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1.) Szeresd magad! 

Sokan alulértékelik ennek az egyszerű
kijelentésnek a fontosságát, pedig abban,

hogy hogyan érezzük magunkat a

bőrünkben, hatalmas jelentősége van

annak, ahogy vélekedünk magunkról,

ahogyan tekintünk magunkra, ahogy

magunknak és másoknak beszélünk saját

magunkról, mit mondunk/gondolunk,

amikor a tükörbe nézünk, stb.. Legyetek

szívesek, ne legyintsetek erre a pontra! Ez

nem valami újhullámos “fogadjuk el

magunkat bárhogy” baromság. Ez másról

szól: arról, hogy őszintén kezdjük el

szeretni magunkat, és gyakoroljuk minden

nap!



2.)Szeresd magad még jobban! 

Ezt a pontot nem lehet eléggé

kihangsúlyozni.  Egy egyszerű
gyakorlat:  minden reggel ,  amikor

felébredsz,  mondd ki magadban vagy

hangosan: “szeretem magam!” és

ismételd el párszor.  Érezd őszintén,

és még ha az elején furan is érzed

magad, hiszen nem jellemző
(sajnos),  hogy az ember ilyeneket

mond magának, folytasd csak tovább,

míg egy idő  után megszokod, sőt

természetessé válik ez a gondolat.

Gyakorold naponta többször,  a tükör

előtt  is és lefekvéskor,  amikor

egyúttal agyban végigpörgetve a

napodat átgondolhatod, miért vagy

hálás az életedben.



 

3.)Hidratálj !

Megint egy olyan téma, amirő l

mindenhol olvashatunk, hallhatunk.

És nem hiába. Mivel testünk

kb.70%-a vízbő l  áll ,  így nem nehéz

megérteni ,  hogy optimális

működéséhez is rengeteg folyadékra

van szükség. Ha ezt nem adjuk meg

neki nap mint nap, akkor

egyszerűen ki fog száradni,  és a

szervezetünk sejtszinten sem fogja

tudni elvégezni azokat a fontos

biokémiai folyamatokat,  amelyeket

egyébként szüntelenül végez.



Az alap legyen a tiszta víz.  Ha van

rá lehetőséged, szűrt vízet igyál ,  ha

nincs,  akkor ásványvizet.  Sajnos a

csapvízben túl sok olyan

szennyeződés (pl.xenoösztrogének)

található,  amely semmilyen

szempontból nem kedvez kényes

hormonháztartásunknak. A vizet

ízesítheted citromlével ,

narancs/grapefruit karikákkal,

uborkával ,  ki minek az ízét szereti .



 4.)Támogasd cirkadián ritmusodat!   

 

A cirkadián ritmus nem más, mint

az alvás és ébrenlét ciklikussága,

vagy más néven napi bioritmusunk -

amit belső  óránk szabályoz- ,

manapság gyakran nincs

összhangban a külvilággal.  Késő
éjszakáig fent vagyunk, túl sok

mesterséges fény vesz körbe minket,

ülünk a képernyő  vagy a Netflix

előtt ,  zavart lesz a melatonin

(elalvást elősegítő  hormon)

termelés és ezáltal az alvás is.  A

megfelelő  alváshigiénia kialakítása

és gyakorlása szintén alapvető
egészségünk szempontjából.  



Próbáljunk meg (majdnem) minden

nap ugyanabban az időben kelni és

feküdni.  Figyeljünk arra is ,  hogy

reggel ébredés után minél több

természetes (hideg, kék) fény érjen

bennünket,  ugyanis ez segít a

felébredésben és energizáló hatású.

