ami szintén nem
tesz jót az emésztésnek.

t3PTUPL

Egyensúly kérdése. Túl kevés
esetén a bélmozgás lelassul, a
has felfúvódik. Nagy adag salátát, nyers zöldségeket, túl sok
müzlit nem tud megemészteni
szervezetünk, puffadást okoznak. Jobb apránként emelni a
rostos ételek mennyiségét.

t3ÈHØHVNJ

A bennük található szorbitol
nem szívódik fel a vékonybélben, feldolgozatlanul érkezik a
vastagbélbe, amelynek nem feladata a felszívás. Így okozhat
puffadást a rágógumi.

t3FQàMƸHÏQ

t(ZPSTÏUFMFL

A szendvics, a pizza „késleltett”
keményítőt tartalmaz. Mielőtt
a kenyér a kemencébe kerül,
ennek a kenyértésztának kelnie
kell, ami nehezen emészthetővé
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A kabinnyomás és a testünk
belső nyomása közötti különbség zavarhatja a gyomrunkat.
Felszállás előtt keveset és könynyűt együnk, a repülőút alatt
pedig mozogjunk, sétálgassunk.

t4UFTT[

Ismerős jelek: összeszorul a
gyomor, a hasunk görcsöl,
csikarodik. Gyógyír: relaxáció.

t5FK

Az emberek 25%-a laktózérzékeny, számukra a tej és a
túró emészthetetlen enzimeket
tartalmaznak, ami puffadáshoz
vezet. Helyette fogyasszanak
joghurtot, sajtokat, amik fontos kálcium források.
Akik pedig ritkán repülnek,
nem szoktak rágógumit rágni és nem laktózérzékenyek,
ám mégis nehéz az emésztésük,
igyák az Ebéd utáni teánkat,
mely az emésztést könnyítő, az
epetermelést serkentő gyógynövényekből áll, mint például
az ezerjófű, az aranyvessző vagy
a sarlós gamardor. Étkezés után
vagy szükség szerint bármikor lehet inni. Megelőzésként
is ajánlom: ha gyanítják, sokat
vagy nehezet fognak enni, evés
előtt igyanak belőe egy csészével, meglátják, nem lesz gondjuk a gyomrukkal.

A galagonya
Bátran állíthatjuk, ez a szúrós ágú, a rózsafélék családjába tartozó, rendkívül hosszú életű (a legidősebb Franciaországban él és 500 éves!) cserje a szív megmentője.

Népies nevei: gelegenye, fehértövis, Isten gyümölcse, cseregalagonya. Hatalmas tövisei miatt
csak kesztyűben gyűjthetjük. A
madarak szívesen fészkelnek a
galagonyabokorban. A ragadozó gébics furcsa szokása, hogy
az áldozait, melyek nagyobb
testű rovarok, a bokor töviseire nyársalja fel.
Már az ókorban ismert volt
gyógyító hatása, akkor főképp köszvény ellen használták. A XVII. századtól kezdődően azonban már vérnyomás
csökkentésre javasolták az orvosok. A néphiedelem szerint
a galagonya távol tartja a villámlást, és az istálló ajtaja fölé
függesztve talizmánként védi az
állatokat a rontástól.

EJL3FOELÓWàMKØT[ÓWFSƸTÓUƸÏT
szívnyugtató. Jótékony hatással
van a fáradt, túlterhelt, stresszben élő szívre, rugalmasan tartja a szívizomsejteket, az érfalakat. Serkenti a szívizom vérellátását. Teája értágító és vérnyomáscsökkentő hatású, fogyasztása javallt koszorúér-betegségek esetén. Segít a vérkeringési problémák enyhítésében, visszaszorítja az érelmeszesedés kialakulását. Öregkori szívpanaszokra, illetve a szívizmok degenerációs megbetegedéseire ajánlott fogyasztása.
Napi 2-3 csésze galagonyteát
igyanak akut probléma esetén,
megelőzésre heti egy alkalommal is elegendő.
Mivel a központi idegrendszerre hat, szédülést, szorongást,

szapora szívdobogást és rövid
légzést lehet vele kezelni. Az
ideges görcsök ellen is jó hatású. Stresszoldó, nyugtató, altató hatása van. Csökkenti a vértolulás veszélyét. Fülzúgásra,
változó kori panaszokra is használjuk. Gyorsítja a véráramlást, tágítja a szív koszorús ereit.
A megelőzés szempontjából
fontos tartós, folyamatos fogyasztása. Huzamosabb ideig
tartó alkalmazása során is teljesen veszélytelen, nem alakul ki
hozzászokás, hatóanyaga nem
toxikus, s nem halmozódik fel a
szervezetben. Terhesség alatt is
fogyasztható. Enyhe nyugtató
hatása miatt este tanácsos meginni. Ha vízhajtásra használják,
mert arra is jó, akkor napközben igyák meg.

