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A Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület lapja

Egyszer lesz,
hol nem lesz

Lesz békesség és szeretet az
egész földön. Lesz elég ennivaló az éhező gyerekeknek. Lesznek tiszta források,
kék ég, friss levegő. Lesznek
zöldelő fák, dús bokrok, virágzó rét, gyümölcsöktől roskadó fák. Lesz bőséges termés,
legelésző állatok, elegendő eső
és napfény.
Lesz védőoltás az ebola vírus
ellen. Lesz megoldás az ózonlyukra. Lesz új energiaforrás,
és ismét benépesülnek a brazíliai őserdők. Visszatérnek az

ember által kipusztított állatfajok, kitisztulnak a folyók és
tengerek vizei.
Nem lesz méheket mérgező
gyomirtószer. Nem lesznek
betegségeket okozó vegyszerek, adalékanyagok és mesterséges színezők. Nem
lesznek csalók, akik kifosztják embertársaikat.
Nem lesznek rablók, tolvajok, gyilkosok. Nem
lesz a családokban
testi és lelki erőszak, szexuális

Szerkeszti:

Lopes-Szabó Zsuzsa

zaklatás, bántalmazás.
Lesz igazság, jog és törvény.
Lesz tisztesség, becsület, méltóság, jóakarat, együttérzés,
békesség és szeretet.
Lesz.
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Gyuri bácsi Príma díjas
November 8-án a miskolci színházban
rendezték meg a Vállalkozók Országos
Szövetsége Borsod megyei díjkiosztó
gálaestjét.

Szabó Gyuri bácsit tudomány
kategóriában
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jelölték, mely önmagában is
nagy megtiszteltetés. Végül
a közönségdíjat kapta meg,
melyet meghatottan köszönt

meg mindazoknak, akik rá
szavaztak. Mint mondta, tudását a néptől kapta, a népnek kell azt visszaadnia.
Mindnyájan nagyon büszkék
vagyunk rá és kívánjuk, még

sokáig tanítson bennünket
arra, hogyan védjük meg
egészségünket, hogyan használjuk a gyógynövényeket.

Ha közeleg a nátha
Nem mondhatjuk elég gyakran, a megelőzés a legjobb gyógymód, és most még van
rá idő! Ha most elkezdenek immunerősítő gyógyteákat inni, könnyebben kikerülhetik a megfázást, náthát influenzát.

Az egészséges életmód nagyban hozzájárul az immunrendszer helyes működéséhez.
Sétáljanak, mozogjanak, kön�nyű ételeket fogyasszanak. Ha
mégis nehezet ettek, igyanak
meg egy csésze menta vagy katáng teát.
Immunerősítésre a legjobb
gyógynövények egyike a kakukkfű. Tea formájában napi
egy csészével lehet inni belőle.
A bodza szintén előnyös hatású, ráadásul finom is. Minden
C-vitamin tartalmú gyógynövény jól jöhet, így például a
csipkebogyó. Mivel a C-vitamin csak vas jelenlétében szívódik fel, azt hozzá kell adni
valahogyan -pl. szederlevél,
málnalevél tea formájában.
A csalánban vas is van, tehát
amellé nem kell külön vas bevitel.

fogamzásgátló tablettát, abból
is ihat heti 1-2 csészével lefekvés előtt. A bíbor kasvirágot is
ajánlom azoknak, akik nem
szenvednek asztmában vagy
depresszióban. Megelőzésre
ihatják a fürtös menta teát is
akár egész télen, hetente 2-3
alkalommal.
Ha mégis megfáznak, kúrálják
magukat napi 1-3 csésze teával
a következő gyógynövényekből: hársfa, kakukkfű, szurokfű, bodza, fürtös menta. Ezeket akár össze is keverhetik.
A hársfával óvatosan
bánjanak, 10 napnál tovább
egyhu-

zamban nem lehet inni, szívbetegek pedig egyáltalán nem
ihatják.
Inhalálással kitisztulnak a légutak: kamilla, kakukkfű, szurokfű használhatók erre a célra. Jót tesznek az illóolajok is:
párologtassanak citrom, levendula, eukaliptusz cseppeket az
illatmécsesben.
Sok vita folyik arról, érdemes-e influenza elleni védőoltással megelőzni a betegséget.
Szigorúan magánjellegű véleményem az, hogy semmiképp.
Sok nem kívánatos hatása
van a vakcinának, maradjanak inkább a jó
öreg gyógynövényeknél.

