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Előszó
Évezredekkel ezelőtt, amikor még nem voltak orvo
sok, a papok, szerzetesek, varázslók, javasasszonyok
vagy a gyógyfüveket ismerő emberek gyógyították a
beteg embereket. Régen, ha valami fájt, ösztönös
mozdulattal, gyengéd vagy erősebb masszázzsal
próbálták enyhíteni a fájdalmat.
így volt ez régen, de az ösztönös mozdulat (kész
tetés) még ma is megvan minden emberben. Való
színű, hogy ez a kezdeti ösztönös masszázs fejlődött
évezredek során és kristályosodott ki a mai sokféle
masszázstechnikákban. Napjainkban különösen sok
híve van a különféle masszázsoknak (Thai masszázs,
indiai ájurvéda, svédmasszázs stb.).
E könyvben a talp-, kéz- és fülmasszázzsal fog
lalkozunk és közérthető módszerrel ismertetjük a
masszázzsal kapcsolatos teendőket, hogy mindenki
otthon is masszírozhassa magát, szervezetének sze
líd módszerrel történő felfrissítésére, öngyógyító
képességének megerősítésére.
FIGYELEM! Az otthoni masszázs komoly beteg
ség esetén (például magas láz, csonttörés stb.) nem
helyettesítheti az orvosi vizsgálatot és az orvos által
előírt rendelkezések pontos betartását! Ezért ajánla
tos a háziorvosunk véleményét kikérni, mielőtt el
kezdjük a házi öngyógyító masszázst.
A természetes gyógymódok lényege, hogy feléb
resztik a Belső Erőt, amiről önszántunkból mondunk
le, ha betegségünkben a szelíd gyógymódok adta lehe
tőség helyett, kizárólag a háziorvost keressük fel,

hogy meggyógyítson. Az öngyógyítás a szervezet
ősi erejének a mozgósítása, amelyhez TÜRELEM
RE ÉS A TERMÉSZETTEL SZEMBENI ALÁ
ZATRA VAN SZÜKSÉG!
Gondokkal teli világunkban az idegi megterhelés
olyan nagy mértékben hat ránk, hogy a káros hatá
sokat „gyógyszermankók" nélkül alig tudjuk kivé
deni. Reggel frissítő, nappal nyugtató, este altató. Ha
kell, ha nem, gyógyszereket „kapkodunk be", hogy
képesek legyünk elviselni a napi hajszát, a stresszt,
amelyet sajnos nemcsak a felnőttek, de már a gyer
mekek is megsínylenek.
Gondoljunk csak arra, amint reggel kilépünk az
ajtón, rögtön a közlekedés „viszontagságaival" kez
dődik a napunk: nincs közlekedési lámpa, a rohanó
autók között veszélyes az átkelés, nem férünk fel a
buszra, az orrunk előtt csukódik be a villamos ajtaja stb.
Napközben is ezernyi apróbb és nagyobb idegesí
tő, zavaró eseménnyel kell megbirkóznunk a mun
kahelyünkön, az áruházban, a piacon, jármüveken,
de néha elég, ha bekapcsoljuk a rádiót és meghalljuk
a híreket.
Esti „szórakozásaink" közé tartozik az idegborzo
ló krimik nézése, amely szintén felzaklató hatású
lehet. És hol vannak még az esetleges családi viták,
a gyermekekkel való „expressz foglalkozás" miatti
lelkiismeretfürdalás, az anyagi problémákból adódó
feszültségek, az önpusztító életmód (dohányzás,
mértéktelen alkohol- és kávéfogyasztás, túlhajszolt
élettempó, helytelen táplálkozás) káros hatásai?
Csak néhányat említettünk az ezernyi negatív ha
tásból, amelyek miatt kénytelenek vagyunk a gyógy
szerek segítségét igénybe venni. S tesszük ezt egész
ségünk további kárára. Hiszen köztudott, hogy a
gyógyszereknek mellékhatásai is vannak, és szerve8

zetünkben felhalmozódva mérgekké válnak. A prob
lémát viszont nem oldják meg - csak pillanatnyi tü
neti kezelésre jók.
Mi hát a teendőnk?
Mivel a külső körülmények megváltoztatására
legtöbbször nincs se módunk, se lehetőségünk, szer
vezetünk testi-lelki gyógyító erőit kell mozgósíta
nunk és ezzel megóvnunk, illetve helyreállítanunk az
egészségünket. Hippokratész szerint az embernek
orvosi kezelésre akkor van szüksége, ha szervezeté
nek saját védekezőképessége már képtelen az ön
gyógyításra. Betegség esetén természetes gyógy
módok alkalmazását az orvosi kezelés kiegészítésére
tartjuk célravezetőnek.
A testi-lelki egészség megtartásának vagy vissza
szerzésének egyik hatásos módja: a talpmasszázs
(reflexológia). Évtizedekig „tabu" téma volt erről
beszélni és alkalmazni. A természetes gyógymódok
iránti óriási érdeklődés, a mellékhatás nélküli gyó
gyulás igénye és a haladó életszemlélet ledöntötte a
gátakat és utat engedett a szelíd gyógymódok alkal
mazására, így a talp-, kéz- és fúlterápiának is, mert
egyszerű módon elsajátítható és GYÓGYSZER
ÉRZÉKENYSÉG ESETÉN ÉLETMENTŐ LEHET...
Kívánunk minden kedves gyógyulni vágyó
OLVASÓNKNAK sok sikert a masszázshoz és na
gyon jó egészséget, boldog életet,
sok szeretettel
Fási Katalin

Érdekességek
Hosszú út vezetett el a reflexológia tudományának
kutatásában, amíg a mai tudásunk kialakult a talp
masszázsról.
A reflexológia alkalmazása a múlt végtelen távol
ságában kezdődött, hogy hol és mikor, az pontosan
nem derült ki. Talán az egyiptomi Obirodalomban.
A legrégibb adat a VI. dinasztia korából, Kr. e.
2330-ból származik. Saqqarában Ankhmabor orvos
mastabájában találtak egy falfestményt, amely a lábés kézreflexológia és shiatsu alkalmazását ábrázolja.

Az ábra felirata értelemszerűen a következő:
„Úgy végezd a kezelést, ahogyan az én közérzetem
érdekében szükséges, és ügyelj arra, hogy ne okoz
zál fájdalmat nekem!"
Más szabad fordításban: „Ne okozz nekem fáj
dalmat. Azon leszek, hogy jó közérzetet teremtsek és
kiérdemeljem elismerésedet."
Sok indián törzs ősidők óta ismer olyan gyógy
módokat, amelyekkel nem közvetlenül a megbete
gedett szervet kezelik, hanem például a láb masszí
rozásával érik el a gyógyulás. Valószínűleg ezek az
indiánok már régóta ismerik a reflexológia elméletét,
anélkül hogy megnevezték volna.
Dr. William H. Fitzgerald (1872-1942), amerikai
orvos tanulmányozta az indián nép gyógyászati
módszereit, és értékes tapasztalatait beépítette saját
10

orvosi gyakorlatába. Orvosi munkája gyakorlása
közben ugyanis rájött arra, hogy a test egyes pontja
inak vagy zónáinak masszírozásával bizonyos szer
vek állapota javítható, a fájdalmak csillapíthatok,
esetleg teljesen megszüntethetők - függetlenül attól,
hogy a kezelt pont vagy zóna milyen távol van a be
teg szervtől.
Dr. William H. Fitzgerald élettanász és fül
orrgégész nevéhez fűződik, hogy tapasztalatai alap
ján az egész szervezetet 10 zónára osztotta, amely
elméletét a természettudománnyal foglalkozó tudó
sok új módszerrel gazdagították. így alakult ki a mai
talptérkép, amely szerint az orvosok és a természet
gyógyászok napjainkban dolgoznak.
Farre Sebastian Kneipp jelentette ki először 1897ben, hogy a mezítlábon járás szinte „lehúzza" a
szervezet anyagcseréje folytán felszabadult salak
anyagokat, és a talpon keresztül elvezeti azokat.
Csodálatos felfedezés! Talpmasszázs mezítláb járás
sal. (Itt szeretném megjegyezni, hogy Bajor Gizi, a
szépségéről és csodálatos lelkivilágáról híres szí
nésznő minden hajnalban a harmatos fűben sétált
egy ideig, mert elmondása szerint fantasztikus nyu
galmat és harmóniát teremt egész lényében a talp
harmatos fűvel történő simogatása. Azt is elmondta,
hogy az esőtől nedves füvön való járás nem hoz
ilyen testet-lelket megnyugtató felüdülés.)
Megjegyzés
A talp-, kéz- és fülmasszázs nem helyettesítheti be
tegség esetén az orvosi vizsgálatot és az orvos által
előírt rendelkezések pontos betartását. Ezért, mielőtt
a masszázst elkezdjük, kérjük ki a kezelőorvosunk
tanácsát.
11

Lrész
A reflexológiáról (Talpmasszázs)
A gyógyító talpmasszázsról (reflexológiáról) mosta
nában sokat hallunk, olvasunk. Vannak hívei és el
lenzői. Mi a reflexológia tárgyilagos ismertetésére és
bemutatására vállalkoztunk, mert úgy véljük, sok
olvasó szívesen megismerné és alkalmazná a talpte
rápiát, mivel semmiféle mellékhatása nincs, csak
előnyei vannak.
Felmerülhet azonban a kérdés, hogy ugyan kinek
van ma ideje a talpát, a lábfejét masszírozni? A vá
lasz igen egyszerű: mindenkinek, aki például tévét
néz. A műsor alatt bőven van idő a lábzónák reflex
pontjainak masszírozására, bár... Teljes testi-lelki
„átéléssel" jobb eredmény érhető el, mintha figyel
münket megosztjuk a masszázs és a tévéműsor kö
zött.
Végezhetjük a masszázst kis tömör gumilabdák
kal (dohányboltokban, játékboltokban kapható). Két
labdát a talpak alá helyezünk és azokat ide-oda gurítva masszírozhatjuk a talpat. Közben olvashatunk,
rádiót hallgathatunk, kézimunkázhatunk, beszélget
hetünk, telefonálhatunk stb.
Olcsó eszköz lehet például a kifogyott golyósde
zodor flakonja. A guruló golyóval kiválóan masszí
rozhatunk akár fürdés közben is.
Időnként kapható az illatszerboltokban, áruhá
zakban tüskés „sünipapucs", amelynek a belső felén
lévő redők vagy csúcsok járás közben masszírozzák
az egész talpat. A reflexológia világméretű népsze
rűségét igazolja az is, hogy a svájci INTEGRA12

kiállításon „programozható" reflexzóna-masszírozó
szandált mutattak be. A szandál meghatározott pont
jaiban gumidugók helyezhetők el, melyek járás köz
ben a megfelelő zónát masszírozzák.
Sportboltokban, butikokban néha kapható fából
készült talpmasszírozó készülék. Ám a golyók, pa
pucsok, készülékek használatától nem várhatunk
olyan jó eredményt, mint a kézi masszázstól.
Az elektromos masszírozógépektől sem. Aki viszont
valamilyen oknál fogva nem tudja a kézi masszázsi
alkalmazni (egyedül él, fáj a keze, nincs elég ereje
stb.), használja a hagyományos elektromos készülé
ket a keményebb illesztékkel. Ajánlatos a masszíro
záshoz kevés gyógynövénykrémet használni, így
nem dörzsölődik ki az esetleg száraz bőr, és kevésbé
fárasztó a kéznek.
Mi a reflexológia?
Mint az előszóban írtuk, az akupunktúrához hason
lóan a reflexológia is évezredes múltra tekint vissza.
Külföldi szakirodalom szerint a gyógymód valószí
nűleg Kínából és Indiából származik, a tüszúráshoz
hasonlóan a stimuláláson, vagyis a serkentésen (in
gerterápián) alapszik. A reflexológia napjainkban
elismert szaktekintélye Hedi Masafret, akinek az
Egészség a jövőben című könyve óriási érdeklődést
váltott ki világszerte. E könyvet azután tanulmány
kötetek sora követte, német, orosz, japán, olasz, an
gol szerzők írták le tapasztalataikat. (Érdekességként
említendő, hogy a moszkvai Reflexterápiai Kutató
intézetben már évek óta alkalmazzák a gyógyító
masszázst az akupunktúra és az akupresszúra mellett
- kiegészítő kezelésként.)
A reflexológiáról Hedi Masafret így ír: „A reflex13

zónák olyan idegpontok, amelyek egy-egy távoli
testrésszel vannak kapcsolatban. Az egész testen
mindenütt találunk reflexzónákat." E könyvben
azonban nagyrészt a lábfej reflexzónáit tárgyaljuk,
ugyanis egyetlen testrészünk sincs annyira elhanya
golva és eltorzulva, mint éppen a lábunk. A termé
szetes életmód szerint az embernek mezítláb kellene
járnia, így az egyenetlen talaj állandóan dolgoztatná
a talp reflexzónáit. A természetes környezet azonban
megváltozott, lábunk „munkaterülete", a talaj, már
nem egyenetlen, hanem simára hengerelt vagy asz
faltos. Ehhez jön még a kényelmetlenül szűk, rossz
felépítésű cipő, amely ugyancsak elnyomja a vérke
ringést. A tökéletlen vérellátás miatt sok embernek
hideg a lába, de ami még ártalmasabb, a reflexzónák
sem tudnak eleget tenni feladatuknak.
Egészségünk védelmében tehát szükséges, hogy
mesterségesen masszírozzuk a reflexzónákat. így
elősegíthetjük a hozzájuk tartozó szervek vérkerin
gését. Hogy ez a kölcsönhatás a reflexzóna és az
egyes szervek között hogyan és miért jön létre, azt
ma még tudományosan igazolni nem lehet, de annál
könnyebb bizonyítani. Próbáljuk csak meg a lábunk
középső ujját erőteljesen masszírozni. Rövid időn
belül azt tapasztaljuk, hogy a kéz középső ujja is
vérbő lesz, melegebb a többinél.
Ha a különböző szervek elhasznált anyagai nem
tudnak természetes módon távozni a testből, lera
kódnak a talpon. Itt kristályos göböket képeznek,
amelyek tapintásra érzékelhetők, sőt, mélymasszázs
esetén fájdalmasak is lehetnek. A terápia abból áll,
hogy masszázzsal ezeket a kristályokat szétdörzsöl
jük, és ettől a beteg szerv megkönnyebbül. Minél
több kristály rakódott le valamelyik zónában, annál
kitartóbban kell masszírozni. Ajánlatos először kör14

körös mozdulatokkal gyengéden, majd erősebben
végezni. Hedi Masafret szerint jobb eredményt lehet
elérni, ha a masszírozást nem magunk, hanem más,
hozzáértő személy végzi. A helyes masszírozás tu
dományát azonban el lehet sajátítani szakkönyvek
ből, többek között ebből a füzetből is.
Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a talpterápia
hatását fokozza, ha rendszeresen fogyasztunk
C-vitamint. Nyáron a friss zöldségek, gyümölcsök
bőven tartalmazzák a létfontosságú vitaminokat, ás
ványi sókat, nyomelemeket. Ám a téli-tavaszi hóna
pokban ajánlatos kiegészíteni a szűkösebb C-vitamin
forrásokat. Aki teheti, rendszeresen fogyasszon déli
gyümölcsöt, almát, nyers savanyú káposztát, csipke
teát, gyümölcslevet.
Mikor nem szabad talpmasszázst végezni?
Bármilyen sok előnye is van a gyógymasszázsnak, egyes betegségeknél mégsem javallott a terápia
(magas láz, heveny visszérgyulladás, gombásodás,
üszkös láb, fertőző betegség, súlyos idegkimerültség
és veszélyeztetett terhesség). Nem szabad gyógymasszázs alkalmazni műtét helyett! Egyes szak
könyvek szerint nem ajánlatos a talpterápia normális
terhesség esetén sem. Masszírozáskor gondosan ke
rüljük ki az anyajegyeket, szemölcsöket, gyulladt
bőrterületeket.
A masszírozásról
Hedi Masafret szerint mindenkit szabad masszírozni,
a gyermektől az öregekig. Végezheti bárki saját ma
gán (önmasszázs) vagy a reflexológiához értő más
személy. A művelethez ajánlatos gyógynövénykré
met használni. A reflexpontok helyén ujjunk begyé
vel vagy körkörösen, vagy fel-le, ide-oda irányban
15

masszírozzunk. Gyöngéden, finoman kezdjük és fo
kozatosan erősítsük a nyomás.
Ha rendszeresen masszírozzuk a reflexzónákat,
egy idő után a vizelet barnás színű lehet. Ez annyit
jelent, hogy a vizelettel a szervezetből felszabadított
méreganyagok kiürülnek. így természetes úton meg
szabadul a szervezet a vérkeringési akadályozó lera
kódásoktól.
A napi rendszeres masszírozást a következő sor
rendben ajánlatos végezni:
1. Vesék, húgyvezeték és -hólyag, hogy a mérgező
anyagokat (húgysav) nemcsak fellazítani, de eltá
volítani is lehessen. Ezáltal élénkíthetjük a vérke
ringés. Kezdetben ezekre a helyekre kell a leg
több időt szánni.
2. Fej - minden szerv irányító központja.
3. Gyomor, belek, máj és hasnyálmirigy. Ezek a mé
regtelenítő és anyagcsereszervek. Működésüktől
függ, hogy a test építőanyagait az egyes szervek
hasznosítani tudják.
4. Nyirokrostok, hogy a salakanyagok leépítése meg
történjen, és elegendő ellenanyag álljon rendelke
zésre.
5. Az összes érzékeny pont.
Naponta mennyi ideig masszírozzunk? Minden
reflexpontot 5 percig ajánlatos masszírozni. Heveny
tüneteknél ezt az időt minden veszély nélkül kétsze
resére vagy akár háromszorosára lehet emelni.
A máj és a gerincoszlop reflexzónájánál azonban
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legyünk óvatosak. A máj reflexzónáját csak akkor
szabad 5 percnél tovább masszírozni, ha a vesemű
ködés kifogástalan. Különben nagyon sok méreg
anyag szabadul fel és jut be a vérkeringésbe. A ge
rincoszlop reflexzónáját azért nem szabad túl hosszú
ideig masszírozni, mert a keletkező vérbőség miatt
átmenetileg fájdalom, izzadás, levertség, fejfájás kö
vetkezhet be.
Ha erőnlétünket, kondíciónkat akarjuk javítani,
naponta félórás gyógymasszázs végezzünk. Mindkét
lábon 5 percig a mellékvese vagy vese, húgyvezeték
és -hólyag, 3 percig a fej és a nyakszirt, 2 percig a
nyirokpontok és még 2 percig valamelyik fájdalmas
pont zónáját masszírozzuk. Az intenzív kezelés hatá
sára átmenetileg kellemetlen mellékhatások - fáradt
ság, aluszékonyság, fájdalom, duzzadás, elszínező
dés, felszökő láz stb. - léphetnek fel (de nem feltét
lenül), amelyek aztán rövid időn belül megszűnnek.
Ha ezt tapasztaljuk, ne ijedjünk meg, és ne hagyjuk
abba a masszírozást. Lelkiismeretesen és nagy türe
lemmel folytassuk, mert az évek folyamán lerakó
dott salakanyagok nem távoznak el egy csapásra.
Felhívjuk még arra is a figyelmet, hogy masszázs
előtt a talpon lévő bőrkeményedéseket távolítsuk el,
mert a megvastagodott bőrön keresztül nem haté
kony a kezelés, és tapintásra nem is „árulja" el a
talp, hogy hol vannak a lerakódások.
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A lábfej reílexzónái
1. Fej (nagyagy bal félteke)
2. Homloküregek (bal oldal)
3. Agyalap, kisagy
4. Hipofízis
5. Halánték (bal),
trigeminus ideg
6. Orr
7. Nyakszirt, tarkó
8. Szem (bal)
9. Fül (bal)
10. Váll (jobb)
11. Csuklyás izom (jobb oldal)
12. Pajzsmirigy
13. Mellékpajzsmirigyek
14. Tüdő, hörgők (jobb oldal)
15. Gyomor
16. Nyombél (patkóbél)
17. Hasnyálmirigy
18. Máj
19. Epehólyag
20. Napfonadék
2 1 . Mellékvesék
22. Vese (jobb)
2 3 . Húgyvezeték
24. Húgyhólyag
2 5 . Vékonybelek
26. Vakbél (féregnyúlvány)
27. Ileocecalis csapóajtó
28. Felmenő vastagbél
29. Haránt vastagbél
3 5 . Térd (jobb)
3 6 . Ivarmirigyek (herék vagy
petefészkek, jobb oldalon)

A jobb láb talptérképe (alulnézet)
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A lábfej reflexzónái
1. Fej (nagyagy jobb félteke)
2. Homloküregek (jobb oldal)
3. Agyalap, kisagy
4. Hipofízis
5. Halánték (jobb),
trigeminus ideg
6. Orr
7. Nyakszirt, tarkó
8. Szem (jobb)
9. Fül (jobb)
10. Vall (bal)
11. Csuklyás izom (bal oldal)
12. Pajzsmirigy
13. Mellékpajzsmirigyek
14. Tüdő, hörgők (bal oldal)
15. Gyomor
16. N y o m b é l (patkóbél)
17. Hasnyálmirigy
20. Napfonadék
2 1 . Mellékvesék
22. Vese (bal)
2 3 . Húgyvezeték
2 4 . Húgyhólyag
2 5 . Vékonybelek
29. Haránt vastagbél
3 0 . Lemenő vastagbél
3 1 . Végbél
3 2 . Végbélnyílás
3 3 . Szív
3 4 . Lép
35. Térd (bal)
3 6 . lvarmirigyek (herék vagy
petefészkek, bal oldalon)

A bal láb talptérképe (alulnézet)
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A lábfej belső oldala

6.
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Orr

13.

Mellékpajzsmirigy

24.

Húgyhólyag

38.

Csípőízület

40.

Nyirokmirigy, altest

49.

Lagyék

50.

Anyaméh vagy prosztata

51.

Hímvessző, vagy hüvely, húgycső

52.

Végbél, aranyér

53.

Nyakcsigolyák

54.

Hátcsigolyák

55.

Ágyékcsigolyák

56.

Keresztcsont (derék), farokcsigolyák

A lábfej külső oldala

5.
10.

Halánték, trigeminus ideg
Váll

35.

Térd

36.

Ivarmirigy (petefészek és petevezeték

37.

Altest fellazítása (menstruációs fájdalmak

vagy herék és mellékherék)
és vértolulás esetén)
38.

Csípőízület

39.

Nyirokmirigyek, felsőtest

42.

Egyensúlyszerv

43.

Mell

44.

Rekeszizom
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A lábfej felülről nézve

39. Nyirokmirigyek,
felsőtest
40. Nyirokmirigyek,
altcst
4 1 . Nyirokmirigyek
mellkasi főtörzse
42. Egyensúlyszerv
43. Mell
44. Rekeszizom
45. Mandulák
46. Alsó állkapocs
47. Felső állkapocs
48. Gégefő, légcső
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Egymásnak megfelelő zónák

1. Kéz-lábfej
2. Csukló - boka
3. Alkar - alsó lábszár
4. Könyök - térd
5. Felsőkar - comb
6. Vállíziilet - csípőízület
7. Vállöv 1. - medenceöv 1.
8. Vállöv II. - medenceöv II.
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Gyógymasszázs előtt gondosan tanulmányozzuk a
talp- és lábtérképet, és keressük meg a masszírozásra
javasolt reflexpontokat, majd az A masszírozásról
című fejezetben megadott szempontok szerint kezd
jük el a terápiát.
Allergia
Masszírozzuk a mellékvesék (21), a vesék (22), a húgy
vezetékek (23), a húgyhólyag (24), a mellékpajzsmi
rigyek (13) reflexzónáit. Tartózkodjunk az allergiás
tüneteket okozó ételek fogyasztásától. (Az allergiát
kiváltó élelmiszerek egyénenként változóak.)
r

A llkapocsbántalmak
esetén az alsó (46) és felső állkapocs (47), a nyirok
mirigypontok (39, 40), a halánték (5) reflexzónáit
ajánlatos masszírozni.
r

Álmatlanságon
a fej különböző reflexzónáinak kezelésével segíthe
tünk (1, 3, 4, 5, 7). (Ugyanakkor ajánlatos este keve
sebbet és könnyű ételféleségeket enni.) Természetes
„altatószer" a mézes tej. Segíthet még az elalvás
előtt végzett mélylégzés, tudatos lazítás.
Aranyér
Az ülő foglalkozásúak gyakori és kellemetlen beteg
sége. Fontos, hogy mindennap legyen könnyű szék
letünk. Ezt rostokban gazdag táplálkozással segíthet
jük elő, pl. korpás kenyér, korpatabletta, rostos
gyümölcslé, nyers és párolt főzelékek stb. Az orvosi
rendelkezések betartása mellett rendszeresen masszí
rozzuk a végbél reflexzónáit a bal talpon a végbél
(31), az aranyér (52), valamint a vesék (22), a húgy24

vezetékek (23), a húgyhólyag (24) és a mellékvesék
(21) reflexpontjait.
Arcüreggyulladás
Naponta rendszeresen masszírozzuk a homloküregek
(2) és az orr (6) zónáit. Ezzel esetleg megelőzhetjük
az igen kellemetlen orrfelszúrást.
Árpa
A megfelelő szem (8), valamint a nyirokcsomók
(39) masszírozása mellett borogassuk a szemet ka
millateával vagy szemvidítófü-fozettel.
Asztma
Az orvosi kezelést kiegészíthetjük a vesék (22), a
húgyvezetékek (23), a húgyhólyag (24), a mellékve
sék (21), a mellékpajzsmirigyek (13), a tüdők és hörgők
(14), a nyirokcsomók (41) reflexzónáinak masszíro
zásával. A kezelést ajánlatos egyhe diétával össze
kötni, és kerüljük az erős fűszereket. Természetesen
arra is ügyelnünk kell, hogy ne hűljünk meg.
Bélhurut
esetén a gyomor és vékonybelek (15, 25) reflexpont
jainak masszírozása ajánlott, a diéta pontos betartása
mellett. Felnőtt és gyermek egyaránt fogyasszon bő
ven reszelt almát, ami szintén elsősegíti a mielőbbi
gyógyulás.
Bőrkiütés
gyógyítására a vesék (22), a húgyvezetékek (23), a
húgyhólyag (24), a mellékvesék (21), a mellék
pajzsmirigyek (13) és az anyagcsereszervek reflex25

zónáinak masszírozása ajánlott enyhe diétával öszszekötve.
Cukorbetegség
Az orvos által rendelt diéta szigorú betartása mellett
ajánlatos a gyomor, nyombél (15, 16) és a hasnyál
mirigy (17) reflexzónáit rendszeresen masszírozni.
Csípőízületi fájdalmakat
enyhít a csípőízület (38) reflexzónájának masszíro
zása. Nagyon fontos, hogy a lábunk méretének meg
felelő kényelmes, lapos sarkú cipőt viseljünk.
Daganat
esetén a daganatos szerv reflexzónáit, a nyirokmi
rigypontokat, valamint a lép (34) és a mandulák (45)
reflexzónáit masszírozzuk rendszeresen. Az orvosi ke
zelést és a gyógyszerek hatását előnyösen kiegészítheti.
Egyensúlyzavarban
sokan szenvednek, főleg idősebb korban. Az egyen
súlyszerv reflexzónáját (42) masszírozzuk szorgal
masan, és viseljünk kényelmes cipőt.
Ekcémában
szenvedők enyhíthetik a betegséget a vesék (22), a
húgyvezetékek (23), a húgyhólyag (24), a mellékve
sék (21) és mellékpajzsmirigyek (13) reflexzónáinak
gondos masszírozásával.
Elhízás
Sok embert érintő téma. A fogyókúra eredménye
sebb lesz, és csökken a kínzó éhségérzet, ha rendsze26

résen kezelésbe vesszük a pajzsmirigyek (12) reflex
zónáit. Természetesen a diétát is pontosan be kell
tartani. Nagyon sokféle fogyókúrarecept ismeretes.
Tartsuk be a legegyszerűbbet: este lehetőleg ne va
csorázzunk, napközben pedig együk a megszokott
adag háromnegyed részét.
Epehólyag-gyulladás,

epekövek

esetén a nyombél (16), az epehólyag (19), a máj (18)
és a nyirokmirigy (39, 40, 41) reflexpontjait masszí
rozzuk. Természetesen az orvos által rendelt diétát is
pontosan tartsuk be. (Kiegészítő házi kezelésként
fogyaszthatunk gyógyteát is. A gyógynövényszaküz
letekben többféle teakeverék kapható.)
t

Érelmeszesedéssel
járó panaszok enyhítésére masszírozzuk a vesék
(22), a húgyvezetékek (23), valamint a mellékvesék
(21) reflexzónáit. Fogyasszunk gyógyteát is.
r

Érszűkület
Napjaink gyakori betegsége. Az érszükületes szerv
zónája mellett a mellékpajzsmirigyek (13), mellék
vesék (21), vesék (22), húgyvezetékek (23) és a
húgyhólyag (24) zónáinak masszírozása kedvezően
hat a betegségre.
Étvágytalanság
esetén a gyomor (15) és a belek (25, 28, 29), vala
mint a pajzsmirigyek (12) reflexzónáit masszíroz
zuk. Pihenjünk sokat, és együnk tápláló ételeket.
Nyugodt körülmények között étkezzünk, és alaposan
rágjunk meg minden falatot. Hosszabb ideig tartó
étvágytalanság esetén forduljunk orvoshoz.
27

Fáradtság
(tartós állapot). A vesék (22), a húgyhólyag (24), a
húgyvezetékek (23), mellékpajzsmirigyek (13), és az
anyagcsereszervek (15, 16, 17, 18, 25, 26, 28, 29,
30, 31) zónáit masszírozzuk. Helyes táplálkozással
is segíthetünk magunkon. (Ajánlatos a tejtermékek,
méhpempő, méz, csipkebogyótea, főzelékek, szójás
ételek, gyümölcsök, nyers saláta, búzacsíra, paradi
csomlé, aszalt gyümölcs, dió, mandula, mogyoró,
napraforgómag fogyasztása.)
Farkcsontfájdalmakat
enyhíthetjük a farkcsigolyák (56), a nyakszirtreflexzóna (7), valamint magának a nyakszirtnek
(tarkó) masszírozásával.
Fejfájás
Gyakori panasz. Sokféle oka lehet, amit jó, ha orvos
derít ki. Házi kezeléseként segíthet a gyógymasszázs, amelyet a fej reflexzónáira (1) alkalma
zunk. Amíg a felfájás tart, könnyen emészthető éte
leket fogyasszunk, és lehetőleg pihenjünk le.
Felfúvódás
a has felső részében. Ajánlatos a gyomor (15) és a
gyombél (16) zónáinak masszírozása. Ha az alhas
fúvódik fel, akkor a vakbél (féregnyúlvány) reflexzónáját (26) kezeljük. Mindkét esetben tartózkod
junk a puffasztó ételektől (bab, lencse, káposzta stb.).
Fogínygyulladás
esetén masszírozzuk az alsó és a felső állkapocs (46,
47) reflexzónáit. Ugyanígy járjunk el, ha a protézis
28

okoz gyulladást. Mindkét esetben kamillateával öb
lögessünk.
Frigiditás
esetén a hipofízis (4), a petefészek (36) és a méh
(50) reflexzónáinak rendszeres masszírozása aján
lott. Az sem árt, ha a partner tanulmányozza a sze
xuális kultúrával kapcsolatos irodalmat.
Fülfájás
A fej (1), a nyirokmirigyek (39) és a fülek reflexzó
náit masszírozzuk (9). (A jobb fül reflexzónája a bal
lábon van, a bal fülé pedig a jobb lábon.)
Fülzúgás
esetén a fülfájásnál ajánlott pontokon kívül még az
egyensúlyszerv zónáját (42) is masszírozzuk meg.
Gerincbántalmak
Masszírozzuk rendszeresen a gerincoszlop zónáit
(53, 54, 55). Ez egyedül nehezen oldható meg. Ha
nincs más mód, hosszú nyelű kefével végezzük a
masszázst. (Kitartó fájdalom esetén keressük fel az
ortopéd szakorvost, nincs-e szükségünk talpbetétre,
mert a lábfej statikai elváltozása is okozhat gerinc
fájdalmakat.)
Golyva
A pajzsmirigyek (12) és a hipofízis (4) reflexzónáit
masszírozzuk, és mindenben tartsuk be a kezelőor
vos utasításait.
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Gyomorfájás
A gyomor reflexzónáit (15) masszírozzuk, és ügyel
jünk a helyes táplálkozásra. Az ételeket jól rágjuk
meg, így könnyítsünk a gyomrunk munkáján.
Gyulladás
esetén az érintett nyirokmirigypontok, mellékpajzs
mirigyek (13) és a gyulladásban lévő szerv zónájá
nak masszírozása szükséges.
Hajhullás
Akkor beszélhetünk hajhullásról, ha fésülködésnél a
napi természetes hajváltásnál, 30-40 szálnál többet
találunk a fésűben. Többféle oka lehet: a fejbőr
meghűlése, örökletes adottság, hajfestés, helytelen
táplálkozás, idegesség, terhesség, bőrbetegség, hely
telenül végzett tartóshullám, a sok hajlakk, az ápo
latlanság stb. A hajhullás okának kiderítése és keze
lése szakorvosi feladat. A reflexzónák masszírozá
sával és vitamindús táplálkozással segíthetjük az or
vos gyógyító munkáját. Az ivarmirigyek (36), a mel
lékvesék (21) és az anyagcsereszervek zónáit ajánla
tos masszírozni.
Hallási problémák
Statisztikai adatok szerint világszerte - így Magyar
országon is - nő a nagyothallók száma. Ebben nem
kis mértékben bűnös a fokozódó zajártalom. Masszí
rozzuk szorgalmasan a fülek reflexzónáit (9) mind a
két talpon, és otthon halkabban magnózzunk, rádióz
zunk, tévézzünk, s ne csapkodjuk az ajtókat. Fontos
az is, hogy széles, kényelmes lábbelit viseljünk, mert
szűk cipőben rosszabb a lábfej vérkeringése.
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Hányás és hasmenés
Az orvos rendelte diéta mellett masszírozzuk rend
szeresen a gyomor (15) és a belek (25, 28, 29, 30)
reflexzónáit, valamint a nyirokmirigypontokat (40).
Ha a hasmenési idegesség okozza, akkor a napfona
dék (solaris plexus, 20) reflexzónáját is masszírozzuk.
Hasnyálmirigy-gyulladás
A diétát és egyéb orvosi utasításokat betartva maszszírozzuk a gyomor (15), a gyombél (16), a has
nyálmirigy (17) reflexzónáit és a nyirokmirigyponto
kat (40). '
Hátfájás
Sokféle oka lehet. Leggyakrabban helytelen testtar
tás, meghűlés, túlterhelés (pl. súlyfölösleg), fáradt
ság, gyengeség okozza. A hátgerinc (54), a kereszt
csont (56) és az ágyékcsigolyák masszírozásával
enyhíthetjük a fájdalmat. Kitartó fájdalom esetén
forduljunk orvoshoz.
Herepangás
A herék (36) és a nyirokmirigyek (40) pontjait maszszírozzuk a javulás érdekében.
Homlokiireg-gyulladás
Enyhíthetjük a fájdalmat a homloküregek (2) és nyi
rokmirigypontok (39) szorgalmas masszírozásával.
Hörghurut
A tüdők, hörgők (14) reflexzónáit, majd a mellkasi,
nyirokmirigypontokat (41), a mellékpajzsmirigyek
(13) és mellékvesék (21) reflexzónáit vegyük keze31

lésbe. A dohányosok lehetőleg mellőzzék, de lega
lább mérsékeljék a dohányzás. Ajánlatos napi 2-3
kávéskanál mézet fogyasztani.
Húgyhólyaggyulladás
A vesék (22), a húgyvezetékek (23), a húgyhólyag
(24) reflexzónái, valamint a nyirokpontok (40)
masszírozása ajánlott.
Húgyvezeték-gyulladás
Masszírozzuk a vesék (22), a húgyvezetékek (23) és
a húgyhólyag (24) reflexzónáit. Ajánlatos kamillás
ülő fürdőket is venni.
Hüvelyfolyás
Gyakori női panasz, amit nem szabad elhanyagolni.
A nőgyógyász által előírt gyógykezelés mellett a hü
vely (51), a méh (50), valamint a nyirokpontok (40)
masszírozásával segíthetjük a gyógyulás. A népi
gyógyászat szerint jó hatású a kamillás ülőfürdő is,
amelybe literenként egy evőkanál ecetet is öntünk.
Idegesség
A nyugtatótabletták forgalmának folyamatos emel
kedése igazolja, hogy „divatos" betegség az ideges
ség. Ezerféle oka lehet, gyógykezelése is ennek
megfelelően mindenkinél más. Nagyon fontos, hogy
megtaláljuk a belső feszültségek feloldásának mód
ját. A tabletták helyett próbáljunk meg lazítani, pél
dául hallgassunk zenét, olvassunk egy könnyű, szó
rakoztató könyvet, sétáljunk, menjünk moziba, hív
juk fel vagy látogassuk meg egy jó barátunkat, eset
leg kézimunkázzunk, barkácsoljunk, vagy valami
más foglalatosságot keressünk, ami eltereli figyel32

műnket a nyugtalanító körülményekről. Természete
sen itt is segít a talpterápia. Masszírozzuk a vesék
(22), a húgyvezetékek (23), a húgyhólyag (24), az
anyagcsereszervek, a mellékpajzsmirigyek (13),
esetleg a pajzsmirigyek (12) és a fej (1) reflexzónáit.
Impotencia
A panasz gyógyítása szakorvosra tartozó feladat.
Házilag segíthetünk a helyes táplálkozással, a do
hányzás és az alkohol mellőzésével, gyógyteák fo
gyasztásával és a herék (36) reflexzónáinak rendsze
res masszírozásával.
*

Influenza
megelőzésére, a panaszok enyhítésére, majd utóke
zelésére, masszírozzuk a mandulák (45), a lép (34)
és a nyirokpontok reflexzónáit. Természetesen influ
enzás időszakban a szokásosnál is nagyobb gondot
kell fordítani a higiéniára, elsősorban a gyakori
kézmosásra. A szervezet ellenálló képességét növel
jük C-vitaminban gazdag étrenddel. (Fogyasszunk
naponta citromot, nyers savanyú káposztát, hagymát,
fokhagymát, almát, retket, friss [télen mirelit] gyü
mölcsöket, igyunk csipkebogyóteát stb.) Fertőtlenít
sük a betegszoba levegőjét gyakori szellőztetéssel,
kvarclámpafénnyel.
r

ínhüvelygyulladás
Masszírozzuk a megfelelő testrészzónákat.
ínysorvadás
Vitamindús étrend, puha fogkefével a fogíny rend
szeres masszírozása, szájzuhany használata (kapható
fürdőszobai szájzuhanyzó készülék), cserszömörce33

vagy kamillateával történő öblögetés és az alsó-felső
állkapocs (46, 47), valamint az anyagcsereszervek
reflexzónáinak masszírozása segít. A foghúst cit
romlével ecseteljük be és gyengéden masszírozzuk
meg. Igen jó hatású.