Ezzel szemben esténként már

kerüljük a mesterséges

fényforrásokat,  és inkább meleg

tónusú fényekkel vegyük körbe

magunkat,  pl ,  gyertyafény. Ezzel

párhuzamosan kerüljük az

elektronikus eszközök használatát

(vagy telepítsünk rájuk kék fény

szűrő  programot).  Önmagában ez a

lépés segíthet visszaállítani a test



természetes kortizol- ,  (stressz

hormon, ami reggel segít

felébredni) és melatonin ciklusát.  A

szervezeten belül a mellékveséknek

is szükségük van a rendszeres és

kielégítő  pihenésre,  általános

ajánlások szerint minden éjjel

legalább 7,  de inkább 8 órányi

alvásra. Mellékvese kimerülés

esetén kiemelten fontos,  hogy ki

tudjunk kapcsolni ,  képesek legyünk

pihenni,  aludni,  ezáltal csökkentve

a mellékvesék által termelt stressz

hormon, a kortizol mennyiségét.



 5.) Támogasd bélflórádat!  

Bélflóránk (a beleinket benépesítő
mikroorganizmusok) egészsége

alapvető  általános egészségi

állapotunk és közérzetünk

szempontjából.  Ahogyan az

egészség, úgy a betegség is a

belekbő l  indul ki .  Ezért érdemes

jóban lennünk a bélflóránkkal  és

olyan ételekkel támogatni ,  amit az

az elfogyasztott tápanyagok jó

emésztésével és felszívódásával

hálál meg, mi pedig jól érezzük

magunkat,  és mindenféle gyomor,-és

bélrendszeri tünet nélkül éljük

mindennapjainkat.  



A jól működő  bélflóra megléte

felbecsülhetetlen: az

immunrendszer szerves részeként

megakadályozza a kórokozók

elszaporodását,  i l letve számos

mérgező  vegyület ,  allergén

felszívódását,  közreműködik a meg

nem emésztett és az emészthetetlen

szénhidrátok lebontásában, segíti  a

vitaminok, ásványi anyagok

felszívódását,  K-és B-vitaminokat

termel a szervezet számára. A

bélflórát alkotó hasznos és patogén

baktériumok aránya ideális esetben

85%-15% a hasznos

baktériumtörzsek javára

természetesen. Amivel 

https://nlc.hu/egeszseg/20170705/hasznos-tippek-virusosbakterialis-hasmenes-esetere/


megbonthatjuk a bélflóra

egyensúlyát,  az pl.  egy

antibiotikum-kúra, tartós stressz,

helytelen (tápanyaghiányos/túl

sok/túl kevés) étkezés. Ilyenkor

legyengül a szervezet immun-

rendszere és ezáltal védekező-

képessége,  és megjelennek a

különféle bélpanaszok (hasfájás,

puffadás,  gázosodás,  görcsök,

hasmenés).  Tegyünk tehát jót

magunknak, és fogyasszunk minden

nap probiotikumokat (bélflóránk

hasznos,  jótékony baktériumai):

fermentált élelmiszerek, úgy mint

kefir ,  élőflórás joghurt,  kimchi,

kovászos uborka, savanyú káposzta,  



cékla kvász. A probiotikumok

szaporodásához szükség van a

prebiotikumra is ,  amely a

probiotikum tápláléka. Forrásai pl.

banán, articsóka, csicsóka, cikória.  



6.) Kakilj  minden nap!  

 

Nem biztos,  hogy erre a témára

számítottál ebben az írásban, pedig

ez is nagyon fontos (hormonális)

egészségünk szempontjából.

Mondom hogyan: a májban lebomló

felesleges ösztrogén a vizelettel és

az széklettel távozik. Ha ez nem

történik meg minden nap, akkor

felhalmozódik az ösztrogén

mennyisége a szervezetben. ami

aztán további hormonális

problémákhoz vezethet (pl.

ösztrogén dominancia).  Hogyan

gondoskodhatunk a rendszeres  



kakilásról? Megfelelő  mennyiségű
(naponta legalább 25gramm) rost ,

és rengeteg víz fogyasztásával.  Az

ösztrogénon túl ,  ha nincs

rendszeres széklet ,  akkor pangó

salakanyagok maradnak a

bélrendszerben, ahonnan a káros

anyagok vissza tudnak szívódni a

véráramba, megint csak kedvezőtlen

hatást kiváltva. Nagyon fontos,  hogy

a salakanyag ne töltsön túl sok időt

a béltraktusban. A felhalmozódó

széklet ugyanis elkezd rothadni,  ami

a bélfal irritációját és gyulladását

válthatja ki ,  i l letve hozzájárul

ahhoz, hogy a bélflóra kórossá

váljon, azaz elszaporodjanak a 



patogén baktériumok.