Az orbáncfű a másik igen hatásos immunerősítő gyógynövény, aki nem szed szívgyógyszert, vérhígítót vagy
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Finnország, nyírfák

Nagyon régen jártam Finnországban. 1976 volt az a
év, mikor egy egész hónapot töltöttem északon, egy
farönkből épült nagy nyaralóban egy tó partján.

A környéken senki nem lakott.
A legközelebbi falu, ahol ennivalót lehetett vásárolni, 15
km-re volt. A házban nem volt
áram, gyertyával világítottunk
esténként és nyírfával fűtött
szaunában tisztálkodtunk, ahol
nyírfavesszőkkel csapkodtuk
magunkat. A tóba ugráltunk
hűteni magunkat, a kristálytiszta víz sötétzöld volt a környező fák árnyékától.
Ma is emlékszem a hófehér törzsű, karcsú nyírfaerdőre, mely a
ház mellett kezdődött. Oda jártunk gombázni, málnát szedni.
A világos leveleken átsütött a
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nap, rajokban repkedtek körülöttük a pillangók.
Tudják-e, hogy Finnország
egyik nemzeti jelképe a nyírfa?
Ez a hasznos fa, melyből házakat építenek, bútorokat készítenek, mellyel szaunáikat fűtik,
az ország leggyakoribb fafajtája.
Kérgéből cipő készül, hajlékony ágaiből vesszőkosár. Nedvét megcsapolva igen finom és
egészséges ital nyerhető.
Magyarországon is sok a
nyírfa, ismert és népszerű
termék a nyírfacukor.
Levele kiváló gyógynövény, leginkább

vesebántalmakra használjuk.

Ezt kell tudni róla:
Közönséges
pendula)

nyír

(Betula

A Bükk hegységben is gyakori,
egész Európában és Ázsiában
honos, 15-18 méter magasra
megnövő, szép fehér törzsű
fa. Az ágakról lógó barka adja
a latin nevet: pendula=függő.
Hatóanyagai a
glikozidák,
szaponinok,
gyanta és
cukor.
A bölcses-

ség,
a világmindenség
fájának tartják: a sámánok
a nyírfa törzsét megmászva
jutottak közel a éghez, ahol
gyógyulásukat keresték. A világ minden táján úgy tudták,
hogy a nyírfa kiűzi a rosszat a
testből. A római korban a törvényszolgák büntető fegyvere
nyírfakéreggel volt borított.
Ágaiból készült seprővel tisztították a sabbath-ra, a zsidó
ünnepre készülők útját. A finn
szaunákban vízbe áztatott nyírfavesszővel csapkodják a testet.
A rossz nebulókat is nyírfapálcával büntette a magyar tanító
a régi világban. A lengyelek cipőt készítenek puha kérgéből.
Szintén a fa kérgét használják
Oroszországban a bőr cserzésére.
Gyógyászati célra leveleit,
kérgét, törzséből csapolt nedvét
használjuk. A leveleket júniusjúlius hónapban, a kérget és
fanedvet februárban gyűjtjük.
Levele kiváló veseműködés szabályozó, vízhajtó, vesehomokés vesekő képződést gátló. Apró
vesehomok elhajtható napi egy
csésze, egy csapott evőkanálnyi
teafűből 2,5 dl vízzel készített
teájával. Kétszerre kell megin-