Isiász
A vesék (22), húgyvezetékek (23), a húgyhólyag (24),
a mellékvesék (21), a gerincoszlop (54, 55) reflex
zónáinak masszírozásával enyhíthetjük a fájdalmat.
A vádli és a sípcsont enyhe masszírozása is javasolt.
ízlelési érzék zavara
A fej (1), az alsó és felső állkapocs (46, 47) reflex
zónáit ajánlatos masszírozni. A rossz emésztésbőt
lepedékes nyelv is ideiglenesen csökkentheti az ízle
lési érzéket.
Izomláz, izomszakadás, izomsérülés
A sérült testrész reflexzónáit masszírozzuk szorgal
masan. Ezzel bizonyos mértékig gyorsíthatjuk a
gyógyulási folyamatot.
Izomsorvadás
Sokféle oka lehet. Leggyakoribb a központi ideg
rendszer mozgatósejtjeinek károsodása, amit a moz
gatóidegek pusztulása, majd izomsorvadás követ. Az
orvos utasításainak pontos betartása és gyógytorna
mellett masszírozzuk rendszeresen a hipofízis (4), a
vesék (22), a húgyvezetékek (23), a húgyhólyag
(24), a mellékvesék (21), a mellékpajzsmirigyek
(13), a nyirokmirigypontok (39, 40, 41) és az anyag
csereszervek reflexzónáit.
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Izületi gyulladás
Gyakori betegség, sokféle oka lehet és sokféle for
mában zajlik le. A rendszeres orvosi kezelés és el
lenőrzés mellett sokat segíthet a vesék (22), a húgy
vezetékek (23), a húgyhólyag (24) és a mellékvesék
(21) reflexzónáinak masszírozása. Ajánlatos naponta
az érintett testrész beteg ízületeit gyógynövény
krémmel kenegetni. Hedi Masafret a mielőbbi
gyógyulás érdekében húsmentes diétát javasol.
Kalapácsujj
A lábujjak gyakran előforduló deformitása. Oka a
hajlító- és feszítőizomzat közötti egyensúly meg
bomlása. Ez lehet a harántboltozat lesüllyedésének
következménye is. Kezelése ortopéd szakorvosi fela
dat. Házilag a lábujjak, valamint az egész lábfej
masszírozásával érhetünk el javulást. Viseljünk szé
les, lapos sarkú cipőt. Otthon ne járjunk fapapucsban,
hanem kényelmes, ha szükséges, gyógybetétes cipőben.
Kancsalság
A kancsalítani kezdő kisgyermeket haladéktalanul
vigyük el szemorvoshoz, aki műszeres vizsgálattal
pontosan megállapítja, milyen kezelésre van szük
ség. Emellett házilag a szem reflexzónáinak (8)
rendszeres masszírozásával segíthetünk.
Köhögés
Sokféle betegség tünete lehet, megszüntetéséhez az
alapbetegséget kell gyógyítani. A reflexzónák maszszírozásával is csillapító hatási érhetünk el. Masszí
rozzuk a tüdő és hörgők (14), a nyirokpontok (41), a
mellékpajzsmirigyek (13) és mellékvesék (21) ref-
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lexzónáit. Nagyon fontos az is, hogy kényelmes ci
pőt viseljünk, ne szoruljon össze a lábfej.
Könyökbántalmak
A térd (35) reflexzónáinak masszírozása a lábfejen,
valamint a térd masszírozása (egymásnak megfelelő
reflexzónák a könyök és a térd).
Körömággyulladás
A megfelelő láb- vagy kézköröm reflexzónájának és
a nyirokpontoknak (39, 40, 41) a masszírozásával
meggyorsíthatjuk a gyógyulási folyamatot, enyhít
hetjük a fájdalmat. Megelőzéséhez tartozik a helyes
körömápolás. Manikűrözésnél a körmöt szegélyező
bőrt ne vágjuk le ollóval, hanem kézmosás után,
még nedvesen nyomkodjuk vissza. A töredezésre
hajlamos körmöt fürdessük langyos ricinusolajban.
Kötó'hártya-gyulladás
Az egyik legelterjedtebb szembetegség. Eredetét te
kintve többféle kötőhártya-gyulladási különbözte
tünk meg, ezért már a legkisebb panasz esetén is
forduljunk szakorvoshoz. Az elhanyagolt kötöhártya-gyulladás kezelése igen hosszadalmas és kelle
metlen. A reflexológia a szem (8), a nyirokpontok
(39), a vesék (22), a húgyvezetékek (23) és a húgy
hólyag (24) reflexzónáinak masszírozását ajánlja.
Lábak dagadása
Feltétlenül mutassuk meg orvosnak! A reflexológia
tanai szerint a vesék (22), a húgyvezetékek (23), a
húgyhólyag (24), a szív (33) és a nyirokpontok (40)
rendszeres masszírozásával enyhülhetnek (vagy
szűnnek meg) a panaszok.
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A lábfej égő érzését
a lábakban lévő lerakódások okozzák, ezért az öszszes fájdalmas pontot masszírozzuk meg.
Lefagyás
A kóros fogyás okának kiderítése orvosi feladat.
A reflexológia a pajzsmirigyek (12), a gyomor (15),
a belek (25, 28, 29), valamint a máj (18) reflexzóná
inak masszírozását tanácsolja. Ha pajzsmirigytúlműködés okozza, masszírozzuk pajzsmirigyek
(12) és a hipofízis (4) reflexzónáit - az orvos által
előírt diéta betartása mellett.
Légzési nehézségek
A beteg úgy érzi, hogy nem kap elég levegőt, ezért
fokozottan, erőltetetten kell lélegeznie. Egészséges
embereknél is előfordulhat megerőltető fizikai mun
ka után, feszült idegállapotban vagy magaslaton,
ahol a levegő összetétele más, mint a megszokott
szinten. Masszírozzuk a tüdők és a hörgők (14), az
orr (6), a fej (1), az agyalap, kisagy (3), valamint a
szív (33) reflexzónáit.
Májpanaszok
esetén a gyomor (15), a nyombél (16), a máj (18), az
epehólyag (19) rendszeres masszírozása javasolt - az
orvos által elrendelt szigorú diéta betartása mellett.
Mandulagyulladás
A mandulák reflexzónáinak (45) és a nyirokpontok
nak (39) a masszírozásával meggyorsíthatjuk a
gyógyulási folyamatot.
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Méhgyulladás
A feltétlenül szükséges orvosi kezelés mellett ajánla
tos a méh (50) és a nyirokpontok (40) reflexzónáit
rendszeresen masszírozni.
Melléküreg-gyulladás
A homloküreg (2), a nyirokpontok (39) és a mellék
pajzsmirigyek (13) reflexzónáit masszírozzuk szor
galmasan.
Menstruációs

panaszok

Feltétlenül orvosi kezelést igényel, mert számos be
tegségnek lehet kísérő tünete. Javulás várható a pete
fészek (36), a méh (50) reflexzónáinak és mindkét
lábon a vádli külső részének szorgalmas masszírozá
sától. A menstruáció rendszertelensége esetért a hi
pofízis (4) reflexzónáját is ajánlatos masszírozni.
Migrén
A fejfájás súlyos formája. Igen sok esetben még
gyógyszer hatására sem csökken a napokig tartó
fájdalom. A nőknél gyakoribb a migrén, mint a fér
fiaknál. Az ok: a divatos szük cipő. A halánték (5)
reflexzónáját masszírozzuk tíz percig, körkörös
mozdulatokkal. Ezzel csökkenthetjük vagy meg
szüntethetjük a kínzó fájdalmat.
Mióma
A nőgyógyászati kezelés mellett masszírozzuk a
méh (50) és a nyirokpontok (40) reflexzónáit.
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Mirigyláznál
a mandulák (45), a lép (34) és a nyirokpontok (39)
masszírozása segíti elő a gyógyulás.
Mumpsz
Fertőző fúltőmirigy-gyulladás. A láz- és a fájdalom
csillapítás, folyékony, pépes étrend és az ágynyuga
lom betartása mellett masszírozzuk a nyirokmirigyek
(39), a mandulák (45) és az ivarmirigyek (36) ref
lexzónáit. A betegség átvészelése egész életre szóló
immunitást ad.
Nátha
Az orrnyálkahártya és a garat vírusos eredetű gyul
ladása. Siettethetjük a gyógyulást, ha az orr (6), a
tüdő, a hörgők (14) és a nyirokpontok (39) reflexzó
náit masszírozzuk. Jó hatású az infralámpával törté
nő melegítés is. Ha szövődmény lép fel, azonnal
forduljunk orvoshoz. Ilyenkor a szervezetnek foko
zott a C-vitamin igénye, ezért fordítsunk nagyobb
gondot a vitamindús táplálkozásra. A használt zseb
kendőket gyakran cseréljük, különben visszafertő
ződhetünk.
Nemi betegségek
Betegségre utaló tünet esetén azonnal forduljunk
szakorvoshoz! Érdemes megjegyezni: a nemi bete
geket az ország minden nagyobb lélekszámú helysé
gében működő bőr- és nemibeteg-gondozó intézet
ben ingyen kezelik, a legnagyobb titoktartás mellett.
A szükséges gyógyszereket és vizsgálatokat is díjta
lanul kapja a beteg. A nemi betegeket a törvény is
kötelezi bajuk kezeltetésére mindaddig, amíg
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gyógyulttá nem nyilvánítják őket. Házilag is siettet
hető a gyógyulás folyamata a megbetegedett szerv és
a mirigypontok (39, 40, 41) reflexzónáinak rendsze
res masszírozásával.
Neuralgia, idegzsába
A leggyakoribb panasz fejfájással, szédüléssel, há
nyingerrel jár. A reflexológia a halánték (5) reflex
zónájának masszírozását ajánlja a fájdalom enyhíté
sére vagy elmulasztására.
Nyakszirtfájdalmak
A nyakszirt és a nyakcsigolyák (53), a keresztcsont,
a farkcsigolyák (56) reflexzónáinak, valamint magá
nak a farkcsigolyának a masszírozása ajánlott.
Nyombéldaganat
Az orvosi utasítások és diéta betartása mellett maszszírozzuk a gyomor (15) és a nyombél (16) reflexzónáit.
Ha az oldalunkban szúrás
érzünk, a lép (34) reflexzónáját masszírozzuk.
Orrvérzés
Gyakori betegség. Lehet az orrban lévő elváltozás
egyik tünete vagy egyéb betegség szövődménye.
Igen gyakran magas vérnyomáshoz, náthához, influen
zához vagy más fertőző betegséghez társul. Elsődle
ges
feladat
az
alapbetegség
gyógyítása.
A
reflexológia szerint az orr (6) és a mellékpajzsmiri
gyek (13) reflexzónáját kell masszírozni. Az orrvér
zés elállításának módja: helyezzünk az orrba vatta-
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csomót, és az orrcimpát ujjunkkal erősen és tartósan
(5-8 percig) szorítsuk rá. Helyes, ha kissé előrehaj
tott fejjel, nyugodtan ül a beteg. Tegyünk a homlo
kára, tarkójára hideg borogatás.
Ödéma
A szövetközi folyadék kóros felszaporodása. Jól fel
ismerhető a bőr alatti vizenyőképződés: a bőr duz
zadt, halvány, és ha a csontok feletti területeken
megnyomjuk, sokáig megmarad az ujjunk helyén a
mélyedés. Az orvosi kezelés mellett a reflexológia a
vesék (22), a húgyvezetékek (23), a húgyhólyag
(24), a mellékvesék (21), a szív (33) és a nyirokmi
rigyek (41) reflexzónáinak rendszeres masszírozását
javasolja.
Ovsömör
Vírusos fertőzés okozza. Leggyakoribb jellemzője: a
törzsön övszerűen és a végtagokon hosszirányban
fellépő csoportos hólyagocskák. A betegség valójá
ban ideggyulladás. B-vitaminokban gazdag étrend, a
hólyagocskák hintőporozása mellett masszírozzuk a
vesék (22), a húgyvezetékek (23), a húgyhólyag
(24), a mellékvesék (21) és a mellékpajzsmirigyek
(13) reflexzónáit a panaszok enyhítése, megszünte
tése érdekében.
Parkinson-kór
Kézremegéssel kezdődik, majd a betegség előre
haladtával a fej is remeghet. Másik tünete az izmok
merevsége, ami fájdalommal járhat. Az orvosi keze
lés mellett könnyít a betegen a vesék (22), a húgyve
zetékek (23), a húgyhólyag (24), a mellékvesék (21),
a fej (1), a nyakszirt (53), a mellékpajzsmirigyek
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(13) és az anyagcsereszervek zónáinak rendszeres
masszírozása. Könnyű diéta is javasolt.
Pattanás
Főleg az arc bőrén jelentkező, serdülőkori panasz.
Pattanásos bőrön rendszerint mitesszerek is láthatók,
amelyek körül kisebb-nagyobb gyulladásos csomócska keletkezhet. A mitesszerek rendszeres szak
szerű eltávolításával, amelyet lehetőleg kozmetikus
végezzen, megelőzhető a pattanások keletkezése.
A mitesszerek képződését csökkenti a kéntartalmú
bőrápoló szerek használata, a gyógyteák fogyasztá
sa, a napozás, kvarckezelés, zsír- és fűszerszegény
diéta, vitamindús étrend, a dohányzás és az alkohol
fogyasztás mellőzése. Fontos dolog a bélműködés
rendezése is. A vegyszerek által okozott pattanáso
kat a bőr védelmével, rendszeres tisztálkodással, a
munkaruházat gyakori mosásával lehet megelőzni.
Nyugtató, fertőtlenítő, gyógyító hatású a kamillateás
borogatás. Közismert az élesztőpakolás kiváló hatá
sa (5 dkg élesztőt, pár csepp citromlevet keverjünk
el annyi kamillateával vagy joghurttal, hogy kenhető
masszát kapjunk).
Abban az esetben, ha a külső és belső kezelések nem
vezetnek eredményre, forduljunk bőrgyógyász szak
orvoshoz. A megfelelő reflexzónák masszírozása is
segíthet megszabadulni a pattanásoktól, ha rendsze
resen masszírozzuk a mellékvesék (21), a vesék
(22), a húgyvezetékek (23), a húgyhólyag (24), a
máj (18) és az epehólyag (19) reflexzónáit. A patta
nások szakszerű eltávolítására azért is nagy gondot
kell fordítani, mert a helytelenül kezelt vagy elha
nyagolt pattanásokból maradandó szépséghiba ke
letkezhet.
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Petefészek-bántalmak, -gyulladás, ciszía
Folyamatos nőgyógyászati kezelésre és ellenőrzésre
van szüksége a betegnek. A reflexológia szerint a
megfelelő oldalon lévő petefészek (36), a nyirokpon
tok (40), a mellékpajzsmirigyek (13), a hipofízis (4),
a pajzsmirigy (12) reflexzónáinak masszírozása a
fájdalmak enyhülését és esetleges gyógyulási ered
ményez.
Pikkelysömör
Ismeretlen eredetű, elég gyakori bőrbetegség. Jel
lemző tünete a pikkely, amely középen tapad, a szé
lén pedig elválik. Ha a pikkelyt leválasztják, alatta
gyulladt, megvastagodott bőr látható. A betegség
gyakran a végtagok feszítőoldalán, a térdeken, a kö
nyökökön, hajas fejbőrön jelenik meg, de bárhol elő
fordulhat. A bőrbetegség helyi és belső kezeléssel
gyógyítható. A reflexológia hívei szerint eredmé
nyes gyógyulás érhető el a vesék (22), a húgyveze
tékek (23), a húgyhólyag (24), a mellékvesék (21), a
mellékpajzsmirigyek (13), a nyirokpontok (40) és az
anyagcsereszervek (15, 16, 17, 18, 25, 26, 28, 29,
30, 31) reflexzónáinak rendszeres masszírozásával.
Porckorongbántalmak
Az orvosi kezelést (gyógyszer, ágynyugalom, fürdő
stb.) a reflexzónák rendszeres masszírozásával egé
szíthetjük ki. A vesék (22), a húgyvezetékek (23) és
a húgyhólyag (24), valamint a gerincoszlop (54, 55
56), a gyomor (15), a belek (25, 28, 29, 30), a máj
(18), az epevezeték (19) reflexzónáinak masszírozá
sával enyhíthetjük a panaszokat.
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Prosztatabántalmak
A prosztata vagy dülmirigy diónyi méretű szerv,
amely a húgyhólyag előtt, a szeméremcsont mögötti
területen helyezkedik el. Gyulladásos és daganatos
megbetegedései különösen idős férfiaknál fordulhat
nak elő. Kezdeti szakaszban minden prosztatabetegség jól gyógyítható, ezért, ha vizeletürítési zavar,
fájdalomérzés, húgycsőégés jelentkezne, haladékta
lanul orvoshoz kell fordulni. Házi kezelésként - de
nem orvosi ellátás helyett - rendszeresen fogyaszszunk virágport vagy virágporos mézet, amelyet ki
fejezetten prosztatapanaszok gyógyítására ajánl a
népi gyógyászat. Figyelem! Aki allergiás valamilyen
virágporra, annak nem szabad virágport vagy virág
poros mézet fogyasztania, mert súlyos bőrpanaszok,
nehéz légzés, könnyezés, folyamatos tüsszögés lép
hetnek fel! A reflexológia a vesék (22), a húgyveze
tékek (23), a húgyhólyag (24) és a prosztata (50) ref
lexzónájának kitartó masszírozását javasolja a
gyógyulás érdekében.
Rák
Rosszindulatú daganatos megbetegedés. Számos
esetben még a daganat keletkezése előtt jól felismer
hető az ún. „rákmegelőző állapot", amelyet a rákszű
réseken biztonsággal meg tudnak állapítani. A korai
szakaszban elkezdett kezelés biztos gyógyulást
eredményez. Ezért van rendkívül nagy jelentősége a
rákszűrésnek, ami veszélytelen és fájdalommentes
vizsgálat. Az ország valamennyi 30 éven felüli lako
sának meg kellene jelennie rákszűrésen, saját érde
kében! Ha valaki bármilyen rendellenességet tapasz
tal (pl. 50 éven túl az elmaradt menstruáció után kis
vérzések jelentkezhetnek; a festékes anyajegy körül
44

pirosodás keletkezik, vagy növekedni kezd; a mell
ben csomók keletkeznek; a nyirokcsomók megduz
zadnak vagy fájnak; vizeletürítési problémák lépnek
fel; hirtelen és indokolatlanul fogyni kezd stb.),
azonnal orvoshoz kell fordulni1.
Elősegíthetjük a gyógyulási a nyirokpontok (39, 40,
41) és a beteg szerv reflexzónáinak masszírozásával,
valamint az „általános felépítés" (12, 13, 15, 16, 25,
28, 29, 30, 31, 34) zónáinak rendszeres kezelésével.
A gyógyulást szolgálják a gyógyteák és - természet
gyógyászok szerint - a nyers növényi étrend. Véle
ményünk, hogy a természetes gyógymódok alkalma
zását, amelyek kiegészíthetik az orvosi kezelést,
mindig meg kell beszélni a kezelőorvossal.
Rekedíség
A hang elveszíti kellemes csengését, hajlékonyságát,
a beszéd érdessé, színtelenné válik. (Serdülőkorban
a fiúk hangja élettani okok miatt átmenetileg válik
rekedtessé, vagyis „mutál".) Érdemes azonban meg
jegyezni, hogy a legtöbb gégebetegség rekedtséggel
jár (a gége heveny és idült gyulladásai, a hangsza
lagok bevérzése, polipok keletkezése stb.). Mivel a
rekedtség a gégedaganatok korai tünete közé is tar
tozik, ha két-három hét alatt nem múlik el, fordul
junk fül-, orr- és gégeszakorvoshoz. Ha a rekedtséget a gége túlerőltetése okozza (hangoskodás, sok
beszéd, éneklés stb.), akkor segít a „gégediéta", a
néhány napi teljes hallgatás, a dohányzás, por, füst,
alkohol, hő ingerek (forró kávé, hideg italok vagy
fagylalt) mellőzése. A reflexológia a gégefö (48), a
mandulák (45) és a nyirokmirigyek (39) reflexzóná
inak masszírozását ajánlja a mielőbbi gyógyulás ér
dekében.
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Reuma
Elterjedt népbetegség. Statisztikai adatok szerint la
kosságunk 10 százalékának van vagy volt reumás
panasza. Mivel a reumának sokféle oka lehet, csak
orvosi vizsgálat döntheti el, hogy a betegnek milyen
kezelésre van szüksége.
A reflexológia a betegség gyógyítására a vesék (22),
a húgyvezetékek (23), a húgyhólyag (24), a mellék
vesék (21), a mellékpajzsmirigyek (13) reflexzónái
nak masszírozását ajánlja, valamint a beteg testré
szeknek megfelelő reflexzónák (pl. a jobb térdet a
jobb könyökön stb.) masszírozását. Helyes étrend
del, rendszeres gyógytornával is elősegíthetjük a
gyógyulás.
Rövidlátás
A szem fénytörési hibája. A távoli tárgyakról jövő
sugarak nem az ideghártya sárgafoltján, vagyis a
legélesebb látás helyén, hanem az előtt, az üvegtest
ben egyesülnek. Sokan a szemorvos által rendelt
szemüveget hiúságból nem viselik, és ez a magatar
tás a szem további romlását eredményezi. Házi keze
lésként a vesék (22), a húgyvezetékek (23), a húgy
hólyag (24) és a szem (8) reflexzónájának masszíro
zása ajánlatos, ami azonban nem pótolja a szemüve
get.
Sárgaság
A bőr és a látható nyálkahártyák sárgás elszíneződé
se. Legkorábban a szemen lehet észrevenni. A be
tegség gyógyítása feltétlenül orvosi kezelési igényel.
Csak orvosi vizsgálat állapíthatja meg, hogy mitől
rakódott le epefesték a bőrben (fertőző májgyulla
dás, májgyulladás, Rh-összeférhetetlenség stb.). En46

nek megfelelően rendeli a gyógyszereket és a szigo
rúan betartandó diétát. A reflexológia szerint a
nyombél (16), a máj (18), az epe (19) és a nyirokmi
rigypontok (40) masszírozásával a beteg elősegítheti
a gyógyulási folyamatot.
Sipolyok
A betegség minden fajtájának kezelése legtöbbször
sebészeti beavatkozási igénylő orvosi feladat. Mint
minden más betegségre, a reflexológia erre is ajánlja
a gyógymasszázs. A beteg szerv reflexzónáit, vala
mint a nyirokpontok (39, 40, 41) és a mellékvesék
(21) zónáit kell masszírozni.
Szájszag
Nagyon sokféle oka lehet a kellemetlen szagú lehe
letnek (ápolatlanság, rossz fogak, szájnyálkahártya
gyulladás, a mandula, az orrüreg vagy az orrmellék
üreg gyulladása, a tüdő és felső légutak megbetege
dése, anyagcserezavar, cukorbaj, gyomorpanaszok
stb.). Az orvos néha már a lehelet szagából is meg
tudja állapítani a betegség okát (pl. az acetonos lehe
let a cukorbetegekre jellemző). A betegség okozta
szájszag megszüntetésére az alapbetegséget kell
meggyógyítani, mert ezen szájvíz, a gyakori fogmo
sás nem segít, de az ápolatlanságból eredő szájsza
got elmulasztja. A gyomorpanaszokból eredő száj
szag megszüntetésére a reflexológia a gyomor (15)
reflexzónájának rendszeres masszírozását ajánlja,
valamint könnyű diétát.
Szájszárazság
Masszírozzuk az alsó állkapocs (46) és a felső állka
pocs (47) reflexzónáit. A beteg étkezzen lassan, az
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ételt alaposan rágja meg, hogy a nyállal jól elkeve
redjen. Egyes gyógyszerek is okozhatnak szájszáraz
ságot. Erről feltétlenül tájékoztassuk kezelőorvosun
kat.
Szédülés
A betegségnek számos válfaja lehet. A szédülés kö
rülményeinek pontos megfigyelése és szabatos el
mondása az orvosnak nagy segítséget nyújthat a he
lyes diagnózis felállításában. A reflexológia az
egyensúlyszerv (42) reflexzónájának rendszeres
masszírozását ajánlja a szédülés megszüntetésére.
Székrekedés
Sokakat érintő egészségügyi probléma. A betegség
nek többféle oka lehet. Leggyakoribb a helytelen
táplálkozás, a kevés testmozgás, a széklet visszatar
tása (pl. aranyérnél), a bélben lévő idegvégződések
érzékenységének csökkenése, vagy ha a bélfal izom
zatának tónusa csökken. A betegség házi kezelése:
naponta lehetőleg azonos időben „menjünk ki";
rosfokban gazdag élelmiszereket, sok zöldséget és
gyümölcsöt, gyümölcslevet, aludttejet, gyógyteát,
esetleg gyógyvizet fogyasszunk; ajánlott a hasfal
izomzatát
erősítő
tornagyakorlatokat
végezni.
A reflexológia tanai szerint az emésztési rendszer
reflexzónáinak (15, 25, 28, 29, 30, 31) rendszeres
masszírozásától, valamint a vádli belső oldalán lévő
végbélreflexzóna (52) masszírozásával remélhető
javulás vagy teljes gyógyulás. És végül még egy ta
nács: ne szedjünk rendszeresen hashajtókat, mert a
szervezetünk megszokja. Természetes házi módszer:
reggel éhgyomorra igyon meg egy pohár langyos
cukros vizet.
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Szénanátha
Hirtelen keletkező, bő váladékozással járó, általában
évszakhoz kötött allergiás betegség. Bizonyos növé
nyek virágzásakor jelentkezik. Tüsszentési roha
mokkal kezdődik, majd orr-, szem- és torokviszketés
követi, ugyanakkor rendkívül bő, híg orrváladék,
esetleg könnyezés kíséri. (A virágporra érzékeny
egyének tartózkodjanak a virágpor és a virágporos
méz fogyasztásától, mert allergiás rohamot okozhat
nak.)
A reflexológia szerint a gyógymasszázs enyhíti vagy
megszünteti a kellemetlen tüneteket. Masszírozzuk
tehát a vesék (22), a húgyvezetékek (23), a húgyhó
lyag (24), a mellékvesék (21), a mellékpajzsmiri
gyek (13), az orr (6), a légcső (48) és a hörgők (14)
reflexzónáit. Természetesen, ha nagyon kellemet
lenné válnak a panaszok, forduljunk orvoshoz.
Szívpanaszok
A vérkeringés központi szerve, „motorja" - a szív.
Ha megbetegszik, az egész szervezet megsínyli. Sa
ját érdekünkben kíméljük a szívünket egészséges
életmóddal. Pihenjük, aludjunk eleget, mozogjunk
rendszeresen a friss levegőn, ne terheljük túl a szer
vezetünket fizikai és szellemi munkával, tartózkod
junk a káros szenvedélyektől, vagy legalább mérsé
keljük a dohányzás, az alkoholfogyasztást, a fekete
kávé élvezetét stb. A túlsúly a szív első számú ellen
sége. A gyomor túlterhelése, a felfúvódás is akadá
lyozhatja a normális szívműködést.
Ha bármilyen rendellenességet észlelünk, forduljunk
orvoshoz. A reflexológia szívünk karbantartására, az
esetleges panaszok enyhítésére az orvosi kezelés
mellett ajánlja a szív (33), a nyirokpontok (41), a
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mellékvesék (21) és az anyagcsereszervek reflexzó
náinak masszírozását, valamint a vitamindús, kaló
ria- és fűszerszegény táplálkozás. A népi gyógyászat
háziszerei a gyógyteák, valamint cukor helyett a méz
fogyasztása.
Szürkeltályog
Gyógyítása a tudomány mai állása szerint kizárólag
műtéti úton lehetséges. Az elszürkült lencsét el kell
távolítani. A reflexológia a szem (8), a vesék (22), a
húgyvezetékek (23), a húgyhólyag (24), a mellékvesék
(21) és a fej (1) reflexzónáinak masszírozását ajánlja.
Tályog
A gennyes gyulladás egyik formája. Rendszerint egy
központi gócból terjed gömb alakban. Területén el
pusztulnak a sejtek és a szövetek, majd egy gennyel
teli üreg alakul ki. A szervezet a tályog kialakulásá
val szemben védekezik, és igyekszik a tályogot elha
tárolni. A tályog néha magától a testfelszínre tör és
kitisztul. Abban az esetben, ha ez a spontán kiürülés
nem következik be, sebészeti beavatkozás szüksé
ges. A szervezet védekezőerejét fokozhatjuk, ha
aszerint, hogy hol van a tályog, a megfelelő reflex
zónákat, valamint a nyirokpontokat (39, 40, 41)
masszírozzuk.
Távollátás
Fénytörési rendellenesség. A fénysugarak a szem
ideghártyája mögött egyesülnek. Főleg idősebb kor
ban jelentkező panasz. Az orvos által előírt szem
üveg viselése mellett házi kezelésként masszírozzuk
a vesék (22), a húgyvezetékek (23), a húgyhólyag
(24) és a szemek (8) reflexzónáit.
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Telítettségérzés
Legtöbbször akkor jelentkezik, ha a szükségesnél
több vagy nehezebben emészthető, esetleg puffasztó
ételt fogyasztunk. Elsőrendű szabály: együnk keve
sebbet, az ételt jól rágjuk meg, és figyeljük meg, mi
lyen élelmiszerek okozhatnak puffadást, és azokat
kerüljük. Segít az is, ha sétálunk a friss levegőn és
mélyeket lélegzünk. A reflexológia szerint a gyomor
(15) és a nyombél (16) reflexzónáinak masszírozá
sával könnyíthetünk magunkon.
Tengeribetegség
A himbálódzó hajón hirtelen támadó rosszullét,
amely hányásban vagy erős hányingerben, általános
rossz közérzetben nyilvánul meg. Hasonló tünetek
kel jár a repülőgépen a légibetegség is. Legtöbbször
a félelem, egyéni érzékenység okozza a kellemetlen
állapotot. Megelőzésére számos gyógyszer is kapha
tó. A reflexológia az egyensúlyszerv (42) reflexzó
nájának masszírozását ajánlja.
Térdsérülések
A szükséges orvosi kezeléseken kívül masszírozzuk
a térd (35) reflexzónáit és ugyanazon az oldalon a
könyököt.
Terhesség
Bár ez nem betegség, a szervezetnek mégis fokozott
terhelési jelent, hisz az anya ellátása mellett biztosí
tani kell a magzat zavartalan fejlődését is. A ter
hesgondozás feladata, hogy a terhesség alatt jelent
kező panaszok eredetét vagy kóros voltát kivizsgál
ja. Néhány általános, de szigorúan betartandó sza-
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bály: a terhesség ideje alatt - főleg az első három
hónapban - gyógyszert szedni csak orvosi tanácsra
szabad! A legenyhébb gyógyszer is árthat a magzat
nak. A gyermeket váró nőnek nem szabad dohá
nyoznia és alkoholt fogyasztania a születendő gyer
mek egészsége érdekében. Kímélőbb életmódot,
nyugodt körülményeket kell kialakítani az anyának,
akinek ilyenkor el kell viselnie az időnként jelentke
ző hányingert, kedélyhullámzásokat, az egyes éte
lektől való undorodást stb. A panaszok enyhítésére,
a közérzet javítására a reflexológia a hipofízis (4), a
petefészek (36), a méh (50) és a mell (43) reflexzó
náinak masszírozását ajánlja.
Torokgyulladás
A betegség lehet heveny és idült. A heveny torok
gyulladás oka legtöbbször légúti fertőzés, de lehet
meghűlés is. Kellemetlen tünete: kaparó, szúró fáj
dalom a torokban, amely nyeléskor kisugározhat a
fülbe, fejbe. A garat nyálkahártyája vörös. Az ágy
nyugalom és az orvosi utasítások betartása mellett
kerülni kell a nyálkahártyát izgató hatásokat (do
hányzás, alkohol, fűszeres, savanyú, erős ételek
stb.). Legyen az étrend folyékony, pépes, vitamin
dús, tápláló. Helyes, ha a torokra langyos borogatást
teszünk. A reflexológia a felső és az alsó állkapocs
(46, 47), a gégefö (48), a mandulák (45) és a nyirok
pontok (39) masszírozását ajánlja az enyhülés érde
kében.
Az idült torokgyulladást rendszerint több tényező
idézi elő (ipari telepek szennyezett levegője, egyéni
hajlam, szájon át történő belégzés, meghűlés, hideg
vagy forró étel és ital, dohányzás, alkohol, központi
fűtéses helyiségek száraz levegője stb.). Ilyenkor a
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teendő: a szervezet edzése. A dohányzás és az alko
hol mellőzése, a száraz levegő nedvesítése párolog
tatással, ecsetelés, öblögetés, inhalálás, gyógycukorka szopogatása, ivókúra - amelyet természetesen
előzőleg beszéljünk meg a kezelőorvossal. Idült to
rokgyulladás esetén is segíthet az előbb leírt reflex
zónák masszírozása.
Trombózis
Nagyon veszedelmes betegség. Minden esetben or
vosi kezelést igényel! Az erekben vérrög keletkezik,
ami a vérkeringést akadályozza. A trombózis kiala
kulását több tényező idézheti elő, így pl. az érfal sé
rülése, gyulladása, a vérkeringés lelassulása, a vér
alvadásának fokozódása. A betegség kialakulása a
vénákban lényegesen gyakoribb, mint más területe
ken. A kezelést orvos határozza meg! A reflexológia
a vesék (22), a húgyvezetékek (23), a húgyhólyag
(24), a mellékvesék (21), valamint a beteg testrész
reflexpontjának masszírozását ajánlja házi kezelésre.
Túlsúly

