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Gyermek születik
Az anyaság, a gyermek utáni vágy
a legtöbb nő génjeibe kódolva
létezik. Hogy miért vágyunk anynyira utódokra? Mert «félünk
a haláltól. S a halállal szemben a
halhatatlanság lehetőségével áltatjuk magunkat. A társadalmi halhatatlanság azonban sajnos, csak
kevés embernek adatik meg. Van
viszont a halhatatlanságnak egy
hétköznapibb, de sokkal emberibb megnyilvánulása: a gyermek,
a gyermekek. Hiszen gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes nézeteinket, elveinket, tudásunkat.
S gyermekeinktől remélhetjük
megvalósított terveink és tetteink
folytatását, elvetélt reményeink
1Világgazdaság, 2010. jan.27.
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megvalósítását-s így, akinek gyermeke van, az tulajdonképpen halhatatlan.. » (Czeizel Endre)
Sajnos nem mindenkinek adatik
meg könnyen ez a hétköznapi
halhatatlanság. A modern tudomány számtalan eszköze áll rendelkezésre, ha nem jön a baba.
Gyógynövények is segíthetnek a
megtermékenyülésben, mint azt
a tapasztalat mutatja. Gyuri bácsi
babaprogramja évek ótaa bizonyítja, szinte reménytelen esetekben
is megtörténhet a csoda.
da.
A gyógynövények azután
tán
-megfelelő elővigyázazatossággal- használhatók
tók
a várandósság ideje éss a
szoptatás alatt, illetvee a

csecsemőgondozásban is.
Ma már tízmillió alatt van Magyarország lélekszáma. A tervezett
gyermekek száma 2-2,2 körül
mozog, míg a teljes termékenységi
arány csupán 1,3 körül ingadozik.
Ez világviszonylatban a legalacsonyabb mutatók közé tartozik.1
Legfőbb ideje, hogy minden eszközt megragadjunk, hogy ezt a
folyamatot
y
megállítsuk.
g
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Nem a gólya hozza!
Fogantatás gyógynövényekkel

A harmincon túli párok
20%-a gyermektelen, holott
szeretne gyermeket. A társadalmi tényezőket (kevesebb
házasságkötés, a továbbtanulás miatt kitolódó gyermekvállalás, karrierorientáltság)
leszámítva vannak egyéb
problémák is. Hiába nyilvánítja az orvos egészségesnek
mindkét partnert, a várva
várt fogamzás késlekedik. Az
ilyen „meddőség” hátterében
állhat stressz, az egészségtelen
életmód, a helytelen étkezési
szokások, a kevés mozgás

vagy a szervezet elsavasodása.
Ok lehet még a házasélet rendszertelensége, hormonális
rendellenesség,
szervi
elváltozás
vagy súlyos betegség. Az esetek egyharmadánál
mindkét félnél vannak problémák, 20 %-uknál nem találja az orvos a magyarázatot.
Az önbizalom hamar eltűnik
ilyen esetben. A negatív érzések sokszor aláássák a párkapcsolatot is. A görcsös igyekezet csak növeli a feszültséget
és csökkenti a teherbeesés
esélyét. Könnyű mondani,
hogy lazítsanak, hiszen az
idő telik, a biológiai óra ketyeg. 35 éves kor után a nő
fogamzóképessége
g
p g jjelentősen
után pedig
csökken, 42 év utá
szinte nullára redukálódik.
redu
Ezért fontos, h
hogyha 35
ééves kor
után hat
hónapi
próbálkop
zást kövezá
tően sincs
tő
eeredmény,
ere

keressék fel a szakembert.
Első lépésben általában hormonkezelést kap a pár, ami
a peteérést és a spermatermelést stimulálja. Ha ez nem segít, következik a mesterséges
megtermékenyítés,
amitől
sokan ódzkodnak. Nem kis
anyagi áldozattal is jár egy
ilyen procedúra, amit nem
mindenki engedhet meg magának.
A gyógynövények segíthetnek az ilyen pároknak is. A
Gyuri bácsi által kidolgozott
Babaváró program lényege
az, hogy az új jövevény érkezésére a szülőknek testileg
és lelkileg is fel kell készülni.
Ehhez olyan gyógyteákat kell
inni, melyek tisztítják a vért,
serkentik a nemi hormonok
működését, erősítik a méhet,
növelik a spermaszámot. A
szervezetet meg kell tisztítani
minden káros anyagtól, szermaradványtól, kemikáliától.
Olyan ideális környezetet kell
biztosítani a kis jövevénynek,
mely nemcsak a fogamzásnak, de a harmonikus, egészséges fejlődésnek is kedvez.
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Az alapelv ugyanaz, mint
Czeizel Endre „értelemgyerek“ elmélete: a fogamzáshoz
a legkedvezőbb feltételeket
kell megteremtenünk, hogy a
legéletképesebb, a legerősebb
gének öröklődjenek tovább.
Eddigi
eredményeink szerint a program
25%-os sikerrel működik. Aki évek óta
hiába vágyik gyermekre, annak mindenképp
érdemes
megpróbálni. Az esetek
nagyon változók: van fi-