ni. Reumára ugyanezt a teafű
mennyiséget 1,5 dl vízzel kell
leforrázni, napi egy alkalommal étkezés előtt meginni. A
friss levelek és a fakéreg főzetét krónikus bőrbetegségeknél
és hólyahurutnál használjuk.
Érelmeszesedés ellen is alkalmazhatjuk. Ez a főzet eltünteti a szeplőket és a kézen/arcon
lévő májfoltokat. A kérdéses
területeket mosogatni kell ezzel
a teával, hagyni megszáradni,
majd gyakran ismételni. Naponta kell friss főzetet készíteni. Az idült reuma is kiválóan
kezelhető a nyírfa levelével. A
beteg meleg matracra fekszik
vastagon befedve nyírfalevelekkel, jól betakarva, és forró
nyírfateát iszik mindaddig, míg
alaposan izzadni nem kezd.
Szívbetegeknek nem tanácsos
ez a kúra! Az eredmény meglepően hatásos.
Vértisztító hatása miatt tél elején vagy tavasszal a tisztító kúráknál használhatjuk, ilyenkor
napi egy csészével kell inni reggel éhgyomorra 6 hétig.
Mirigyrendszerünket is tisztítja, csökkenti a vér húgysav-és
koleszterin szintjét, prosztata
megbetegedésekre is használható a napi 1-2 csésze nyírfalevél
tea.
A kéreg magában lázcsillapító,
vízhajtó, emésztés javító hatással rendelkezik. Teát főzéssel

készítünk belőle.
Van róla tudomásunk, hogy
egy-két hónap alatt teljesen eloszlatja a kisebb vesekövet, ha
napi egy csészével isznak belőle.
Nagyobb kő (8-11 mm) napi
3 csésze fogyasztása mellett radikálisan csökkentette a
kövek méretét.

A
nyírfelevél
teáját
folyamatosan
lehet inni,
szünet
beiktatása nélkül.
Mivel
erőteljes vízhajtó is, veseelégtelenségben,
szívbetegségben
szenvedők, kismamák
nem
ihatják.
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Protézis nélkül
Van egy régi kedves ismerősöm. Esete mindenkinek tanulságos lehet, vagy azért, mert beteg,
vagy azért, mert nem szeretne az lenni.

Néhány éve észrevette, ha
huzamosabb ideig gyalogol,
fájdalmat érez a csípőjében,
sántítani kezd. Néhány hétig
várt, hátha javul a helyzet, de
nem ez történt. Háziorvosához fordult, aki vizsgálatokra küldte, majd felállította
a diagnózist, ízületi kopás,
néhány év múlva egészen biztosan protézisre lesz szüksége.
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Nem volt boldog. Sorsa addig
megkímélte a késes beavatkozásoktól, mint ahogy senki, ő
sem vágyott a műtőasztalra.
Elkezdte hát azt a terápiát,
amit jónak gondolt. Beszerzett néhány csomag étkezési zselatint, fekete nadálytő
tinktúra amúgy már volt otthon.
Íme a gyógymód: minden
reggel csípőtornát végez.
Egyik lábával
feláll egy vastag könyvre,
a másik lábát
feszített lábfejjel hozzá
emelgeti.
10-2030-as
sorozatokat
csinál, közben
váltja a lábát. Vagyis
jobb láb 10 emelés, bal láb 10
emelés, jobb láb 20 emelés,

stb. Ez erősíti a csípőtáji izmokat, amik átveszik a terhelést az ízülettől. Utána bekeni
a csípőjét a tinktúrával.
Reggelinél minden nap megeszik egy teáskanálnyit a zselatinból, amit a joghurtba kever
a megszokott magok (zabkorpa, búzakorpa, lenmag, chia
mag) mellé.
Hetente 2-3 alkalommal sétál
30-40 percet. Edzőterembe is
jár, ahol a megfelelő gépek segítségével ismét csak erősíti a
csípőtáji izmokat.
A fájdalmai hamar elmúltak,
a sántítás is. Szóba sem kerül
azóta a protézis kérdése, miért
is kerülne?
Azt tanácsolom, akkor is alkalmazzák a leírtakat, ha már
nagy a fájdalom vagy a műtét is komolyan szóba került.
Mindenféle ízületi kopásnál
segíthet, pl. a szintén gyakori
térdízületi kopásnál is.

Teljes kiőrlésű gabonák és rostok
Sokat hallunk manapság a teljes őrlésű
vagy teljes kiőrlésű termékekről, mégis kevesen tudják, miben is jelentenek
mást, mint a finomliszt.

megfelelőképpen ki
tudják fejteni a jótékony hatásukat, sok
folyadék fogyasztása
is szükséges.