Kóros zsírfelhalmozódás a szervezetben. Az elhízás
nem csupán esztétikai hiba, hanem kóros állapot,
amely számos betegségre hajlamosító tényező (ma
gas vérnyomás, cukorbaj, szív- és érrendszeri beteg
ségek, érelmeszesedés, epekő, ízületi és mozgás
szervi bántalmak stb.). Az elhízás elleni küzdelem
egyúttal e betegségek megelőzését is célozza. Akkor
hízik el valaki, ha rendszeresen többet eszik, mint
amennyire szervezetének szüksége van, s a fölösleg
zsír formájában elraktározódik a testben. A zsírfel
halmozódást nagymértékben elősegíti még a moz
gásszegény életmód és a helytelen táplálkozási szokások.
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Nagyon sokféle „holtbiztos" fogyási eredményező
diétáról hallhatunk. Egy azonban biztos: fogyni csak
úgy lehet, ha csökkentjük az energiafelvételt és nö
veljük az energiafelhasználást, vagyis javasolt a tor
na, úszás, séta, kocogás vagy bármiféle rendszeres
testmozgás. Látványosan lefogyhatunk a 900 kalóriás (60 g szénhidrát) diétán. Ám akinek nincs ideje
vagy kedve kalóriákat számolgatni, tartsa be azt az
egyszerű módszert, hogy vacsorára egyen egy pohár
joghurtot és egy almát, napközben pedig a megszo
kott mennyiség háromnegyed részét. Alma helyett
más idénygyümölcsöt is fogyaszthat.
A reflexológia a pajzsmirigy (12) zónájának rend
szeres masszírozását és az étkezés csökkentését tart
ja célravezető módszernek.
Tüdőgyulladás
A tüdőhólyagocskák gyulladásos megbetegedése.
Ennek gyógyítása az orvos feladata, és az egyéb te
endőket is az orvos szabhatja meg, amelyeket a be
tegnek gyógyulása érdekében pontosan be kell tarta
nia. Az ágynyugalom addig szükséges, amíg az or
vos meg nem állapítja a teljes gyógyulás. A ref
lexológia tanai szerint a tüdő (14), a nyirokpontok
(41), a mellékvesék (21) és a mellékpajzsmirigyek
(13) reflexzónájának masszírozásával gyorsíthatjuk
a gyógyulási folyamatot.
Vádligörcsök
elmulasztására a mellékpajzsmirigyek (13) zónájá
nak masszírozása ajánlott. Abban az esetben, ha
többször jelentkezik ez a panasz, forduljunk orvos
hoz, mert valamilyen komolyabb bajt jelezhet.
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Vállfájdalmak
A fájdalmak okának kiderítése céljából forduljunk
orvoshoz. Házi kezelésként masszírozzuk a váll
(10), a csípő (38) reflexzónáját, a csípőt és környé
két. A reflexológia szerint - a panaszok megszünte
tése érdekében - ajánlatos szélesebb cipőt hordani.
Vashiány
a szervezetben. Az orvos által rendelt gyógyszerek
szedése és helyes táplálkozás mellett masszírozzuk
rendszeresen a lép (34) reflexzónáját, valamint mo
zogjunk sokat a friss levegőn.
Vastagbélgyulladás
A vastagbél-nyálkahártya heveny vagy idült gyulla
dása. Mindkét formája gyakran társul vékonybélhu
ruttal is. A heveny vastagbélgyulladás legtöbbször
fertőzés következménye. Székletvizsgálat deríti ki a
megbetegedés okát. Az idült vastagbélgyulladás igen
gyakran a ki nem kezelt heveny megbetegedés kö
vetkezménye. A reflexológia szerint elősegíthető a
gyógyulás a vastagbél (29, 30) és a nyirokpontok
(40) reflexzónájának masszírozásával.
Végbélviszketés, -berepedés
A végbélnyílás közelében a bél nyálkahártyája a
kemény széklettől berepedhet. Gyakran aranyeres
csomók mellett keletkezik a baj. Tünetei: székelés
kor éles, szúró fájdalom és kevés friss piros vérzés
jelentkezik. A végbél záróizmának állandó működé
se miatt a seb nehezen gyógyul, és minden további
székeléskor fennáll a berepedés veszélye. A beteg
fél a székeléstől és visszatartja béltartalmát. Ez hely-
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telén, mert annál keményebb lesz a széklete. A keze
lés előírása orvosi feladat. Fontos a puha széklet biz
tosítása (aszalt szilva, korpa, főzelékfélék, gyógyteák
fogyasztásával), ülőfúrdők, kenőcsök vagy kúpok
alkalmazása. Elősegíti a gyorsabb gyógyulási a vég
bél (31) reflexpontjainak rendszeres masszírozása és
a fokozott testhigiénia.
Vegetatív idegrendszeri zavarok
A vegetatív idegrendszer működése akaratunktól
független. A zsigereket, a mirigyeket, a szemet és az
ereket hálózza be. Károsodása egyes szervek, szerv
rendszerek működésének zavarát idézi elő. Az orvo
si kezelés mellett masszírozzuk a nap fonadék (20) és
az „általános felépítéshez" tartozó valamennyi ref
lexzónát (12, 13, 15, 16, 28,29, 30,31,34).
Vérkeringési zavarok
Egészségünk alapfeltétele az akadálytalan vérkeringés,
a szervezet építésének és méregtelenítésének zavar
talansága. Köztudott, hogy a vérkeringés központja
és motorja a szív, amely szívó-nyomó szivattyúhoz
hasonlóan működik, s a vért az erekben szüntelenül
áramoltatja. Ha a rendszerben valamilyen zavar ke
letkezik,
azonnal orvoshoz kell fordulni.
A
reflexológia szerint a szív (33), a mellékvesék (21), a
mellékpajzsmirigyek (13), a vesék (22), a húgyvezeté
kek (23) és a húgyhólyag (24) zónájának rendszeres
masszírozásától várható javulás. Ezzel párhuzamo
san könnyű, húsmentes, vitamindús diéta is javasolt.
Vérnyomás
Az ereken belül lévő nyomás nagyságát több ténye
ző szabhatja meg: a szív által kilökött vér mennyisé56

ge, az erek falának rugalmassága, az ellenállás, ame
lyet a vérnek le kell küzdenie, a vér súrlódása.
A vérnyomás értéke azonos élettani körülmények
között ugyanazon személyben sem állandó. Függ az
életmódtól, életkortól is.
Az alacsony vérnyomás a vérkeringés zavara. Az
erre a betegségre hajlamos személyeknél a vérnyo
más a megszokott értékről leesik 80-100 Hgmm-re.
Ez a szervekben, főleg az agy vérellátásában okoz
hat zavart. A rossz vérkeringés miatt kialakuló álta
lános tünetek: gyengeség, szédülés, hányinger, fejfá
jás. Orvosi vizsgálat döntheti el, hogy szüksége van-e
a betegnek gyógyszeres kezelésre, vagy elég, ha
rosszullét esetén lepihen vagy iszik egy feketekávét.
A reflexológia tanai szerint a beteg állapota javul, ha
rendszeresen masszírozzuk a vesék (22), a húgyve
zetékek (23), a húgyhólyag (24), az agyalap, kisagy
(3) és az egyensúlyszerv (42) reflexzónáit. A magas
vérnyomás igen elterjedt betegség. Oka máig sem
teljesen tisztázott. A betegség kialakulását vizsgáló
kutatók megfigyelték, hogy elsősorban olyan szemé
lyek szenvednek ebben a betegségben, akik zakla
tott, állandó idegfeszültséggel járó életmódot foly
tatnak. Az idegrendszer szerepe mellett nagy jelentő
sége van az élettani adottságnak, egyes belső elválasztású mirigyek sóháztartásában keletkezett zavaroknak is.
A betegség kezdetben nem állandósul, hanem inga
dozik. Az izgalmak hatására hirtelen magasra emel
kedik a vérnyomás, később azonban már pihenés
alatt is magasabb szinten marad. Általános tünetei:
gyakori, főleg tarkótáji fejfájás, ingerlékenység, ide
gesség, enyhe szédülés. Hatására az erek elmesze
sednek (érelmeszesedés). Ha a betegség hosszabb
ideig tart, megterhelheti a szívet is. Egészséges
életmóddal, sószegény étrenddel, az orvos által előírt
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gyógyszerek pontos szedésével a panaszok csök
kenthetők és a szövődmények elkerülhetők. A reflexológia a vesék (22), a húgyvezetékek (23), a
húgyhólyag (24) és az agyalap, kisagy (3) reflexzó
nájának masszírozását javasolja. Természetesen so
kat segíthet az is, ha az idegesítő körülményeket a
lehetőség szerint elkerüljük.
Vérszegénység
Általános tünete a bőr és a nyálkahártyák halványsága, gyengeség, fáradékonyság, fejfájás, szédülés,
étvágytalanság stb. A panaszok attól is függenek,
hogy fokozatosan vagy hirtelen jött létre a vérsze
génység. A betegség kiváltó okát az orvos határozza
meg és a gyógykezelési is az orvos írja elő. Sokat
javíthat a beteg állapotán a sok zöldfőzeléket, gyü
mölcsöt, tejterméket tartalmazó étrend és a friss le
vegőn való rendszeres mozgás, valamint a reggel és
este szorgalmasan végzett légzőgyakorlatok. A reflexológia szerint a lép (34), valamint az anyagcsere
szervek (15, 16, 17, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 31) zóná
inak masszírozása segíti a mielőbbi gyógyulás.
Vértolulás
A test valamelyik részének vagy valamelyik szerv
nek az erei kitágulnak és a szokottnál több vért tar
talmaznak. Ez korlátozódhat a test felszínének ki
sebb-nagyobb részére. Ilyenkor látható e terület el
színeződése. Elénk piros lesz és a környezeténél me
legebb (pl. pirulás). Helyesen cselekszünk, ha vértolulásos panaszoknál kikérjük az orvos tanácsát. A reflexológia a hipofízis (4), a petefészek (36), a méh
(50), a pajzsmirigyek (12) és az altesti nyirokmirigyek
(40) reflexzónáinak kitartó masszírozását javasolja.
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Vesebántalmak
A betegség minden válfaja sürgős orvosi vizsgálatot
igényel. A vesepanaszok enyhítésére és az orvosi
gyógykezelés otthoni kiegészítésére a reflexológia
szerint a vesék (22), a húgyvezetékek (23), a húgy
hólyag (24), a mellékvesék (21), a szív (33) és a nyi
rokpontok (39) masszírozása a teendő.
Visszértágulat
A visszerek (vénák) fala vékony és kevés rugalmas
szövetet tartalmaz. Ennek következtében a bennük
keringő vér nyomása bizonyos idő alatt az érfalakat
kitágíthatja. Ez különösen az alsó végtagoknál je
lentkezik, ahol álló helyzetben a vér nyomása legin
kább érvényesül. A betegség keletkezésében az
öröklött hajlam is közrejátszik, valamint szerepe le
het az állandó megterhelésnek (álló foglalkozás, je
lentős túlsúly, megerőltetés stb.). Előfordulhat a ter
hesség ideje alatt is, azonban ezek nagy része szülés
után szépen visszafejlődik. A visszértágulat helye
legtöbbször a comb belső oldala és a bokák tájéka.
A betegség kezelési módjának megállapítása termé
szetesen szakorvosi feladat. A reflexológia a beteg
gyógyulása érdekében a vesék (22), a húgyvezetékek
(23), a húgyhólyag (24), a mellékvesék (21) és az
egész gerincoszlop (53, 54, 55, 56) rendszeres maszszírozását ajánlja.
Egyéb házi kezeléssel is elősegíthetjük a gyógyulás.
Elsősorban azzal, hogy lehetőség szerint kíméljük a
lábat, pihenés vagy fekvés közben magasabbra he
lyezzük. Segíthet az is, ha a lábunknál az ágyat kissé
megemeljük. Tegyünk az ágylábak alá valamilyen
magasítót, kis fadarabkákat. így a lábak magasabbra
kerülnek, jobban pihennek. Televíziónézés közben
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végezzünk néhány könnyű lábfejgyakorlatot (az or
vossal megbeszélve). Viseljünk kényelmes, széles
cipőt, s ha szükséges, használjunk gyógybetétet.
Vizelési zavarok
Sokféle oka lehet, pl. a gyulladásokat követő húgyúti
szűkület, kisebb-nagyobb daganatok, a prosztata
megnagyobbodása vagy a vizeletürítés útjában álló
kövek. A húgyhólyag záróizmainak ernyedtsége
miatt a vizelet állandóan ürül. A legkisebb panasz
esetén is sürgősen orvoshoz kell fordulni, hogy elke
rüljük a nagyobb bajt. A reflexológia szerint a vesék
(22), a húgyvezetékek (23) és a húgyhólyag (24) zó
náinak masszírozásától várható javulás. Ha méhsülylyedés okoz ilyen panaszokat, akkor a méh (50) ref
lexzónájának masszírozása is ajánlott.
Zöldhályog
A szem belső folyadékáramlásának zavara, amely
végül a szem megkeményedéséhez vezethet. Az
utóbbi évtizedek kutatásai a zöldhályoggal kapcsola
tos sok problémát megoldottak már. így vált vilá
gossá, hogy a szembetegség okát nemcsak szemé
szeti, hanem alapos belgyógyászati és idegorvosi
kivizsgálás derítheti ki biztonsággal. A gyógyszeres
kezelés mellett sokat segíthet a betegen a szemek
(8), a vesék (22), a húgyvezetékek (23), a húgyhó
lyag (24), a mellékvesék (21), valamint a fej (1) ref
lexzónáinak rendszeres masszírozása.
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Bizonyára feltűnt kedves olvasóimnak, hogy a
reflexológia igen sok betegség esetén javasolja a
húgyutak rendszeres masszírozását is. Ennek oka,
hogy a szervezetből a felszabadított méreganyagok,
húgykristályok a vizelettel távoznak, ebben a
húgyutaknak döntő szerep jut. Ahogy egy gyógynö
vény sem csak egyetlen betegségre javallott, ugyan
így a húgyutak reflexzónáinak masszírozása is több
célú.
A talpmasszázs szakanyagának ismertetése után
szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a gyógy
mód akkor igazán sikeres, ha meg tudjuk teremteni a
testi-lelki harmóniát önmagunkkal és környezetünk
kel.
Sok szó esett már a táplálkozásról, az élvezeti
cikkek túlfogyasztásáról, a káros szenvedélyek rom
boló hatásáról. Aki megszívleli az eddig leírtakat és
törekszik az egészséges életmódra, annak sokkal
könnyebb lesz az élete. Igaz a mondás, hogy ép test
ben ép lélek. Ha megőrizzük vagy visszaszerezzük
egészségünket, jó közérzetünket, könnyebben veszszük az akadályokat is. Egy-egy kisebb kudarc nem
törhet annyira le, és bizakodóbban, derűsebben ru
gaszkodunk neki a következő feladatnak.
Napjainkban mindenre készülnek számítások. így
például kiszámították, hogy az ember élete során
többször körülgyalogolhatná az Egyenlítőt. Nem tu
dom, mennyire fedik a valóságot ezek a számítások,
egy azonban biztos: a láb rendkívül nagy megterhe
lésnek van kitéve.
A testünk terhét „rabszolgaként" hordozó lábunk
egészségének fontosságára rendszerint csak akkor
döbbenünk rá, amikor már erre fájdalom figyelmeztet.
A lábfej egész nap cipőbe van „csomagolva". így
levegőtől, napfénytől elzárva, valóságos „börtön61

ben" végzi megfeszített munkáját. Éppen ezért na
gyon fontos a kényelmes, a láb méretének megfelelő
lábbeli. Otthon sem szabad kitaposott, ferde sarkú,
eldobásra megérett cipőben járni, mert veszélyezteti
a láb statikai felépítésének épségét.
Lehetőleg ne üljünk huzamosabb ideig keresztbe
tett lábbal, mert akadályozza a vérkeringést és a láb
szárban pangási idéz elő. Ne nehezedjünk hosszabb
ideig egyik lábunkra, mert az egész testsúly nagyon
megterhelő a lábboltozatra. Ha sokáig kell egy hely
ben álldogálnunk, időnként mozgassuk meg a lábfe
jeket. Nyáron járjunk naponta legalább 15-20 percet
mezítláb, ha lehetőségünk van rá. A napi megterhe
lés után kissé magasabbra helyezve pihentessük a
lábunkat.
A fáradt lábat felfrissíti a hideg-meleg váltófürdő.
A meleg víz 40, a hideg víz 20 °C-os legyen. A lábfürdőt mindig hideg vízzel fejezzük be.
Sok panaszt, fájdalmat okoz a lúdtalp is, ami ma
már szinte népbetegség. Könnyen felismerhető, ha
nedves talppal padlóra lépünk, és ún. „telitalp" nyo
mot hagy a lábunk. Ez a rendellenesség fájdalmakat
okozhat a boka; a térd- és a csípőízületekben, sőt,
kisugárzó hátfájást is. Ne várjuk meg, amíg az elvi
selhetetlen fájdalom, a boka és a láb ijesztő dagadása
kényszerít arra, hogy orvoshoz forduljunk.
A lúdtalp ellen sikeresen megelőzéssel küzdhe
tünk. Sokan azt hiszik, hogy a lúdtalp csak gyer
mekkorban alakulhat ki. Ez nem így van. Serdülő-,
sőt, felnőttkorban is keletkezhet.
A rendszeres gyógytorna, a láb méreteihez készült
betét teljesen rendbe hozhatja a kezdődő lúdtalpat.
A felnőttkorban kialakuló lúdtalp okai három fő
csoportba oszthatók: az elhízás, a terhességgel járó
súlygyarapodás és a foglalkozási túlterhelés.
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Aki túlsúlyos, legalább munkában és otthon visel
jen magas szárú cipőt vagy gyógypapucsot. A kis
mamák is, amint elkezdenek gyarapodni, mindjárt
vegyenek fel magas szárú gyógycipőt. Ezzel elke
rülhető a visszértágulatok kialakulása is. A kisma
máknak a szokásosnál is többet kell törődniük a lá
buk egészségével. Jótékony hatású, ha délután és
este a lábat sósborszesszel finoman megmasszírozza
a kismama.
Az álló foglalkozásból adódó túlterhelés miatt ki
alakuló lúdtalp akkor is előfordulhat, ha testsúlyunk
ideális. Az álló foglalkozású embereknek a cipője is
munkaeszköz, ezért nagy gonddal kell kiválasztani a
megfelelő lábbelit.
A jó lábbeli mellett ajánlatos 10-15 percig lan
gyos vízben lábat áztatni (tehetünk bele fürdősót, sót
vagy kevés ecetet is), majd durva frottírtörölközővel
dörzsöljük szárazra (Figyelem! Visszeres lábat nem
szabad dörzsölni, masszírozni!), majd sósborszesszel
finoman masszírozzuk meg először a lábszárakat a
lábujjaktól a térdig, majd térdtől a csípőig. A maszszírozás lentről felfelé haladó simító mozdulatokkal
fejezzük be. Szintén jó hatású, ha elalvás előtt ne
gyedóráig magasra polcoljuk a lábunkat. Mindenki
nek ajánlott a tévénézés közben is végezhető lábtorna.
Néhány ülőhelyzetben végezhető gyakorlat:
A lábujjainkkal zongorázó mozdulatokat végzünk
a padlón.
Tegyünk le egy botot, seprűnyelet a földre és a
talpunkat gurítsuk előre-hátra.
Körözzünk a lábfejünkkel jobbra-balra, majd erő
teljesen nyújtsuk előre-hátra.
Feszítsük a lábfejet először befelé, majd kifelé.
Próbáljunk a lábujjainkkal felvenni egy ceruzát a
földről.
63

Emeljük fel a sarkunkat úgy, hogy a lábujjak a
földön maradjanak.
Álljunk fel és járjunk helybenjárással a talpak
külső szélén (mackójárás), majd néhányszor szökdé
cseljünk lábujjhegyünkön.
Minden gyakorlatot néhányszor ismételjünk meg.
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A láb esztétikája
Nyáron sokan harisnya, zokni nélkül járunk. A gon
dosan ápolt láb esztétikai követelmény. Nem elég,
ha a nők a lábkörmüket pirosra lakkozzák, a külön
böző bőrhibák kezelésére is időt kell szánni.
Nemcsak csúnya, de kellemetlen is a berepedt sa
rok, melyet nemcsak esztétikai, de egészségi okok
ból is kezelni kell, mert a repedéseken keresztül
könnyen fertőzést kaphatunk az út porában lévő bak
tériumoktól. A sarok berepedését megelőzhetjük, ha
lábáztatás után étolajjal vagy vazelinnel jól bedör
zsöljük, majd az illatszerboltokban kapható bőrre
szelővel finoman lereszeljük a keményedés, és ismét
beolajozzuk, nehogy kiszáradjon. Ha már megtörtént
a baj, kössük be vagy ragtapasszal ragasszuk le a
sarkat. Ilyen esetben nyáron is vegyünk fel haris
nyát, zoknit. Az esti lábmosáshoz babaszappant
használjunk, éjszakára alaposan kenjük be zsíros,
lanolinos krémmel, és vegyünk fel fehér cérna zok
nit, vagy kössük be.
Gyakori panasz a bőr gombásodása is. Ez a be
tegség rendkívül fertőző. Zuhanyzók, strandok, für
dők, a betegekkel közös törölközők használata a fer
tőzés forrása. Különösen a rosszul szellőző ujjfelületeket támadja meg, mert a gombaféleségek szeretik a
nedves, meleg helyeket, az ujjhajlati redőket.
A gombásodás kezelése szakorvos feladata, ám so
kat tehetünk mi is a gyógyulásért. Legfontosabb a
rendszeres tisztálkodás. Mindig alaposan töröljük
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meg a lábujjak közét, majd hintsük be fertőtlenítő
hatású hintőporral.
Gombásodás a lábkörmökön is kialakulhat. A fer
tőzött köröm fénytelen, mállékony, színe fakósárgás,
töredezik. Ha ilyen tüneteket észlelünk, azonnal for
duljunk szakorvoshoz, ne kísérletezzünk otthoni ke
zeléssel.
Nyáron a láb gyakran megduzzad. Ilyenkor, ha
van rá mód, vessük le a cipőnket, pihenjünk le 15-20
percre, és helyezzük a lábunkat magasabbra (pl. egy
keményebb párnára vagy egy összehajtott takaróra).
Kánikulában, reggel és este vegyünk néhány per
ces hűvös lábfürdőt. Tegyünk a vízbe egy evőkanál
konyhasót és egy kávéskanál szódabikarbónát. Utá
na egy-két percig járjunk lábujjhegyen. Felüdíti a
bőrt és pihenteti a lábat. Egy esztétikai tanács höl
gyeknek: aki lakkot használ, ugyanolyan színűre fes
se a kéz- és a lábkörmeit, és figyeljen arra is, hogy a
szájrúzs színe harmonizáljon a körömlakk színével.
Reméljük, hogy tanácsaink hozzásegítik egészsé
gének megőrzéséhez, közérzetének javulásához. Si
keres masszázst és nagyon jó egészségét kívánunk
minden kedves olvasónknak!
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//. rész
Kéz- és fülmasszázs

Lelki felkészülés a kezelésre
Az ember tökéletes lény, akit olyan utánozhatatlan
biológiai rend kovácsol össze, amelyet az ember
még nem tudott utánozni. Ebben a „biológiai csodá
ban" rejtőzik az ember megfoghatatlan lelke, amely
mégis uralja a „megfogható" emberi szervezetet.
Ebből következik: az ember testét-lelkét egyforma
igényességgel kell kezelni, ápolni.
Éppen ezért, mielőtt hozzákezdenénk testünk
gyógyító pontjainak kezeléséhez, masszírozásához,
legalább egy-két percre relaxáljunk, és intenzíven
gondoljunk arra, hogy a következő kezelés eredmé
nyes lesz. Készüljünk fel lelkileg is a kezelés foga
dására. Ez nagyon lényeges teendő. Gondoljunk
csak arra, amikor elmegyünk templomba, vendég
ségbe, vásárolni, nyaralni, utazni, randevúra vagy
bárhova, az alkalomnak megfelelően felkészülünk
erre az eseményre. Mennyivel fontosabb dolog a
felkészülés, ha a testünk gyógyító erőit akarjuk
mozgósítani gyógyulásunk érdekében, vagy a beteg
ségek megelőzését célzó kezelést végzünk. A pár
perces lazítás „tiszteletadás" a szervezetünk részére,
hogy a kezelést befogadja, és hasznosítsa egészsé
günk érdekében.
Ha arra gondolunk, milyen áhítattal megyünk a
templomba, összekulcsolt kézzel, hogy lélekben
Isten elé járulva kérjük bocsánatát az elkövetett bü-
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neinkre, akkor az is világossá válik bennünk, hogy a
szervezetünknek is meg kell adni a tiszteletet, kien
gesztelést kérve, hiszen rengeteg „bűnt" követünk el
a szervezetünk ellen (dohányzás, alkoholizmus, ká
bítószer, túlhajszolt munka, veszélyekkel teli életve
zetés, mértéktelen evés és még sorolhatnám).
A testi-lelki felkészülés tehát nagyon fontos elő
készítése a kezeléseknek, ne tagadjuk meg magunk
tól azt a kis időt.
Természetesen a relaxálást naponta többször is
végezhetjük, hogy elfáradt idegeinket egy kicsit
megpihentethessük. Az esti reláxalas kellemes hatá
sáról már sokan nyilatkoztak.
Egy jó tanács: reláxalas alatt ne térjünk vissza
gondolatban a nap folyamán előfordult kellemetlen
ségekre, inkább ragadjunk ki az eseményekből egyegy kellemes élményt, és arra koncentráljunk gondo
latban, amíg el nem nyom az álom.
A természetgyógyászati kezeléseket mindig azzal
a hittel kezdjük el, hogy a kezelés használni fog!
A kezelések végén pedig frissítsük fel szervezetün
ket egy pohár narancslével, citromos limonádéval
vagy gyógyteával.
A masszírozás, a simítás, a csípésterápia eredmé
nyességét növeljük, ha a kezeléseket gyógykrémmel
végezzük, mert a gyógykrémben lévő anyag a bőrön
keresztül bejut a bőr mélyebb rétegeibe, és ott fejti
ki gyógyító, stimuláló hatását.
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Talán nem is gondolunk arra, hogy kezünk nemcsak
fontos munkaeszköz, hanem a sokrétű érzelmek, ér
zések külső kifejezője is. Csak néhányat említve: a
szeretetet tolmácsoló gyengéd simogatás; az örömte
li érintés; az üdvözlő kézfogás; az indulatos geszti
kulálás; a lemondó kézlegyintés; az összetartozást
jelentő kézszorítás; a lélek békéjét kereső imádko
zás; a kézből sugárzó erők gyógyító hatása. Ebbe a
témakörbe tartozik a gyógymasszázs is. Napjainkban
szerencsére divatba jöttek és rohamosan terjednek a
természetes gyógymódok. A környezeti ártalmak
hínárjában vergődő ember kétségbeesetten kapasz
kodik a mellékhatások nélküli természetes gyógyu
lási és védekezési lehetőségekbe. Egyik ilyen pénzbe sem kerülő - természetes gyógymód: a kéz
masszázs.
Elöljáróban azonban fel kell arra hívni a figyel
met, hogy betegség esetén egyetlen házi gyógymód,
így a kézmasszázs sem helyettesítheti a szakorvosi
vizsgálatot és az orvos által rendelt utasítások pontos
betartását! A kézmasszázs azért is nagyon előnyös
gyógymód, mert „a kéz mindig kéznél van". Min
denki bármikor végezheti a masszázst: séta, fürdés,
olvasás, beszélgetés, tévénézés, rádiózás, utazás, de
még tömegközlekedés közben is. A kéz rendszeres
masszírozása kedvezően hat egészségi állapotunkra,
ugyanúgy, mint a talpmasszázs, mivel a kézen is
megvannak az egyes testrészeknek és szerveknek
megfelelő reflexzónák.
A kézmasszázs és a talpmasszázs egymástól füg
getlenül, külön-külön is hatékony gyógymódok, de
párhuzamosan végezve erősítik egymás hatását,
gyorsabb eredményre vezetnek. A kéztérképeken
láthatjuk, hogy milyen sorrendben helyezkednek el
az egyes szervek reflexzónái. Panasz esetén a meg71

felelő zónát vagy zónákat masszírozzuk körkörösen,
először gyengéd, majd erősebb nyomással.
Természetesen a rendszeres masszázs a betegsé
gek megelőzését is célozhatja. Nem szabad maszszázst végezni, ha magas láz lép fel, heveny gyulla
dás esetén, műtét helyett; súlyos idegkimerültség
kezelésére, daganatos betegség gyógyítására, veszé
lyeztetett terhességnél (egyes szakemberek normális
terhesség esetén sem ajánlják a kéz- és lábmaszszázst). Ezekben az esetekben mindig ki kell kérni
az orvos véleményét.
A gyógymasszázs alkalmazása nincs korhoz köt
ve. Óvatosan masszírozhatjuk a csecsemők kezét,
lábát, sőt, egész testét is. A gyógymasszázs növeli a
középkorúak munkateljesítményét, az idősebbeknek
pedig kellemes közérzetet biztosít.
Mivel a gyógymasszázs beavatkozás a szervezet
megszokott működésébe, előfordulhat, hogy néhány
heti rendszeres masszírozás után a vizelet színe söté
tebb lesz, zavarossá, esetleg bűzössé válik. Ettől
nem kell megijedni, ez a szervezet jelzése, ami azt
jelenti, hogy a vizelettel eltávoznak a szervezetben
hosszú idő óta lerakódott mérgezőanyagok. A szék
let színe is megváltozhat, és átmenetileg kisebb pa
naszok is felléphetnek, pl. bokadagadás, kék foltok
megjelenése, az orr és a garat bővebb váladékterme
lése, hőemelkedés, enyhe rosszullét stb. Ezek pozitív
tünetek, azt jelzik, hogy szervezetünk reagál a keze
lésre. Hasonló esetben azonban átmenetileg csök
kenteni kell a kezelés intenzitását, hogy szerveze
tünknek elég ideje legyen a kezelés feldolgozására.
Az öt-hatezer éves múltra visszatekintő reflexzóna
terápia szakértői szerint egész testünket, így a ke
zünket is energiapályák járják át. Egészséges ember
ben akadálytalanul áramlik az életenergia, s egyfor72

mán oszlik el a szervezetben. Ha az életenergia
áramlása hosszabb időre megreked, az előbb-utóbb
betegséghez vezet. A reflexzónamasszázs hathatós
segítség az ilyen blokád feloldására, s az energia
rendszer egyensúlyának visszaállítására.
Nézzük meg közelebbről, hogy mikor, milyen
reflexzónák masszírozása ajánlott. Mivel sok em
bernek túl magas vagy túl alacsony a vérnyomása,
először azt ismertetjük, hogy számukra milyen
masszázzsal egészíthetjük ki előnyösen az orvosi
kezelést.

A vérnyomást szabályozó zónák mindkét kezün
kön a kézháton találhatók, a kézközépcsontok közöt
ti árkokban. Lágy fogással (a másik kéz hüvelyk- és
mutatóujjával) kezdjük a masszázst. A hüvelykujj
legyen a tenyér oldalán, a mutatóujjal pedig lágyan
simogassuk a középcsontok közötti árkokat az ujjközök irányába (vagyis a csuklótól az ujjak felé ha
ladva), mind a két kézen 15-30-szor. A gyógymasszázst naponta többször is végezhetjük, úgy a
magas, mint az alacsony vérnyomás esetén.
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Általános panasz a gyakori fejfájás is. Idegrend
szerünk nehezen viseli el a stresszhatásokat, a min
dennapi élet ezernyi gondját, baját. A fejfájást is
enyhíthetjük kézmasszázzsal. A fej reflexzónái
mindkét kézen az ujjak begyén találhatók. Az agyve
lő zónái a hüvelykujjunk begyén helyezkednek el.
A fejüreg zónái a többi ujjbegyen találhatók.
Ezeknek a zónáknak a masszírozása - ha rendsze
resen végezzük - javítja a fej vérellátását. Segít a
koncentrálóképesség fejlesztésében, az ideges álla
potok enyhítésében. Technikája felettébb egyszerű,
így még a tanulók, diákok is alkalmazhatják, külö
nösen dolgozatírások vagy vizsgák idején a fejfájást
okozó izgalmak levezetésére. Az ujjak gyúró, körkö
rös masszírozása kellemes és lazító, de ugyanakkor
pezsdítő hatású is.
homlok- ós a koponyaüregek

A gerinctáji fájdalmakat is csökkenthetjük vagy
megszüntethetjük a kéz reflexzónáinak masszírozá
sával. Dr. Franz Wagner könyve szerint: „A gerinc
tenyérzónái a hüvelykujjnak a mutatóujjal ellentétes
oldalán húzódnak végig, az elülső ujj ízülettől egé
szen a kéztőcsontig. A nyaki csigolya reflexzónája
az első és a második hüvelykujj ízület között találha
tó. A hátcsigolyák zónája a hüvelykujj alapízülete és
a második hüvelykujjperc-ízület között helyezkedik
el. Az ágyéki csigolyák zónája pedig a kéztő terüle
tén található.
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Minthogy a gerinc a test középtengelyén húzódik
végig, ezért a reflexzónák mindkét kéz hüvelykujján
megtalálhatók: Tehát a gerinctáji fájdalmaknál az
ábrán látható, vastag vonallal jelölt zónát kell maszszírozni.