Következményként fokozott

gázosodás,  puffadás,  fejfájás,

különböző  bőrpanaszok és

alvásproblémák jelentkezhetnek,

meggyengül az immunrendszer

működése és a sejtek regenerációs

képessége is.  Ezenkívül károsodott

bélflóra mellett a vitaminok és

ásványi anyagok sem fognak tudni

felszívódni.  

 



7.) Egyél sok nyerset!  

Amellett ,  hogy a nyers,  kezeletlen

ételek tele vannak éló enzimekkel,

vitaminokkal és ásványi anyagokkal,

a bélrendszer támogatásán keresztül

javítják egészségi állapotunkat.

Ezenkívül rostokban is bővelkednek,

azaz segítenek az előző  problémán..



8.) Fogyassz sok színes zöldséget és

gyümölcsöt!  

Minden étkezésedhez tegyél

zöldségeket!  Ez sokkal könnyebb, mint

gondolnád: a reggeli  omletthez vagy

szendvicshez vágj fel uborkát,

paparikát,  paradicsomot,  és egy kis

marék zöld leveleset.  Az ebéded lehet

egy zöldséges ragu, vacsoránál pedig a

hús/hal mellé szolgáljon pl.  párolt

brokkoli köretként.  A lényeg, hogy

minden nap legyen a tányérodon

többféle zöldség nyersen, párolva,

vagy éppen sütve.

A gyümölcsöktő l  pedig ne félj ,  bárki

bármit mond. Igaz,  hogy tartalmaznak

gyümölcscukrot,  de ez természetes

édesség. Ezenkívül tele vannak

vitaminokkal,  ásványi anyagokkal,  



antioxidánsokkal,  f itonutriensekkel

(biológialilag aktív hatóanyagok),

amelyeknek mind jelentős az

egészségre gyakorolt hatása. Magas az

élelmi rosttartalmuk, amely elősegíti

a megfelelő  bélműködést,  i l letve a

vércukor- és a vérzsírszintek

optimális mértékét.  Magas

víztartalmuknak köszönhetően pedig

szabályozzák a szervezet folyadék-

háztartásának egyensúlyát.

Természetesen IR és cukorbetegség

esetén figyelni kell  a gyümölcs

fogyasztás időzítésére,  i l letve az sem

mindegy, melyeket fogyasztjuk..

  



9.) Sportolj ,  mozogj ,  légy aktív!

A mozgás szinte mindennek jót

tesz: a hangulatunknak, a

közérzetünknek, a kinézetünknek

és az egészségünknek is.  Nemcsak

fitten és fiatalon tartja a testet ,  de

számos pozitív egészségmegőrző
és betegség megelőző ,  i l letve -

javító hatása van: pl.  IR esetén a

rendszeres mozgás nagy

mértékben javítja az inzulin

receptorok érzékenységét,  ezzel

javítva hosszú távon ezt az

állapotot.  Minden tartós és

mérsékelt pulzusemelkedéssel

járó mozgásforma segíti  a

szénhidrát-anyagcsere

egyensúlyban tartását.  Ezen

túlmenően megelőzi és csökkenti

 

  



a magas vérnyomást;  fokozza a

vérkeringést ,  aminek hatására

több oxigén és tápanyag áramlik

minden sejtünkhöz; csökkenti a

rossz koleszterin-szintet ,  így az

artériák falán nem keletkeznek

plakkok (lerakódások),  aminek

következtében csökken a vérrögök

kialakulásának kockázata is ;  javul

a kondíciónk és állóképességünk,

il letve egészségesebb lesz az

érrendszerünk, ami pozitívan hat

a libidóra és szexuális életünkre

is;  megszüntetheti a székrekedést,

mivel az elfogyasztott táplálék

gyorsabban áthalad a bél-

csatornán; beolajozza az

ízületeket,  ezáltal csökken az

ízületi  merevség; erősödnek az

izmaink és a rendszeres 

 