A növény virágos leveles ágvégét, hajtásvégét használjuk
gyógyászati célra. Május-júniusban virágzik, virága illatos, fehér színű, öt szirmú. Piros termését októberben sze-
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A gyógynövények szerepe a
daganatos betegségekben
A tapasztalat azt mutatja, hogy a
szelíd gyógymódok segíthetnek
a súlyos betegségben szenvedőknek, még a rákos betegeknek is.
A kórházak onkológiai osztályán
a nővérek elmondása szerint komoly igény van a kiegészítő te-

rápiákra. Azért inkább hozzájuk
fordulnak a betegek ilyesfajta igényükkel, mert az orvosoknak sem
idejük, sem képzettségük nincs
ezekhez a gyógymódokhoz.
A gyógyszerésznő szerint az akadémiai gyógyászat figyelmen kívül hagyja a kezelések mellékhatásait- a hányingert, hányást, mely
bizonyos kezelések, például a kemoterápia alkalmával fordulnak
elő. A természetgyógyász épp itt

hatással is rendelkező gyógyszerekkel.
A rákos betegek nagyon sok
gyógyszert szednek, ezért immunrendszerük alig működik.
A gyógynövények segítenek a
védekező mechanizmus helyreállításában.

Nem elhanyagolható a gyógynövények enyhítő hatása a
kémiai szerek által legyengült betegek számára, állítja a svájci gyógyszerész, Brigitte Mudry-de Quay.
segíthet sokat. Már
azzal is, hogy meghallgatja a beteget, akinek az
apróbb problémáival a sokszor türelmetlen orvos nem
foglalkozik. A rákos beteg aggódik, fél, már a koporsóban látja
magát, fél a kezeléstől, a következményektől. Itt is segíthet a türelmes szakember, a nyugató gyógynövények és az illóolajok.
Sokak szerint a gyógynövények hatása csak placebo hatás. A gyógyszerésznő szerint a
gyógyszerek 30 %-a is a placebo hatáson működik. És inkább a szelíd gyógynövények
fogyasztásával érjük el a placebo hatást, mint a káros mellék-
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A súlyos betegségekben, mint a
rák, a gyógynövények szerepe elhanyagolható, gondolhatják egyesek. Nem így van. Gondoljanak
csak arra a betegre, akinek a száj
nyálkahártyáját teljesen tönkretette a kemoterápia. Étvágya lenne, de nem tud enni, mert össze
van égetve a szája. Illóolajokkal,
gyógynövényekkel enyhíthetjük a
fájdalmat, gyorsíthatjuk a hegesedést, így a beteg jobban eszik, hamarabb erőre kap.
A fájdalmat is enyhítik a természetes gyógymódok. A morfiummal persze nem tudnak a gyógynövények hatásban versenyezni,
de apróbb helyi fájdalmakat eredményesen lehet velük kezelni.

Összefoglalva tehát, a természetes gyógymódok nem gyógyítják a rákot, de enyhítik a drasztikus rákellenes terápia hatását.
Fontos hangsúlyozni, kiegészítő
gyógymódokról beszélünk. A természetgyógyász, a fitoterapeuta
egészségügyi dolgozók, nem sarlatánok, nem fogják soha eltanácsolni a beteget a kemoterápiától,
a klasszikus orvoslás eszközeitől.
Hogyan segíthetik a gyógynövények a daganatos betegeket?

Kemoterápia előtt
Fel kell készíteni a beleket, a májat és a veséket, a test méregtelenítő szerveit.
Bizonyos gyógynövények nagyon jók erre. Egy héttel a kezelés
előtt minden este igyon meg a beteg egy csésze aranyvesszőfű vagy
diólevél teát. A gyomor és a belek
erősítésére katáng, borsmenta és
kakukkfű egyforma arányú keverékét igya naponta egyszer három
héttel a kezelés előtt. A vese védelme érdekében tejoltó galajból és
mezei zsurlóból készült teát igyon
a beteg szintén három héttel a kezelés előtt reggel éhgyomorra. Ez
idő alatt a megszokottnál több folyadékot fogyasszon, hogy a vese

jó alaposan kitisztuljon.