Torok, váll- és mellkasfájdalmak esetén ajánlatos
a felső nyirokutak zónáit is masszíroznunk. Ez a
masszázs mozgósítja a szervezet védekező erőit,
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tisztítja a nyirokrendszert. A felső nyirokutak reflex
zónái mindkét kézen az ujjközökben találhatók, az
ábrán megjelölt helyen.
A masszázs menete a következő: Az ujjak közötti
hártyát összefogjuk és lassan felfelé húzva masszí
rozzuk meg, felváltva mindkét kézen legalább há
romszor-négyszer egy-egy ujjközt.
Nyugtató hatással van az idegrendszerre a napfonat zónáinak kezelése. Kivédi a stresszhatásokat,
az idegességet, a szorongást, segíti az ellazulást.
A napfonat zónái a tenyér közepén lévő mélyedés
ben találhatók, amint az a következő ábrán is látható.
Kezelésnél a hüvelykujjunkat helyezzük az említett
mélyedésre, és kb. öt percen át enyhén nyomjuk.
Először a jobb kézen, majd a bal kézen végezzük el
a kezelést. Ha kis tömör gumilabdát helyezünk a két
tenyerünk közé, akkor egyszerre gyakorolhatunk
nyomást a két zónára.

76

Kézmasszázs - partnerrel
Kellemes érzés, ha valaki, akit szeretünk, megsimo
gatja a kezünket, mert érintése örömmel tölt el. Ez a
megnyugtató érzés - a lelki hatáson kívül - azzal is
magyarázható, hogy kezünkön nagyon sok az érző
idegvégződés, amelyek az ingereket az agyhoz to
vábbítják. Ezzel magyarázható, hogy a partnerrel
történő kézmasszázs eredménye kedvezőbb. íme né
hány egyszerű „páros" gyakorlat.
Vegyük kezünkbe a partner kezét, lefelé fordított
tenyérrel. Az ujjait masszírozzuk meg egyenként az
ujjhegytől a csukló irányába haladva, majd simítsuk
végig az egész kezét ugyanilyen irányban. Fogjuk
meg a partner kezét és húzogassuk meg könnyedén
az ujjait, hogy az ízületei kissé ellazuljanak, majd
fogjuk öklünkbe egyenként mindegyik ujját, és szo
rosan forgassuk körbe öklünket az ujjak körül mind
két irányban. Fordítsuk a kezet tenyérrel felfelé és a
hüvelykujj tövénél lévő izomzatot erőteljes, körkö
rös nyomómasszázzsal kezeljük.
A partner kezét tenyérrel felfelé egyik kezünkkel
támasszuk alá, majd a másik, ökölbe szorított ke
zünk ízületeivel a partner egész tenyerét masszíroz
zuk meg apró, körkörös mozdulatokkal, mintegy
görgetve rajta kiálló „bütykeinket".
Egyik kezünkkel fogjuk meg a partner alkarját
csukló fölött, majd a másik kezünkkel hajlítgassuk a
kézfejét előre-hátra, jobbra-balra, utána körözzünk a
csuklójával néhányszor egyik, majd a másik irányba.
Mindkét hüvelykujjunkkal masszírozzuk meg a
partner csuklóját alulról felfelé haladva. Először a
kézhát, majd a tenyér oldalán végezzük a masszázst.
Befejezésül simítsuk néhányszór végig a partner
kezét a csuklótól az ujjhegy irányába, majd fogjuk
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két tenyerünk közé, és néhány másodpercig gyako
roljunk rá erős nyomást. Utána csökkentsük a nyo
más erősségét, és kezünket lassan húzzuk végig a
kezén, hogy végül csak az ujjhegyek érintkezzenek.
Ezt a műveletet többször ismételjük meg.
A kéz ápolása is fontos
Egy gyengéd simogatás az élet kellemes pillanatai
közé tartozik, akár az anya simogatja a gyermekét, a
feleség a férjét stb. A kéz bőrének bársonyos sima
sága fokozza az érintés örömét. Éppen ezért érdemes
arról beszélni, hogyan ápoljuk a napi munkában erő
sen igénybe vett kezünket. A gondos kézápolásnak
kettős célja van: a bőr egészségének megvédése és
finomságának megtartása.
Beszéljünk először arról, hogy miért fontos
egészségügyi feladatunk a kézápolás. A kéz fontos
munkaeszközünk. Sokoldalú használata erősen meg
viseli a bőrt, amely állandóan ki van téve a környe
zeti hatásoknak (különféle vegyi anyagok, por, ko
rom, baktériumok, gombák, egyéb szennyeződések,
munkahelyi ártalmak, az időjárás ingadozásai stb).
Minden, ami a bőrre kerül, összekeveredik annak
természetes, savas váladékával és eltömi a póruso
kat. A kézre tapadó mikroszkopikus szennyeződések
belekerülnek a bőr láthatatlan repedéseibe, a hajszál
erek végződéseibe. Az egészséges, tisztán tartott bőr
természetes védekező erejével sikeresen megküzd a
kórokozókkal, mert elegendő ellenanyagot képes
tennelni. Ezzel kapcsolatban érdekességként említ
hető meg, hogy a világhírű tudós, Fleming (a peni
cillin feltalálója) kutatásai nyomán kiderült, hogy az
egész test bőrfelületén olyan ellenanyagok képződ
nek, amelyek mintegy felemésztik ezeket a kóroko78

zókat. A szennyezett bőrön viszont sokkal tovább
élnek, mivel az sokkal lassabban képes kitermelni az
ellenanyagokat, mint a tiszta. Mindezekből kitűnik,
hogy nem elég, ha „kutyafuttában" mosunk kezet,
hanem elemi higiéniai követelmény az alapos kéz
mosás.
A kéz bőrének egészségvédelmét szolgálja, ha
kézi mosáshoz kézkímélő mosószereket használunk,
ha a szárító hatású kéztisztító szerek helyett baba
szappant használunk, ha mindig csak annyi vegy
szerrel dolgozunk, amennyi az utasításban pontosan
elő van írva.
Figyelem! Igen sok nő érzékeny a háztartási
vegyszerekre. A bőr „tiltakozik" ellene, és a kézen
pirosodás, vörös foltok, duzzadás, majd nedvedző
hólyagocskák jelennek meg, melyek végül pörkké
száradnak. Kellemetlen tünete az erős viszketés. Ha
a bőrt dörzsöléssel gyötörjük, még jobban kilobosodik, s akkor már csak a bőrgyógyászati kezelés se
gíthet. Erre az esetre is érvényes az aranyszabály:
könnyebb a bajt megelőzni, mint gyógyítani.
A hideg idő is veszélyeztetheti a kéz bőrének
egészségét, ha nem óvjuk kellőképpen. Hideg vagy
hűvös időben csak tökéletesen szárazra törölt kézzel
menjünk ki a levegőre, mert a nedves kezet ,,kifüjja"
a szél, kivörösödik, kirepedezik, így nyitott kaput
jelent a baktériumoknak a szervezetbe jutáshoz. Ha
kezünkön netán fagyási tüneteket észlelünk, akkor
házi kezelésként alkalmazzunk hideg-meleg váltófürdőket, utána a gyógyszertárban kapható fagyke
nőccsel kenjük be. Ha a panaszok nem múlnak el,
forduljunk szakorvoshoz.
A kéz bőrének bársonyosságát és szépségét fillé
rekbe kerülő ápolással őrizhetjük meg. A legfonto
sabb teendő: minden kézmosás után kevés baba79

krémmel vagy balzsammal kenjük be a kezünket.
Kényezteti, puhítja a bőrt az olajpakolás.
Alapos kézmosás után kenjük be vékonyan a ke
zünket étolajjal, majd húzzunk fel egy régi kesztyűt,
nehogy olajos legyen kezünktől valami.
A mezőn, gazdaságokban, iparban, háztartásban
dolgozóknak sűrűn kell kezet mosniuk, a víz, a
szappan és egyéb kéztisztítószerek szárítják a bőrt.
Ezért kézmosás után lehetőleg minden alkalommal
egy kis lanolinos krémmel kenjük be kezünket. Ha
valamiért erre nincs lehetőség, akkor legalább este
fordítsunk gondot a kézápolásra. Az esti mosakodásnál alaposan keféljük meg körmeinket. Mosdás
után a még kissé nedves kézre kenjünk kevés cit
romlét. (Ha napközben az étkezéshez citromot hasz
nálunk, a kicsavart citrom héját tegyük el, ez elég az
esti kézápoláshoz.) Citromozás után bőségesen ken
jük be zsíros bőrtápláló krémmel vagy lanolinos ba
bakrémmel. Krémezésnél masszírozzuk meg olyan
mozdulatokkal a kézfejet, mintha szoros kesztyűt
húznánk fel, vagyis az ujjhegyektől a csukló felé,
majd masszírozzuk meg a csuklót is. Utána húzzunk
fel fél órára kesztyűt, hogy a krém jól beivódjék a
bőrbe.
Ha fokozott szennyeződéssel járó munkát vég
zünk - pl. kormozás, hamuzás, állatok etetése, kerti
munka, autóápolás -, dolgozzunk régi kesztyűben,
ez némi védelmet nyújt. A konyhában a forró edé
nyeket háztartási kesztyűvel fogjuk meg. (Házilag is
készíthetünk régi frottírtörölköző ép részeiből.) Ha a
konyhai munkáknál véletlenül megégetjük a kezün
ket, gyorssegélyként engedjünk rá pár percig hideg
vizet, utána étolajjal kenjük be. Enyhíti a fájdalmat.
Ha ettől nem enyhül eléggé, akkor egy nyers burgo
nyát reszeljünk le és vastagon halmozzuk az égett
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területre. Addig tartsuk rajta, amíg átmelegszik. Ha
még mindig fáj, friss adag burgonyával borítsuk be,
és ha szükséges, még cserélgessük néhányszor.
Megszünteti a pírt és a fájdalmat.
A kéz bőrének szépségét, simaságát szolgálja a
pakolás is. Ha arcpakolást teszünk fel, ne feledkez
zünk meg arról, hogy a kézfej bőre is meghálálja a
vitaminos, bőrtápláló pakolást. Erre különösen idő
sebb korban van szükség. Kisebb sérülések vagy ízü
leti panaszok esetén sokat segít a kamillateás kézfürdő. Egy evőkanál kamillavirágot forrázzunk le
egy liter forrásban lévő vízzel, hagyjuk kézmelegre
hűlni és abba áztassuk a kezünket 15-20 percig (a
kamillavirágot hagyjuk a teában, nem kell leszűrni).
Utána babakrémmel kenjük be kezünket. A kamilla
teába tehetünk még egy evőkanál fürdősót vagy kö
zönséges konyhasót is. Ha tévénézés alatt végezzük,
nem kerül külön időbe.
Igen sok fiatalnak (néha idősebbeknek is) izzad a
tenyere, ami különösen kézfogásnál igen zavaró le
het. Erről annyit kell megjegyeznünk, hogy a kéz
izzadása legtöbbször az idegesség külső jele. így
természetesen „belső" nyugtató kezelésre is szükség
van. Hatásos házi gyógymódja: igyunk mindennap
citromfűből készült gyógyteát reggel és este. A
gyógynövény-szaküzletekben vásárolhatunk citrom
füvet, amiből egy evőkanálnyit forrázzunk le fél liter
forrásban lévő vízzel, 10-15 percig hagyjuk állni,
majd szűrjük le. Langyosan, mézzel ízesítve fo
gyasszunk el reggel és este egy-egy csészével. Kül
sőleg alkalmazzunk ecetes kézfürdőt. Egy liter lan
gyos vízhez tegyünk egy evőkanál ecetet és abba
áztassuk a kezünket 10-15 percig. Komolyabb pa
nasz esetén azonban természetesen orvoshoz kell
fordulnunk.
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A tornának is fontos szerepe van kezünk egészsé
gének megtartásában. Tévénézés vagy olvasás köz
ben végezzünk kézerősítő gyakorlatokat: utánozzuk
a zongorázó kézmozdulatokat; szorítsuk ökölbe a
kezet, majd erőteljesen tárjuk szét az ujjainkat; min
den ujjúnkat fogjuk meg és alaposan rázzuk meg;
csuklóban forgassuk a kezünket jobbra-balra, tegyük
össze tenyerünket, és ujjainkat erősen hajlítsuk hátra
mindkét irányban; többször egymás után szorítsuk
össze az ujjaink hegyét, mintha egy citromot akar
nánk kicsavarni; ujjainkat görbítsük be, majd erőtel
jesen nyújtsuk ki. Az ízületi panaszokkal küzdő
nőknek fokozott terhet jelentenek a háztartási mun
kák, mivel ujjaik fájnak, az ujjakon keletkezett cso
mók, bütykök akadályozzák a szabad mozgást.
Az orvos által előírt teendőkön kívül házilag is meg
próbálhatjuk gyógyítani vagy enyhíteni a panaszo
kat. A fő étkezések előtt fél órával fogyasszunk
rendszeresen egy-egy pohár speciális gyógyteát:
50 g iglicgyökér, 50 g aranyvesszőfü, 50 g kukori
cabajusz, 100 g nyírfalevél, 100 g babhüvely, 100 g
gyermekláncfű, 100 g galagonyabogyó és 100 g galagonyavirág-szárítmányt alaposan keverjünk össze.
Fél liter vízhez két púpozott evőkanál teakeveréket
adunk, egy-két percig forraljuk, majd a tűzről levéve
lefedjük és 20 perc múlva leszűrjük. Mézzel ízesítve
fogyasztjuk. Ez a tea nemcsak a kézízületi panaszok
ra hat, de kitűnő szíverősítő is.
Ejtsünk néhány szót a kéz higiéniájáról is. A he
lyes kézápoláshoz elengedhetetlenül hozzátartozik,
hogy a legkisebb horzsolást, repedést, sérülést az
elsősegély szabályainak megfelelően azonnal ellát
juk. Ehhez egy kis „házipatikára" is szükségünk van
otthon és a munkahelyen. A legkisebb sérülésekből
is komoly baj keletkezhet, ha nem kezeljük, nem
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fertőtlenítjük megfelelően és idejében. Ez a veszély
különösen a zöldségekkel, hússal dolgozó háziaszszonyokat és az üzemi, bolti dolgozókat fenyegeti.
A kis sérülések ugyanis „nyitott kapuk" a bőrön, ame
lyeken keresztül az egész szervezet megfertőződhet.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a fertőző betegsé
gek terjedésének legfőbb közvetítője éppen a kéz.
Nem vitás, hogy az emésztőszervek ragályos
megbetegedései azáltal terjednek leginkább, hogy az
emberek mosatlan kézzel nyúlnak az ételhez, élelmi
szerekhez. Nem is beszélve arról, hogy a WC hasz
nálata utáni kézmosás az egészségvédelmi szabályok
egyik legelemibb és legfontosabb követelménye.
Ha beteget ápolunk, ajánlatos egy tálban mindig
fertőtlenítő hatású vizet tartanunk. Kézmosás után
még azzal is öblítsük le a kezünket. A víz fertőtlení
tésére használhatunk literenként számítva egy evő
kanál ecetet, vagy a gyógyszertárban recept nélkül
kapható Neomagnol tablettát. Ugyancsak ajánlatos a
beteg ágyánál is tartani egy tálban fertőtlenítő hatású
vizet, hogy a beteg is napjában többször leöblíthesse
a kezét. Náthás, influenzás betegeknél nagyon fontos
a kéz gyakori fertőtlenítése az állandó tüsszögés,
orrfüjás miatt. A használt papírzsebkendőket mű
anyag zacskóban dobjuk a szeméttárolóba.
A kézápolást a férfiaknak sem szabad elhanya
golni. A férfiak többnyire olyan munkát végeznek,
amely fokozottan igénybe veszi a kéz bőrét. A szenynyeződést sohasem szabad gyorsan ható anyagokkal
eltávolítani (kőpor, hypó, terpentin stb.) mert fel
sértheti a kéz bőrét, következménye ekcéma lehet.
Az olajos és más, hasonló anyagoktól eredő szenynyezödés eltávolítására a meleg vízen, szappanon,
kefén kívül rendelkezésre állnak veszélytelen, fertőt
lenítő hatású kéztisztító szerek is.
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A kézápolás fontos teendője a férfiaknál is a bőr
zsírtartalmának, „védőköpenyének" pótlása. Ezért
gyakran kenjük be kezünket zsíros, bőrtápláló
krémmel. A repedezett, barázdált kezet és könyököt
az illatszerboltokban kapható habkővel hozhatjuk
rendbe. A kézmasszázs férfiaknál is ajánlható mód
szer a munkaképesség megtartására, az egész napi
fáradtság „kiűzésére".
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Fülterápia
A fülön történő gyógykezelési eljárást először az
akupunktúrában alkalmazták az orvosok. A nem tű
szúrásos kezelési módot a francia Nogier fejlesztette
ki 1930 és 1957 között, aki szerint az emberi szervek
akupunktúrás pontjai megtalálhatók a fülkagylón, a
fülcimpán és a fülben. A szervek elhelyezkedése a
fülkagylón megfelel annak a testhelyzetnek, amelyet
az anyaméhben fejjel lefelé fekvő embrió elfoglal.
alsó végtag

A fülön található reflexpontok lényegesen kiseb
bek, mint a test egyéb részein lévő aktív pontok.
(Éppen ezért ma már a legtöbb orvos „pontkereső
készülékkel" keresi meg a kezelendő pontokat.) Mi
vel a fül egy-egy kis területe, aktív pontja valami
lyen úton-módon kapcsolatban van az idegrendszeri
(agyi) központtal, így a fülakupunktúra sokoldalúan
alkalmazható például a műtéti érzéstelenítésben, a
vegetatív idegrendszeri működészavarokkal és pszi85

chés tünetekkel járó kórképek kezelésében, alkalmas
a fájdalomcsillapításra és annak elmulasztására,
használható az egyes belső szervek megbetegedései
nek kezelésében, a dohányzásról való leszokásban, a
testsúlycsökkentésben.

A fogyást eredményező pontokat otthon is kezel
hetjük. Erről a módszerről dr. Eöry Ajándok az
Akupresszúra című könyvében így ír: „A fogyasz
tásnál szóba jövő pontok többségét a bolygó ideg
egyik ága idegzi be. A fülpontokat körömmel stimu
lálhatjuk. Az ujjnyomás mértéke függ a beteg álla
potától. Ha megfelelő nyomást alkalmazunk, a meg
adott területeken zsibbadás, meleg- vagy hidegérzés
lép fel a masszírozás helyétől kiindulva.
Háromféle ujjhelyzetben lehet a fülpontokat
masszírozni Chan szerint, közben a fúl hátsó oldalán
ellentartunk a hüvelykujjunknak.
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Alkalmazhatunk kis körkörös mozgatást is. A fül
kagylón az akupunktúrás pontokat legpontosabban
az elektromos pontkeresővel találjuk meg. Ha ez a
magyar gyártmányú pontkereső nem kapható - ami
gyakran megesik -, vagy más okból nincs birto
kunkban, a beteg közreműködésével egy hegyes
tárggyal (pl. fogpiszkálóval) is megkereshetjük a
nyomásra különösen fájdalomérzékeny pontokat.
A fogyasztó masszázstechnika kivitelezése a kö
vetkező lépésekből áll:
1. lépés: Keressük meg a gyomor, a száj és az éh
ség pontjait mindkét fülben. A gyomor pontja a hal
lójárat fölött kezdődő csiga csavarodásának kezdetén
könnyen megtalálható. A száj képviselete a gyomor
előtt szintén a csiga csavarodásának kezdeténél vetül
ki. Az éhség pontja a mellékvese mögött a fülcsapon
található.
2. lépés: A masszázst azzal kezdjük, hogy a fül
kagyló felszínét a hallójárat fölött kezdődő csiga
csavarodásának irányában ötször-hatszor végigsimít
juk, kezdve a fül közepétől felfelé haladva, majd a
körömnyomást alkalmazzuk a kijelölt pontokon.
Erősen masszírozzunk, mert a gyenge masszázzsal
csak fokozzuk az étvágyat! Egy-egy pontot 1-2 per
cig masszírozhatunk. Legjobb az étkezések előbb fél
órával, vagy akkor, ha nemkívánatos éhségérzet je
lentkezik. Naponta legalább háromszor masszíroz
zunk.
A masszázs végén a Sen-Men pontra könnyű ujjhegymasszázst adunk.
Ezt a pontot bármikor masszírozhatjuk. Jó közér
zetet ad, kiegyensúlyozó hatású!
Adagosán 1-2 kilót is leadhat a fogyni vágyó he
tente ennek a masszázstechnikának az alkalmazásá87

val. A leglátványosabb az első néhány héten várható.
Ha már elérte a kívánt testsúlyt, megelőzési célból
ismételje a technikát, ha szükséges."
Megjegyezzük még, hogy a fogyni vágyóknak
táplálkozási szokásaikon is változtatni kell.

Érdekes sorokat olvashatunk a fülről Wataru
Ohashi Shiatsu A japán ujjnyomás-terápia című
könyvében: „A keleti ember szerint minél nagyobb a
fül, annál hosszabb az élet, annál jobb az egészség is
és a szerencse. Buddháról mondják, hogy nagyon
nagy füle volt, hosszú fülcimpákkal. Az arányos,
vastag és kerek fül a jó egészség jele. A japán gye
rekeknek gyakran húzzák a fülét, nem büntetésből,
hanem, hogy gazdag, egészséges és hosszú élethez
segítsék. A tiszta fülről is azt tartják, hogy szeren88

csét hoz. (Ezt olvasva azon tűnődik a szerző, vajon
nem ebből a hiedelemből származik-e a z a szokás
nálunk, hogy névnapi vagy születésnapi gratuláció
nál a jókívánságok mellé gyengéden meghúzzuk az
ünnepelt fülét?)
A fülcimpa-terápiáról még annyit: a fülcimpán és
a fülkagylóban az aktív kezelési pontok túl közel
vannak egymáshoz, nehéz kikeresni a megfelelő és
kezelendő pontot, hiszen nincs pontkereső készülé
künk. Ezért azt javasoljuk, hogy naponta masszíroz
zuk végig a fülcimpákat és belül a fülkagylót. Ha
reggel, mielőtt felkelnénk az ágyból, alaposan meg
masszírozzuk mindkét fülünket, sokkal frissebben,
jobb közérzettel kezdhetjük a napot. Érdemes kipró
bálni, mert ez a házi gyógymód csak hasznára válik
a szervezetünknek.
A továbbiakban érdemes fülünk ápolásáról is né
hány szót ejteni. Erről a kozmetika tárgykörében írt
cikkekben kevés szó esik, pedig hallószervünk tisz
tán tartása szorosan hozzátartozik a testápolási teen
dőkhöz. A napi tisztálkodásnál a füleket vízzel és
szappannal jól mossuk meg, hogy a rárakódott
szennyeződést eltávolítsuk, majd töröljük szárazra.
(Vigyázzunk, hogy szappanhab ne maradjon véletle
nül sem a fülben!) Ha a fülek mögötti részt nem tö
röljük meg gondosan, különböző bőrpanaszok lép
hetnek fel (hámlás, berepedés stb.). Mosakodás után
a fül mögötti részt félzsíros arckrémmel kenjük be.
A tisztálkodás során fülbe jutott víz eltávolítására
legalkalmasabb a törölköző vagy puhára sodort vat
ta, esetleg a készen kapható fültisztító pálcika. Na
gyon veszélyes dolog, ha a fülnyílásból befelé veze
tő, rendkívül érzékeny hallójáratba - a termelődött
fülzsír kitisztítása céljából - gyufaszállal, hajcsattal,
fogpiszkálóval vagy más hegyes tárggyal benyúlunk
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(pedig milyen gyakori rossz szokás ez!). Erre semmi
szükség, mert a fülből az állkapocscsontok rágással
járó mozgása során folyamatosan kiürülnek a zsír
szemcsék. Ha valamilyen oknál fogva a fülzsír még
sem ürül ki apránként, hanem összegyűlve dugóként
elzárja a hallójáratot, forduljunk szakorvoshoz, aki
fájdalommentesen segít a bajon.
Gyakran előfordul, hogy a fülkagylóban látható
fekete pontok, mitesszerek keletkeznek. Ezeket elég
nehéz kinyomkodni. Kapható azonban erre a célra
ún. mitesszernyomó (pici kilyukasztott kanálka), en
nek segítségével könnyen eltávolíthatjuk a fülből a
mitesszereket.
A nők többsége fülbevalót is visel. Ha klipszet
vásárolunk, ügyeljünk arra, hogy ne legyen szoros,
kényelmetlen, mert gyulladást és vérkeringési zava
rokat okozhat. Nem ajánlatos a nehéz klipszek vise
lése sem, mert meghúzzák a fület, fájdalmat okoz
nak. A jó ízlést dicséri, ha a fülklipsz összhangban
van a többi ruhadísszel. Jó tudni, hogy ha a fül mö
götti részt bekenjük illatszerrel, sokáig tartós marad
az illat és hatása is frissítő.
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Csípésterápia
Csak ámulunk és bámulunk, hogy az utóbbi időben
mennyiféle természetes gyógymódról lehet hallani
és olvasni. A természetes gyógymódok a közönség
igényével találkoznak, mert mindenki szeretne
egészségesen élni, a betegségeket megelőzni, vagy
ha már megvan a baj, lehetőleg természetes gyógy
módokkal, mellékhatás nélkül gyógyítani.
Nem lehet azonban elégszer hangsúlyozni, hogy a
természetes gyógymódok nem helyettesíthetik a
szakorvosi vizsgálatot és az orvos utasításainak pon
tos betartását. Az orvosi kezelést azonban kiegészít
hetjük a természetes gyógymódok alkalmazásával.
Ősi ázsiai gyógymód a csípésterápia, amely al
kalmas arra, hogy a fejfájástól, álmatlanságtól és
egyéb kellemetlen panaszoktól megszabadítson.
A csípésterápia valószínűleg a legrégebbi gyógy
mód, amiből a már közismert akupunktúra és akupresszúra is kifejlődött. E terápiák ősi gyógyászati
tapasztalatokon alapulnak, azon, hogy a bőr megha
tározott pontjai idegi kapcsolatban állnak a belső
szervekkel. Ha ezeket a pontokat célzottan megszúr
ják, megnyomják vagy megcsípik, az azokhoz ren
delt szervekben görcsoldó, fájdalomenyhítő, gyulla
dáscsökkentő és nyugtató hatás lép fel. A gyógyító
erő egyaránt kihat a testi és lelki fájdalmakra. Ered
ményesen alkalmazható fejfájásra, keringési és
anyagcsere zavarokra, a félelemérzet leküzdésére, a
változás korának panaszaira, álmatlanságra. Előnye,
hogy mindenki saját maga alkalmazhatja.
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Amit erről a gyógymódról feltétlenül tudnunk
kell, hogy a csípésterápia (kínaiul: ya-ya) azt jelenti:
nyomás+nyomás. A müveletet a körmökkel kell vég
rehajtani a következő módon: a megadott ponton a
hüvelyk- és a mutatóujj közé csippentve húzzuk öszsze kis ráncba a bőrt, majd csípjük meg erősen. Álta
lában elég, ha három percig tart a csípés, néhány
másodperc eltérés azonban nem számít.

E terápia ártalmatlan, nincsenek mellékhatásai,
ezért naponta többször is alkalmazhatjuk. Kezdetben
azonban nem szabad túlzásba vinni. Soha nem sza
bad visszerek vagy nyílt sebek mellett csipkedni!
És most lássuk a pontokat!
A jobb kéz középső ujján jelzett pont hatásspekt
ruma hallatlanul nagy. Vérkeringési rendellenessé
geknél, fejfájásnál, szédülésnél, koncentrációs zava
roknál egyaránt segít. E pont kezelésével befolyá
solhatjuk a lelki labilitás okozta tüneteket is.
A kisujj belső felén található ponton a vegetatív
idegrendszerre gyakorolhatunk hatást. Ebben a rend
szerben gyakoriak a „téves kapcsolások", s ez fele
lős lehet a szorongásért, a szívtáji fájdalmakért vagy
a heves szívműködésért.
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Ha orvosi vizsgálatok bizonyítják, hogy nem
szervi elváltozás váltja ki a panaszokat, akkor ennek
a pontnak a csipkedése megszünteti azokat. (Fontos:
a csipkedés ebben az esetben fél percnél tovább ne
tartson!)
A talpon lévő pontot először próbáljuk meg be
azonosítani. Ha tapintásra, nyomásra túlérzékeny, az
rendszerint a szorongás jele.

E pont csipkedése oldja a félelemérzetet, kedve
zően befolyásolja a határozatlanságot és a lelki labi
litást, valamint fokozza a döntőkészséget.
Az asztmás zavarokra is jó hatással van.
A két mell alatt középen lévő pontot a.kínaiak a
lélek fészkének tartják. Kezelése enyhíti a szoron
gást, a nyugtalanságot, a görcsös állapotokat és az
erős szívdobogást. Ez a hely különösen érzékeny
lehet a nyomásra, ez azonban ne tartson vissza senkit
a gyakorlattól.
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A csukló belső oldalán lévő pont három percen át
tartó csipkedésével csillapíthatjuk a görcsös fejfá
jást.

Ha a fájdalmak inkább a koponya bal oldalán je
lentkeznek, akkor a bal csuklón, ha a jobb oldalon,
akkor a jobb csuklón alkalmazzuk a kezelést.
A következő ábrán látható pont - bár egyetlen
akupunktúra-térképen sem szerepel - kezelése eny
híti a kínzó fejfájást, valamint a kar és a váll ismeret
len eredetű fájdalmait.
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Az ezen az ábrán látható gyöngyfűzéipontokat
nem könnyű egyedül megtalálni és kezelni. Ehhez
segítséget kell igénybe vennünk, de megéri. Különö
sen azoknak, akik érzékenyek az időjárási frontokra.

Ázsiai gyógyászok szerint a gyöngyfüzérpontok
számos betegség befolyásolásában játszanak fontos
szerepet, mert a hipofízissel állnak kapcsolatban.
Ezért ezeket a pontokat agykapimak is nevezik, me
lyeket egymás után felülről lefelé haladva kell csip
kedni, s különösen akkor hatásos a gyógymód, ha
fájdalmat okoz. Ami a fájdalomérzetet illeti, ezek való
ban „neuralgikus pontok". Először kíméletesebben
kezdjük a kezelést, majd fokozhatjuk az intenzitását.
A külső csuklócsonttól kb. két-ujjnyira az alkar
irányába elhelyezkedő pont elűzi az álmatlanságot.
Minden létező vegetatív panaszra kedvezően hat.
Oldja a belső feszültséget, ezáltal megszűnik az ál
matlanság oka.
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A boka belső oldalán lévő pont a klimaxos pana
szokat enyhíti. Ez kulcspont a hormonális zavarok
kezelésénél, ezért különösen azokon a nőkön segít
het, akik elő-, illetve utóklimaxos panaszoktól szen
vednek (pl. hőhullámok, depresszió). Továbbá csil
lapítja a migrénes fájdalmakat is.

A mutatóujj két pontja az anyagcserezavarokra
hat, ha egymás után csipkedjük őket. Még abban az
esetben is hatásos lehet a kúra, ha e zavarok már
bőrtüneteket is (pattanások, mitesszerek) okoznak.

A fogfájás-csillapító pont elviselhetővé teszi a vá
rakozást a fogorvos beavatkozásáig. A fogászati ke
zelés alatt és után is érdemes alkalmazni a csipke
dést, mert így a fájdalom féken tartható.
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Fontos tudnivalók:
A test és a lélek egészségéért végzett minden tá
vol-keleti gyakorlatot nyugodt körülmények között,
elmélyülten kell végrehajtani. Helyezkedjünk el ké
nyelmesen, lazán - ott ahol a következő negyedórá
ban nem fognak zavarni. Szakítsuk meg a kezelést,
ha a csípés túlságosan fáj, iktassunk be rövid pihe
nőt, majd kezdjük el újra. Meg kell tanulni kiállni a
csipkedést három percen át. Koncentráljunk a kitű
zött célra, a fájdalmakra, amelyeknek el kell múl
niuk, vagy a szervre, amelyet ösztönözni akarunk.
Lélegezzünk tudatosan mélyen. A kúra kezdetekor
naponta végezzük a terápiát. Körülbelül nyolc nap
múlva elég hetente kétszer. Aki túlérzékeny, az a
csípést az enyhébb nyomásterápiával helyettesítse.
A nyak masszírozása is ajánlatos. Izmaival befo
lyásolja a fej vérellátását is. A gyenge izmok gyak
ran fejfájást okoznak. Rendszeres masszázzsal mér
sékelhetjük vagy megszüntethetjük a kínzó felfájást.
Érdemes a nyakmasszázst naponta rendszeresen el
végezni - akár tévénézés közben is.