  



izommunka hatására tónusosabb,

formásabb lesz az egész testünk;

az elhízás megelőzésében és

kezelésében is kiemelt szerepe

van, hiszen a testmozgás során és

után kalóriákat égetünk el ;  erősíti

az immunrendszert ,  aminek

következtében szervezetünk

hatákonyabban veszi fel a

kesztyűt  az esetleges

betolakodókkal,  kórokozókkal;  nő
a tüdőkapacitás és javul a légzés;

mozgékonyabbak és

energikusabbak leszünk; i l letve

hatására nő  a boldogsághormonok

(szerotonin, endorfin,  dopamin)

szintje,  ezáltal javítva

kedélyállapotunkat is ,  ami a

depresszió tüneteit is hatékonyan

csökkenti.

 

  



10.) Válogasd meg emberi

kapcsolataidat!  

Hangulatunkra és mentális-lelki

állapotunkra nem csak

táplálkozásunk és napi

aktivitásunk hat,  de az is ,  milyen

emberekkel vesszük körbe

magunkat.  Az, hogy kikkel

érintkezünk, beszélgetünk,

töltünk időt  nap mint nap,

hatással van lelki állapotunkra. A

folyamatosan mérgező ,  negatív

energiájú emberek nem csak saját

magukat,  de környezetüket is

mérgezik,  lehúzzák. Igenis van

ráhatásunk az emberi tényezőre

életünkben. Ha van olyan ember

az életünkben, akitő l  csak rosszat

 kapunk, bánt,  lehúz minket,  



mindenre negatívan reagál ,  akkor

nemes egyszerűséggel építsük le a

kapcsolatot.  Ez nem önzőség -

fontos,  hogy szociális

szempontból is igényesek legyünk.

Ha mi magunk mindent meg-

teszünk saját jóllétünkért ,  akkor

ne hagyjuk, hogy a környezetünk

elrontsa ezt.  Vannak persze

helyzetek, amikor nem

tudjuk/akarjuk megszakítani a

kapcsolatot,  pl .  ha egy

családtagunkról van szó, aki

egyébként nagyon közel áll

hozzánk, de ebben az esetben is

megtehetjük, hogy megacélozzuk

magunkat,  és nem vesszük

magunkra az ennek az embernek 

 az irányából érkező  negatív



gondolatokat,  szavakat és

viselkedést.  Saját magunk vagyunk

felelősek azért ,  ahogy élünk és

ahogy érezzük magunkat.  Ezért

olyan emberekkel töltsük időnket,

akikkel kölcsönösen szeretjük,

tiszteljük egymást,  akik

támogatóak, megértőek és akikkel

öröm az együtt töltött idő .  Nem

kell mindenkit szeretnünk, ahogy

arra sincs szükség, hogy mindenki

szeressen minket,  nem lehet és

nem is kell  mindenkinek

megfelelni.  Tudnunk kell  nemet

mondani,  és kiállni magunkért.

Még ha kezdetben ez nehezen is

megy, gyakorlással ebben is egyre

jobban leszünk. Ez is csak türelem

és kitartás kérdése.



11 .) Kezeld a stresszt!  

