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Kedves Olvasó!

Nagyon köszönöm, hogy letöltötted az oldalamról ezt az e-könyvet. Igazán megtisztelsz vele!

Szeretnék neked átadni néhány tapasztalatot az életmódváltással kapcsolatban és néhány igen 
megdöbbentő információt is, amit előző munkám során szereztem. Többek között ezek miatt a 
tapasztalataim miatt kezdtem változtatni életemen, ami azóta is folyamatosan változik.

Hiszen az életben csak egy valami biztos és állandó, a változás! :-)

Fontos kérdésed lehet, hogy továbbíthatod-e barátaid, ismerőseid számára ezt az anyagot?

Arra szeretnélek kérni, hogy ha neked megtetszik ez az írás, inkább továbbítsd számukra a 
www.alelekillata.hu oldal  elérhetőségét,  mint  magát  a  fájlt.  Innen  ingyen  letölthetik.  Ne 
felejtsd,  hogy  az  oldalon  folyamatosan  meg  fognak  jelenni  olyan  írások,  információk, 
módszerek és receptek, ami segít a szemléletváltásban, életed jobbá tételében. Nem tudhatod, 
hátha éppen ezzel segítesz nekik. És nem utolsó sorban ez az anyag is frissülni fog, illetve 
más anyagok is kerülnek az oldalra, ami érdekes lehet számotokra.

Ha szeretnéd felhasználni, bátran tedd meg, de kérlek, jelöld meg a forrást is, amelyben a 
nevem és a weboldalam címe szerepel.

Köszönöm előre is, hogy megtiszteled a munkámat.

Kérlek vedd figyelembe, hogy az általam leírt módszerek semmiképpen nem helyettesítik az 
orvosi  felügyeletet  és  ellátást,  ezért  ha  bármilyen  betegségben  szenvedsz,  ne  felejts  el 
konzultálni orvosoddal.

A természetes módszereknek a megelőzésben van nagy szerepük, így minél hamarabb térünk 
vissza a természethez, annál teljesebb életet élhetünk.

Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy az anyagban szereplő honlapok tulajdonosaival nem 
állok kapcsolatban. (Kivéve a sajátommal, aki pedig én vagyok.) :-) Ezeket a honlapokat azért 
ajánlom,  mert  ötletesnek  és  praktikusnak  találom  a  tartalmakat,  amiket  közölnek.  Saját 
felelősségre használd őket!

Szeretnélek  bátorítani,  buzdítani,  hogy magadon  és  a  saját  világodon  változtass.  Valóban 
csodálatos  élményekre  tehetsz  szert.  A  lehetőségek  tárháza  végtelen!  Az  Univerzum 
mindenben támogat minket!  Ezért érdemes inkább az előremutató, hosszú távú, pozitívabb 
megoldásokat választanunk. :-)

Sok szeretettel,

Kökény Réka

2

http://www.alelekillata.hu/
http://www.alelekillata.hu/


www.alelekillata.hu

Tartalomjegyzék

Mi van az ételeinkkel?................................................................................................................4
Mákolaj.....................................................................................................................7
Ligetszépe olaj..........................................................................................................8
Lenmag olaj..............................................................................................................8
Hogyan szedheted:...................................................................................................9

Méregtelenítés.............................................................................................................................9
Hogy méregtelenít a test és a lélek?..........................................................................................11

Tüdőn keresztül...............................................................................................................11
Bőrön keresztül................................................................................................................11

Sport.......................................................................................................................11
Kapcsolódó oldalak!...............................................................................................12
Bőrradír..................................................................................................................12
Sófürdő...................................................................................................................13

Mivel méregtelenítünk még? A vizelettel........................................................................14
Víz..........................................................................................................................14
Almaecet.................................................................................................................16
Citromos víz...........................................................................................................16
Frissen préselt levek - Juice...................................................................................17

Méregtelenítés széklettel.................................................................................................17
Zöld smoothie.........................................................................................................18

Pszichés, mentális, lelki méregtelenítés...........................................................................19

3

http://www.alelekillata.hu/


www.alelekillata.hu

Mi van az ételeinkkel?

Néha az az érzésem,  hogy most  már  egy kicsit  sokat  beszélünk a táplálkozásról.  Sokféle 
táplálkozási  irányzat  van  és  mindegyik  cikkek  tömkelegét  publikálja  tudományos 
kísérletekkel alátámasztva, hogy miért az ő táplálkozási metódusa a megfelelő.

Sok  évvel  ezelőtt,  amikor  én  is  belefutottam  az  újhullámos  nézetek  kellős  közepébe, 
rengeteget  olvastam  a  témában.  Megismerkedtem  különféle  irányzatokkal.  Próbálkoztam 
mindenfélével. Rengeteg időt töltöttem a bio élelmiszerek beszerzésével.