A masszírozás négy gyakorlata:
1. A koponya tetejéről kiindulva végezzünk
gyengéd, de határozott, apró körzéseket ujjheggyel.
Fokozatosan haladjunk a nyak felé.
2. Az ujjvégekkel nyomogassuk a gerincoszlop
tetejét, mindkét oldalon. Különösen a nyakizmokat
dolgozzuk jól meg. Belülről haladjunk kifelé, köz
ben óvatosan fokozzuk a nyomást.
3. Tegyük a kezeket a nyakunkra, és nyomogas
suk határozottan a feszült pontokat. Utána csipked
jünk a bőrbe, a váll mentén, a nyak felé haladva.
4. Ujjainkat fűzzük egymásba, két hüvelyujjunkat
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pedig nyomjuk a tarkón lévő két gödörbe, a gerinc
oszlop két oldalán. Maradjunk így kb. 10 másodpercig.
A nyakmasszázst naponta egyszer végezzük.
Szépségápolás csipkedéssel
Az arc- és nyakápolásban is alkalmazható terápia a
csipkedő masszázs, amelyet este tévénézés alatt is
végezhetünk. A kellően letisztított és éjszakai bőr
tápláló vagy masszázskrémmel bekent arc- és nyak
bőrt enyhe csipkedő mozdulatokkal frissítsük fel.
A kezelést a hüvelyk- és mutatóujjal, finom, gyen
géd mozdulatokkal végezzük. Nem kell kifejezetten
megcsípni a bőrt, inkább csípést utánzó mozdulatok
kal, mind a két kezünkkel egyszerre masszírozzuk
meg a bőrterületet. A szemöldök közötti mimikái
ráncot a mutató- és hüvelykujjal csipkedjük kissé
határozottabban.
Óvatos csipkedéssel végezzük a masszázst a száj
körül kialakult ráncok simítására. Ugyanúgy „dol
gozzuk meg óvatos csipkedéssel a nyak laza, érzé
keny bőrét is, amely éppen e tulajdonságánál fogva
hamar ráncosodik. A legnagyobb óvatosságot a szem
alatti rendkívül finom, vékony bőrterület igényli,
mert a helytelen kezelés többet árt, mint használ.
A rosszul végzett masszázzsal ugyanis kinyújthatjuk
a bőrt, és ez maradandó szépséghibát okozhat. A he
lyes kezelés: a mutató- és hüvelykujjal egészen apró,
rendkívül finom csipkedő masszázst végezzünk,
ügyelve arra, hogy a bőrt ne húzzuk meg. Ha a csip
kedő masszázst a szem alatti kényes részen nem
merjük elvégezni, akkor inkább apró, ütögető moz
dulatokkal masszírozzuk ezt a bőrterületet.
Csipkedő masszázzsal felfrissíthetjük a popsi és a
has bőrét is. Ezzel a módszerrel fokozhatjuk a bőr
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vérellátását. A szóban forgó testrészeket egész nap
ruha fedi, ezért különböző bőrhibák léphetnek fel.
Ezeket megelőzhetjük vagy megszüntethetjük a
csipkedő masszázs alkalmazásával. Ezzel a terápiá
val hosszú ideig megőrizhetjük bőrünk rugalmassá
gát és megelőzhetjük a cellulitis (narancshéjbőr) ki
alakulását is.
Szülés utáni kezelésre is ajánlható ez a maszszázsmód - a bőr feszességének visszaszerzésére.
A popsi- és a hasbőr kezelését kissé erélyesebb csip
kedéssel végezzük, mint az arc- és nyakbőrét, mivel
ezeken a testrészeken a bőr nem olyan érzékeny,
mint az arcon. Ne masszírozzunk, ha a bőrön patta
nás, gomba, gyulladás, seb vagy más, betegségre
utaló elváltozás van.
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Akupresszúra
Az akupresszúra (vagy nyomáspontmasszázs) a kínai
energiatan évezredes tradícióin alapszik. Az akupreszszúrás gyógymód magva: ujjaink nyomásával befo
lyásolhatjuk testünk saját energiáit, és ezzel kedvező
(gyógy-) hatást érhetünk el. Az akupresszúrás keze
lési módot viszonylag könnyű elsajátítani. Kínában mint az évezredes népi gyógyászat része - ez min
denki számára öngyógyító módszer. Ma már Európá
ban is egyre szélesebb körben alkalmazzák.
E népi gyógymód történetét ötezer éves régészeti
leletek is alátámasztják. Az időszámításunk előtti
6. századból származó feljegyzések olyan elveket
tartalmaznak, amelyek ma is érvényesek. Az ener
giapontok rendszere és az energiák irányításának a
módszere alapvetően ugyanaz, de a gyógymód filo
zófiai alapjait a kulturális fejlődés határozta meg.
Dr. Franz Wagner Akupresszúra otthon című
könyvében írja: „A kínaiaknak sajátos elképzelésük
van az életről, a természetről, az egészségről és a
betegségről, az emberről és a világmindenségről,
amit mi, európaiak nem egykönnyen értünk meg. Mi
azt tanultuk, hogy csak azt higgyük el, amit a tudo
mány be tud bizonyítani, és nem vesszük észre, hogy
a természet és a világmindenség törvényei függetle
nek attól, hogy mi fel tudjuk-e őket fogni, vagy sem.
A természettudományos gondolkodáshoz kötődve
értelmünkkel alig tudjuk felfogni, hogy a láb nagyujján levő pontnak mi köze van a hasnyálmirigyhez különösen, ha meggondoljuk, hogy a pont és szerv
100

(vagy szervrendszer) semmilyen bizonyítható össze
függésben nincs egymással. Megszoktuk, hogy az
emberi testet anyagnak tekintsük, míg a kínai
gyógyászat elsősorban egy energiarendszert lát ben
ne, amely egymással szemben ható és egymást ki
egészítő erőkből áll, amelyeket egyensúlyban kell
tartani. Ha ezt megértjük, akkor kiderül, hogy az
akupresszúrában nincs semmi titokzatosság."
A kínai gyógyászat lényegében az ember és a
természet, a világmindenség kapcsolatának megérté
sén alapszik. A kínai orvosfilozófíának egyik alapel
ve a mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti azo
nosság. Az ember életenergiája meghatározott ener
giapályákon áramlik. Az egészséges szervezetben az
életenergia egyenletesen, akadálytalanul áramlik, és
a két ellentétes erő, a jin és a jang egyensúlyban van
egymással. Ha valamelyik erő a másikkal szemben
fölénybe kerül, a harmóniát megzavarja, az egyen
súly felborul, és az ember beteg lesz.
A szervezetünk harmóniája

Az ábrán jól láthatjuk, hogy a jin és a jang szimbó
luma egymástól elválaszthatatlanok, de ugyanakkor
egymást kiegészítő ellentétek. Az ember csak akkor
lesz újra egészséges, ha az egyensúly ismét helyre
áll. A Változás Könyvében, a kínai gondolkodás
módnak ebben az alapvető müvében ez áll: „egyszer
Jin, másszor Jang, ez a Tao". A Tao az Istenség:
egyidejűleg az Út és a Cél, a Kezdet és a Vég.
A nagy Semmi és egyidejűleg a Lét forrása. A Tao
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szimbóluma a teljes kör, az írásjel, amely a fej és a
láb szimbólumából áll. Ezek jelentése a kapcsolat az
Ég és a Föld között, a gondolkodás és a járás között,
az egység a szellem és a mozgás között. A Taót nem
lehet szavakkal leírni.
A Tao-teking-ben, Lao-ce legfontosabb filozófiai
müvében, a következőket olvashatjuk: „Aki tud, az
nem beszél, és aki beszél, az nem tud semmit." Ha
mi tudomásul vesszük, elfogadjuk, hogy a bennünk
lévő erők harmóniára törekszenek, megteremtjük
előfeltételét a test-lelki kiegyensúlyozottságunknak,
mert így az életenergia akadálytalanul áramlik bennünk.
Vannak olyan vélemények is, amelyek szerint a
gyógyhatás szuggesztión (önszuggesztión) alapszik.
Ezeknek a véleményeknek ellentmond az a kísérlet,
mely szerint az akupresszúra az eszméletlen ember
nél is hatásos gyógymód. További bizonyítékokkal
szolgálnak a bőrellenállás-mérések, az ingerlőpontok
szöveti tulajdonságai, és az agy ingerületátvivő
anyagaira gyakorolt hatás. Gondoljunk arra, hogy
műtéti sebek, bőrsérülések esetén milyen csodálatos
gyorsasággal aktiválja a szervezetünk a saját gyógyerejét, és milyen gyorsan begyógyulnak a sebek.
Az akupresszúrás kezeléssel mozgósíthatjuk a ben
nünk lévő saját gyógyerőket, függetlenül attól, hogy
ezt a folyamatot megértjük-e, vagy a hatásmecha
nizmusát be tudjuk-e bizonyítani.
Japánban a shiatsu (ujjnyomás) masszázs terjedt
el, melyet szintén hatásos egészségvédő módszer
ként ajánlanak. Wataru Ohashi a következőket írja:
„A régi időkben nem volt olyan tudományterület,
melyet természettudománynak neveztek, és amely
ből az ember a természettel és az univerzummal
kapcsolatos kérdéseire választ kaphatott. Az embe
rek csak annyit tudtak, hogy létezik a Föld és min102

den, ami körülveszi. Kifejlődött Keleten egy olyan
kozmológia, amely minden természeti jelenséget
többféle anyagból összetettnek tekint, először is fizi
kai összetételekként növényből, melegből, földből,
ásványból és folyadékból, aztán az öt természeti
elemből: fából, fémből, vízből, tűzből és földből.
Azonkívül minden jelenséget két részre osztottak fel,
vagyis két energiaerőre: a jinre, vagyis negatív erőre
és a jangra, vagyis pozitívra. Az asszonyokat, nőket
a jinhez sorolják, vagyis a passzívhoz, a férfiakat a
janghoz, vagyis az aktívhoz. Úgy tartják, hogy en
nek a két erőnek a kombinációja és egymással való
váltakozásuk módja szükséges minden működéshez
és változáshoz a világegyetemben. Keleten az embe
ri testet a nagy világmindenség kis részének, mikro
kozmoszának tekintik, és úgy tartják, hogy az öt
elem, valamint a jin, illetve jang erők uralma alatt
áll. A test szervei is fel vannak osztva egymástól
független csoportokra, hat Fu (vagy jang, pozitív) és
hat Zo (vagy jin, negatív) szervre, melyek mind
egyike az öt elem egyikét képviseli és egy másik,
kiegészítő szervvel működik együtt (pl. a vékonybe
let a szív egészíti ki, a májat az epehólyag, ami az
epét gyűjti magába. Ha a szív mint „tűz-szerv" káro
sodást szenved, akkor a máj, a „faszerv" is károso
dik, mivel a tűz a fát elpusztítathatja). A betegségek
kezelésének ki kell egészítenie a károsult szervet
vagy testrészt. Az energiarendszer, ami a 'szerveket
összeköti és a meridiánvonal-rendszer a vízszintes és
függőleges energiacsatornák kombinációja. A shiatsukezelés ezen keresztül javítja az energia áramlását.
„Könnyen elképzelhető, hogyan keletkezett a
shiatsu-müvészet, ha saját tapasztalataikra gondol
nak a fájdalmakkal és betegségekkel kapcsolatban.
Fájdalom esetén a természetes reakció az, hogy ke103

zünket rátesszük a fájó helyre, vagy ujjunkkal meg
nyomjuk azt. Ha fáj a homloküregünk, összenyom
juk az orrot. Ha feszültek és idegesek vagyunk,
megdörzsöljük a nyakunkat. Ha a gyomrunk fáj,
megdörzsöljük, nyomkodjuk a gyomortájat. Az anya
ösztönösen dörzsölgeti és simogatja a csecsemőjét,
ha sírni kezd. Az állatok nyalogatással nyugtatják
magukat vagy egymást. A shiatsu-módszer csupán
ennek az ösztönös gyógyítási formának a tudatos,
konkrét és összetett formája. Ez az oka annak, miért
nevezik a shiatsu-módszert érintési közlésnek."
Az akupresszúra bármennyire is ajánlott öngyó
gyító módszer, betegség esetén nem helyettesítheti
az orvosi vizsgálatot és kezelést. Ha valaki rendsze
res orvosi ellenőrzés alatt áll és szeretné kipróbálni
az akupresszúrás kezelést, feltétlenül beszélje meg
az orvosával.
Az akupresszúrapontok helye a közölt ábrákon
megtalálható. Tapogassuk ki óvatosan azt a helyet,
ahol a pontnak lennie kell, önkéntelenül is megérez
zük, hol az „igazi" akupunktúrás pont. Mielőtt el
kezdenénk az akupresszúrás kezelést, néhány sza
bályt meg kell ismernünk.
Nem szabad akupresszúrás kezelést végezni an
nak, akinek súlyos szervi szívbaja vagy keringési
betegsége van, vagy ha a kezelési pont környékén
bőrelváltozás van - pl. gombás fertőzés, gennyesedés, anyajegy, sömör, kiütés stb. Terhesség esetén
sem javasolt, csak abban az esetben, ha az orvos ki
fejezetten ajánlja. Étkezés után közvetlenül ne vé
gezzünk kezelést. Jól kiszellőztetett, meleg szobá
ban, lehetőleg ne fáradtan kezdjük meg a kezelést.
A kezelendő testrészt helyezzük mozdulatlan alapra,
csak így tudunk a pontra kellő intenzitással hatni.
Körmeinket vágjuk rövidre, nehogy felsértse kezelés
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közben a bőrt. A kezeléshez természetesen nyuga
lom kell, közben ne rádiózzunk, televíziózzunk.
Koncentráljunk az életenergiánkra. Ne kezeljünk
egymás után rövid idő elteltével több pontot, hagy
junk időt a szervezetünknek, hogy a kapott ingert
feldolgozza.
Az egyes pontok kezelésére nem mindenki szer
vezete reagál azonos eredménnyel. Ki kell tapasztal
nunk, hogy melyik pont vagy pontkombináció a
legmegfelelőbb gyógymód. Hasznos módszer, ha
feljegyzést készítünk arról, hogy mely pontok keze
lése váltotta ki a legjobb eredményt. A kezelés idő
tartama egyénenként is változhat, és az életkortól, a
szervezet fizikai, lelki állapotától is függ. Kisgyer
meket fél percig szabad kezelni. Az ábrák mellett
található időtartamok csak tájékoztató jellegűek, ér
demes odafigyelnünk a saját szervezetünk jelzéseire,
és közérzetünkre is.
Akupresszúrás kezelést naponta egyszer-kétszer
végezhetünk. Vannak azonban olyan pontok, ame
lyeket naponta többször is kezelésbe vehetünk.
Ezekre vonatkozóan az ábrák mellett találunk útmu
tatást. A nyomás intenzitása a kezelendő személy
állapotától függ. Olyan mérvű nyomástechnikát al
kalmazzunk, amely kellemes érzést kelt. Ha más
végzi rajtunk a kezelést, akkor jeleznünk kell, hogy
milyen erősségű masszázst igényel a szervezetünk.
Nagyon sok akupresszúrás pont tükörképszerüen
megtalálható a bal és a jobb testfélen. Mindkét pon
tot kezeljük, ha lehet, egyszerre (fejen, lábon, tör
zsön). Ha az akupresszúrás kezelés rossz közérzetet,
fáradtságot vagy egyéb panaszt vált ki, akkor hagy
juk abba.
Az akupresszúrát a hüvelyk-, mutató- vagy középsőujj begyével kell végezni. Helyezzük az ujjbe105

gyet az akupresszúrás pont közepébe, és az óramuta
tó járásával egyező irányban körkörösen masszíroz
zuk. Masszázsnál ügyelnünk kell arra, hogy a pont
helyét ne hagyjuk el, csak a bőrt mozgassuk. A lábés kézkörmök sarkaiban lévő kezelési pontokat fá
ból, műanyagból vagy egyéb alkalmas anyagból ké
szített akupresszúra-botocskával is kezelhetjük. Fon
tos! Ha több pontot kezelünk, hogy az együttes keze
lési idő ne lépje túl a 15 percet!
A következőkben ismertetjük néhány betegség
kezelési pontját.
Alvászavarok esetén kezeljük a Speciális pont és
az Isteni egykedvűség pontjait az ábrán látható he
lyeken és időpontokig.

Isteni egykedvűség
nyomás (erőteljesen)
10 percig

Speciális pont
nyomás
(enyhén)
3-5 percig

Elhízás. Ha éhségérzet gyötör, akupresszúrázzuk
a Fogínypottot es a Kialvó tengert az ábrán látható
helyeken és időpontokig.
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Fáradtság. Az ábrán látható Az energia tengere
pontot a hüvelyk- és mutatóujjal csipkedve lehet ak
tivizálni. A Speciális pontot a hüvelykujj körmével
akupresszúrázzuk erőteljesen. Kezeljük még a Kon
centrált támadási pont és az Átcsapó hullám ingerlő
pontjait.
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Idegesség, általános gyengeség esetén kezeljük
Az energia tengere pontot. Lelki problémák, idegesí
tő belső nyugtalanság enyhítésére a Sekély tenger
pontot akupresszúrázzuk.

Köhögési roham esetén az ábrán megjelölt helye
ken a megadott időpontig kezeljük a Ha-ba-ex, a
Völgymeredély és a Fehér oldal pontokat.
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A térdfájdalmat csökkenthetjük vagy megszün
tethetjük a térd körül elhelyezkedő négy Speciális
pont kezelésével. Ezt addig ajánlatos végezni, amíg
jóleső érzést kelt. Naponta többször is megismétel
hetjük.

Vérellátási, keringési zavaroknál az ábrákon lát
ható helyeken és időpontig akupresszúrázzuk az
Isteni egykedvűség, A 3 jin találkozási pontja, a Spe
ciális pont, a Koncentrált támadási pont és a Völgy
meredély pontjait.
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Ill

III rész
Egészségünk védelmében

Gyógyító vízkúrák (Sebastian Kneipp)
A környezeti ártalmak hálójában vergődő emberi
szervezetnek mind több betegséggel kell megküzde
nie. A gyógyszerek egyre drágábbak, és sok nyugdí
jasnak (és már nemcsak nekik) anyagi áldozatot je
lent a beszerzésük. Számolni kell a gyógyszerek
mellékhatásaival is, melyek amellett, hogy segíte
nek, károsítják is szervezetünket. Természetesen szó
sincs arról, hogy a beteg gyermek vagy felnőtt - ha
szükség van rá - ne szedjen orvos által rendelt, szin
tetikus gyógyszereket. Csupán arra szeretnénk fel
hívni a figyelmet, hogy milyen olcsó és természetes
gyógymódok állnak otthon rendelkezésre a betegsé
gek megelőzésére, enyhébb betegségek gyógyítására
vagy házi utókezelésre. így például napjaink rohanó
világában már majdnem feledésbe mentek a vízzel
történő gyógyítási módok. Ki gondol például arra, ha
gyermekének fáj a torka, hogy váltogatott borogatá
sokkal és sós vízzel történő gargarizálással próbálja
meggyógyítani? Bár a gyermek utálja a sós vizet,
nehezen türi a borogatást, mégis érdemes rábeszélni
ezekre a módszerekre - éppen az ő érdekében.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy a házi gyógymó
dokat csak a kezdeti stádiumban alkalmazhatjuk
eredményesen. Jó, ha erre vonatkozóan is kikérjük
orvosunk tanácsát.
Ősanyáink, szépanyáink, nagyanyáink „mesterei"
voltak a borogatásokkal, gyógyfürdőkkel, lábfür112

dőkkel és egyéb, vízzel történő gyógyítási módok
nak. Hiszen akkor még nem álltak rendelkezésre
nagy hatású szintetikus gyógyszerek. Nagyanyáink a
máig is igaz mondást tartották szem előtt: „A termé
szet a legjobb gyógyító erő." Egymásnak adták a
kipróbált borogatásos és füves „recepteket", ame
lyek legtöbbször nagyon jól beváltak. Ugyanígy ter
jedtek a fürdőkkel történő gyógyítás „titkai" is. Te
kintsünk egy kicsit vissza a vízgyógyászat múltjára,
amelyet érdemes volna ismét elővenni. Az emberi
ség egyik legnagyobb jótevője volt Sebastian
Kneipp (1821-1897), aki katolikus lelkészi tevé
kenységét egészítette ki vízzel történő természet
gyógyászati tevékenységével. Világhírű vízgyógyin
tézetet alapított Wörishofenben, ahol a Kneippkúrákon kívül diétával, lég- és napkúrával, gyógy
növényekkel és természetes életmód kialakításával
gyógyítottak. Wörishofen ma is központja a Kneippkúrát alkalmazó intézményeknek. A Kneipp-kúra
lényege, hogy hatékonyan támogatja a szervezet vé
dőberendezését, növeli a beteg szervezet öngyógyító
erejét, szabályozza a vérkeringést, az anyagcserét és
méregtelenít. Egyúttal szemléletváltozásra is készteti
a kúra híveit, akik leszoknak a helytelen életmódról,
felhagynak ártalmas szenvedélyeikkel, szokásaikkal,
és mindent elkövetnek a betegségek megelőzése ér
dekében.
Elsősorban egészségtelen táplálkozási szokásain
kon kell változtatnunk. Át kell váltanunk a táplálko
zás terén egy tudatos személet kialakítására és al
kalmazására. A Kneipp-kúrát tehát nem lehet leszű
kíteni csak vízkúrára, mivel Kneipp a legtágabb érte
lemben alkalmazta a természetes gyógymódokat.
Alapfelfogása szerint a legegyszerűbb eszközök a
leghatásosabbak. Nagy szerepet játszik gyógyító
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munkájában a fitoterapia, a gyógynövényekkel tör
ténő gyógyítás. Hosszú idő óta bebizonyosodott,
hogy Kneipp gyógymódjai, írásmüvei időálló értéket
képviselnek, akárcsak Hippokratész tanai, aki már
Krisztus előtt 500 évvel rávilágított a gyógyítás he
lyes irányára híres mondásában: „A természet gyó
gyít". A gyógyulás a szervezet önvédelme.
Napjainkban is mindinkább tért hódít a régi orvo
sok világnézete, hogy minden betegségnél az egész
embert, a teljes szervezetet kell kezelni, nem pedig
csak egyes tüneteket. Az orvos feladata, hogy a
szervezet természetes gyógyfolyamataira kedvező
hatást gyakoroljon, természetes gyógyerejét serkent
se. A beteg szervezetet Kneipp is megbonthatatlan
egységnek tekintette. A Kneipp-kúra lényege, hogy
nem a tüneteket kell kezelni, hanem a betegség alap
ját és lényegét kell megsemmisíteni.
Kneipp egyszerű vízgyógyászati eljárásával olyan
gyógyrendszert alkotott, amely eredményeivel min
den addigi természetgyógyászati kezelést felülmúlt.
Eredményeire az egész világ felfigyelt, és módszere
it már életében sokfelé alkalmazták.
Ejtsünk néhány szót arról is, hogyan lett az egy
szerű, szegény takács fiából világhírű pap-orvos.
Teológiai tanulmányainak elvégzése után a nélkülö
zések következtében legyengült, lesoványodott, s
végül még dillingeni akadémikus korában megkapta
a tüdőbajt. Az orvosok gyógyíthatatlan betegnek tar
tották. Kneippnek ebben az időben került kezébe
Hahn: A hideg víz gyógyerejéről című könyve. A
hidegvíz-kúra szigorú alkalmazásával kigyógyult
súlyos betegségéből. Ekkor határozta el, hogy a saját
magán kipróbált vízkúra gyógyhatását szenvedő em
bertársai javára fordítja.
Gyógyeredményeinek híre hamar elterjedt. Egy114

házi elfoglaltsága mellett a szó nemes értelmében a
testek és lelkek gyógyítója lett. Bízott abban, hogy
munkája az emberiség hasznára válik.
Sebaltian Kneipp már abban az időben felismerte,
hogy a szervezet általános erősítésében milyen rend
kívül nagy szerepet játszik a láb ápolása, edzése.
Gyógyító munkája során a láb ápolásában rendszere
sen alkalmazott hidegvíz-kúrát. A láb gyógykezelé
sére és ezáltal a test edzésére három módszert aján
lott: a mezítláb járást, a vízben járást és a nedves
fűben való mezítláb járást. Ezeket a módszereket
egyébként a reflexológiában (talpmasszázs) is na
gyon ajánlják a szakemberek. Fiataloknak, gyerme
keknek, de felnőtteknek is nagyon ajánlott a mezít
láb járás, amikor a cipő „börtönéből" kikerül a láb.
Az egész nap cipőbe kényszerített lábat friss levegő
éri, erei kitágulnak. A tapasztalatok szerint a felső
légutak hurutját, a mellkasi betegségeket, a hólyaghurutot és a lábizzadást kedvezően befolyásolja a
mezítláb járás. Természetesen nagyon óvatosan kell
kezdeni az edzést. Először egy-két percig sétáljunk
mezítláb a szobában, majd fokozatosan negyed-,
majd félórát is sétálhatunk. Ha megedződik a lá
bunk, nem fogunk megfázni.
Kneipp elmélete szerint a mezítláb járás nem
más, mint vérelvezető kúra, amely az agy ereinek
vérbőségét a láb felé vezeti le. Egyes szakemberek
véleménye szerint idegesség ellen is jó módszer. A
mezítláb járás gyógyhatását a természetgyógyászok
igen nagyra értékelik, szerintük, ha Kneipp semmi
mást nem adott volna az emberiségnek, mint hogy
felhívta a figyelmüket a mezítláb járással kínálkozó
gyógyulási lehetőségekre, már akkor is elévülhetet
lenek érdemei.
Még hatásosabb gyógymód a vízben járás. Foko115

zottan kedvező az élettani hatása. Hogyan végezzük?
Bokáig vagy lábszárközépig érő hideg vízben sétál
gatunk vagy a vizet „tapossuk" egy-két percig. Mi
nél hidegebb a víz, annál rövidebb legyen a kezelési
idő. Kezdetben rövid ideig járkáljunk a vízben, hogy
lábunk hozzászokjon a kúrához. Hatása idegnyugta
tó. A marburgi klinikán e módszert rendszeresen al
kalmazzák napjainkban is, például vértolulás és szé
dülés gyógykezelésére. Felhívjuk azonban arra a fi
gyelmet, hogy mielőtt ezt a kezelést otthon elkezde
nénk, a kezelőorvossal beszéljük meg. 0 ismeri
szervezetünk teherbíró képességét és egészségi álla
potát. Áldásos és kiváló gyógyhatása van a harmatos
fűben történő járásnak is. Frissítő ereje felülmúlja a
mezítláb járás és a vízben járás hatását. Bajor Gizi
kivételes vitalitását, szép bőrét, egyéniségének lenyű
göző erejét főleg a harmatos fűben történő járásnak
köszönhette. Feszültséglevezető hatású, de vértolulás,
érelmeszesedés, fülzúgás esetén is ajánlott e kúra.
Érdekességként megjegyezzük, hogy ezek a kivá
ló hatások csak akkor érhetők el, ha harmatos, és
nem esőzés utáni vizes fűben sétálunk. A harmat
csepp a levegő és a növény elektromosságának csa
padéka. Egy bolognai élettanár kutatása szerint a
harmatcsepp radioaktív tulajdonságú, sőt, radioaktív
kisugárzása olyan erős, hogy a fotografalo lemezen
elváltozást hoz létre. Azt is megállapította, hogy a
harmatcsepp valóban elektromos töltésű, mely a
harmatos fűben történő mezítláb járásnál, a bőrben
lévő idegvégződésekkel érintkezve élénkítő hatást
vált ki és csökkenti az idegfeszültséget. Viszont az
esőtől nedves fűben ez az elektromos hatás nem ta
pasztalható. A harmatos fűben történő reggeli sétá
hoz is fokozatosan kell hozzászoknunk, nehogy
megfázzunk. Az edző sétát 5 percig, legtovább 10
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percig végezhetjük. Hosszabb ideig nem ajánlják ezt
a módszert a vízgyógyászok, mert túlságosan erős
reakciót válthat ki.
Kneipp 30 évig kísérletezett és először mindent
magán alkalmazott. Ezen tapasztalatai révén tért át
az erős vízkúráról a gyengére. Véleménye szerint
semmi sem ártalmasabb, mint egy módszer szertelen
alkalmazása. Minél enyhébb ingerekkel hatunk a
testre, annál jobb az eredmény. Kneipp már akkor a
„szelíd gyógymódok" híve volt. Szerinte az, aki a
vízgyógyászat alkalmazási módjait ismeri, olyan
gyógyeszközökkel rendelkezik, melyeket túlszár
nyalni nem lehet. Felmerül a kérdés, vajon milyen
módon fejti ki hatását a víz a betegségek gyógyítá
sában. Kneipp felfogása szerint a víznek három sajá
tos tulajdonsága révén jutunk e kérdés megoldásá
hoz: feloldóképessége, kiválasztóereje és edző hatá
sa. Kneipp tapasztalatai szerint a gyógyítható beteg
ségeket a víz mind meggyógyítja, mert a különböző
vízkúrákkal a vérben lévő idegen anyagokat felold
juk, ezeket kiválasztjuk, a káros anyagoktól megtisz
tított vér zavartalan keringéséről gondoskodunk, a
legyengült sejteket felfrissítjük. Ezekkel a folyama
tokkal a betegség okát tökéletesen eltávolítottuk és
megszüntettük.
A következőkben - a teljesség igénye nélkül ismertetjük a Kneipp-féle gyógyeljárás néhány mód
szerét. Kneipp a betegségek kezelésében elismerte a
gyógyszerek szükségességét is, de fontosnak tartotta,
hogy a természet gyógyerőivel is megismerkedjenek
az emberek. Kúrája élettani alapokon nyugszik.
Irányelve az enyhe alkalmazási mód, az emberi
szervezet tűrőképességéhez alkalmazkodva. Kneipp
szerint minél hidegebb a víz, annál rövidebb ideg
lehet csak alkalmazni, és minél melegebb a test, an117

nál nagyobb a kiváltott reakció. Ezért rendelte bete
geinek el a hideg fél- és ülő fürdőket csak 6-10 má
sodpercig. Kneipp a következő vízgyógyászati eljá
rásokat alkalmazta: lemosás, borogatás, pakolás,
fürdő, zuhany és gőzölés. Ezeket az eljárásokat rend
szerbe foglalta, technikájukat javította és a különféle
betegségeknél a kezelést megállapította. Fontos
szempont, hogy közvetlenül főétkezések után ne fü
rödjünk, mert az emésztési folyamatot megzavarjuk.
Étkezés után másfél órával már fürödhetünk. A víz
gyógyászatban elsősorban a bőrre hatunk és csak
másodlagosan befolyásoljuk a többi szervet. Bőrünk
a legnagyobb életfontosságú szervünk, feladatai kö
zé tartozik a hőszabályozás és az anyagcsere. Szám
talan idegszál és idegvégződés hálózza be, így a bőr
az élettani reflexfolyamatok fontos felfogó és kap
csoló szerve. Az idegek révén összeköttetésben áll a
zsigerekkel (gyomor, bél stb.) is, tehát a belső szer
vek működését a bőrön keresztül vízgyógyászati ke
zelésekkel befolyásolhatjuk.
A bőr funkciói és a vérkeringés között is szoros a
kapcsolat. Az egész vérkeringésre kihat a bőrben
elhelyezkedő érmozgató idegek reakcióképessége. A
bőr kapilláris véredényei (a hajszálerek) a szívtől
függetlenül valósággal egy második véredényrend
szert alkotnak. A hajszálerek a hő-, a mechanikai és
a kémiai ingerekre rendkívül érzékenyen reagálnak.
Ezeket a rendkívül finom hajszálereket nevezzük a
szervezet „második szívé"-nek. Szabályos működé
sük egészségünk egyik fontos feltétele.
A működési rendellenességeket azonban „testre
szabott" vízgyógyászati kezelésekkel szabályozhatjuk.
A hideg víz először összehúzza a bőrereket és
meleget von el a testtől. Aztán csakhamar az ellenté
tes reakció lép fel, és a bőrerek kitágulásával a bőr
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kipirul, és kellemes meleg önti el a kezelt területet.
Ez a reakció annál gyorsabban jön létre, minél rövi
debb ideig, és minél erősebb hideg ingert alkalma
zunk. Ennek hatására javul a légzés, az izmokban
pedig gyorsul az égés, fokozódik a salakkiválasztás
a vérből.
Lemosás: ősidőktől fogva közismert vízgyógy
ászati kezelés, amely irányítja a hőszabályozást, ja
vítja a vérkeringést, kedvezően befolyásolja az
anyagcserét, felfrissíti és élénkíti az egész idegrend
szert. Kneipp erre is a hideg vizet ajánlja. Fokozzuk
a bőringert, ha a vízhez kevés ecetet öntünk. A le
mosást durva lenvászonnal végezzük. Lemosás után
ne törölközzünk meg, hanem azonnal feküdjünk
vissza az ágyba, takaró alatt pihenjünk negyedórát.
Kneipp a hidegvizes lemosást lázas betegeknek,
gyermekeknek, gyenge testalkatúaknak javasolta. A
hidegvizes lemosás helyettesíti a hideg fürdőt. A le
mosás egy-két percnél tovább nem tarthat. A nedves
rongyot lemosás közben többször mártsuk a vízbe,
mert a test dörzsölése közben hamar átmelegszik.
Célszerű a lemosásokat hetente háromszor végezni.
Borogatás: az érintett bőrterületen a borogatást
fél- vagy egy órán át hagyjuk fent. Fokozhatjuk a
kedvező hatását, ha a vízhez kevés ecetet öntünk
vagy ha a borogató ruhát sós vízbe, esetleg agyagos
vízbe mártjuk. Hidegvizes borogatást hason és mell
kason alkalmazhatunk. Erős fájdalom és görcs ese
tén (kólika) forró borogatást használjunk. Ilyen ese
tekben közkedvelt a kamillás borogatás, vagyis a
borogatásra használt lenvásznat mártsuk kamillafőzetbe, csavarjuk ki és tegyük fel a fájdalmas testrész
re. A forró borogatás ajánlható gyomor- és^ bélhurut,
hólyaggyulladás, vese- és epekőkólika, köszvény,
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csúz, asztma és légcsőhurut házi gyógykezelésére.
Alhasi bántalmaknál, ideges szívpanaszoknál, a
gyomor- és bélcsatorna különböző betegségeinél al
kalmazhatjuk a hidegvizes borogatást. Arra vonat
kozóan, hogy hideg vagy forró borogatást alkalmaz
zunk e az egyes betegségek gyógyítására, kérjük ki a
kezelőorvosunk tanácsát.
A borogatás menete: a vízbe vagy gyógynövényfözetbe mártott és kicsavart ruhát helyezzük a keze
lendő testrészre, tegyünk rá száraz lenvászon vagy
pamutvászon takarót, majd puha, meleg gyapjúken
dővel burkoljuk be úgy, hogy a nedves vásznat min
denütt befedje.
Pakolás: Kneipp nagy hangsúlyt helyezett a pa
kolással történő kezelésekre. Általában ott célszerű
alkalmazni, ahol erős vérelvezetés a célunk (pl. láb
pakolás), vagy a kóros anyagok kiválasztását kíván
juk fokozni. A hidegvizes pakolás először a
bőrereket szűkíti, majd egy idő után lényegesen ki
tágítja, így a beteg erős felmelegedést érez a pakolás
alatti testrészen. A vérerek kitágulása által a vér a
bőr hajszálereibe áramlik át, így a belső szervek
pangása és túlságos felmelegedése megszűnik. A
hidegvizes pakolás kiváló lázcsillapító, mert nagy
mennyiségű hőt von el a forró testtől, tehát a beteget
megóvja a túlhevüléstől. A gyakorlatban leginkább a
törzs-, a láb- és a nyakpakolást alkalmazzák. A pa
kolásnál először a hideg vízbe mártott és kicsavart
vásznat csavarjuk a beteg testrészre, majd kétszere
sen összehajtott száraz vásznat, végül meleg gyapjú
kendővel vagy takaróval burkoljuk be az egész test
részt. A pakolásokat általában egy óra múlva távolít
juk el, de az sem baj, ha tovább maradnak fent. A
fájdalmat csillapítja a meleg dunsztkötés. A kötés
alatt nedves meleg pára keletkezik, melynek hatására
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a bőrmirigyek nyílásai kitágulnak, a bőr vérbővé vá
lik és megindul a fokozott nedvkiválasztás.
Fürdők: Kneipp gyógyítása során lábfürdőt, ülőfürdőt, karfürdőt és szemfürdőt alkalmazott, hideg és
meleg fürdőt egyaránt, de a gyógyítás szempontjából
inkább a hideg fürdőt tartotta célravezetőnek. A sza
badban való fürdést is nagyon ajánlotta. A gyógynö
vények fözetéből készült fürdők igen erős bőringert
váltanak ki, hatására a bőrmirigyek nyílásai erőseb
ben tágulnak, így fokozzák a kiválasztást. A meleg
fürdő 8-10 percig tartson. A hideg fürdőben 6-10
másodpercnél hosszabb idegig ne tartózkodjunk.
Frissítő hatású fenyőfürdő: 2 kg friss, fiatal fenyő
ágat és gyantadús fenyőtobozt felaprítunk, majd
megfelelő mennyiségű vízben fél óráig főzzük, utána
leszűrjük és a szűrletet a fürdővízbe öntjük.
Ülőfürdő: a vízgyógyászok a hideg vagy meleg
ülőfúrdőket már régóta alkalmazzák a gyógyításban.
Női bajoknál különösen ajánlottak az ülőfürdők,
azonban csak orvos döntheti el, hogy melyik beteg
séget milyen ülőfürdővel lehet (és szabad) gyógyíta
ni, valamint orvos határozhatja meg a víz ideális hő
fokát is. A vízgyógyászatok tapasztalatai szerint az
ülöfürdő az emésztést is fokozza, a székletet szabá
lyozza, az idegrendszert erősíti, a vérkeringést javít
ja. Ülőfürdő után ajánlatos legalább negyedórára le
feküdni.
Lábfürdő: láb fürdőnél a víz a lábszár közepéig
érjen. Fokozhatjuk a lábfürdő hatását, ha a vízben a
lábainkat mozgatjuk. A fürdési idő 1-2 perc, termé
szetesen minél hidegebb a víz, annál rövidebb ideig
tartson a fürdő. A rövid lábfürdő edz és erősít. Meg
előzi a betegségek kialakulását.
Jó szolgálatot tesz az egészségnek a váltakozó
lábfürdő. A lábakat először 2 percig 40 fokos vízben
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fürdetjük, majd közvetlenül utána fél percig hideg
vízbe merítjük. Ezt a váltakozó lábfürdőt egymás
után többször megismételhetjük. Hatása sokkal in
tenzívebb, mint az egyszerű lábfurdőé, „tornáztatja"
az ereket. Figyelem! Visszérgyulladás esetén és
visszérgyulladásra hajlamos személyeknél ne alkal
mazzunk hideg-meleg váltó fürdőt. Ha valakinek hi
deg a lába, nem szabad hideg lábfürdőt alkalmazni.
Szemfürdö: a szemfürdő frissíti, erősíti a szeme
ket, enyhébb betegségeket meggyógyíthat. Szépség
ápolás szempontjából is ajánlatos a szemfürdő, mert
„fényesíti" a szemet. A kezelés menete: arcunkat
langyos vízzel vagy (kamillateával) telt edénybe
mártjuk és sűrűn belepislogunk. Ennek időtartama
fél perc.
Forró fürdő: a test hőfokánál melegebb víz éppen
olyan erősítő és edző hatást gyakorol a szervezetre,
mint a hideg víz alkalmazása. A fürdő hőfoka 38-40
°C fok, a fürdési idő 10-15 perc, attól függően, hogy
mennyi ideig érezzük kellemesnek. Forró fürdőt
csak fiatalok és középkorúak vehetnek. Akinek szív
baja, tüdőbaja, érelmeszesedés, valamint idegpana
szai vannak, tilos forró fürdőt vennie.
Zuhany: a vízgyógyászat legenyhébb formája,
mely a testre nemcsak hőingert, hanem mechanikai
ingert is kifejt. A zuhanyt kb. 12-15 cm távolságból
alkalmazzuk. Minél hidegebb a víz, annál gyorsab
ban melegszik fel a testünk. A zuhanyozást a bőr
kipirosulásáig folytassuk. Ez egyénenként változó:
gyengébb fizikumú személyeknél kb. 40-50 másod
perc a zuhanyozás időtartama, erős fizikumúak 1
percig zuhanyozhatnak. Figyelem! Hideg helyiség
ben nem szabad zuhanyozni.
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Szépítő, gyógyító fürdők otthon
Poppea, Néró római császár felesége a monda sze
rint csak szamártejben fürdött, hogy bőrének bámu
latos szépségét megőrizze. Ha útra kelt, egész
szamárkancacsorda követte, hogy mindennapi fürdő
je kéznél legyen. Ha nem is szamártejből, de mi is
készíthetünk otthon bőrszépítő, valamint regeneráló,
nyugtató, közérzetjavító, frissítő, a vérkeringésre
előnyösen ható gyógyfürdőket.
A fürdés aranyszabályait érdemes betartani. A
fürdővíz hőmérséklete 34-37 °C fok legyen, túl hi
deg vagy túl meleg vízben csak orvosi előírásra fü
rödjünk. Ilyenkor az orvos azt is meghatározza, hogy
a hideg vagy a meleg vízben hány percig maradjunk.
Közvetlenül étkezés után sose fürödjünk, mert
szervezetünk ilyenkor az emésztés bonyolult munká
jával van elfoglalva. Lázas betegen se fürödjünk,
inkább zuhanyozzunk. A fürdés ajánlott időtartama
15-20 perc. A fürdést követően majdnem hideg víz
zel ajánlatos lezuhanyozni, hogy a bőr kitágult póru
sai ismét összehúzódjanak. Törölközés után kenjük
be magunkat testápoló tejjel.
Tejfürdő: fehérje- és zsírtartalma miatt elsősorban
száraz bőrre jó. Nem olcsó, de kiváló hatású. Né
hány fürdő után bőrünk bársonyosan sima lesz. A
fürdővízbe másfél liter tejet vagy egy tasak, forró
vízben feloldott tejport öntünk.
írófürdő: száraz és normál bőrre ajánljuk, mert
bőségesen tartalmaz lecitint, ami a bőrt finommá,
rugalmassá teszi. Elkészítése: egy kád vízbe egy
másfél liternyi írót öntünk.
Olajfürdő: száraz- és normál bőrre kiváló, de csak
ha rendszeresen alkalmazzuk. A fürdővízbe egy
evőkanál baba- vagy napraforgóolajat öntünk.
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Korpafürdő: rendkívül finommá, selymessé válik
tőle a bőr. Különösen hasznos az érzékeny és túlér
zékeny bőrnek, de jó a pattanásokra is, mert az inge
rekre érzékeny, gyulladásokra hajlamos bőrt meg
nyugtatja. Ehhez 50 dkg korpát három liter vízben
felforralunk, majd félórai állás után leszűrjük és a
tömény oldatot a fürdővízbe öntjük. Fürdés közben
az arcunkra és nyakunkra ránctalanító, fiatalító hatá
sú korpapakolást is tehetünk (15 gramm búzakorpát
összekeverünk 5 gramm mézzel és annyi tejjel, hogy
kenhető masszát kapjunk).
Ecetes fürdő: különösen a tág pórusú bőrre elő
nyös, mert összehúzó hatású. Fél liter ecet kell egy
kád vízbe.
Glicerines fürdő: a száraz, „pikkelyes", viszkető
bőrt puhítja, finomítja. 1 dl glicerint öntünk a fürdő
vízben.
Citromos fürdő: a bőrt bársonyosan simává fino
mítja és az idegeket is nyugtatja. Három citromot
héjával együtt felszeletelünk és állott vízbe tesszük.
Két-három óra múlva a citromokat az áztatóvízbe
kinyomkodjuk, majd a fürdővízbe szűrjük.
Mézfürdő: különleges hatása van. Száraz, érzé
keny bőrűeknek ajánlható. Elkészítése: félcsészényi
mézet oldjunk fel forró vízben és az oldatot öntsük a
fürdővízbe.
Sós fürdő: élénkít, erősít, mert a fürdővízből a pó
rusokon keresztül felszívódó kevés só a bőr rétegei
ben lerakódik, a bőr idegeit ingerli, az ereket tágítja,
a vérkeringést fokozza. A fürdővízbe fél kg konyha
sót teszünk.
Kamillás fürdő: nemcsak a különféle gyulladásos
panaszok enyhítésére jó, de görcsoldó, bőrtisztító
hatása is közismert. Az allergiás eredetű viszketést is
megszünteti. 10 dkg kamillavirágot 1 liter forró víz124