Betegségmegelőzés
Teljes
(ki)őrlés esetén
a mag mindhárom része bekerül az ételünkbe, míg a finomliszt csak a magbelet tartalmazza.
Láthatjuk tehát, hogy a teljes
kiőrlésű gabona kedvezőbb
élettani hatású, mint a finomliszt. A teljes kiőrlésű gabonából készült ételek táplálkozásunk egyik legfontosabb
élelmirost-forrását képezik. A
rostok serkentik a bélműködést, a jóllakottság érzését keltik, segítenek a vastagbél megbetegedések megelőzésében.
Ahhoz, hogy az élelmi rostok

Az elmúlt 10 évben számos kutatás vizsgálta a
teljes kiőrlésű gabonák élettani hatásait. Az összesen
mintegy 200.000 ember bevonásával készült felmérések a
következő eredményeket hozták. A teljes kiőrlésű gabonát
fogyasztók körében a szív- és
érrendszeri
megbetegedések előfordulási gyakorisága
26%-kal alacsonyabb volt
azokhoz képest, akik nem
fogyasztottak teljes kiőrlésű
gabonából és 21-27 %-kal
alacsonyabb volt a cukorbetegek száma.
A bélrendszeri rosszindulatú

daganatos megbetegedések
40%-kal ritkábban alakultak
ki.

Egészségmegőrzés
A vacsorától a másnapi első
étkezésig akár 12-14 óra is
eltelhet. Ez alatt a szervezet
energiaszintje alaposan lecsökken, így rendkívül fontos, hogy reggel feltöltsük
szervezetünket. Azok, akik
kihagyják a reggelit, egész nap
fáradtabbak, kevésbé tudnak
koncentrálni, így gyengébben
is teljesítenek – az már talán
meglepőbb, hogy kutatások
szerint a reggelit elmulasztók
esetében az elhízás kialakulásának kockázata is magasabb.
Nem véletlen, hogy a Diabétesz Világszövetség ez évi jelszava: a helyes étkezés a reggelivel kezdődik.

( forrás: Nestlé)
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Fekete áfonya
Vaccinium myrtillus L.

Európában, Észak-Amerikában, Ázsia
mérsékelt égövi részein honos, hazánkban is
előforduló, 20-40 cm magasra növő cserje. Hazai állományai kíméletre
szorulnak. Savanyú kémhatású talajigénye miatt termesztése nehezen valósítható meg.

A bogyók festékanyaga a
mirtillin, a levelek cserzőanyagokat arbutint, glikozidákat,
flavonokat, tartalmaznak. A
termésdrogban A, B, C- vitamin található.
Ősember barlangokban találtak áfonyamag maradványokat. Dioszkoridész vérhasra,
epevezeték gyulladásra ajánlotta. Az amerikai indiánok
a szárított termést fűszernek,
a leforrázott leveleket sebgyógyításra használták, a virág
füstjével pedig a rossz szellemet űzték el.
Leveles hajtását júniustól
szeptemberig, termését augusztus-szeptember hónapokban gyűjtjük.
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Levele és bogyója is összehúzó, fertőtlenítő, antibak-

teriális hatású. Hasmenésre,
vércukorszint csökkentésre,
köhögésre és lázcsillapításra
használható. Vérnyomáscsökkentésre, visszérre, hajszálér
betegségekre és aranyérre az
ereket tisztító, tonizáló hatóanyaga, az antocian teszi alkalmassá.
Használható még vese- és
epekőbántalmak ellen és vérnyomás csökkentésre is.
Javítja a látást: retina problémákra, szürkehályogra használható. A II. világháború
alatt megfigyelték, hogy a
bombázógépek pilótái jobban
láttak éjjel, ha felszállás előtt
áfonyát ettek.
A leveleket megszárítják, a
friss termésből lekvár, szörp
vagy aszalvány készíthető.
A szárított levelekből for-

rázatot készítünk, az aszalt
bogyókat nyersen fogyaszthatjuk
Gyógyteának a bogyóját és a
levelét használjuk. Egy evőkanál bogyót főzünk lassú
tűzön 4 dl vízben, míg 3 dl
lesz belőle. Idült hasmenés
esetén minden este egy csészével kell meginni lefekvés
előtt. Ugyanígy készítsék el
vércukorszint és vérnyomás
csökkentésre is. 12 mmol/l
feletti értéknél napi két csésze
tea ajánlott étke- zés után a
gyógy-

szer ill. az inzulin mellé.
A levelekből a szokásos módon (2,5 dl víz, egy csapott
evőkanál teafű) készítünk
teát. Epe-, hólyag- és vesekőbántalmak ellen napi egy
csészvel kell inni reggel vagy
délelőtt.

szobahőmérsékleten,
napfénytől védve. Szűrjük le.
Igyunk belőle 25 ml-t étkezés előtt magában vagy kevés
folyadékba keverve cukorbetegségre, bél-és gyomorpanaszokra, puffadásra, hasgörcsökre, látásjavításra.