A kemoterápia után
A kezelés után kimerült a beteg.
Tonizáló, energiát adó növényeket ajánlok : a csipkebogyó, a levendula, a szurokfű, a kakukkfű
mind nagyon jó erősítő hatásúak. A méhészeti termékek, maga
a méz, aztán a méhpempő, a virágpor sokat segíthet a regenerálódásban. A gólyaorrfű segít kiüríteni a szervezetből a kémiai szereket. Naponta 1-3 csészével igyanak 4 héten keresztül.
Ha hasmenése is van a betegnek,
szederlevél, apróbojtorján teákat
igyon naponta többször, igény
szerint.
A fájdalmat
külsőleg a fekete nadálytő

tinktúrájával, belsőleg borsmenta teával lehet némileg enyhíteni.
Utóbbi hidegen fogyasztva a hányingert is csökkenti.

Sugárkezelés előtt és után
Illóolajokkal, orbáncolajjal kell
kezelni a bőrt. Legjobb a levendula olaj, mely nyugtató hatású. Sosem magában, mindig semleges olajba keverve használjuk,
a mandula olajat ajánlom vivőanyagnak. Az orbáncolaj gyógyítja a felégett bőrt, gyorsítja a hámosodást.
Mmagazine Nr 5.
2012. jan. 30.
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Kakapó

A világ egyik legritkább madara, kipusztulásra ítélt faj.
Jelenleg mindössze 131 példány található belőle ÚJ-Zéland
két szigetén.

A zöld tollazatú, nyugodt természetű kakapó “más korban
élő madár. Ha az ember belenéz nagy, kerek, zöldeskék arcába, olyan derűsen ártatlanul értetlen a tekintete, hogy
az ember legszívesebben megölelné, és azt mondaná neki,
minden rendben lesz, bár tudja, hogy valószínűleg nincs igaza.” (Douglas Adams)
Évtizedek óta folyik a mentése. Szívszorító dokumentumfilmek szólnak
arról a hosszú,
nehéz küzdelemről, melyet a tudósok vívnak
minden
egyes példányért.
Te r m é ketlen
nőstények,
túl
fiatal,
ivaréretlen hímek, titokzatos
betegségben elpusztult fiókák nehezítik a
természetvédők harcát.
Hogyan, miért jutott a fenyegető kipusztulás sorsára ez a növényevő, békés madár? Ahogy
azonnal gyanítani lehet, az ember a hunyó.
“Az ember megjelenése előtt
Új-Zélandon nem voltak emlős ragadozók. A maorik hozták

Új-Zélandra az első kutyákat és
patkányokat, a kakapót tolláért
és húsáért vadászták. Az európaiak újabb kutyákat, macskákat, vadászgörényt, menyétet
hoztak a szigetekre. A behurcolt ragadozók számára a földön fészkelő madarak tojásai
könnyű prédának számítottak.
A kakapó nem tud repülni.
Gondolom én, laikus, hogy
azért, mert nem volt
természetes
ellensé-

ge,
talán
nem is volt
szüksége arra, hogy
röpdössön a földön is könnyen
elérhető tápláléka után vagy a
fenyegető veszély elől. Mikor
pedig megjelentek az emlős ragadozók, már késő volt előszedni az elfelejtett tudományt.
Az említett ragadozók nem
tudták volna elérni a szigetet

más úton, mint az ember közvetítésével. Úszni, repülni egyik
sem tud, a furfangos és haszonleső ember kellett ahhoz, hogy
megtelepedhessenek a szigeteken.
Látható, hová vezet, ha beleavatkozunk a természet rendjébe. Abba a szigorú rendbe, ahol
mindennek, mindenkinek milliméterre kiszabott helye van.
Ahol nincs bocsánat, nincs kegyelem, nincs fölösleg, csak könyörtelen céltudatosság. Ne tekintsünk a természetre hamis
szentimentalizmussal. Nincs
ott sok érzelem, vannak viszont
betartandó szabályok, kegyetlen élet-halál harc.
A kakapó vétlen áldozata az
ember felelőtlen viselkedésének. Most aztán kapkodhatunk és véres verejtékkel próbálhatjuk helyreállítani a károkat. A gyönyörű zöld tollú, 3
kilós, ölelni valóan ártatlan áldozat pedig tehetetlenül várja, segítsünk neki életben maradni.
1995-ben 43 kakapó élt Új-Zélandon.
2005-ben 83.
2011-ben 131.
Állatkertekben mindeddig nem
sikerült egyetlen példányt sem
életben tartani.