zel leforrázunk, letakarva fél óráig állni hagyjuk,
majd leszűrjük, és a kamillateát a fürdővízbe öntjük.
Hársfavirágfisrdő: nyugtató, közérzetjavító hatá
sú. 5 dkg hársfavirágot vízben felforralunk, majd pár
percig állni hagyjuk. Utána leszűrjük, és a fürdővíz
be öntjük.
Rozmaringfürdő: az erek lerakódásait tisztítja, a
vérkeringést javítja, a fáradtságot elűzi, a koncentrá
lóképességet fokozza. 10 dkg szárított rozmaringot
vízben felfőzünk, majd leszűrve öntjük a fürdővízbe.
Izzadás elleni gyógynövényfürdő: ha a testünk,
lábunk vagy kezünk erősen izzad, jó ellene az izza
dást gátló növényi fürdő. Cserfakéreg, borókabogyó,
cserszömörcelevél,
borsmentalevél,
füzfakéreg,
zsurló fű kell hozzá, sőt, a fürdővízbe tehetünk még
1-2 dl ecetet is. Elkészítése: 2 liter vízbe l-l evőka
nálnyi gyógynövényt szórunk, majd felforraljuk.
Félóráig állni hagyjuk. Utána leszűrjük és a szűrletet
a fürdővízbe öntjük.
Levendulafürdő: nyugtató és feszültségoldó. Egy
maroknyi szárított levendulát forrázzunk le, 10 per
cig hagyjuk állni, majd a leszűrt forrázatot öntsük a
fürdővízbe.
Szénapelyvafürdő: gyógyhatását igen sokan isme
rik. Megakadályozza az esetleges gyulladásokat.
Köszvény és csúz ellen is alkalmazzák a népi
gyógyászatban. Elkészítése: 10 dkg szénapelyvát 2
liter vízzel leforrázunk és letakarva 10-25 percig áll
ni hagyjuk, majd leszűrjük és a szürletet a fürdővíz
be öntjük. Ha a leforrázott szénapelyvát vászonzacs
kóba tesszük, a fájós testrészek borogatására is
eredményesen felhasználhatjuk.
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Relaxáció, ellazulás
Mindennapi életünk rohanó, embergyötrő tempójá
ban alig várjuk, hogy a munkát, a politikai és társa
dalmi élménysorozatot, a napi bosszúságokat, ideg
tépő helyzeteket, és az esti hátborzongató krimit le
tudva - ágyba kerüljünk. Testünk megpihenjen,
hogy regenerálódjon és új erőt gyűjtsön a holnapra,
ami semmivel sem lesz elviselhetőbb a mainál. Nap
közben „gyors segítség" a kávé, a cigaretta, az alko
hol és az élénkítő vagy nyugtató tabletták bekapkodása. Ugyanígy nem jelent megoldást, sőt, kifejezet
ten káros, ha valaki „kövérré eszi" magát, ami aztán
újabb gátlások forrása a munkahelyen, a társaság
ban, sőt, sokszor a családi környezetben is. Ez ked
vetlenséghez, nemszeretem élethelyzetekhez vezet,
pedig mindenkinek szüksége van egy kis sikerél
ményre. Az állandó stresszhatások gyakran okoznak
depressziót. Erről az ideggyógyászok sokat tudnának
mesélni. Ijesztő statisztikai adatok bizonyítják, hogy
már nemcsak a felnőttek, hanem sok gyermek is
nyugtatóra fanyalodik abban a reményben, hogy fel
oldódnak a tanulás „görcsei", a családi veszekedé
sek, viták izgalmai, a serdülőkor „biológiai vihará
nak" ezernyi feszültséggel járó terhei.
Hol van megoldás? Egyáltalán van-e lehetőség és
elég erő az emberibb élethez? Van, és igen hatásos,
méghozzá ingyen, mellékhatás nélkül. Csak akarat
erő kell hozzá, amit önmagunkból meríthetünk.
Ez a relaxáció, aminek lényege dióhéjban a kö
vetkező: nemcsak a testnek van szüksége pihenésre,
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alvásra, hanem a léleknek is. Talán még jobban,
mint a testnek. Gondoljunk csak arra, hogy a hívő
ember, amikor a vasárnapi mise után kilép a temp
lomból - ahol a lelke „megfürdik" az áhítatban -,
könnyűnek érzi magát nemcsak lelkileg, hanem tes
tileg is. Miért van ez így? Mert erős lélekkel bármi
lyen testi megpróbáltatást el lehet viselni, de ha a
lélek beteg, a legerősebb, legizmosabb ember is öszszeroppanhat.
Az a láthatatlan lélek, ott belül, erősebb a legerő
sebb embernél.
A testi-lelki öngyógyításra alkalmas pszichoterá
piás módszerek közül első helyre kerül a relaxáció,
az önlazító gyakorlatok rendszeres végzése. A szak
emberek szerint olyan kellemes testi-lelki állapotba
kerül a relaxációt végző ember, amelynek hatása
kedvezően befolyásolja a szervezet működését;
csökkenti a betegségek kialakulásának veszélyét;
oldja a lelki görcsöket. A relaxációs tréninget 12
éves kortól a legidősebb korig mindenki végezheti veszély nélkül. Mellékhatása nincs, csak kedvező
eredménnyel számolhatunk. A kellékek hozzá in
gyenesek.
A relaxációhoz a következők szükségesek: aka
raterő a rendszeres, naponkénti gyakorláshoz ugyan
azon a helyen, ugyanazon a széken vagy ágyon, és
ugyanabban az időben. Az önlazításhoz lehetőleg
egy esti (vagy kora reggeli) időpontot válasszuk.
Csendben végezzük a gyakorlatot.
Érdekességként említjük, hogy a rendszeresen
relaxáló ember - néhány heti gyakorlás után - kon
centrálóképességével ki tudja kapcsolni az utcáról
vagy a szomszédból áthallatszó zajokat, de még a
szobában lévő óra hangos ketyegését is.
A relaxációs gyakorlatot végezhetjük ülve vagy
127

fekve. Ha ülve végezzük, a lábunkat kényelmesen
tárjuk szét, nyugodtan támaszkodjunk hátra, de ne
erőltetetten egyenes gerinccel. A kézfejünket he
lyezzük a comb közepére könnyedén, így az alkar
különösebb támaszkodás nélkül a combon nyugszik.
Ha már tökéletesen kényelembe helyeztük magun
kat, hunyjuk be a szemünket és mondjuk a további
akban ismertetett szöveget. (Kaphatók relaxációs
kazetták is, de magunk is magnóra mondhatjuk a
szöveget és bekapcsolhatjuk a gyakorlat idejére. Eb
ben az esetben a magnószöveget magunkban ismé
teljük.) Ha fekve végezzük a gyakorlatot, a kezeket
lábakat kissé tárjuk szét, a fejünk legyen laposan, a
fekvőhely legyen kemény, de rugalmas. Ügyeljünk
arra, hogy a gyakorlatok alatt - akár ülve vagy fekve
végezzük - ne legyen rajtunk kényelmetlenül szoros
ruhadarab, harisnyatartó, magas nyakú ing, öv stb.,
ami elvonhatja a figyelmet a teljes ellazulástól.
A szöveget lassan, átéléssel, teljes odaadással
mondjuk, arra figyelve, hogy szavainkat utasításként
fogja fel az agyunk és közvetítse testünknek. Kez
detben 5 percet szánjunk a gyakorlatokra, egy hét
múlva 10 percre emeljük, újabb egy hét elteltével 25
perc legyen a testi-lelki lazítás. Ha van időnk, 30
perc is lehet az ellazulás időtartama.
A lazító gyakorlatok szövegét dr. Oláh Andor: Az
ellazulás (relaxáció) mint gyógyító és megelőző
módszer című, az Eletreform Klubban tartott előadá
sából idézzük.
A lazítási tréning lassan mondott szövege a kö
vetkező:
A jobb lábizmok ellazulnak, a jobb farizmok és a
bal farizmok elernyednek, a bal láb izmai egyre job
ban elernyednek, a jobb láb nehéz, a bal láb nehéz, a
hasizmok ellazulnak, a mellkas-izmok, hátizmok el128

lazulnak, a jobb kar, váll, vállizmok ellazulnak, a bal
kar egyre nehezebb, az arcizmok, nyakizmok ellazul
nak, a végtagok elnehezednek, az egész test nehéz.
Testi és Lelki ellazulás jön létre, a teljes nyugalom, a
kikapcsolódás állapota. Egész lényemet nyugalom
hatja át. Nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak érzem
magam. Légy nyugodt, mint a hajnal csendje, bízzál
a jövőben, ahogy a napfelkeltében hiszel, szemléld
derűs nyugalommal a világot. Egész lényemen derűs
nyugalom ömlik el, miközben egyre jobban ellazul
nak az izmaim, elnehezednek végtagjaim. Mintha
leragadtak volna a szemhéjaim, ha akarnám, se tud
nám kinyitni a szemem, de nem is próbálom.
Kellemes félálomszerű állapotba merülök, a teljes
nyugalom állapotába. Kihullt a lelkemből minden
gond, aggodalom, nyugtalanság, a mindennapok
izgalmai, hajszája, és helyét elfoglalja a megnyug
vás, bizakodás, öröm, végtelen nyugalom. Mindig
nyugodt, derűs és boldog maradok. Egyre kevésbé
hoznak ki a sodromból az izgató külső hatások, ön
magam sem izgatom. Teljesen helyreállt testi és lelki
egyensúlyom, és képes vagyok megőrizni azt. Bármi
történjék is, mindig türelmes, nyugodt, jóindulatú
maradok, önmagam ura maradok, ahogy most nyu
godt, ellazult vagyok.
A végtagjaim egyre nehezebbek, ólomsúllyal ne
hezednek, a test is elnehezedett, szinte nem tudnék
felkelni. A gerincemen végig - a tarkótól az ágyékig
- kellemes bizsergést, meleg hullám végigfutását és
erőbeáramlást érzek. Szétárad az egész testemben.
Érzem, hogy árad belém, fölszabadul bennem a
megbékéltség, az egészség, a lelkierő sugárzása.
Szétárad egész testemben. Most már semmi sem
aggaszt, mert felébredtek a bennem rejlő lelki erők,
ennek segítségével minden akadályt legyőzök. Egyre
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jobban képes zagyok, pozitív gondolaterőkre kon
centrálni. Áthat az a meggyőződés, hogy az élet le
győzi a korai halált, az egészség a betegséget, az erő
a gyengeséget.
Napról napra életteljesebbnek, egészségesebbnek,
erősebbiek érzem magam. Testi és szellemi munka
képességem napról napra fokozódik. A naponta vég
zett testi-lelki gyakorlatok segítségével, egyre jobban
képes vagyok irányítani, a testi működésemet és a
lelki állapotomat megszabni, uralni. Kiküszöbölni a
zavarokat, a negatív gondolatokat. Nincs szükségem
külső segítségre, önmagam is képes vagyok erre.
Felébredt bennem az önbizalom, és egyre erősödik.
Ez az önbizalom nagyon fontos számomra, napról
napra növelem, mert szervezetemet, testem-lelkem
egyre jobb állapotba akarom juttatni és új életet
akarok élni, telve örömmel, szeretettel és boldog
sággal, a magam és mások számára.
Mintha sötét erdőbeni bolyongás után, napsütötte
tisztásra lépnék, tarka virágokkal borított füzes rét
van előttem. Leülök a tisztás közepén a fűbe. A vég
telen kék ég van felettem, lassan úszó feltér bárány
jelhőkkel, végtelen nyugalom és csend. A természet
nyugalma uralkodik el rajtant is. Minden lenyűgöző
testi-lelki tehertől megszabadultam. Megkönnyeb
bültnek érzem magam. Kellemes félálomszerű álla
potban vagyok - éber tudat mellett - a teljes nyuga
lom, kikapcsolódás állapotában. Most háromig szá
molok és háromra frissen, kipihenten kinyitom a
szememet. Egy-kettő-három.
Következik a nyújtózkodás. Ökölbe szorítjuk a
kezünket és többször kiadósan nyújtózkodunk. Ter
mészetesen a relaxációs szövegbe több mantra, va
gyis nyugtató „aranymondás" betehetö. Az előbbi
ekben leírt szöveg lerövidíthető, kibővíthető, esetleg
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többször ismételhető. Az izomellazulási és testelnehezedési gyakorlatot ajánlatos többször ismételni,
amíg a teljes ellazulás bekövetkezik. Kellő számú gya
korlat után hamarabb létrejön az ellazulás, elnehezedés,
teljes kikapcsolódás. A gyakorlatok alatt egészen
halk, kellemes zenét is hallgathatunk, így könnyeb
ben kikapcsolódunk a napi gondokból. Egy idő után
már magunk is találhatunk ki „nyugtató aranymon
dásokat", betartva az izmok ellazításának menetét.
Ugyanígy egyes betegségekkel járó panaszok
enyhítésére vagy gyógyítására mondjunk önszuggesztiós szöveget lassan, átgondolva. Bízzunk ab
ban, hogy kedvezően irányítani tudjuk szervezetünk
funkcióit. így például a különböző szívpanaszok
gyógyítására vagy megelőzésére alkalmazzunk
szervgyógyító tréninget.
A testrészek ellazulása és elnehezedése után
mondjuk a következőket:
Szabályosan ver a szívem, nyugodtan, egyenlete
sen. Éltető vért juttat az egész testembe. Kellemesen
érzem magam. Egyenletesen, szépen ver a szívem,
nyugodt vagyok, jó élni így egészségesen.
Abban az esetben, ha hasi panaszaink vannak, a
mondandó szövegminta a következő:
A gyomor mögött, a napidegdúc táján, kellemes
meleget érzek, ez a kellemes meleg érzés, ez a kelle
mes meleg érzés, szétárad egész hasamban. A gyo
mor, a belek, a vesék, a máj, a hasnyálmirigy kelle
mesen meleg, jól működnek, jól érzem magam.
Légzési nehézségek, asztma esetén, az ellazulás
és elnehezedés után mondjuk ezt:
Nyugodt vagyok, egészen nyugodt. Könnyen és
szabadorr áramlik a levegő ki és be. Szabályosan
lélegzem. Szabadon és könnyen, a levegő akadályta
lanul ki- és beáramlik a tüdőmbe.
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Ez a szöveg vagy más, saját elképzelés szerinti
szöveg többször ismételhető. A szervezet öngyógyí
tó képessége hihetetlen eredményeket produkálhat.
És ami a legfőbb szempont: mellékhatás nélküli
gyógymód. Tehát nemcsak megelőzésre alkalmas a
relaxáció, hanem betegségek gyógyítására is. Ter
mészetesen - ha szükséges - nem orvosi vizsgálat és
kezelés helyett, hanem annak kiegészítésére! A be
tegségek megelőzésére viszont ideális természetes
gyógymód. Nem alkalmazható műtét helyett, szervi
elváltozás esetén vagy gyors orvosi beavatkozást
igénylő esetekben (pl. lábtörés, sebgyógyítás, nem
tisztázott eredetű női vérzések, daganatok, bőrbeteg
ségek és hasonló betegségek esetén). Viszont na
gyon sok az olyan - főleg pszichikai eredetű - be
tegség, ahol kitűnően alkalmazható természetes
gyógymód a relaxáció. Csak néhányat említve: al
vászavarok; vegetatív tünetkomplexus (rosszullétek,
szorongás, fokozott izzadás stb.); gyomorgörcsök;
gyomor- és patkóbélfekély (ugyanis a fekély igen
sok esetben idegi terhelés következménye); izom
görcs; teljesítőképesség csökkenése; gombócérzés a
torokban stb.
A relaxációs tréninggel tudatosan, akaratlagosan
befolyásolhatjuk a máskor akaratunktól független,
vegetatív idegrendszer működését. Az ellazulás
olyan testi-lelki „védelem", amely felerősíti a szer
vezetet az élet kisebb-nagyobb megpróbáltatásai el
len és segít elviselni minden problémát, ami az élet
tel együtt jár. Lássunk tehát hozzá a relaxáció gya
korlásához jó kedvvel, bizalommal!
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A földsugárzásról dióhéjban
Az ember a maga porszemnyi létével a világminden
ség szerves része. Ha ezen egy kicsit elgondolko
dunk, rájövünk, hogy akaratunkon kívüli erők is be
leszólhatnak test lelki közérzetünkbe, egészségünk
be. Az asztrológia például rámutat, hogy születésünk
időpontjában a csillagok állása bizonyos fokig meg
határozza sorsunkat. Régen a királyok csillagjósai
még a háborúk kimenetelére vonatkozóan is tanácsot
adtak az uralkodóknak - a csillagok állásából. Nap
jainkban is sok ember életében fontos szerepet ját
szanak a horoszkópok. Nem ritka, hogy párválasz
tásnál az érdekelt fél figyelembe veszi, hogy válasz
tottja milyen jegyben született.
De a tenyerünkre is rejtelmes üzenetvonalakat raj
zolt a természet (sors-, ész-, értelem-, szív-, életvonal
stb.), amelyekből a hozzáértő kiolvashatja jöven
dőnk főbb meghatározóit. A csillagjóslást és a te
nyérjóslást természetesen elsősorban játéknak tekint
jük. De van egy régi mondás: „Nem zörög a haraszt,
ha nem fújja a szél". Mivel oly régóta és annyira
foglalkoznak vele, ki tudja, talán van benne valami...
Az ember világmindenségbe tartozását fényesen
igazolja viszont a természettel való kapcsolata. így
például a növények látványának nyugtató hatása a
közérzetünkre, a növények gyógyító ereje, amely
mellékhatások nélkül siet a beteg segítségére. Csak
élni kell a lehetőséggel. Említést érdemel a fák gyó
gyító hatása is. Állítólag, ha a fa törzsét átkarolva
szorosan hozzásimulunk, a belőle kisugárzó gyógyí
tó erő hasznunkra válik. Ez csak néhány kiragadott
példa a természet bőkezű ajándékai közül. Azonban
nem mindig ilyen Jószívű"... Számolnunk kell az
„ellenséges" természeti erőkkel is. Közismert példá133

ul, hogy a légköri viszonyok, az időjárási tényezők,
a frontérzékenység, a nagy meleg, a didergetö hideg
igénybe veszik az ember szervezetét.
A romboló erők közé tartozik az évezredek óta
ismert földből feltörő sugárzás is, amelyet „varázs
vessző" segítségével lehet kimutatni. Hogy milyen
ősrégi tudomány a földsugárzás felismerése, az a
következőkből is kiderül: már 4000 évvel ezelőtt a
kínai császárok alattvalóinak előírták, hogy házépítés
előtt varázsvesszővel meg kell vizsgálni a területet,
nincs-e káros sugárzás fölött. Régi festményeken is lát
hatunk varázsvesszőt. A középkorban a vesszős ku
tatókat boszorkányoknak tartották és máglyahalálra
ítélték. E témával kapcsolatban érdekességként em
líthető meg, hogy egyes vidékeken még napjainkban
is hagyományos szokás, ha elkészült az új ház, elő
ször a macskát engedik be, ahová az lefekszik, oda
nem helyeznek ágyat. A szájhagyomány szerint a
macska szereti az ilyen „sugárzó" helyeket. Állítólag
a hangyák is szívesen készítenek hangyabolyt a ká
ros hatású földsugárzás zónájában. Viszont - a meg
figyelők szerint - a kutya kerüli az ilyen helyeket.
Napjainkban már vannak sugárvédelmi szakembe
rek, akik speciális műszerekkel meg tudják állapítani,
hol van káros földsugárzás, és azt képesek eltéríteni.
A föld titokzatos veszélyforrásai sok embert érin
tenek és foglalkoztatnak. A geoaktív sugárzás példá
ul baleseteket is okozhat, mivel az erre érzékeny
emberekre károsan hat. A zónák helye természetesen
állandó, de a kutatók véleménye szerint erősségük
változó. Néha több ezerszeresére is növekedhet. Ha
ilyen sugárzás fölött van a fekvőhelyünk, illetve
ilyen terület fölött elhaladunk vagy hosszabb ideig
ott tartózkodunk, rossz közérzetet, a fokozottan ér
zékeny embereknél rosszullétet, kábultságot és más
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panaszokat okozhat. Az országutakon is lehetnek
ilyen geoaktív sugárzások, amelyek hatással vannak
a felettük elhaladó jármüvek vezetőire. Feltételezhe
tő, hogy ezeken a helyeken gyakoriak a balesetek,
pedig ez közlekedési szempontból egyáltalán nem
indokolt.
Bár ősrégi a varázsvesszők titokzatos szerepe,
azért még ma is a hitetlenség övezi e tudományt. Két
müncheni professzor, Hans-Dieter Betz atomfizikus
és Herbert König elektrofizikus, megpróbált fényt
deríteni ezekre a jelenségekre. Azt vizsgálták, mivel
magyarázható, hogy a varázsvessző kezelői érzéke
nyebbek a környezetre, mint az átlagemberek. Idézet
a Neuform Kurier e témáról írt cikkéből: „Az illeté
kes minisztérium 400 ezer márkát bocsátott a kuta
tók rendelkezésére. A munkát 1986-ban kezdték, és
azóta 500 varázsvesszős személyt vizsgáltak meg
igen szigorú tesztek alapján. Legtöbbjük már a vizs
gálatok elején kiesett a rostán. A kísérleti vizsgálat
céljára Münchenben egy külön erre a célra átalakí
tott faépület szolgált. Felső szintjén tíz méter hosszú
folyosó állt a kísérletezők rendelkezésére. A föld
szinten olyan készülékeket helyeztek el,' amelyek
segítségével mesterséges rezgéseket idéztek elő.
Ezen kívül lent bonyolult vízvezetékcsöveket is ve
zettek. A varázsvesszősök feladata az volt, hogy
érezzék meg, hol vannak a rezgéshullámok, a csőve
zeték melyik részében található a víz. A tesztsorozat
eredményét számítógép rögzítette.
A kísérleteket München környékén, különböző
terepen a szabadban folytatták, ahol szintén érzékel
ni lehetett a hullámokat. Ezek után a kísérleti alany
nak megengedték, hogy szabadon körülnézzen, és
felfedezze környezetében a zavaró rezgészónát. Ezt
a zónát többszöri vizsgálat során pontosan meg kel135

lett jelölnie, és helyét meghatároznia. A nemkívána
tos befolyásolás kizárása érdekében a zónára, vagyis
a kritikus területre bekötött szemmel kellett rátalálni.
Még tapogatóznia sem volt szabad, és - nehogy a
talaj egyenetlensége iránymutató legyen - mindent
deszkákkal fedtek be. A kísérleti alany csupán a
megérzésére támaszkodhatott. A vizsgálat immár
tudományos biztonsággal igazolta, hogy valóban
vannak olyan emberek, akik rendkívüli képességgel
rendelkeznek és nem mindennapi érzékenységgel
reagálnak a környezet hatásaira. Egyesek olyan biz
tonsággal és következetességgel mutattak rá varázs
vesszőjükkel a zavaró területekre, ami teljesen kizár
ta a véletlenszerűséget. Nagy a valószínűsége - nyi
latkozta óvatosan az egyik professzor -, hogy egyes
emberek biológiailag reagálnak bizonyos földrajzi
helyekre anélkül, hogy az ismert öt érzékszerv bár
melyikének tevékenységéről lenne szó, így tehát
megdőlt az a nézet, hogy a varázsvessző csupán bo
szorkányság."
A továbbiakban érdemes idézni a Biokultúra
Klub 1987 januárjában megjelent tájékoztatójából is,
dr. Palágyi Jolanda tollából: „A földsugárzásokra
vonatkozó komolyabb kutatások csak századunkban
kezdődtek el. A föld alatti vízerekből és különösen a
vízér-kereszteződésekből indul ki a sugárzás, mely
nek hatására egyes emberek - az ún. szenzitívek kezében a vessző kilendül. A föld alatti vízérkeresztezések a földsugárzást - mint egy lencse összegyűjtik és felvetítik a földfelszínre. A sugárzás
a talajra merőlegesen terjed felfelé, áthatol minden
építőanyagon és a felhőkarcoló tetején éppen olyan
intenzív, mint a fölszinten. Az ilyen helyet nevezik
ingersávnak vagy geopatikus ingerzónának. Egyik
kutató kezében a vessző lehajlik, másik kezében fel136

felé mozdul, sőt, a vessző az erős sugárzás hatására
rotációs mozgást is végezhet. A hagyományos veszsző 45-50 cm hosszú, ipszilon alakú. Régi feljegyzé
sek szerint a mogyorófavessző a legalkalmasabb. A
vesszős kutató az ipszilon két szárát fogja a földfel
színnel párhuzamosan. A vesszőt nemcsak víz felku
tatására használják, hanem fémeket, olajat, gázt is
lehet találni a segítségével. Attól függően, hogy mit
keresnek, a vessző alakja különböző lehet, és ké
szülhet vasból, ezüstből, alumíniumból. A vessző
csak jelez, csak az indikátor szerepét tölti be. Ezt
mutatja az a tény is, hogy sok kutató nem használ
vesszőt. Ezek puszta tenyerükkel is érzékelni tudják
a földsugárzást. A földsugárzás emberi szervezetre
gyakorolt hatását Walther egyetemi tanár 450 diák
ján vizsgálta. Meggyőződött arról, hogy diákjainak
kb. 15%-a volt érzékeny, ezek kezében tapasztalt
vesszőkilengést. Voltak köztük olyan érzékeny
egyének, akik a kísérletektől álmatlanokká, munka
képtelenekké váltak. Arra kérték a professzort, hagy
ja abba velük a kísérletezést.
A Magyar Orvosok Szabad Szakszervezete 1948.
február 13-án előadóülést tartott. Ruffy Péter a Hír
lap február 29-i számában közöl tudósítást erről az
ülésről. Itt hangzott el egy előadás, melynek tárgya a
földsugarak kórokozó hatása volt. Az előadó dr.
Hernádi Gyula orvos, aki maga is szenzitív egyén
volt. Kaposvárott lakott, olyan házban, ahol inger
sáv-kereszteződések is előfordultak. Fekhelyét úgy
helyezte el, hogy válla ilyen területen legyen. Hat
hét múlva már erős fájdalmakat érzett vallanak azon
részén, mely az ingerzónában helyezkedett el. Egy
idő múlva vállízületi gyulladás fejlődött ki. Ekkor
fekhelyét áthelyezte semleges zónába. Ezután a tü
netek fokozatosan megszűntek. 0 számol be arról is,
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hogy 8 esetben sikerült asztmás betegeket tünetmen
tessé tenni csupán azáltal, hogy fekvőhelyüket áthe
lyeztette. Hasonló tapasztalatai voltak szívpanaszok
esetén is. Beszámol arról a megfigyeléséről is, hogy
a tébécé aktivizálódik az ingerzónában.
Dr. Ariin Stierlin zürichi kutató igen érdekes
vizsgálatokat közöl a Radiaesthesie svájci folyóirat
1980-as, 153. számában: A baktériumok, vírusok,
coccusok, hasadó gombák gyorsabban szaporodnak
ingerzónában, mint semleges területen. Dr. Manfréd
Köhnechner orvosprofesszor szerint a földsugárzás
oly nagymértékben kórokozó, hogy azt a betegségek
egyik rizikófaktorának kellene tekinteni. Dr. Kari
Bee ka a beureuthi gyermekklinika igazgató-főorvosa
volt. Beszámol róla, hogy miután városi lakását el
cserélte, az új lakásban már egy fél év elteltével ész
lelte, hogy erős reumás fájdalmak jelentkeztek nála,
rosszul aludt és éjjelente lábikragörcsök kínozták.
Vesszővel megállapította, hogy fekhelye ingersáv
keresztezésében van. Miután áthelyezte fekhelyét
egy semleges zónába, panaszai megszűntek:
A szakirodalom szerint a csecsemők, kisgyerme
kek rendkívül érzékenyek a földsugárzásra. Ha van
olyan hely az ágyukban, mely mentes a sugárzástól,
önmaguktól oda húzódnak. Dr. Palágyi Jolanda cik
kében olvashatunk arról is, milyen jelek utalnak arra,
hogy fekhelyünk ingerzónában van: pl. idegenkedés
az ágybafekvéstől, órákig nem tudunk elaludni,
nyugtalan alvás, gyűrött ágynemű, fázás vagy izza
dás, reggel az ágyban fáradtság, levertség, szívdobo
gás, lábikragörcs.
A rák és a földsugárzás kérdéséről terjedelmes
nyugati irodalom áll rendelkezésre. Dr. Cody francia
orvos 10.000 műszeres vizsgálatot végzett Le
Havreban. Azt találta, hogy a rákbetegek ágyai 138

csaknem 100%-ban - ingerzónában voltak. Ma már
sok sebész - pl. dr. Hochenegg, dr. Nothnagel, dr.
Sauerbruch osztrák orvosok - előírják az operált
rákbetegeknek, hogy ágyaikat sugárzásmentes helyre
helyezzék, különben nem számíthatnak gyógyulásra.
A kutatók felhívják arra is a figyelmet, hogy nem
mindenki betegszik meg rákban, aki ingerzónában
fekszik. Különösen akkor nem, ha egészséges élet
módot folytat. Viszont sokszor nem figyelnek fel az
emberek arra a jelenségre, hogy egymás után több
generáció pusztul el rákban ugyanabban a lakásban,
ugyanabban az ágyban.
Az állatok még érzékenyebbek a földsugárzásra,
mint az ember. Néhány kivételtől eltekintve a sza
badban élő állatok fekhelyüket, fészküket soha nem
építik ingersávos helyre. Ahol a kutya szeret tartóz
kodni, ott az ember is nyugodtan élhet.
Hogyan védekezzünk az ingersáv káros hatása el
len? Ez igen nehéz kérdés. Nyugaton drága pénzért
elhárító készüléket lehet venni. De ezek is csak egy
féle energiaformát képesek elhárítani. Egy idő után
azonban telítődhetnek a sugárzással. A többek által
ajánlott műanyag borítású tükrök - melyeket a fek
vőhely alá javasolnak elhelyezni - csak igen csekély
védelmet jelentenek. Ezért, ha nincs lehetőségünk
megbízható vesszős kutató szakemberhez fordulni,
bízzuk rá magunkat a kutyára.
Ahol a hálószobában a kutya letelepedik, ott nyu
godtan aludhatunk, nincs ingerzóna alattunk. Ha va
lakinek orvosilag megmagyarázhatatlan testi vagy
lelki baja van, próbálja meg ágyát áthelyezni a szoba
másik sarkába vagy másik helyiségbe. Hátha meg
szűnnek a panaszai, mert kikerült a káros ingerzóná
ból. Ha lehetőségünk van, hívjunk ki szakembert az
ingerzónák felderítésére.