A stressz ma már olyannyira

elborítja életünket,  hogy szinte

lehetetlen teljesen stressz-

mentesen élni.  DE: mint minden

élethelyzetben, itt  is tudunk mit

tenni.  hogy javítsuk a kialakult

állapotot.  A krónikus,  hosszan

tartó stressz esetén túl sok

kortizol és adrenalin termelődik a

mellékvesékben. Ennek hatására

megnő  a vércukorszint,  majd az

ezt ellensúlyozó inzulin is ,  ám

izommunka hiányában a glükóz

nem energiává,  hanem zsírrá

alakul át ,  ami ismételten kortizol

termelést indít el .  Tehát ha

rendszeresen és visszatérően

stresszhelyzetbe kerülünk, akkor  



ezzel ugyanúgy föl-le ugráltatjuk

vércukor- ,  és inzulinszintünket,

mintha túl sok feldolgozott ,

finomított szénhidrátot

fogyasztanánk. A tartós stressz

azonban nemcsak a cukor-

háztartásunkra van rossz hatással ,

de zsírraktárainkra is ,  ugyanis a

kortizol hatására a májban

előállított extra cukor,  ha nem

kerül felhasználásra,  azaz nem

követi aktív izommunka, kering a

vérben egy darabig,  de mivel nem

maradhat ott ,  egy idő  után - ismét

a máj segítségével –zsírrá alakul,

és a zsírsejtekben raktározódik el .

Ez a zsírlerakódás ráadásul

legkönnyebben a hasi területen

megy végbe=stressz okozta

hízás=hasi zsír.  

 



Krónikus stressz esetén ráadásul a

pajzsmirigy is akcióba lép és

lelassítja az anyagcserét a

kimerült mellékvesék védelmében,

aminek súlygyarapodás lesz a

következménye. Vagyis a tartós

stressz nemcsak a szervezet

hormonegyensúlyát borítja fel ,

ezzel megnövelve az IR

kialakulásának kockázatát ,  hanem

még hizlal is.  Érthető  tehát,  hogy

a kortizol normális tartományban

tartása alapvető  fontosságú az IR,

a cukorbetegség, és az elhízás

megelőzésében is.

Stresszhelyzetben a szervezetünk

minden olyan funkciót lekapcsol ,

amikre pillanatnyilag nincs

szükségünk az aktuális veszély-

helyzet (stressz) elhárítására,



többek között az immun-

rendszert ,  amely így kevésbé

képes felvenni a harcot a

fertőzésekkel szemben, az

emésztőrendszert ,  és a

reproduktív rendszert is ,  hiszen a

szaporodás is másodlagossá válik.

Ezért van az,  hogy krónikus

stresszben gyakoriak a

menstruációs és termékenységi

problémák, hiszen a szervezet

okos,  és vész-helyzetben nem

engedi,  hogy kisbabát hozzunk a

világra.

 



12.) Én-idő !  

Bárhol,  bármilyen körülmények

között is élj ,  mindig szakíts időt

saját magadra. Csak akkor tudunk

kiegyensúlyozottabban élni és

akár a gyerekeink számára is

többet adni magunkból,  ha mi

magunk is rendszeresen fel

tudunk töltődni.  Hogy ez kinek

mi, az egyénenként változó.

Egyeseknek ez egy jó edzés,  vagy

jóga, másoknak egy napindító pár

perc teljesen egyedül egy bögre

kávéval/teával ,  megint másoknak

pár óra felhőtlen kikapcsolódás a

barátnőkkel ,  vannak, akik egy jó

könyvvel vonulnak el kicsit  a

környezetük elő l .  Mások vagyunk,

más preferenciákkal.  Akárhogy is ,  



egy dolog közös bennünk,

mindannyiunknak szüksége van az

én-időre.  Egy támogató közegben

ezt persze könnyebb megoldani,

hiszen ha a párunk szeret és

tisztel bennünket (ahogy annak

alapvetően lennie kellene),  akkor

megteremteti számunkra a

lehetőséget erre az elvonulásra.

Egyedülálló anyáknak már sokkal

nehezebb lehet a dolga,  de kell ,

hogy az ő  környezetükben is

legyen egy nagymama/nagypapa,

vagy egy jó barátnő ,  akire lehet

számítani.

 

 



Ne feledd, hogy csodálatos vagy!

És látod, mennyi apróságot

tehetsz azért ,  hogy még

csodálatosabban érezd magad a

bőrödben, minden szempontból.

Ha megfogadod a fenti tippeket,

tanácsokat,  biztos lehetsz benne,

hogy egyre jobb lesz a közérzeted,

és egy sokkal magabiztosabb,

kiegyensúlyozottabb nő  fog

visszanézni Rád a tükórbő l .

Szeretettel ,

Eszti

 