atal pár, akik hormonkezelés
helyett választották, van, aki
az x-edik sikertelen lombikprogram után, van, aki lombikprogram előtt. Kirívó esetek is vannak: több
évtizedes kezelés és idegtépő
várakozás
után mint
utolsó szalmaszálba
kapaszkodva próbálta
ki egy negyvenes házaspár és

ma már boldog szülők.
A babaváró program nem
csodaszer, csupán egy lehetőség azoknak, akik bíznak
a természet hatalmában, a
gyógynövények erejében és
nem utolsósorban saját magukban.
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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 mindazt,
amit a mama fogyaszt, ezért bizonyos gyógyteákat nem ajánlunk.

torján. Napközben elkortyolva
igyák egy-egy csészével, semmiképp sem este.

A terhesség korai szakaszában
a leggyakoribb probléma a reggeli rosszullét. Jól csökkenthető
a hányinger hideg borsmenta
vagy kamilla teával, melyet éhgyomorra kell inni. Sokat segít a
lassú felkelés, egy-egy falat száraz
keksz vagy egy darabka üres kenyér.

A gyomorégés is kitűnően kezelhető a borsmentával, köménymaggal, ánizsmaggal. Étkezés
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 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 apróboj-

A terhesség második
felében tanácsos inni
a málnalevél teát
napi
egy

csészével. Kellemes ízű teája erősíti a méhfalat, előkészíti a könynyű szülést. 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. Napi
egy csésze erdei szederlevél tea
biztosítja a normális vércukorszintet.
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Babaváró rendszer
Több lépcsőből álló program, melyet a leendő szülők együtt végeznek.
A módszer rendkívül egyszerű, kockázatmentes és költségkímélő.
Lényegében gyógyteák fogyasztásából áll a következő módon:
1. Belső tisztítás
A házaspár mindkét tagjának
egy tisztítókúrát kell végeznie
abból a célból, hogy szervezetükből kiürüljenek a vegyi
anyagok (gyógyszerek, ételszínezék, tartósítószer stb)
káros maradványai. Naponta
egy-egy csésze teát kell inniuk
egyik nap csalánlevélből, másik nap diólevélből reggel éhgyomorra 6 héten keresztül.

2. A méhfal megerősí- 3. Teakeverékek és irritése, a spermaszám nö- gálás
velése
Nagyon sokszor már az első
Az erős méhfal fontos a megtermékenyített pete megtapadásához. Ezért a nő hat hétig
minden reggel és este igyon
meg egy-egy mokkáskanálnyi
fagyöngytinktúrát. A spermaszám növelése érdekében
ez idő alatt a férfi megfelelő
diétát folytasson. Az első és a
második lépést egyidőben is
lehet végezni.

két lépés eredményt hoz, ha
mégsem, így kell folytatni a
programot: a férfi/női teakeverékeket mindkét félnek kell
inni reggel éhgyomorra egyegy csészével naponta, amíg
a zacskó tea el nem fogy. A
bennük található növények
serkentik a nemi hormonok
termelését, erősítik a reprodukciós szerveket.
Ezen kívül a nőnek minden
este irrigálást (hüvelyöblítést)
is végeznie kell.