IV. rész
Egészségügyi tanácsmorzsák
• Ha mindennap elfogyasztunk egy almát, kevés
dolgunk akad az orvossal.
• A gyermeknek a tízórai mellé adjunk minden
nap egy almát vagy egy kisebb, jól megmosott sár
garépát.
• Lehetőleg naponta, reggel és este fogyasszunk
gyógynövényekből készített gyógyteákat (kamilla,
körömvirág, galagonyabogyó, csalán, csipkebogyó
stb.). Cukor helyett mézzel édesítsük.
• A gyermeket hagyjuk „lopkodni" a tisztára mo
sott zöldborsóból, sóskából, zöldbabból, nyers bur
gonyából, salátából, nyers káposztából, céklából. A
gyermek ősi „ösztönnel" híve a nyers ételeknek,
amelyek nagyon egészségesek gyermekeknek, fel
nőttnek egyaránt.
• Ha kevesebb sót fogyasztunk, tovább élünk. Ne
sózzuk meg a retket, nyers paradicsomot, paprikát,
újhagymát. Hagyjuk el azt a rossz szokást, hogy a
lúslevesből kivett zöldséget, a rántott húst és a sajt
féleségeket, vajat megsózzuk. Rá fogunk jönni, hogy
a zöldféléknek mennyivel jobb a természetes íze,
zamata. Az ételfélesé geket is kevés sóval főzzük
meg, hiszen a növényeknek van természetes sótar
talmuk.
• Mindennap fogyasszunk el egy-két dkg élesztőt.
Ellátja a szervezetet természetes B-vitaminokkal és
szépíti az arcbőrünket. Pattanásos arcbőrre külsőleg
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is kitűnő az élesztőpakolás: 5 dkg élesztőt keverjünk
össze annyi kamillateával vagy joghurttal, hogy
kenhető masszát kapjunk.
• A kutatók szerint naponta 6 g nyers vagy főtt
hagyma elfogyasztása csökkenti az infarktus veszélyét.
• A háztartásban sokszor használunk vöröshagy
mát. A héját ne dobjuk el, hanem gyűjtsük össze.
Egy maroknyi hagymahéjból főzzünk teát (forralási
idő: 5 perc), hajmosás után ezzel a hagymahéjteával
alaposan öblítsük le a hajunkat. A népi gyógyászat
tapasztalatai szerint elősegíti a haj egészséges növekedéség. Az öblítőbe cseppentsünk kevés kölnit, így
kellemesen illatos lesz a hajunk.
• Étrendünkben lehetőleg mindennap szerepeljen
a hagyma (nyersen vagy főzve), a fokhagyma, a
gyógynövénytea. A fokhagymát méltán nevezhetjük
a természet ajándékának, olyan sok hasznos, egész
ségvédő, gyógyító hatása van. Őszi-téli meghűléses
időszakban még nagyobb az egészségvédő szerepe,
mert természetes antibiotikum a megfázásos beteg
ségek gyógyítására.
• A fokhagymáról már a legrégibb iratokban is ta
lálunk feljegyzést, így például a múlt évszázadban
egy német egyiptológus, Georg Mirots Ebers meg
fejtett egy papirusztekercset, amely i. e. 1550-ből
származik. Ebben 22 példát találunk, amelyek a fok
hagymát gyógyszerként ajánlják, többek között szív-,
fej- és női panaszok, valamint harapás okozta sérülé
sek gyógyítására.
Hérodotosz görög történetíró leírja, hogy a Khe
opsz piramist építő munkások táplálékának legfonto
sabb összetevője a foKhagyma, a hagyma és a retek
volt. A piramis felépítése leírhatatlanul nagy robot141

munkát igényelt. Érdekesség, hogy i. e. 1338-ban
meghalt Tutanhamon sírkamrájában fokhagymage
rezdeket találtak, amit azért temettek el a fáraóval,
hogy azok a túlvilágon is rendelkezésre álljanak.
Pliniusz azt is megírta, hogy a fokhagyma szent nö
vény volt a régi Egyiptomban, mert amikor esküt
tettek, fokhagymát tartottak a kezükben.
Még egy érdekesség: Vasco de Gama 1498-ban
írja a hajónaplójában, hogy társai mézbe mártott
fokhagymát rágtak vitalitásuk megőrzésére. Aki nát
hás volt, annak apróra vágott fokhagymát tartottak
az orra alá, hogy belélegezze.
Ezt a módszert ma is alkalmazhatjuk, meghűléses
panaszokra. Az ókorban 61 különféle betegség gyó
gyítására ajánlották a fokhagymát, emellett még po
tencianövelő hatást is tulajdonítottak neki.
A tudósok még napjainkban is kutatják a fok
hagyma titkait. Laboratóriumi kísérletekkel bizonyí
tott, hogy a fokhagyma nedve csökkenti a vérnyo
mást. Egy Kölnben élő professzor, Hans Reuter, a
fokhagymára vonatkozó nagyszabású kísérleteiből
azt a következtetést vonta le, hogy a fokhagyma a
szintetikus gyógyszerekkel is versenyképes. Megál
lapítása szerint a fokhagyma normalizálja a vér zsír
szintjét, ezért megelőző kúrával jelentős mértékben
csökkenthető a szívinfarktus veszélye. Az is bebizo
nyosodott, hogy a fokhagyma mérgezés esetén az
emésztőcsatornában leköti a toxinokat, gyógyítja az
érelmeszesedést, féregüző, értágító, csökkenti a szé
dülést, fejfájást stb.
Fontos hatóanyagai az illóolaj, a fehérje, a karotin, a Bi-, B2-, ; C-vitamin, kolin, jód, kálium, nátri
um, magnézium, vas, cink, mangán, réz, szelén,
amelyek az egészséges hosszú élet nélkülözhetetlen
feltételei.
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• Ha valaki átható szaga miatt kerüli a fokhagyma
fogyasztását, jó módszer, ha apróra vágja, megvize
zett ostyába helyezi és úgy veszi be, mint az orvos
ságot, így nem érezni a kellemetlen szagát, de gyó
gyító hatását a szervezetben mégis kifejti. Teljesen
megszabadítani a szagától elég nehéz a szervezetet,
mert az illóolajok gőzei a bőrön át is távoznak.
Megpróbálhatjuk még a következő módszert: fo
gyasztás után mentolos fogkrémmel mossunk alapo
san fogat, igyunk egy csésze nyers tejet és rágjunk
kevés petrezselymet vagy szemeskávét.
• Csodálatos hatást tulajdonítanak a népi gyógy
ászatban a fokhagymacseppeknek. A szervezetet
megszabadítja a zsíros lerakódásoktól, érelmeszese
déstől, megelőzi az infarktust és a tumorképződést.
Rendszeres használatától javul a látás, felfrissíti, fia
talítja a szervezetet. A fokhagymacsepp receptje kí
nai eredetű, 1971-ben talált rá egy UNESCOexpedíció, agyaglapokon, egy tibeti templom romja
inál. Azóta minden nyelvre lefordították és számon
tartják a nagy hatású népi gyógyszerek között. A kö
vetkezőkben leírt fokhagymacseppkúra a szervezet
ben 5 évig tartja meg hatását, tehát csak ezután
szükséges megismételni.
A fokhagymacsepp elkészítési módja: 35 dkg
megtisztított fokhagymát összezúzunk és beleöntjük
3 dl 96%-os alkoholba. Az edényt jól lezárjuk és 10
napig érleljük, majd vászonruhán keresztül átszűr
jük, és két nap után a következő táblázat szerint, fél
dl forralt tejbe csepegtetve, étkezés előtt beszedjük
reggel, délben, este.
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A l i . naptól kezdve 3x25 csepp orvosságot fo
gyasztunk naponta (evés előtt) mindaddig, amíg el
nem fogy.
Egy másik fokhagymarecept, amelynek értisztító,
vérnyomás-szabályozó, kondíciójavító hatást tulaj
donítanak: 30 gerezd (apróra vagdalt) fokhagymát, 3
evőkanál mézet, másfél dkg élesztőt 1 liter langyos
vízbe keverünk. Kilenc napig érleljük, majd leszűr
jük. A tizedik naptól kezdve naponta étkezés előtt
egy kis pálinkáspohárral fogyasszunk el belőle.
• Naponta fogyasszunk el 3x1 evőkanál búzakor
pát (reggel, délben, este), ez „kisöpri" szervezetünk
ből a káros salakanyagokat és csökkenti a vastagbél
rák kialakulásának veszélyét.
• Sokan szenvednek székrekedésben. Kellemetlen
panaszokat okoz. Megszüntetésére próbáljuk ki a
következőket: reggel fogyasszunk el egy pohár mé
zes kefirt, amelybe egy kávéskanál korpát is kever
tünk. Utána együnk meg egy almát vagy más friss
gyümölcsből almányi mennyiséget. Végül igyunk
meg egy pohár (lehetőleg langyos) vizet. Ez biztos
és gyors sikert ígér.
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• Fehér kenyér helyett vásároljunk barna kenye
ret, Graham-kenyeret. Olcsóbban kerül a kenyér az
asztalunkra, ha otthon sütjük, így ízlés szerint a tel
jes őrlésű liszthez keverhetünk szójalisztet, áttört
burgonyát, szórhatunk bele köménymagot vagy
lenmagot, szezámmagot vagy bármilyen más olajos
magot.
• A kenyérsütés nem boszorkányság. Egy kg
liszthez keverünk 20 dkg szójalisztet, három szem
főtt, áttört burgonyát, ízlés szerint sót és esetleg ma
gokat. 5 dkg élesztőt kb. negyed liter langyos vízben
felfuttatunk (amelybe egy mokkáskanálnyi kristály
cukrot is tettünk). Ezután a liszthez öntjük az élesz
tős vizet, ha szükséges, adunk hozzá langyos vizet,
és a tésztát összedolgozzuk. A tészta állaga félke
mény legyen. Végül a tésztát kettéosztjuk és két ci
pót formálunk belőle vagy két hosszúkás kenyeret.
A tésztát vékonyan megolajozott sütőlemezre teszszük, és meleg helyen kb. háromnegyed óráig ke
lesztjük. Mielőtt a sütőbe toljuk, nedvesítsük meg a
tetejét és késsel a cipót egyszer, a hosszú kenyeret
kétszer vágjuk kissé meg a tetején. így étvágygerjesztőbb lesz a formája, és nem reped szét a gőztől.
Jól előmelegített sütőben kezdjük sütni, ha a tésztát
felhúzza a meleg (kb.10-15 perc múlva) takaréklán
gon süthetjük tovább, kb. 40-45 percig.
• Elfeledkeztünk arról, hogy babkávé helyett ré
gebben milyen kitűnő, ízletes és tápdús malátakávét
főztünk a családnak. A gyerekek is fogyaszthatták.
Keverjünk össze 10 dkg darált malátakávét, 10 dkg
cikóriakávét, 10 dkg Zamat pótkávét és két evőkanál
darált babkávét. Az egészet főzzük össze, ha leüle
pedett, szűrjük le, és tejeskávénak fogyaszthatjuk.

145

• Az egészséges életmód hívei részére közöljük
Werner Kollath német orvos reggelireceptjét, ame
lyet hosszabb időn át érdemes kipróbálni. Az orvos
szerint jótékony hatást érhetünk el e reggeli fogyasz
tásával, anélkül hogy túlterhelnénk a gyomrot.
Legalább 4 órán át jóllakottnak érezzük magun
kat; túlsúly esetén a test súlya jelentősen csökken,
mert kevesebb táplálékkal is beérjük; a székrekedés
megszűnik; elmúlnak a fáradtság jelei; javul a köz
érzet; a szellemi, fizikai és koncentrálóképesség nö
vekszik; a vér összetétele előnyösen javul, ennek
eredményeképpen egyes bőrpanaszok csökkennek
vagy elmúlnak; a köröm, a haj fényessé válik.
A reggeli elkészítése: este 1 dl vízbe (sohasem
tejbe) be kell áztatni 3-4 kanálnyi búza- vagy rozs
lisztet, teljes korpával együtt. A liszt helyett áztatha
tunk zabpelyhet is. Éjjel erjedés következtében vegyi
átalakulás megy végbe a beáztatott anyagban. Ennek
tulajdonítható a reggeli diabetikus értéke.
Ugyancsak este egy másik edényben, fél dl vízbe
beáztatunk kb. másfél dkg jól megmosott mazsolát,
vagy más apróra vágott aszalt gyümölcsöt (füge,
szilva, körte, datolya stb.) Reggel a kettőt összeöntjük és beleaprítunk (vagy reszelünk) egy almát vagy
10 dkg az évszaknak megfelelő más gyümölcsöt.
Hozzáadunk kiskanálnyi mézet, evőkanálnyi dió-,
mandula-, napraforgómag- vagy mogyoróvagdalékot
(este összevághatjuk, hogy reggel ne kelljen bajlódni
vele) és két kiskanálnyi friss citromlevet. Reggeli
után ihatunk egy pohár ásványvizet.
• A „zöld orvostudomány" egyik kevéssé ismert
gyógynövénye a cékla. A kutatások azt igazolják,
hogy a nyers céklalének daganatellenes és daganat
megelőző hatása van. A népi gyógyászat szerint a
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betegnek napi negyed liter céklalevet kell kortyon
ként elfogyasztani. A cékla szilíciumot, káliumot,
kalciumot, foszfort, ként, jódot, vasat, rezet, man
gánt, rubídiumot, B|-, B2-, C- és P-vitamint tartal
maz. Ezért a háziasszonyok figyelmébe ajánljuk ezt
az ásványi anyagokban és nyomelemekben gazdag,
értékes növényt, hogy minél többször szerepeljen az
étrendben. Kevés tormával nyersen lereszelve, salá
talével elkészítve kitűnő. Az így elkészített nyers
saláta hűtőszekrényben hosszabb ideig eláll. Még
vajas kenyérhez is fogyaszthatjuk, a gyengén sa
vanykás salátalét pedig megihatjuk.
• A gyermekek kezdődő fülfájására házi gyógy
mód: tegyünk egy kis vászonzacskóba sót, radiáto
ron vagy langyos sütőben melegítsük fel és helyez
zük a fájós fülre. Természetesen ez csak kisebb fül
fájások kezelésére alkalmas.
Tartós fúlfájás vagy láz esetén haladéktalanul
forduljunk orvoshoz.
• Lázcsillapítás: a gyermeknek hamar felszalad a
láza. A ma „divatos" hűvös fürdő helyett, amelyet
minden gyermek szívből utál, próbáljuk meg a lázát
csillapítani többször váltott kéz- és lábborogatások
kal, amíg az orvos meg nem érkezik. A gyermek
mindkét talpára és mindkét csuklójára helyezzünk
hideg, ecetes vízbe mártott és kicsavart ruhát. Ha
szükséges, ugyanilyen módon tegyünk a gyerekre
törzsborogatást. A borogatásokat 10 percenként
válthatjuk, háromszor-négyszer. Ez „lehúzza" a ma
gas lázat.
• Ha kirándulás után veszélyes „vendéget" - kul
lancsot - fedezünk fel a bőrünkön, nem szabad két
ségbeesni, hanem azonnal el kell távolítani. Étert,
körömlakklemosót, kölnit, ha egyik sincs kéznél,
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akkor étolajat csepegtessünk vattára és ezt helyezzük
a kullancsra kb. 5 percig. Ettől az élősdi elkábul
vagy elpusztul. Ezután csipesszel fogjuk meg és
óvatosan, az óramutató járásával ellenkező irányba
csavarva könnyen eltávolíthatjuk a bőrből.
• Ha tavasszal vagy nyáron napozunk, időnként
néhány percre a szájüreget is napoztassuk. Fertőtle
níti a szájat, erősíti a foghúst.
• Rohanó világunkban elfelejtkeztünk nagyanyá
ink kedvenc házi gyógymódjáról, a sósborszeszes
bedörzsölésekről. Pedig a sósborszesznek ma is ki
váló frissítő, gyógyító, vérkeringést serkentő hatása
van. Nagyanyáink idejében, ha valakinek fájt valame
lyik testrésze, sósborszesszel dörzsölték be, és leg
többször segített. Ha valakinek a gyomra fájt, kocka
cukorra sósborszeszt csepegtetett és azt vette be or
vosság helyett. Próbáljuk ki ma is. Ha sósborszeszes
masszázst végzünk valamelyik testrészen, végtagon,
a masszázst mindig a szív irányába kell végezni.
A fejfájást is csökkenthetjük a következő mód
szerrel: öntsünk egy kevés sósborszeszt az egyik te
nyerünkbe, majd a két tenyerünket dörzsöljük össze,
aztán kissé szétnyitva tegyük az arcunkhoz és szív
juk be jó mélyen a sósborszesz illatát.
• A náthából gyorsabban meggyógyulunk, ha egy
vöröshagymát apróra felvágunk és illatát jó mélyen
beszívjuk kb. 5 percen át. A hagymából kiáradó
éterikus anyagok a légkör „vitaminjai", és kb. 35 cm
körzetben megölik a mikroorganizmusokat.
• Köhögés ellen igyunk hagymateát. Receptje: 4
evőkanál kristálycukrot pirítsunk meg, majd öntsük
fel fél liter meleg vízzel és főzzünk bele héjával
együtt két darab félbe vágott hagymát. Végül te148

gyünk bele még 2 evőkanál hársfateát és azzal fél
percig főzzük. Utána takarjuk le, 15-20 perc állás
után szűrjük le és lassan kortyolgatva egész nap fo
gyaszthatjuk.
• Ha valakinél erős orrfüvástól, náthától vagy va
lamilyen okból vérzik az orra, ennek házi kezelése: a
beteget ültessük le, hajtsuk előre a fejét, tegyünk hi
deg borogatást a tarkójára és a homlokára. Az orrcimpákat kb. 5 percig ujjunkkal gyengéden szorítsuk
össze. Ha az orrvérzés nem szűnik meg, vigyük a
beteget orvoshoz.
• Nátha esetén fogmosás után neomagnolos vagy
ecetes vízzel fertőtlenítsük a fogkefénket, mert
könnyen visszafertőződhetünk. A Neomagnol recept
nélkül kapható a gyógyszertárakban.
Minden orrfüjás után fertőtlenítő szappannal
mossunk kezek, vagy egy tálban előre elkészített
fertőtlenítős vízben öblítsük le. így nem fertőzzük
meg családtagjainkat. A zsebkendőket is gyakran
váltsuk, ha papír zsebkendőt használunk, gyűjtsük
műanyag zacskóba és úgy dobjuk el. Ha vászon
zsebkendőt használunk, akkor fertőtlenítős vízben
gyakran mossuk ki.
• Influenzás időszakban jó tudni, hogy a szoba le
vegőjét kvarclámpával fertőtleníthetjük. Figyelem!
Lázas gyermeket vagy felnőttet nem szabad kvarc
fénnyel kezelni.
• A kezünk erősen igénybe vett munkaeszközünk.
Sokszor fájnak a kéz ízületei, nehezen mozognak az
ujjaink. Enyhítheti a fájdalmat a kamillás-ecetes kéz
fürdő: 1 liter vizet forraljunk fel, majd vegyük le a
tűzről, keverjünk bele 2 evőkanál kamillavirágot,
takarjuk le és hagyjuk langyosra hűlni.
149

Utána öntsük egy tálba, adjunk hozzá 1 evőkanál
ecetet és áztassuk benne az előzőleg tisztára mosott
kezünket. A fürdővízben lévő kamillavirágokkal jól
dörzsöljük át a kéz bőrét. A kézfürdő ideje 10-15
perc. A kamillás vizet többször is fel lehet használni,
nem kell mindig frisset főzni. Ugyanígy vehetünk
kamillás lábfürdőt is a lábfájások enyhítésére.
• A lábgomba különösen a lábujjak közötti mik
roklímában érzi jól magát. Ha lábmosás után alapo
san szárazra töröljük, majd fertőtlenítős hintőporral
behintjük a lábujjak közötti bőrfelületet, napközben
pedig kis vékony habszivacs lapocskát teszünk a
gombás lábujjak közé, rövidesen megszabadulha
tunk tőle.
• Amikor lehetőségünk van rá, lábunkat helyez
zük magasra. így tehermentesítjük a vénákat és elő
segítjük a vér visszaáramlását.
• A körömvirág (Calendula offícinaíis) kiemelke
dő helyet foglal el a gyógynövények között. Számos
gyógyító tulajdonsága van. Többek között kitűnő
visszér elleni kenőcs készíthető belőle. Elkészítése:
2 marék körömvirágot (szárát, virágját, levelét
együtt) összevágunk, fél kg zsírt egy lábasban annyi
ra felmelegítünk, mintha húst sütnénk benne. Ebbe a
forró zsírba keverjük a felaprított körömvirágot,
megkeverjük és levesszük a tűzről. Aztán lefedjük és
egy napig állni hagyjuk. Másnap langyosra felmele
gítjük, majd tiszta üvegbe szűrjük. (A kenőcs elké
szítésénél
ügyeljünk
arra,
hogy
mielőtt
a
körömvirágvagdalékot a forró zsírba tesszük, taka
rékra kapcsoljuk a tűzhelyet és óvatosan szórjuk bele
a gyógynövényt, mert a zsír habos lesz és kifut a lá
basból.) A körömvirágkenőcsből mindennap egy
keveset kenjünk fel egy vászonkendőre és ezt he150

lyezzük a visszeres bőrterületre, majd kössük át,
hogy ne essen le. A népi gyógyászok szerint rend
szeres alkalmazás esetén kb. 1 hónap múlva javul a
visszeres láb állapota. A kenőcsöt szárított körömvi
rágból is elkészíthetjük. Úgy is hatásos.
A népi gyógyászatban a körömvirágteát rákelle
nes gyógynövénynek tartják.
• A kertes házban lakók termeljenek gyógynövé
nyeket saját használatra. A kiskertben is megterem a
körömvirág, citromfű, zsálya, menta, kakukkfű, ka
milla, galagonya, csalán, bazsalikom, édeskömény,
borsikafü, kapor stb.
• Lábszárfekélyek kezeléséhez használjunk ezerjófűteát. A kezelendő bőrterületet mossuk le vagy
borogassuk be a főzettél.
• Sebek, fekélyek, serdülőkori gennyes pattanások
kezelésére az apróbojtorján teáját ajánlják a termé
szetgyógyászok. Próbáljuk ki.
• Sebgyógyításra is alkalmas az ezerjófű. Erősre
főzött langyos teával mossuk le a horzsolt, vágott
vagy égési sebeket.
• Népi gyógymód a kisebb égési sebek okozta
fájdalom enyhítésére: az égési sebet tartsuk vízcsap
alá 5-10 percig, majd vékonyan olajozzuk be és kis
sé sós vízbe mártott vattával nedvesítsük át.
• Mindennap aludjunk eleget, hogy szervezetünk
regenerálódjon, új erőt gyűjtsön a másnapi feladata
ink elvégzéséhez.
• Álmatlanság ellen ne kapkodjunk be altatókat.
Próbáljunk természetes módszerekkel „harcolni"
ellene. Lefekvés előtt a friss levegőn végezzünk né
hány mélylégzést, majd igyunk meg egy pohár lan151

gyos, mézes tejet, és lefekvés után 5-10 percig lazít
suk el az egész testünket.
Tudatosan gondoljunk arra, hogy mélyen és nyu
godtan fogunk aludni. Reggel pihenten ébredünk.
• Vérszegénység ellen közismert népi gyógymód:
mindennap szurkáljunk tele egy almát jól megmosott
vasszegekkel, és másnap fogyasszuk el. (Természe
tesen a szegeket előzőleg húzzuk ki az almából.)
Nagyanyáink szívesen alkalmazták.
• Ne fogyasszunk sok feketekávét, mert vashiányt
okoz. Ennek az a magyarázata, hogy a babkávé héj
szerkezete csersavat tartalmaz, és a csersav még fel
szívódás előtt sókat alkot a vassal. Ezért a naponta
többször kávét fogyasztó ember bármilyen mennyi
ségű vastartalmú élelmiszert fogyaszt, az nem fog
felszívódni.
• Köztudott, hogy a nők a menstruációs vérzéssel
sok vasat veszítenek, tehát különösen fontos, hogy
vastartalmú ételeket fogyasszanak. Különösen aján
lott: a mák, mogyoró, dió, napraforgómag, földimo
gyoró, vargányagomba, zabpehely, csipkebogyó, ribiz
li, szárazbab, borsó, lencse, sóska, búzakorpa, petre
zselyem zöldje, vöröskáposzta, fokhagyma, cékla.
• A máj kitűnő „természetes gyógyszere" a túró.
Fogyasszunk belőle gyakran 5-10 dekagrammnyit.
Májbajok ellen a népi gyógyászat házi receptjei:
egy maroknyi alaposan megmosott nyers burgonya
héjat 2 csésze vízben 2-4 percig főzünk. Utána le
szűrjük, és reggel, este vagy napközben kortyolgatva
elfogyasztjuk. A kúrát csak két hétig szabad folytat
ni! Ügyeljünk arra, hogy csírás burgonyahéj ne ke
rüljön a fözetbe, mert solanint, egészségre ártalmas
anyagot tartalmaz. Csak egészséges burgonyahéjat
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használhatunk. Ha több burgonyából főzünk ebédet,
akkor a megmosott héját tárolhatjuk felhasználásig
mélyhűtőben.
• Hogyan ismerjük fel a vesebetegséget?. A beteg
ség kialakulását jelző lehetséges tünetek: magas vér
nyomás; nagyfokú fáradékonyság; hátfájás, ízületi
panaszok; vizesedés a szemek alatt és a lábszárakon;
fájdalmas vizelés; gyakori éjszakai vizelés; véres
vizelet. A teendő: saját érdekünkben minden évben
végeztessünk vérnyomásmérést, vér- és vizeletvizs
gálatot.
• A fejfájást nagyon nehéz gyógyítani, hiszen kb.
180 féle okból fájhat a fejünk. Az eredményes keze
lés előfeltétele, hogy az orvos pontosan megállapítsa
a fájdalom okát.
• A Nemzetközi Fejfájás Társaság (International
Haedache Society) megállapította azokat a kritériu
mokat, amelyek segítenek az orvosnak a fejfájás
okainak felismerésében és kezelésében. A migrén
nek is több változata van, amelyek más-más kezelést
igényelnek. Ma már sokféle - valóban hatásos gyógyszerek kaphatók a fejfájás gyógyítására, de
azért érdemes igénybe venni a természetgyógyászok
kezelését is, amelyek hatásosak lehetnek és mellék
hatásuk sincs.
• A gerincoszlop különféle megbetegedéseire is
kolásoknak és felnőtteknek ajánlható az ortopéd
szakorvosok közreműködésével kifejlesztett tartás
javító heveder. Kapható a munkaruházati boltokban.
Kisiskolásoknak iskolaköpenybe építve is készül.
• Csak pontosan annyi gyógyszert szedjünk,
amennyit az orvos előír, és csak annyi ideig, amed
dig az orvos meghatározza. Idősebb emberek köré153

ben „divat" az a nézet, ha marad néhány szem
gyógyszer, akkor vegyük be, ne vesszen kárba. Ne
tegyük! Ügyeljünk arra is, hogy mit mond az orvos,
mikor kell bevenni a gyógyszereket, étkezés előtt,
után vagy közben.
• Vannak gyógyszerek, amelyekre rá van írva,
hogy fénytől védve tartandói Ezeket fiókban vagy
szekrényben tartsuk, hogy ne érje fény. Tartsuk be
azt a szabályt is, ha az van ráírva a gyógyszerre,
hogy hűvös helyen tartandó! A kanalas gyógyszerek
üvegére általában rá van írva, hogy használat előtt
felrázandó. Nem véletlenül van ráírva, hanem azért,
mert egyes gyógyadalékok az állásban leülepednek
az üveg aljára. így csak abban az esetiben hatásos,
ha fogyasztás előtt jól felrázzuk.
• Fontos teendő az is, hogy időnként ellenőriztes
sük a házipatikánkban lévő gyógyszereket. A gyógy
szertárakban szívesen vállalkoznak erre. A lejárt
gyógyszerek összetétele megváltozhat, és szedésük
súlyos következményekkel járhat. Jó módszer, ha a
megvásárolt gyógyszerek dobozára ráírjuk a vásárlás
dátumát és azt is, hogy milyen betegség gyógyításá
ra alkalmasak. Fontos! Dobjuk ki a gyógyszeres fi
ókban található régi, szétszóródott gyógyszereket,
mert nem tudjuk, hogy melyik mire való!
• A várandós nő rendszeresen ellenőriztesse foga
it, és lába kímélésére viseljen kismamacipőt.
• Figyelem! Az áldott állapotban lévő nőnek nem
szabad semmiféle gyógyszert beszedni, csak abban
az esetben, ha az orvos rendeli el.
• Nemcsak testileg, hanem lelkileg is fel kell ké
szülni a baba örömteli fogadására, amely esemény
az élet legszebb ajándéka!
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• Megszívlelendő tanács kismamáknak: Indiában
ősi beidegződések és hagyományok szerint él a
gyermek masszázs. Az anya rituális előírások szabá
lya szerint simítja, gyúrja, nyomkodja gyermeke tes
tét, hogy ellenállóvá, erőssé, széppé és boldogságra,
sikeres életre alkalmassá tegye. A simogató maszszázs közben az anya halkan beszél a gyermekhez
vagy suttogva mond kedves szavakat.
A masszírozás ideje: reggel ébredés után és este
elalvás előtt. A masszázshoz kókuszolajat használ
nak, de megteszi a babaolaj is. A tetőtől talpig törté
nő masszázs után következik a fürdetés testmeleg,
utána kissé frissebb vízben.
Indiában még mindig „divat" a bölcsődal, az esti
mese. Jó volna, ha a magyar anyák sem feledkezné
nek meg az esti mese és a bölcsődal áldásos hatásá
ról, a gyermek lelki egészsége érdekében.
• Az áldott állapotban lévő anyának vidéken még
napjainkban is sokszor tanácsolják: „Igyál egy kis
pálinkát, szép lesz a baba bőre". Óva intünk minden
várandós mamát, hogy megfogadja ezt a , jó szándé
kú" tanácsot. A baba bőre nem a pálinkától lesz
szép, hanem a vitamindús táplálkozástól, fűszer- és
zsírszegény, fehérjében, növényi rostokban, gyü
mölcsben gazdag étrendtől.
• A csecsemőt nem szabad mélykocsiban napoz
tatni, mert megszorul a levegő, nincs légmozgás és
hőgutát kaphat. Napoztatás közben a kicsit gyakran
kínáljuk meg limonádéval. Ne hagyjuk őt a napon
elaludni, mert akkor nem tudja sírásával vagy nyug
talanságával jelezni, hogy kellemetlen számára a na
pozás. Nyári hőségben a csecsemőt lombárnyékban
napoztassuk, mert a fa levelei is átengedik a nap jó
tékony sugarait.
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• A vádlottak padján: a dohány. Ha valaki „vád
iratot" akarna készíteni a dohány ellen, s abban leír
ná, hogy milyen nagy károkat okoz az emberek
egészségében, több kötetnyi vádiratanyag gyűlne
össze. És még mindig nem volna teljes, mert ponto
san még a statisztikai adatok tükrében sem lehet rá
mutatni a dohányzás döbbenetes romboló munkájára.
Néhány adat a „vádlott" származásáról, elterjedé
séről. A dohány (régebben: „aranylevél") az Újvilág
felfedezésekor Kolumbusz és társai révén került ős
hazájából, Dél- és Közép-Amerikából Európába.
Ezeken a vidékeken már a legrégibb időkben is szál
lott a dohány füstje az ég felé. A dohányt „szent fű
nek" nevezték, mert azt tartották, hogy a füst kap
csolatot teremt a menny és a föld, az istenek és az
emberek között. Európában az egyház és az állam
vezetői sokáig üldözték és büntették a dohányzót, a
sátán megszállottjának bélyegezték, aki a gyehenna
füstjét eregeti orrából-szájából.
Magyarországra a XVI. században került, sokan
hódoltak a „burnótozás", a „tubákolás", de legin
kább a pipázás élvezetének. Sokan hittek a dohány
gyógyító, csodatevő hatásában. A XIX. század kö
zepén feltűnt a cigaretta és sohasem látott sikert ara
tott, és ez sajnos a mai napig tart. Még annyit: az
1848-as forradalom véglegesen megszüntette a do
hányzási tilalmat.
Ma már közismert, milyen egészségromboló ha
tása van a dohányzásnak. A dohányzó ember önma
gát és környezetét súlyos egészségügyi veszélynek
teszi ki.
Nézzünk meg néhány tényt a dohány bűnlajstro
mából, amelyeket orvosok, kutatók, kémikusok be
bizonyítottak: A dohányban lévő nikotin lassan ölő
méreg. Ha növényvédő szerként használjuk a niko156