Gyógynövények az állatgyógyászatban
A kis kedvencek, haszon háziállatok kisebb-nagyobb betegségeit ugyanolyan jól lehet kezelni nem hagyományos
gyógymódokkal, mint az emberekét.
Sok kérdés érkezik hozzánk ezzel a témával kapcsolatban. A
gyulladásgátló-antibiotikus növényekkel kiválthatók az antibiotikumok, a nyugtató hatásúakkal csökkenthető a stressz,
még fájdalomcsillapításra is
használhatók a kiegészítő
gyógymódok, például az akupunktúra.
Bátran alkalmazhatják maguk
is a gyógynövényeket az állatok
betegségeire. Bár nem olyan
könnyű a kutyát, macskát, tehenet vagy lovat megitatni
gyógyteákkal, van néhány tippem. Ha az állat nem issza meg
az ivóvizébe kevert teát, ami

elég valószínű, akkor az ételét
nedvesítsék vele. A kutya és a
macska száraz eledelére öntsék
a teát, úgy könnyebben
lecsúszik. Porrá
őrölve is rászórhatják az
ételr e ,
vagy
belekeverhetik
a nem
szilárd állagú ennivalóba. Olyan száraz
kekszeket is márthatnak gyógyteába, melyeket szívesen megeszik a kis beteg.
Gyulladás csökkentésre, kutyánál-macskánál gyakori húgyúti
fertőzésekre ajánlom a kamilla,
a cickafarkfű vagy a diólevél teáját. Szintén jó a mezei zsurló
erre a célra. Ha külsőleg alkalmazzák, pl. kisebb seb, bőr irritáció, viszketés, szájfertőzések esetén, akkor egy csésze teát
készítsenek a szokásos módon.
Ha kívülről elérhető helyen van
a seb, vattakorongot mártsanak a teába, azzal mosogassák
az állatot. Ezt általában jól tűrik. Ha a szájban van a seb vagy

fertőzés, egy tű nélküli fecskendővel (patikában kapható) öblítsék ki naponta egyszer a szájat, lehetőleg este. Ha ez nem
megy, itt is az ételbe kell keverni a
teát.
A belsőleg
alkalmazott teák
adagolását a
testsúlyhoz szabják: például egy 20
kg-os kutya
kb. a fele menynyiséget kapja, mint
egy felnőtt ember. Ló, tehén
adagja természetesen többszöröse az emberének. Egy-egy
kezelés két hétig tartson.
A krónikus izületi problémákra
szintén a zsurlót ajánlom. Egy
késhegynyi porrá tört zsurlófüvet szórjanak az állat eledelébe
naponta egyszer.
Svájc leghíresebb állatklinikáján, a berni Tierspitalban már
5 éve tanítják a leendő állatorvosokat a kiegészítő gyógymódokra. A kötelező tantárgy
keretében megtanulják az akupunktúra alapjait és a leggyakoribb gyógynövények felhasználási módját.
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Fogas kérdések

ja az ujját, tegyük fel 5 éves koráig, a metszőfogai előre türemkednek, a fogsor nem zár többé
tökéletesen. Keressék fel a családi fogorvost segítségért.

Ki fél a fogorvostól?
Kőkemény egérfogak
A világon a legerősebb fogai az egérnek vannak. A Carl
Friedrich Mohs német minerológus által felállított ún. Mohsféle 10-es skálán a 9,6-os értéket képviselik—csak a gyémánt
erősebb nála a maga 10-es értékével. Szintén ő fedezte fel,
hogy az emberi test legkeményebb anyaga a fogzománc.

Ujjszopás és fogak
Ha a kisgyerek túl sokáig szop-
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A legtöbb ember nem szívesen
gondol a fogorvosnál tett látogatásra, sokan pedig szinte betegesen félnek a fájdalmas kezelésektől. Nem kell félni! Ma
olyan hatékony érzéstelenítő
módszerek állnak a fogorvosok rendelkezésére, melyek
legfeljebb kellemetlenné teszik
a fogászati kezeléseket. Legjobb azonban itt is a megelőzés: évente legalább egyszer
akkor is menjünk ellenőriztetni fogainkat, ha nincs semmilyen panaszunk.

A világon a leggyakoribb
gyulladás
A testben lévő gyulladások
95%-a a fogak gyulladása, a
fogszuvasodás, mely könnyen
elkerülhető a helyes fogápolással, a fogak közötti rések napi
tisztításával, a fogselyem használatával. Fogorvosuk szívesen
ad felvilágosítást arról, hogyan
tisztítsák fogaikat.