A program bármikor elkezdhető és gyógyszeres kezelés mellett is folytatható.
5
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Ha nem jön a baba..

hajhullás,
inzulin rezisztencia,
nőgyógyászati panaszok

Annak a nőnek, akinek sötét
a haja és a szőrzete is elég erős,
túl sok a férfihormonja és kevés
a női. Ez összefüggésben van az
inzulin rezisztenciával mégpedig úgy, hogy az inzulin hormon
szabályozza a nemi hormonok
mennyiségét is. Ha sok az inzulin, amit a szervezet nem tud
hasznosítani, az pusztítja a női
hormonokat. Tünete a hajhullás
illetve a nehéz fogamzás.
Napi egy csésze fodormenrmen
ta csökkenti az androgén
én
hormonok mennyiségét.
t.
A női hormonok ter-melését szabályozza a
pásztortáska, palástfű,,
fehér árvacsalán, a köörömvirág, a cickafark és
a zsálya. Ezek egyenlő arányú
keverékéből kell inni minden
nap egy csészével a másiktól
iktól elel
térő időpontban, 2 óra eltéréssel.
Fontos a diéta és a mozgás.
Policisztás Ovárium Szindró-

ma (PCOS) betegségre először
méregtelenítést ajánlunk. Hat
héten keresztül felváltva kell inni
csalán- illetve diólevélből készített teát, reggel éhgyomorra. Az
inzulin rezisztenciára napi egykét csésze erdei szederlevél teát
ajánlunk. A PCOS gyakori tünetei az akné, a túlzott szőrnövekedés és férfias típusú hajhullás. A
szurokfű teát napi egyszer kell
inni, az agyalapi mirigyre hat.
Az aknés bőrt
kívülről

közönséges galaj teával,
teával lemosáslemosás
sal lehet kezelni. Hajhullásra a
csalángyökérből készült teával
kell bedörzsölést végezni naponta egyszer, akár hajmosás

után, akár szárazon. Ugyanezen
gyógynövények
használhatók
endometriózis esetén is.
Petefészek ciszta, mióma is akadálya lehet a megtermékenyülésnek. Ilyenkor is felváltva kell
inni a cickafark és a diólevélből
készített teát legalább két hónapig, reggel éhgyomorra. Szintén
diólevél és cickafark teával kell
irrigálni. Egy púpozott evőkanálnyi gyógyfüvet 3 dl vízzel le
kell forrázni,
forrázn 20 percig lefedve
állni hagyni,
hag
majd leszűrni. A
felév
felével kell irrigálni reggel
úg
úgy, hogy a folyadék
minél
mélyebben
hatoljon be a méhszájhoz (pl. fekvő
te
testhelyzetben, feltett
lába
lábakkal), a teát a lehető
leghosszabb ideig visszatartleghossz
va. A megmaradt teát hűtőben
letakarva kell tárolni, majd este
meglangyosítani, és ugyanúgy
irrigálni vele, mint reggel.
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Terhességi (gesztációs)
cukorbetegség

Azt
jelenti, hogy a
terhesség alatt a várandós kismamának nem kívánt mértékben megemelkedik a vérukor
szintje. Mivel az inzulin elválasztás-beépülés együttes folyamatát érinti, ez az állapot is a
2-es típusú cukorbetegséghez
hasonlít.
A szülés után általában elmúlik, visszaáll az egészséges állapot, bár tudni kell, hogy a nők
20-50 %-a 40 éves kor után
hajlamos lesz a 2-es típusú cukorbetegségre.
Mik a veszélyei? A magzatra
nézve több káros hatása is lehet: a normálisnál nagyobb
születési súly, szívrendellenességek, a központi idegrendszer
fejlődési rendellenességei vagy
légzési nehézségek.

Mitől alakul ki? A
terhesség alatt megnő az ösztrogén és progeszteron hormonok
termelése, ami a zsírszövetek
szintézisét befolyásolja, így a
szervezet rezisztenssé válik az
inzulinra. Szülés után azonnal
csökken ezeknek a hormonoknak a mennyisége, ezáltal az
inzulin/vércukorszint is visszassza
áll a normális szintre. Gyakran
kran
csak a terhesség 6. hónapjában
ában
alakul ki, mert ekkor növekszik
kszik
meg jelentősen az említett hormonszint.

korolt nem kívánt mellékhatások miatt ilyenkor nem adnak.
Ajánlatos rendszeres kontrollra
járni, mert az elhanyagolt betegség szülési komplikácókhoz
vezet, veszélyezteti a születendő
gyermek egészségét!
Gyógynövényekkel:
A cukorbetegségre ajánlott
Diabess-Györgyteát terhesség
alatt nem tanácsos fogyasztani. Helyette nyugodtan iható a
vércukor szintet csökkentő szederlevél
tea napi
egy csészével
étkezés
előtt.