Áfonyából “varázsital” készíthető, mely tisztítja a vért és az
agyat, élénkíti a memóriát.

Áfonyabefőtt

Receptje:
Fél liter pálinka
200 g nyers áfonyabogyó ös�szetörve
2 rúd fahéj
5 szegfűszeg
Keverjük össze a hozzávalókat, hagyjuk érni 1 hónapig

Érett állapotban szedett gyümölcsből készítjük, íz- és zamatanyaga ekkor a legkedvezőbb.
Többször váltott vízben megmossuk a gyümölcsöt, leszemezzük és kisebb (0,5 l-es)
üvegekbe töltjük. Minden
megtöltött üvegbe 3-4 kávéskanál rumot adagolunk,
majd felöntjük forró 30%-os

cukoroldattal (1 l vízhez 30
dkg cukor).
A tele üvegeket azonnal lezárjuk, majd a forrástól számított 10 percig vízfürdőben
csírátlanítjuk. Száraz dunsztban tartjuk másnapig.
Naponta egy kávéskanállal
fogyasztunk belőle bélhurut,
hasmenés esetén.
Ajánlom ezt a gyógynövényt
mindazoknak, akiknek vérkeringési problémáik vannak,
vagy el szeretnék kerülni,
hogy legyenek. Vagyis MINDENKINEK.
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Az illatok patikája
Aromaterápiának hívják az illatokkal való gyógyítást,
melynek története 5000 évre nyúlik vissza.
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Minden ókori nép használta az
illatos olajokat gyógyító, áldozati célokra vagy szépítkezéshez:
Egyiptomban például a testek
balzsamozásához, később nagy
járványok idején a betegségek
megállításához, a levegő fertőtlenítésére.

gyógyszerek nem hatnak a vírusokra, baktériumokra, az oalajok
igen. Ennek egyik oka az lehet,
hogy a növényekből nyert illóolaj
soha nem teljesen azonos összetételű, függ az időjárástól, a talajtól,
sok egyéb tényezőtől, lehetetlen
„kiismerni”.

Az illóolaj tartalmú gyógynövényekből nyert olajokra különleges képességeik miatt terelődött
a figyelem. Az antibiotikumok
hatástalansága egyre nyilvánvalóbb, de az illóolajokban található antibakterilális, antivirális,
fertőtlenítő hatásokkal szemben a
mikroorganizmusok nem tudnak
rezisztenciát kifejteni. Azaz ha a

Az illóolajok előállítása rendkívül költséges eljárás, mert óriási
mennyiségű növényt kell feldolgozni. Egy kilogramm citromfű
olajhoz 7000 kg azaz 7 tonna növény szükséges! Ez az oka annak,
hogy hamisítani kezdték az olajokat. Vegyileg azonban csak az
illat állítható elő, a gyógyító hatás
nem. Gyanakodjanak tehát, ha

olcsó olajjal találkoznak, az csak
arra jó, hogy a levegőt illatosítsa.
Az illóolajok nagyrészt szaglószerveinken keresztül jutnak szervezetünkbe. Az orron át belélegzett
szagok eljutnak agyunkba, ahol
érzelmekkel kapcsolódnak össze,
így kellemes vagy kellemetlen
emlékeket idéznek fel bennünk.
Belélegzés után a tüdőn keresztül a vérkeringésbe kerülnek, így
fejtik ki hatásukat. Szintén a
vérkeringésbe kerülnek a bőrön
keresztül felszívódva.
Belsőleg sohasem alkalmazzuk
őket! 1
Intenzitásuk miatt nagyon kis
mennyiség, pár csepp is elég.
1 Kökény Mária: Aromaterápia