Fogápolás 80 éves korig…
és utána

Ne higgyenek

a legendának:
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Persze csak ha megfelelően
gondoskodnak róluk. Az egészséges fogak a helyes rágás, az általános egészség zálogai, ezért vigyázzanak rájuk. A fogszuvasodás ellen a napi kétszeri fogmosással, a
cukros ételek és italok elkerülésével tehetnek a legtöbbet.
Ha mégis műfogsoruk van,
azt is ápolni kell. Persze itt
nem a fogszuvasodás a probléma, de az ápolatlan fogsor rossz
lehellethez, gombás fertőzésekhez, ínygyulladáshoz vezetnek.
Minden étkezés után mossák
meg az erre való speciális műfogsor tisztító fogkefével folyó
víz alatt, nem kell sem fogkrémet, sem más tisztítószert használni. Éjszakára a tisztítás után
tegyék a kereskedelemben kap-

ható folyadékba vagy
tiszta vízbe.
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Ha gyulladás van a
szájukban, diólevél teát készítsenek, azzal öblögessenek naponta többször is. Fájós fog lüktetését rászorított friss útifű vagy szegfűszeg, mentolos alkoholba mártott vattatampon csillapíthatja.

elveszítsék
a fogaikat.

Fogmosáshoz,
fogfehérítéshez, fogkő
eltávolításhoz, fogszuvasodás és
gyulladás megelőzésére, műfogsor tisztításhoz.... el sem tudják
képzelni, mi mindenre használható a szódabikarbóna. Akár
magában, akár fogkrémbe keverve használják, gyönyörű
mosolyuk lesz tőle.
Szájöblítéshez ajánlom a
zsályaecetet, melyet házilag is
elkészíthetnek: a friss zsálya virágját 3-4 napon keresztül áztatjuk almaecetben, utána leszűrjük és kész is. Egész évre valót készíthetnek, sokáig eláll.

A mezei zsurló kovasav tartalma miatt kiválóan karban
tartja a fogínyt, csillapítja a
fogínyvérzést. Porrá őrölve keverjék a fogkrémbe vagy közvetlenül mártsák bele a nedves
fogkefét.
Ne felejtsék: akár saját fogaik vannak, akár műfogsoruk,
évente legalább egyszer menjenek el a fogorvoshoz!
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Gyógyteák gyerekeknek

len. Szintén elegendő heti 1-2
csésze belőle. Féladag teát készítsenek: csapott teáskanál teafű, 2,5 dl víz. Nagyobb gyerek
napi három alkalommal is ihatja megfázás esetén.

Gyakori kérdés a szülők részéről: adhatók-e ugyanazok
a gyógyteák a gyerekeiknek is,
mint amiket ők isznak? Az általános szabály az, hogy gyerekeknek 12 éves kor alatt nem
adható gyógytea. Ennek csupán az az oka, hogy erre vonatkozó kísérleteket nem végeztek,
nincsenek adatok.
Bizonyos gyógyteák viszont teljes biztonsággal adhatók már
csecsemőknek is. Az édeskömény jó szélhajtó, és ha a kisbaba fürdővizébe kakukkfű teát

kevernek, nyugodtan alszik
majd és jó lesz az étvágya.
Mikor a kisgyerek először kerül közösségbe, „mindent elkap”. Egész télen köhög, tüszszög, lázas, többet van otthon,
mint óvodában. Immunrendszere ilyenkor erősödik.
Hogy ezt segítsük, nyugodtan adhatunk neki hetente 1-2
csésze kakukkfű teát reggel éhgyomorra. A macskamentát kevesen ismerik Magyarországon, pedig igen hatásos védekező szer a téli megfázások el-

Az erősebb hatású gyógynövények, mint az orbáncfű vagy a
csalán egyáltalán nem adhatók
12 évesnél fiatalabb gyermeknek. Vigyázzanak a kamillával
és a hársfával is: egyik sem iható folyamatosan huzamosabb
ideig. Kizárólag betegség idején, akkor is keverékben és nem
tovább egy hétnél.
Végezetül idéznék egy levélből:”..köszönöm tanácsait, segítségét. Leghálásabb anyai szívem, amiért a másfél éves és ötéves gyermekeim állandósulni
látszó, felső légúti problémáitól sikerült megszabadulnunk,
az újonnan elkapott betegségeket gyorsan, szövődmények
nélkül küzdi le szervezetük. Bebizonyosodott, hogy megissza a
gyermek a gyógyteát, ha a megfelelőt kapja, nálunk a reggeli
ital a kakukkfű tea lett.”

1054 Budapest, Bank utca 6.
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 33. Telefon: (46) 390-278, Mobil: (30) 590-4505
www.gyorgytea.hu, www.diabess.hu
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