Aztán kifáradtam.  Mindenki mondta a magáét. Volt, aki a makrobiotikára esküdött, volt aki 
a nyers kosztot pártolta vagy a mazdaznant vagy a Hay-féle elválasztó étrendet. És megannyi 
étrend képviselője mind-mind fújták a magukét. Most éppen a Paleolit a divat. De minden 
étrend valamelyest megosztja a közvéleményt.

Hosszas töprengések, próbálkozások és kudarcok után rájöttem, hogy ennek számomra semmi 
értelme. Mert persze a görcsös akarás, soha nem hozta meg az eredményét. Lefogytam, aztán 
duplán visszahíztam mindent. Gondolom, számodra is ismerős a yo-yo diéta effektus.

Hol hát az igazság, mit lehet tenni ebben az információ özönben egy olyan embernek, aki 
szeretné támogatni a saját és a családja egészségét?

Végül eljutottam odáig, hogy azokat a módszereket, megoldásokatt kell megtalálnom, amiket 
képes vagyok beillesztenni a mindennapjaimba és a tudatomba, tehát meg is tudom valósítani. 
Én a magam számára megfogalmaztam néhány főbb szempontot:

Egészségi állapot. 
Mit tudsz a saját szervezeted működéséről?  Milyen a genetikai  örökséged? Milyen 
betegségek fordulnak elő a családodban? Vannak-e már diagnosztizált krónikus vagy 
akut betegségeid? Például egy anyagcsere betegségnél, mint a cukorbetegség nagyon 
fontos lehet, hogy mit eszel, milyen rendszerességgel, mozogsz-e eleget, de köszvény 
mellett sem lehet akárhogy élni és még sorolhatnám.

Emellé jönnek az életmód és környezeti szempontok. 
Hol  élsz,  milyen  a  családi  állapotod,  milyen  munkát  végzel,  milyen  a  napirended, 
milyen érdeklődésű vagy, stb.

Lelki beállítottság, személyiség.
Azt hiszem, a lelkiek nagyon nagy szerepet játszanak az egészséges életvitelben és azt 
veszem észre, hogy ezt hanyagoljuk el talán a legjobban. Sok yo-yo szindrómás azt 
csinálja, hogy nagy erőkkel nekikezd a diétának, kiéhezteti magát, lefogy valamennyit, 
aztán egyszer csak kirobban és teleeszi magát. Adddig addig eszik, amíg megint jól 
meghízik. Miközben, ha a probléma mögött meghúzódó okokat feltárnák és kezelnék, 
akkor egy idő után az életmód és gondokodásmód változása mellett nem jönne vissza 
az evési roham.
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Az  is  jó  módszer,  ha  csak  elkezded  figyelni,  hogy  melyik  étel  milyen  hatással  van  a 
közérzetedre vagy melyik étkezési szokás felel meg neked, pl. a napi háromszori vagy ötszöri 
étkezés, stb.
Szóval vannak a fenti szempontok és a táplálkozás. Az én célom az, hogy olyan életmódot 
alakítsak  ki,  amely  mellett  jól  érzem  magam  a  bőrömben,  tudok  tartani  egy  egészséges 

testsúlyt  és  az  immunrendszerem  is 
megfelelő.

Egy kis érdekesség a régi  munkámról  az 
éttermekkel kapcsolatban.  Hihetetlen, 
hogy  miket  készítenek  porból  és  előre 
legyártva. A levesek az éttermekben mind 
porból  készülnek.  Ne  gondold,  hogy  ott 
idő  van  hámozásra,  pucolásra.  Szinte 
mindent  mélyhűtött  zacskóból  vesznek 
elő.  Egy  kis  túlzással  élve,  amire  azt 
hiszed,  ez  igazi,  az  lehet,  hogy  még 
életében  nem  látott  földet.  Megdöbbentő 
volt  látnom  a  nagy  zacskó  porokat  meg 
ételeket,  a  cateringes  termékeket.  Ez egy 
külön  műfaj,  más  mint  a  bolti  porleves, 

még  nagyobb  illúzió,  „jobb  íz”,  „más  szín”.  El  tudod  képzelni,  hogy  ezeknek  az 
élelmiszeripari cégeknek vegyi laboratúriumuk van? Pedig ez így van. Én beszéltem is olyan 
vegyésszel,  aki  multinál  laborban  dolgozott.  Szerinted,  milyen  kaja  jön  ki  a  vegyi 
laboratúriumokból? Én egészen addig azt hittem, az étel a konyhában készül, amíg rá nem 
döbbentem a munkám során, hogy mégsem mindre igaz ez az állítás...

Aztán  néhány  évvel  ezelőtt  láttam  egy  dokumentumfilmet  arról,  hogy  két  nagyon  híres 
szakács megpróbált egy napi vendéglátást csak friss ételekből felkínálni egy híres étteremben. 
Bebizonyították,  hogy  szinte  képtelenség.  Illetve  végül  sikerült,  de  iszonyatosan  sokat 
dolgoztak vele, a konyhán káosz volt és stressz. Ez nagyon elgondolkodtató volt. Az ember 
annyira  rohan,  hogy már  nincs  ideje  kivárni  a  rendes  ételt,  mert  fel  kell  szolgálni  minél 
hamarabb.