Kezelése:
Többnyire elég diétával és megfelelő testmozgással csökkenkenteni a vércukor szintjét. Ha ezz
mégsem elég, az orvos inzulin
zulin
bevitelt ajánl, mely szigorúú és
rendszeres cukormérést igényel. Tablettát a magzatra gya-
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Mit egyen a kismama?
A várandósság nem betegség, hanem fiziológiai állapot, ezért ennek megfelelően kell
táplálkozni.

A kilenc hónap alatt
két fontos szempontot szükséges szem
előtt tartani: megőrizni az ideális
test-

súlyt és
biztosítani
mindazt
a tápanyagot, amire a
magzatnak

szüksége van. Fontos
az is, hogy a kismama csúcsformában
legyen, mire eljön a szülés ideje. A sok alvás, a
jó étvágy fontos, de nem
kettő helyett
kell enni,
hanem

kétszer
n a gyobb
odafigyeléssel.
Nem létezik

különleges diéta a kismama
számára, csupán kiegyensúlyozottan, egészségesen kell
étkeznie. Az alapszabályok
ugyanazok: sok gyümölcs és
zöldség, telítetlen zsírok, ásványi sók és vitaminok. Kevés
cukor, só és fehér liszt. Minden nap két adag zöldséget
és 3 gyümölcsöt ajánlott fogyasztani.
A vas nagyon fontos elem,
elősegíti a vérképzést. Megtalálható például a petrezselyemben és a dióban, de sok
van a csalánban, a csipkebogyóban is.
A folsav (B-vitamin) vízben
oldódó vitamin, mely megelőzi a magzat hibás fejlődését. Megtalálható a gabonafélékben, spenótban, babban,
mogyoróban.
A kálcium csonterősítő a babának, izom- és idegerősítő a
mamának. A brokkoli és a
káposztafélék tartalmazzák nagy mértékben. A
baba erős csonto-
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zata és fogai érdekében tejtermékeket, gabonaféléket,
narancslevet fogyasszanak.
A D-vitamin szintén a csontokat erősíti. A napfényen kívül megtalálható a tejben és a
halakban.
A szénhidrátok közül a hoszszabb idő alatt lebomló és a
hasnyálmirigyet kevésbé megterhelő teljes kiőrlésű gabonaféléket, tésztát kell előnyben
részesíteni. Minden étkezésnél tanácsos fogyasztani egy
keveset belőlük.

havonta
1 kg súlygyarapodás
mondható elfogadottnak, ügyelni kell rá,
hogy ennél sokkal többet ne
hízzon a kismama. A terhesség alatt nem szabad fogyókúrázni még akkor sem, ha a nő
túlsúlyos, mert a magzat fejlődését veszélyezteti. Vigyázni
kell
ell a magas cukortartalmú,
hízlaló

Kerülni kell a nyers, forralatlan tejtermékeket, a nyers
halat, tojást vagy húst
úst a szalmonellamérgezés leehetősége miatt.
Napi másfél liter
folyadék ajánlott
tiszta víz vagy gyógygytea formájában.
A súlygyarapodás abból adódik, hogy megnövekszik a
mellek és a méh súlya, a szervezetben a vér mennyisége és
a visszatartott víz. Átlagban

gyümölcsekkel,
gyümölcsekkel
mint pl. a szőlő,
bbanán, szilva.
Mérsékelt
mozgás
Mé
nemcsak megengedett,
hanem kívánatos is. Ez lehet
séta, gyaloglás, úszás, nem lehetnek versenysportok.
Az alkohol, a dohányzás, a
kábítószerek súlyosan káro-

sítják a
magzat
fejlődését,
ezeket
a szokásokat 9

hónapra fel
kell függeszteni.
Az első három hónapban
kialakul a magzat szíve és
érrendszere, összes szerve,
csontváza és végtagjai, a 3.
hónap végére működni kezd
a veséje. Ezért ebben az időszakban különösen fontos az
egészséges életmód, a helyes
táplálkozás.
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Gyógyteák gyerekeknek
Gyakori kérdés a szülők részéről: adhatók-e
ugyanazok a gyógyteák a gyerekeiknek is,
isznak?
mint amiket ők iszn

Az
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 teljes
biztonsággal adhatók már
csecsemőknek is. Az édeskömény, az ánizs jó szélhajtók,
és ha a kisbaba fürdővizébe
immunerősítő kakukkfű teát
kevernek, nyugodtan alszik
majd és jó lesz az étvágya.
Mikor a kisgyerek először
kerül közösségbe, „mindent
elkap”. Egész télen köhög,
tüsszög, lázas, többet van
otthon, mint óvodában. Im-

munrendszerük
ilyenkor
erősödik. Hogy ezt segítsük,
segítsük
nyugodtan adhatunk neki
hetente 1-2 csésze kakukkfű teát reggel éhgyomorra. A
fürtös mentát kevesen ismerik Magyarországon, pedig
igen hatásos védekező szer a
téli megfázások ellen. 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.
Az olyan gyógynövények,
mint az orbáncfű, a dió 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 idézek 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.”
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Szoptatás
A WHO ajánlása alapján 6 hónapig
csak anyatejjel tanácsos táplálni
a kisbabát.