tint, a tárolóedényt halálfejes címkével látjuk el. A
cigaretta utolsó negyedének elszívása a legveszélye
sebb, mert a nikotin a cigaretta csikkjében szaporo
dik fel. A dohányzás káros szerepe a tüdőrák kiala
kulásában napjaiban már orvosilag bizonyított tény.
A cigaretta papírjának elégésekor olyan anyagok
keletkeznek, amelyek rákkeltő hatásúak. Az ajak- és
a gégerák ugyancsak a dohányosok között fordul elő
leggyakrabban. A szív- és érbetegségek kifejlődését
elősegíti a cigarettázás, valamint a nikotin hatására
rosszabbodik a végtagok vérellátása. Az idegrend
szer működését is károsan befolyásolja a dohányzás.
A szervezetbe kerülő nikotin hatására a legfinomabb
véredények: a hajszálerek szűkülnek össze.
Különösen súlyos következményekkel járhat és
két szervezetet károsít a dohányzás, ha terhes nő hó
dol ennek a szenvedélynek. A nikotin átjut a méhle
pényen, károsítja a védtelen magzatot!! „Passzív do
hányzó" lesz az újszülött, és az anyatejjel szívja ma
gában a nikotint, ha édesanyját az anyai hivatás sem
tudja annyira fegyelmezni, hogy lemondjon a do
hányzásról. A gyereke látja a kárát...
Sajnos az is dohányzónak számít, aki egyetlen ci
garettát sem szív el, de a környezetében dohányoz
nak, és beszívja a gyilkos füstöt. A kísérletek azt
igazolták, hogy a passzív dohányosok szervezetében
is magas nikotintartalom mutatható ki, ha hosszabb
ideig cigarettafüstös helyiségben tartózkodnak. A
legnagyobb kárt a fiatal szervezetben végzi a niko
tin, ezért a szülők szép szóval beszéljék le őket a do
hányzásról.
Figyelem! A dohányzásról AKARATERŐVEL le
lehet szokni. A patikákban is kaphatunk erre külön
böző termékeket.
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• És végül: Gyűjtsünk szeretet-pontokat (különö
sen idősebb korban). Mindenkinek vannak közeleb
bi, távolabbi rokonai, barátai, ismerősei, esetleg tár
sasági kapcsolatai, akik közel állnak a szívéhez. Ha
rossz a hangulatunk vagy depresszió vesz rajtunk
erőt, gondoljunk szeretettel azokra, akik szívünkhöz
közel állnak. Vagy csak egy személyre, aki közel áll
hozzánk. A szeretet érzése eltereli rossz gondolata
inkat. A szeretetpontok érzelmi életünk lehetőségei.
Idősebb korban - különösen, ha egyedül élünk -,
nagyon jó Hippokratész elve: a betegséget először
egészséges életmóddal kell gyógyítani (helyes táp
lálkozás, nyugalom friss levegő, mozgás), hiszen a
természet gyógyít, ha hagyjuk.
jó hatással van a közérzetünkre, ha kellemes ze
nét hallgatunk. Mozoghatunk, énekelhetünk, de még
táncolhatunk idősebb korban is.
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Szívküldi tanácsok
A reflexzónákat azért ajánlatos rendszeresen masszí
rozni, mert olyan tapasztalatok is vannak, hogy a
nemkívánatos elváltozások - pl. a ciszták - esetleg
visszafejlődhetnek. Egyes orvosi vélemények szerint
ugyanis, amit a szervezet önmagától épít, azt le is
bonthatja. Szervezetünknek van öngyógyító ereje.
Ha fáradt, kimerült vagy ideges vagyok, leülök
egy pár percre, igyekszem kikapcsolódni az élet zűr
zavarából. Lecsukom a szememet, a jobb kezem hü
velykujjával nyomás gyakorolok a bal tenyerem kö
zepére. Egy perc múlva mintha langyos „energiaeső"
hullna le rám a levegőből, olyan megnyugtató érzés
támad bennem. Néhány perc után ugyanezt a bal hü
velykujjammal végzem a jobb kezemen. Fantaszti
kus megnyugtató érzés költözik az egész testembe.
Nem biztos, hogy az első esetben elérjük a kívánt
hatást, de néhány napi gyakorlás után magunk is ta
pasztalhatjuk, hogy a módszer kitűnően működik.
Próbáljuk meg. Türelmesen.
Sokan félnek az őszi-téli-tavaszi időjárás meghű
léses időszakától. Megelőzésre rengeteg tanácsot
lehetne adni, de erre most nincs elég terjedelem. így
nagyon rövidre fogva mondani, azaz tanácsolnivalóm: együnk naponta legalább egy almát, egy kisebb
fej vörös (lila) hagymát és egy-két gerezd fokhagy
mát. Ezek az élelmiszerek vigyáznak ránk, és segítik
a szervezetünket a betegségek megelőzésében vagy
leküzdésében.
Én, ha három gyermekemből valamelyik náthás
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lett, összevágtam egy nagy fej vöröshagymát, három
gerezd fokhagymát, és egy tányérra téve belélegez
tettem illatukat a beteg gyermekemmel. Hamar túlju
tottak a náthán. Ennek a titka abban rejlik, hogy a
hagymából felszabaduló, kissé csípős illat kb. 35
cm-re elpusztítja a mikroorganizmusokat. A tudo
mányos kísérletek folytatása során rájöttek, hogy
ezek az illó vegyi anyagok a levegőn keresztül is
hatnak, mert ezeket az élőlények felveszik, tehát tu
lajdonképpen a légkör gyógyító „vitaminjai". (Ter
mészetesen a hagymának sokféle gyógyító hatása
van, amelyekre most nincs lehetőség kitérni.)
A fokhagymát „magyar ginzengnek" is tartják,
annyi gyógyhatása van. A fokhagymáról már a leg
régebbi iratokban is találunk feljegyzést.
Ebers papiruszai szerint időszámításunk előtt
190-ben fokhagymát, hagymát és retket osztogattak
az egyiptomi piramisépítőknek a ragályos betegsé
gek megelőzésére.
A római katonák mindennapi élelmükhöz kapták,
hogy egészségesebbek legyenek. Plinius azt is meg
írta, hogy szent növény volt a régi Egyiptomban,
mert amikor esküt tettek, fokhagymát tartottak a ke
zükben. Az ókorban 61 különféle betegség gyógyítá
sára ajánlották a fokhagymát, emellett még poten
cianövelő hatást is tulajdonítottak neki.
Sokszor előfordul, hogy meghűlés esetén a fejben
lerakódott váladék nem tud kitisztulni. Ebben az
esetben erős tormát reszeljünk le, és azt szagolja a
beteg. Orra, könnye folyik ettől, és megindul a vála
dék kiürülése.
Ha a beteg tüdejében nehezen felszakadó váladék
van, próbáljuk meg hagymateával itatni. Hatásos
házi gyógymód. Készítése: két evőkanál kristálycuk
rot pirítsunk meg (karamell), és engedjük fel vízzel,
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majd főzzünk bele egy nagy fej vöröshagymát héjá
val együtt. Kortyolgasson belőle a beteg egész nap,
ez sokat segíthet.
Ha megfázás esetén a betegnek fáj a torka, ősi
természetgyógyászati recept szerint fejeskáposzta
levelét kell vele etetni, nyersen. A káposztát alapo
san meg kell rágni, majd le lehet nyelni, de ha ezt
nem akarja a beteg, akkor csak a levét szívja ki, úgy
is hamarosan meggyógyul a torokfájása. Hamarabb
segít a káposztakúra, ha egyidejűleg Kneippmódszer szerint állott vizes ruhával bekötjük a nya
kat, a borogatás óránként cseréljük le.
Gyerekeknek minden időszakban hasznos lehet,
ha a tízórai mellé (vagy vacsora után) adunk egy
sárgarépát. A rágás jót tesz a fogaknak, a sárgarépá
ban található karotin pedig az ételekben lévő zsír
hatására átalakul A-vitaminná, amelyre nagy szük
sége van nemcsak a gyermeknek, hanem, a felnőt
teknek is.
A gyógyszertárakban, Herbáriánál, Fitotékákban
sokféle táplálékkiegészítő, vitaminokat, ásványi
anyagokat, nyomelemet tartalmazó készítmény van,
ne sajnáljuk rá a pénzt, vásároljuk meg, talán fekete
kávé, alkohol vagy cigaretta helyett is.
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Érdemes megszívlelni
A félelem, az irigység a féltékenység, a bosszú, a
gyűlölet mint negatív erő, bumerángként hat vissza
ránk. így önmagunkban okozunk károsodást!
A jóindulat, a segítőkézség, az alkotóerő, a ked
vesség, mint pozitív energia, visszacsatolásként
minket is feltölt!
Legerősebb energiaforrásunk: a szeretet. Ehhez
természetesen hozzátartozik önmagunk szeretete. M.
Scott Peck a szeretetet a következőképpen határozza
meg: hajlandóság az én-kiterjesztésre saját és mások
lelki fejlődésének elősegítése érdekében.
A testi-lelki egészség útját, a követendő magatar
tást a következőképpen fogalmazta meg Edgár
Cayce, a múlt század elejének léleklátó gyógyítója:
Credo
Nyisdfel a szemed,
lásd meg, hová tartozol:
örököse vagy-e a teremtő Oserőnek!
Ehhez képest formáld meg életprogramodat!
Dolgozz a céljaidért!
Légy aktív, türelmes,
szerető és optimista!
Hagyd az eredményt a Teremtőre!
Soha ne kerüld ki a problémákat lásd meg bennük a lehetőséget!
Légy a jónak, az örömnek,
a szépségnek a közvetítője,
sugározd át embertársaidra!
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V. rész
Olvasói levelek
B. Edina: Megvallom őszintén, hogy azelőtt nem
hittem a természetgyógyászati „hókuszpókuszok
ban". Pedig sokat hallottam az egyes módszerekről,
de csak mosolyogtam azon, hogy milyen hiszéke
nyek az emberek. Bedőlnek ilyen dolgoknak.
Kb. két és fél éve kezdődött nálam a sokszor ki
bírhatatlan fejfájás. Bekapkodtam a fájdalomcsillapí
tókat, hogy dolgozni tudjak, így ideig-óráig csökkent
vagy elmúlt a fejfájás, de mindig visszatért. Egyre
jobban idegesített, mert bármikor, bárhol, minden
előzmény nélkül egyszer csak elkezdett fájni a fejem
annyira, hogy sokszor úgy éreztem, megbolondulok.
Volt olyan eset is, elég gyakran, amikor nem tudtam
dolgozni, nem tudtam ellátni a családomat, le kellett
feküdnöm. Kibírhatatlan volt.
Talán a legrosszabb ezenkívül mégis az volt,
hogy férjem, aki eleinte nagyon sajnált fájdalmaim
miatt, egyre türelmetlenebb lett, ha hazajött és látta,
hogy fekszem, nincs kész az ebéd, a sok mosatlan ott
van a mosogatóban, és őszintén leírom, az sem tet
szett neki, hogy éjszakai közeledését is egyre gyak
rabban visszautasítottam, mert fájt a fejem. Ezt már
kezdte megunni, egyre sűrűbben történtek közöttünk
nézeteltérések, pedig azelőtt irigylésre méltó szere
tetben éltünk.
Férjem betegségem alatt többször mondta, elő
ször gyengéden, majd egyre erősebb hangon, sőt,
durván: „Menj el orvoshoz, vizsgáltasd ki magad,
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mert ez így nem mehet tovább. Örökké beteg vagy."
Én is azt éreztem, hogy tenni kell valamit.
Elmentem több orvoshoz, szedtem a félmaroknyi
gyógyszert, amit felírtak, mikor mit. A fejfájás min
dig visszajött, sőt, sokszor a szemeim is bepirosod
tak, borzasztó ingerült lettem a tehetetlenségem mi
att. Mit tegyek? Hová forduljak segítségért, hiszen
már olyan sok orvosnál jártam. Kivizsgáltak, nem
találtak semmi szervi okát a fejfájásomnak. Nagyon
szenvedtem, és sokszor az egész életem oly kritikus
sá vált, hogy már élni sem volt kedvem.
Egyszer találkoztam egy régi iskolatársnőmmel,
aki látta rajtam, hogy rossz állapotban vagyok, kari
kásak a szemeim, arcomon is látszott a kínzó fejfájás
nyoma.
- Mi bajod? - kérdezte tőlem.
- Már több mint két éve fáj a fejem. Persze nem
mindig, de akkor nagyon. El vagyok keseredve, za
var a munkámban, és természetesen a férjem is egy
re nehezebben viseli a gyakori fejfájásommal kap
csolatos ingerlékenységemet.
Iskolatársnőm biztatott: - Te, van nekem egy jó
könyvem a talpmasszázsról, próbáld ki. Biztosan
segít a gyógyulásban. Elviszem majd neked.
Pár nap múlva tényleg eljött, és odaadta az Ön
először megjelent könyvét. - Próbáld ki! - biztatott.
Nem nagy lelkesedéssel, de mégis elolvastam a
könyvet, és felkeltette érdeklődésemet. Megpróbá
lom! - határoztam el. Lelkiismeretesen masszíroz
tam a talpamat, egy idő után ritkábban jelentkeztek a
fejfájások, és enyhébb volt a fájdalom. A kedélyem
is megváltozott. Bizakodó lettem. Ma már csak na
gyon ritkán jön elő a fejfájásom, a családi életem is
rendbejött, és most már újra szép a világ! Köszönöm.
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V. Erzsébet: 18 éves diáklány vagyok, és már
sokat szenvedtem az életben. Én ugyanis gátlásos,
izzadó kezű, kevés beszédű lány vagyok, idegessé
gemben rágom a szám szélét, és azonnal elpirulok,
ha úgy érzem, hogy valami kis hibát csináltam az
iskolában vagy otthon.
Az iskolában ezért sokan megmosolyognak, az
előtt csúfoltak. Hiába mondta édesanyám és édes
apám, hogy ne törődjek a csúfolásokkal. Engem bán
tott, és este, amikor lefeküdtem, nagyon nehezen
aludtam el.
Mindig visszapergettem az általam negatívnak
tartott eseményeket, gondolataimban tovább éltek
bennem. Forgolódtam az ágyban, és ha el is aludtam
néhány órára, többször felriadtam.
Édesanyámnak sokat panaszkodtam, hogy nem
tudok aludni, de az igazat, hogy rossz gondolataim
miatt nem tudok elaludni, azt mégsem mondtam el,
mert szégyelltem. Arra gondoltam, hogy az egész
családom (két öcsém és egy bátyám van) erről fog
nak beszélni, és meg sem értik, milyen gondokkal
küzdök, hiszen ők sokat sortoló, magabiztos gyere
kek. Édesanyám, amikor elvitt orvoshoz, azt mond
ta, hogy az orvos biztosan megtalálja a bajomat,
hogy miért nem tudok elaludni.
Az orvos nagyon kedves volt, megvizsgált, de
semmi különösebb szervi bajt nem talált a vizsgálat
során, azt mondta, ez tulajdonképpen ilyen korban
sokszor elő szokott fordulni fiatal lányoknál. Irt
gyenge nyugtatót, és azt mondta, hogy lefekvés előtt
néhány percig sétáljak a friss levegőn, végezzek né
hány tornagyakorlatot, és vegyek be egy szemet a
gyógyszerből. Néha elaludtam a gyógyszertől, néha
még azzal sem tudtam elaludni. Már annyira kínzott
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ez az állapot, a kialvatlanság, hogy az óra alatt az
iskolában elbóbiskoltam.
Hát az volt még igazán borzasztó, mert az egyik
lány észrevette, hogy lecsukódnak a szemeim, és
elvigyorogta magát. Szünetben aztán híre ment,
hogy az Erzsike óra alatt aludja ki magát. Aki hallot
ta, az formálisan röhögött rajtam.
Én nem bírtam tovább, őszintén elmondtam édes
anyámnak, hogy mi a bajom. Kinek mondtam volna
el, hiszen az iskolában nem volt barátnőm, bár néha
azért egészen jól kijöttem a társaimmal.
Néhány nap múlva édesanyám este azt mondta: Biztosan rendbe fogsz jönni. Majd meglátod. Csi
náld meg, amit a doktor úr mondott, és én pedig,
amikor lefekszel, megmasszírozom a talpadat. Sze
reztem egy jó könyvet, ebből mindent megtanultam,
amit tudni kell erről.
Hirtelen azt gondoltam, hogy anyám viccel ve
lem, talán nem is értette meg, amit mondtam, hogy
ez nekem milyen rossz. Hát még az anyám sem ért
meg engem! - forrt bennem az indulat. De mégsem
szóltam, hiszen nagyon szerettük egymást. Szót fo
gadtam neki, és amikor lefeküdtem, ő elkezdte fi
noman masszírozni a talpam, a könyvben lévő ref
lexzónák szerint. Érdekes. Olyan megnyugtató érzés
szállt belém. Anyám simogató masszírozása egyre
jobban megnyugtatta az idegeimet, és amikor abba
hagyta, jó éjszakát kívánt, megcsókolta a homloko
mat, hamarosan elaludtam. És jól aludtam.
Másnap a szokottnál frissebben ébredtem fel. A
masszírozás minden este ugyanígy megtörtént, és
valahogy talán az önbizalmam is jobb lett. Vidáman
mentem az iskolába, vidáman köszöntem, és a társa
im is észrevették, hogy valami jó történt velem. Ba
rátkozni kezdtek velem. Az egyik fiű, aki titokban
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tetszett nekem, azt mondta: - Te, Erzsi, te egészen
kikupálódtál, csinos lány lett belőled.
Nagyon boldog voltam. Ma már nem szedek alta
tót, nyugodtan alszom, igaz, édesanyám még mindig
megmasszírozza a talpamat, most már nem az ágy
ban, hanem például tévénézés közben. Most már
nyugodtan alszom, köszönhetem édesanyámnak és a
Katalin néni könyvének, amelyből megtanult rendbe
hozni engem. Köszönöm, Katalin néni. Elárulom,
hogy most is előfordul, hogy nem tudok aludni, de
most más okból. Szerelmes vagyok, és ez nagyon jó.
H. Géza: Még csak 5s éves vagyok, de már egy
pár éve elég sok fizikai problémám volt, amely na
gyon levertté tett. Megöregedtem? - kérdeztem ön
magamtól. Jól nézek ki. Már a szexhez sincs ked
vem, és ha néha volna, akkor sem mindig sikerül
teljesítenem. Akkor inkább nem is próbálkoztam.
Hát így piszok rossz élni. A feleségem türelmesen
biztatott: - Ne idegeskedj, majd meggyógyulsz.
Valami iszonyatos lelki nyomás ereszkedett rám.
Fájt a derekam, néha a nyakam, a lábaim végig, úgy
éreztem, lépni sincs erőm, de nincs is hozzá kedvem.
Szerencsére vállalkozó vagyok, így nem kellett na
ponta dolgozni mennem, de hát ez így nem élet. Sok
pénzembe került, amíg az sztk és a privát orvosok
kivizsgáltak, de semmi olyan komoly okot nem ta
láltak, ami indokolta volna ezt az állapotot. Persze
ötven év után előfordul, hogy baj van egy kicsit az
erekkel, eltiltottak a dohányzástól, gyógyfürdőt írtak
elő és gyógymasszázs. Ezek egy-egy időre javítottak
az állapotomon, de végleges gyógyulást nem ered
ményeztek.
A fürdőben összebarátkoztam egy sorstárssal, aki
elmondta, hogy most új gyógyulási módszert kezd
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el, mert egy beteg barátja meggyógyult a módszer
től. Ez pedig a talpmasszázs.
Nekem rémlett valami a talpmasszázsról, a tévé
ben is láttam néhány bemutatót, de őszintén szólva,
nem érdekelt. Most azonban elgondolkoztam ezen,
és hazafelé bementem egy könyvesboltba, és kértem
egy olyan könyvet, ami a talpmasszázsról szól.
Megvettem, hazavittem, és olvasni kezdtem. Őszinte
leszek. Nem volt türelmem kibogozni azt a sok min
dent, amit erről tudni kellene, hogy kezeljem ma
gam. Ahhoz sem volt kedvem, hogy természet
gyógyászhoz járjak a kezelésekre, nem tudom én,
hányszor. Kedvetlenül feltettem a polcra a könyvet.
Legközelebb elmondtam a fürdőtársamnak, hogy
nincs türelmem végigbogarászni a valag könyvet,
hogy mit kellene tennem, mire kell vigyáznom, mit
hogyan masszírozzak stb. Lehet, hogy buta vagyok,
nem értem, de ehhez nekem nincs kedvem. Ekkor a
fürdőtársam ajánlotta az írónő könyvének megvásár
lását, amelyből a lényeget lehet elsajátítani, és az a
legnagyobb segítség, hogy minden nyavalyára meg
van adva, hogy milyen reflexpontokat kell masszí
rozni. Szóval röviden, velősen és érthetően. Szeren
csére megkaptam a könyvet, azóta masszírozom a
talpamat. Igen jó időpont az esti tévénézés. Merem
mondani, hogy sokkal jobban érzem magam. Pedig
még csak két-három hónapja masszírozom a talpa
mat. Ugyanígy van a fürdőtársam is. így már vidá
man lubickolunk a gyógyvízben - és ami a legfőbb,
a házastársi kötelezettségemnek is eleget tudok ten
ni. Elnézést kérek ezért a bizalmas mondatért, de
örömömben írtam le. Sok sikert a továbbiakban az
írónőnek és kitűnő könyvének. Gratulálok.
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J. Magdolna: Ne haragudjon, hogy írásommal
zavarom, de úgy érzem, meg kell írnom, hogy mi
lyen sokat segített nekem a talpmasszázs, amiről a
könyvében olvastam. 54 éves vagyok, sokat dolgo
zom és dolgoztam, mert egyedül neveltem fel lá
nyomat és fiamat. Most meg az unokáimat segítem
nevelni anyagilag, mert a fiam munkanélküli, a lá
nyom gyesen van, tehát mind a két családomban
csak egy kereső van. Én már túl vagyok a női kor
lezárásán, idegileg ez a folyamat is nagyon megviselt.
Egy idő óta észrevettem, hogy arcomban, lábaim
ban, kezeimben, meg egyéb testrészemen az idegek
a bőröm alatt rángatóznak. Nem tudom, hogy helye
sen írom-e le, de kívülről is látható volt az idegeim
rángatózása. Például, ha az üzletemben a vásárlókkal
foglalkoztam, éreztem, hogy az arcbőröm láthatóan
rángatózik, szégyelltem és zavarban voltam. Mit
csináljak? Időnként valamilyen indokkal kiszalad
tam a mosdóba, néztem a tükörben, hogy tényleg
látszik az arcomon a rángatózás? Tényleg látszott.
Az nem is zavart annyira, ha a lábszáramban érez
tem ezt a különös mozgást, vagy a testem bármely
részén, de a munkámban nagyon zavart. Kínosan
éreztem magam, ha a vevő azt látta rajtam, hogy vib
rálnak az egyes izmok az arcomon.
Na, ez így nem megy tovább, szaladtam fühözfához, vagyis orvosokhoz és természetgyógyászok
hoz is. Mindenáron meg akartam gyógyulni. Hát
hogyne, amikor úgy éreztem, már nem tudok dol
gozni, nem nevettetem ki magam. Láttam ugyanis,
hogy beszélgetés közben, amikor üzleti ügyekkel
foglalkoztam, a vevő arcán mosoly futott át, amikor
észrevette, hogy arcomon táncot járnak az idegeim.
Ez nem egyszer fordult elő.
Az akupunktúra ideig-óráig segített, de újra elő169

jött az idegrángás. De nem is tudtam időt szakítani
elég nehéz családi körülményeim között arra, hogy
eljárjak a természetgyógyászhoz akupunktúrára. Va
laki aztán ajánlotta a talp masszázst. Oda is elmen
tem. Néhányszor megmasszíroztattam a lábam, és
jót tett. Viszont nem tudom fizetni a rendszeres
masszírozás költségeit. Ezért örültem nagyon, ami
kor az Ön könyvére rátaláltam, és az ott olvasott,
közérthető utasítások, leírások alapján én masszíro
zom a talpamat. Teljes sikerrel, sőt, most már én va
gyok a család „orvosa", és ha valakinek valami baja
van, akkor masszírozással segítek gyógyulni. Ter
mészetesen betartom azt, hogy ha valakinek valami
komolyabb baja van, orvoshoz fordulunk. Itt jut
eszembe, hogy ezt a masszírozást megbeszéltem a
háziorvosunkkal, és ő is jó módszernek tartja, de fi
gyelmeztetett arra, hogy a masszírozás szabályait
pontosan tartsam be. Kedves Katalin, köszönöm
Magának a könyvet, mert sokat segített rajtunk.
Özv. N. Lászlóné írja: Idős, nyugdíjas asszony
vagyok. A nyugdíjam nagyon kevés, ezért nem tu
dom az orvosságokat megvenni, amiket az orvos fel
ír nekem. Meg félek a gyógyszerek mellékhatásaitól
is. A legtöbb gyógyszernek igen sok mellékhatása
van. Ezektől félek.
Ezért szívesen gyógyítom magamat olyan termé
szetgyógyászati módszerekkel, amelyet a tisztelt
írónő leírt. Idősebb korban már minden nap jelent
kezik az itt fáj, ott fáj, amíg nincs nagy baj, megpró
bálom magamat kezelni. Azt szeretem a könyvében,
hogy olyan világosan leírja a teendőket, amit ilyen
egyszerű öregasszony is meg tud érteni. Körülbelül
három hete végzem a kezeléseket a magas vérnyo
másomra (természetesen gyógyszert is szedek), de
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most kevesebb gyógyszer is elég. Kevés pénzemből
vettem egy vérnyomásmérőt. A folytonos idegeske
désem is csillapodott. Köszönöm, kedves írónő, és
kívánom, hogy még sok ilyen hasznos könyvet írjon
a szegény betegnek. A kedvem is jobb. Köszönöm.
V. Csilla: Még csak 16 éves vagyok, de máris
sok egészségügyi problémám van. Örökös fejfájás
gyötör, a kezeim nedvesek, sokszor a lábaim is na
gyon izzadnak. A Katalin néni könyvét édesanyám
könyvespolcán találtam, és belenéztem. Gondoltam,
kipróbálom a benne leírtakat. Most még csak pár nap
telt el, de a fejfájásom máris csökkent. A kezem, lá
bam izzadása még nem. Gondolom, ennek gyógyítá
sa hosszabb időt igényel. Szorgalmasan végzem
majd a leírt pontok kezelését, remélem, sokkal job
ban leszek, mert így elég nehéz tanulni. Lehet, hogy
még írok Katalin néninek, és beszámolok gyógyulá
somról. Remélem, hogy jót írhatok majd.
Bné Ágnes: Köszönöm a könyvben leírtakat. So
kat tanultam belőle. Különösen a kismamákra vo
natkozó dolgok ragadtak meg, mivel hét hónapos
kisbabám van. Most már én is rendszeresen fogom a
babát masszírozni, hogy egészséges, erős legyen. És
a férjemnek nem engedem meg, hogy dohányozzon
a lakásban. Legjobb volna, ha le tudna szokni a do
hányzásról. Talán a kicsi kedvéért le tudom szoktat
ni a dohányzásról. Úgy tudom, patikában kapható
valamilyen leszoktató szer, most már jobban utána
érdeklődöm a leszokási lehetőségeknek. Köszönöm
az érdekes, tanulságos könyvet.
R. Zoltán: Nagyon érdekesnek tartom a fülterá
piát, amelyről eddig még nem is hallottam. Nyugdí171

jas ember vagyok, ráérek magammal törődni. A fele
ségem először kinevetett, amikor elkezdtem masszí
rozni a füleimet, én meg bosszankodtam, hogy miért
nevet ki. Pár hét után kezdtem érezni a masszírozás
jó hatását, most már a feleségem is követi a példá
mat, és örül, hogy a nevetésével nem vette el a ked
vemet a masszírozástól. A tévénézés alatt hol a fü
lünket masszírozzuk, hogy a kezünket, sokszor jókat
nevetünk ezen. De használ a masszírozás, és ez a jó.
Köszönjük a tanácsokat.
G. Károlyné: Kedves írónő! Ne haragudjon,
hogy soraimmal zavarom, de meg akarom köszönni
Önnek a könyvet, amelyből igen sokat tanultam, és a
leírt akupresszúrás kezeléseket csinálom. Sajnos na
gyon rossz egészségi állapotban vagyok, és marok
számra kellene gyógyszert szednem, de nem bírja a
gyomrom. Meg egyik-másiktól kiütéseket is kapok.
Sokat hallottam a természetgyógyászatról, meg a
tévében is nézem az előadásokat, de nagyon fájnak a
lábaim, nem tudok elmenni a természetgyógyászhoz,
meg pénzem sincs rá. Sokat panaszkodtam a rokona
imnak, néhány hete az unokám lepett meg az Ön
könyvével.
Én boldog vagyok, mert alaposan áttanulmányoz
tam a könyvét, és sok hasznos tanácsot találtam ben
ne, amelyeket alkalmazok is. Mint a mesében, cso
dák csodájára, sokkal jobban vagyok kevesebb
gyógyszer szedése mellett. Pedig azt hittem, életem
végéig kell szednem ezt rengeteg gyógyszert, amely
már talán nem is gyógyított, hanem a sok mellékha
tása megbetegített. Tessék elképzelni, megbeszéltem
a kezelőorvosommal is azt, hogy megpróbálom az
Ön által leírt kezelési módszereket is alkalmazni, és
a legnagyobb csodálkozásomra az orvos is helyesel172

te. Nem nevetett ki, nem mondta, hogy nevetséges
dolog ilyen természetgyógyászati kezelések alkal
mazása. Sőt, biztatott arra, hogy rendszeresen vé
gezzem a masszírozásokat. Örültem, hogy ilyen jó
orvosom van, és annak is, hogy megkaptam az Ön
könyvét, és jobban vagyok. Köszönöm, remélem,
még olvashatok Öntől ilyen hasznos könyvet.
K. Györgyné: Elnézést kérek a zavarásért, de
meg akarom írni, hogy jó szolgálatot tett nekünk a
könyvének elolvasása, kedves írónő. Ugyanis 15
éves fiammal alig lehet bírni, olyan ideges, sokszor
elviselhetetlen a viselkedése, morog, visszafelesel,
türelmetlenül válaszolgat, kapkod, az is előfordul,
hogy remeg a keze. Egészen elkeserít, hogy mi lesz,
ha felnő, ha most már ilyen ideges.
Elvittem orvoshoz, aki idegcsillapítókat írt fel, és
friss levegőn végzett sportot, vitamindús táplálko
zást javasolt. A gyógyszertől némileg nyugodtabb
lett a fiam, de én arra gondoltam, mi lesz a fiamból,
ha már most, ilyen fiatal korban idegcsillapítókat
kell szednie. A szomszédasszonyom tanácsára - aki
nagy híve a természetgyógyászatnak - elmentein a
könyvesboltba, és megvásároltam az Ön könyvét,
amelynek nagyok örülök. Sok érdekes és hasznos
dolgot olvastam benne, és most már alkalmazom is.
Komolyan beszélgettem ezekről a dolgokról a fi
ammal, kértem, hogy figyelmesen olvassa el a köny
vet. A legnagyobb meglepetésemre ő is jó ötletnek
találta a házi akupresszúrás kezelések alkalmazását.
Már azt is eredménynek tartom, hogy hajlandó volt
elolvasni a könyvet, de az még jobb, hogy hisz a ke
zelés eredményében, és csinálja is a kezeléseket. Azt
mondja, jobban érzi magát, és már nem olyan feszült
belül, és nem olyan ideges. Én is látom a viselkedé173

sén a javulást, és nagyon örülök ennek. Ezt az örömet
szerettem volna megosztani Önnel, kedves írónő, kö
szönöm a könyvét, és sok sikert kívánok a jövőben is.
S. Simon: Én egy morgós, öreg vénember va
gyok, a családom sokszor elviselhetetlennek tart.
Nem tehetek arról, hogy mindig valami belső fe
szültséget érzek, ami különösen télen van, amikor az
idő borús, korán sötétedik. Sokszor unatkozom,
nyugdíjas vagyok, nem tudom mivel eltölteni az
időmet. Bevallom, nem szívesen segítek a háztartási
munkában. Az az asszony dolga. Kapok is ezért elég
szidást a feleségemtől. Sokszor saját magamat is
idegesítem a viselkedésemmel. Hihető ez? A felesé
gem meglepett az Ön könyvével, és azzal adta át: Na
kezeld magad, legalább lesz rendszeres elfoglaltsá
god. Nevetve mondta, de azt hiszem, komolyan
gondolta. Persze, mi azért jól megvagyunk, hiszen
már 41 éve élünk együtt. Mióta megkaptam a köny
vet, tényleg kipróbáltam az abban leírt kezeléseket,
különösen a vérnyomásomat sikerült csökkenteni, és
azóta nem is vagyok olyan feszült. A feleségem is
mondja, de jó, hogy kevesebbet morogsz. Nagyon jó
a könyve, írónő, nekem és a feleségemnek is használ
a javulás. Most már ő is alkalmaz egy-két módszert,
és dicséri az írónőt.
F. Irén: Sokat gyötör a migrén. Olyankor káprá
zik a szemem, rosszul vagyok, a kibírhatatlan fejfá
jás miatt dolgozni sem tudok. Pedig a főnököm na
gyon szigorú, talán túl szigorú. A múltkor megje
gyezte: Irénke, magának mindig fáj a feje. Hibákat
csinál a munkájában. Nem lesz ez így jó.
Engem nagyon megrémített, mert a cégemnél az a
rémhír járja, hogy leépítés lesz. Negyvenöt éves va174

gyok, ha elküldenének, nem tudom, hol tudnék elhe
lyezkedni. Egyedül vagyok, a lakásom rezsijét egye
dül fizetem, mi lesz, ha elküldenek. Bár a főnököm
nem rosszindulatú ember, különösebb jó kapcsola
tom sincs vele, de abból igaza van, ha fáj a fejem,
migrénem van, figyelmetlenül dolgozom, és hibát
követek el a munkámban.
Mivel egyedül élek, nem sietek haza, szívesen
töltöm el az időmet a könyvesboltokban. így akad
tam rá az Ön könyvére, kedves írónő. Belelapoztam,
és azonnal vittem a pénztárhoz, mert láttam a fejfá
jás, migrén esetén alkalmazható akupresszúrás keze
lést, de a többi kezelések is érdekeltek, m'ert a vér
nyomásom is ingadozik. Ezt a könyvet mintha ne
kem írta volna az írónő, olyan sok hasznos dolgot
olvastam benne. Többek között azt is elhatároztam,
hogy leszokom a dohányzásról. Nem dohányzom
sokat, de mégis félek a dohányzásból eredő betegsé
gektől, a tüdőráktól.
Ki fog engem ápolni, ha beteg leszek? Hiszen
egyedül vagyok, rokonaim vidéken élnek. És külön
ben is, mindenkinek megvan a maga dolga-baja. Én
csak teher lennék a rokonaimnak is.
Na de elnézést kérek, hogy ilyen sokáig feltartot
tam, és a lényeget még nem is írtam. Jól vagyok, a
migrénes fejfájás egyre kevesebbszer kínoz, és vala
hogy többet mosolygok a főnökre is.
Ő is kedvesebb hozzám. Valami remény van ben
nem és nyugalom. Köszönöm Önnek.
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