Felhasználásuk módja különböző
lehet: párologtatásra használjuk
leggyakrabban. Erre megfelelő
készülékek, illatmécsesek vannak, melyek a levegőbe juttatják
az illóolajokat. A párologtatással
megelőzhetjük a betegségeket,
enyhítjük a tüneteket (pl. megfázás esetén) tisztítjuk a levegőt, jó
hangulatot teremtünk .
A permetezés nagyon száraz levegőjű lakásban vagy nagy nyári
melegben jó módszer.
Inhaláláshoz is elég néhány
csepp. Leginkább légúti megbetegedések, köhögés, nátha esetén
alkalmazzuk ezt a módszert.
Az olajokat használhatjuk még
szaunázáskor, nyugtató fürdő készítéséhez, masszírozáshoz, lemosás és borogatás formájában is.
Nagyon erős hatásuk miatt várandós kismamák, gyerekek, epilepsziás vagy maga vérnyomásban
szenvedő betegek nem használhatják őket. Ha fejfájást, hányingert érzünk a használat során,

azonnal hagyjuk abba.
A borsmenta illóolajnak frissítő,
emlékezet javító, légúti tisztító
hatása van. Használjuk fejfájásra, hányinger, nátha esetén (pár
csepp a zsebkendőre cseppentve,
mélyen beszippantva). Borogatást készíthetünk belőle a tarkóra,
csuklóra fejfájáskor vagy magas
láz esetén. 2
A levendula az egyik legismertebb illat. Hatása szíverősítő, regeneráló, görcsoldó, fertőtlenítő,
nyugtató. Kórházakban, idősek
otthonában gyakran használják
párologtatásra.
A kakukkfű vérnyomásemelő, étvágyjavító, immunrendszer erősítő hatású. Erősíti az emésztés,
a gyomrot, tisztítja a légutakat.
Élénkíti a fáradt testet és lelket. 6
évesnél fiatalabb gyermek részére
nem ajánlott, ott a gyógynövényt
kell használni ezekre a célokra.

használhatjuk.
Rengeteg féle illóolaj
van. Ezek nagy
része a meleg éghajlaton honos
illatos növények kivonatai, melyeket a gyökérből, a levélből, a
virágból, a gyümölcshéjból, fás
részekből vagy a magokból nyernek. A nagyon erős napfény, a
kevés csapadék rendkívül intenzívvé teszi ezeket az illatokat. A
bergamott, eukaliptusz, narancsvirág, szantálfa, ylang ylang, jázmin, neroli vagy mirha egzotikus
olajok használatához kiváló kézikönyvek állnak rendelkezésre.

A citromfű nyugtató, baktériumés vírusölő, oldja a feszültséget.
Gyomor és bélpanaszok esetén,
depresszió ellen

2 Gudrun és Peter Germann: Az aromaterápia növényei
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Év végén
365 nap lassan ismét mögénk kerül.
Az újévi fogadkozások helyett inkább
visszafelé nézzünk egy kicsit. Mi jó
történt az elmúlt évben, mi hozott boldogságot, mi hozott bánatot?

Boldogságra törekszünk mindnyájan. Másokkal együtt hiszem, a nagy boldogság helyett, mely sokszor évekig várat
magára vagy sohasem jön el,
a kicsiknek kell örülni, hiszen
azok minden nap vannak. Az
ájurvéda, India ötezer éves
hagyományos gyógyító
rendszere szerint boldogtalan ember nem lehet
egészséges. A boldogságot
pedig, ócska közhelynek
tűnik, mindenkinek

magában kell megtalálnia.
Test és lélek egysége tesz boldoggá. A boldogság egészségessé. Testünk eszköz, mely kiszolgál bennünket, becsüljük meg,
köszönjük
meg neki,

hogy életben tartott bennünket. És gondoskodjunk róla,
ne hanyagoljuk el, adjuk meg
neki mindazt, amire szüksége
van ahhoz, hogy helyesen működjön. Éljenek tisztán, józanul, okosan.
Azt kívánom, őrizzék meg jövőre is testük és lelkük
békéjét, harmóniáját, hogy boldogok,
egészségesek maradhassanak.
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