A szoptatás olyan meghitt
kapcsolat anya és gyermek között, ami a szeretet biztonságát
nyújtja a babának és nyugtatja
a mamát.
• Az anyatej összetett és utánozhatatlan
• Élő és friss táplálék, ami közvetlenül jut el az anyától a csecsemőhöz
• Könnyen emészthető enzimeket és fehérjéket, ásványi
anyagokat és vitaminokat,
omega-3 és más fontos zsírokat
tartalmaz, amik hozzájárulnak
az agy fejlődéséhez
• Védi a babát emésztési panaszok, hasmenés, légzőszervi
betegségek, nátha, fülgyulladás,
agyhártyagyulladás ellen
• A csecsemő igényeihez alkalmazkodik, hozzájárul fizikai és
szellemi fejlődéséhez, emésztőés immunrendszere kialakulásához
• Gazdaságos, környezetkímélő és praktikus: nem kell
csomagolni és szállítani

ni vérrögök kialakulását megakadályozza, segít az ideális
testsúly visszaállításában, csökkenti a csontritkulás, a mellrák,
a petefészek rák és a méhrák
veszélyét.
Sok folyadékot kell
inni, hogy legyen elég
tej, és erre
nagyon
jók
a
gyógyteák.
M e g alapozott
tény
és tapasztalat, hogy
gyógynövényekkel
lehet serkenteni a
tej-

termelést, ez. Ajánljuk a csalánlevet és a kecskerutát, ezekből
teát kell forrázni és naponta1-3
csészével inni. Az ánizsmagot,
édesköményt néhány perces
főzéssel kell készíteni. Az őrölt
görögszéna mag joghurtba, levesbe keverve fogyasztható.
Ezzel szemben a tejelválasztást
csökkenti a diólevél, zsálya, tyúkhúr, kakukkfű
valamint a menta
és a szurokfű
teája.

Jó a mamának is. A szülés utá-
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A születés csodája

A magzat számára a születés
hatalmas sokk a 9 hónapig
tartó békés fejlődés után az
anyaméhben: adrenalin szintje születéskor magasabb, mint
egy felnőtté szívinfarktus esetén A szülőcsatorna mindössze
10 cm hosszúságú, de ez a legveszélyesebb utazás, amit életünkben valaha teszünk.
A magzat tüdeje születéskor
még tele van folyadékkal. Ha
nem ürül ki, a csecsemő megfullad. Ezt a folyadékot a tüdőfal szívja magába, helyére az
első lélegzetvételkor beáramlik
az éltető oxigén.
A szív egyik belső falán egy
lyuk van. Erre azért volt szüksége, hogy vissza tudja pumpál-

ni a vért a méhlepénybe. Ez a
lyuk eltűnik, amint a beszökő
véráram egy szövettel lezárja.
Így jön létre egy szilárd fal, kialakul a szív négy kamrája.
Az újszülött megérkezik a külvilágba, ahol 15 fokkal hidegebb van, mint az anya testében. Élete első 6 hónapjában
takarókra és melegre van szüksége, mert nem tudja testhőmérsékletét szabályozni.

csolódni, hogy kialakuljon az
agya. Elfogyasztott táplálékának felét erre a tevékenységre
fordítja majd.
Az újszülött teljesen magatehetetlen, de van egy fantasztikus
túlélési stratégiája.
Elvarázsolt szülei ellenállhatatlannak találják.

Koponyája 22 csontja laza öszszeköttetésben áll egymással,
közöttük hézagokkal. Ha nem
így lenne, nem tudta volna magát kipréselni a szülőcsatornán.
Agyműködése igen fejletlen.
Több száz milliárd agysejtje a
születés után kezd összekap-

1054 Budapest, Bank utca 4.
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 33. Telefon: (46) 390-278
www.gyorgytea.hu, www.diabess.hu
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