Ettől azért nem mondom, hogy ne menj étterembe és az is lehet, hogy vannak éttermek, ahol 
vannak friss ételek. Ez csak egy érdekesség volt. Mindenesetre, amit te készítesz magadnak 
otthon frissen, annak nincs párja. Hidd el! :-)

A  végén  kicsit  már  a  táplálékkiegészítők  is  kicsapták  nálam  a  biztosítékot.  Irgalmatlan 
mennyiségű kiegészítő van. Van, amit meg lehet kapni a boltokban és van, amit csak MLM 
rendszeren keresztül. Az ember már azt sem tudja hova kapjon.

Így aztán azt mondtam, hogy semmi mellett  nem teszek hitvallást.  Az én elvem az,  hogy 
figyelem magam és aszerint igyekszem változtatni, ahogy a szervezetem jelez.
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Van azonban néhány alaptétel, amit mégis fontosnak tartok és ami talán a legtöbb táplálkozási 
irányzatban benne van. 

 sok nyers zöldség és gyümölcs fogyasztása

 magas rosttartalom

 megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék fogyasztása

 neked megfelelő mozgás, mozgás, mozgás

 gondolkodásmód, lelkiek fejlesztése

 neked megfelelő természetes gyógymódok megtalálása

A fentiek figyelembevételével és a teljesség igénye nélkül, szeretnék átadni neked tippeket, 
ötleteket, néhány receptet a saját tudástáramból, ami nekem bejött. És szeretném elmondani 
neked, hogy véleményem szerint olyan, hogy valami 100%-ban tiszta... hát nem tudom, hogy 
létezik-e.  Ha  jól  belegondolok,  felteszem  magamnak  a  kérdést,  hogy  egyáltalán  képesek 
vagyunk-e ilyen környezetszennyezés mellett megóvni a növényeinket és a tiszta vizünket, a 
levegőnkről már nem is beszélve? Persze, nem vagyok biogazda, tehát lehet, hogy vannak 
ilyen módszerek... REMÉNYHAL. :-)

Szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy az 
itt  leírt  véleményeimet  és  információkat,  saját 
életem és a munkám mentén tapasztaltak alapján 
írom. Ez egyféle szemüveg, de van még rajtam 
kívül sok más ember, akik az életnek valamely 
hasonló  területével  foglalkoznak  és  minden 
bizonnyal más a véleményük és a tapasztalatuk. 

Nincs kényszer! Ezt az anyagot csak azért írtam 
meg, hogy ötletekkel, receptekkel, módszerekkel 
más  szemlélettel  gazdagíthasd  életedet,  illetve 
egy szemléletmóddal megismerkedhess, ha te is 
úgy akarod.  DE! Neked nem kell  ezt  vallanod 
vagy  osztanod  a  véleményemet.  Továbbá 
ismételem, hogy ez az anyag semmiképpen nem 
helyettesíti  az  orvosi  vizsgálatokat,  kezeléseket 
és nem egyedüli megoldás!

Lényegesnek  tartom,  hogy  ne  vessük  el  az 
orvostudomány érdemeit. Nagyon sok helyzetben életet mentenek a mai orvosi megoldások! 
A  betegségeket  inkább  megelőznünk  kell,  amire  kiválóak  a  természetes  módszerek.  De 
sokszor  kerülhetünk  olyan  helyzetbe,  amikor  valahogy  legjobb  szándékunk  ellenére  sem 
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sikerül a megelőzés. (Tudok ilyen eseteket!) Azt hiszem, ebben is az egyensúly megtalálása 
lenne a cél. Én a saját munkámban inkább a megelőzésre buzdítom a klienseimet.

Nagyon sok évvel ezelőtt kezdtem olvasni a szervezet tisztításáról, méregtelenítéséről, illetve 
táplálékkiegészítőkről.  Röviden  átadom  neked,  hogy  miként  jutottam  el  idáig  és  mit 
tapasztaltam. „Huszon-sok” évvel ezelőtt  már gyűjtöttem az információkat és könyveket a 
témában, kerestem a lelőhelyeket, forrásokat, ahol hozzájuthattam a természetes szerekhez. 
Rengeteg dolgot kipróbáltam, amit azért nem bántam meg, mert azt hiszem, kevesebb lennék 
tapasztalatokkal és tanulságokkal.

Jelenlegi működésem egyik alapelve, hogy a klienseimnek csak olyan táplálékokat, szereket 
ajánlok  és  adok,  amiket  magam is  bátran  a  számba  teszek  evés  céljából.  :-)  Ezek  közül 
szeretnék most neked átadni néhányat. 

Fiatalabb  koromban  kapkodtam  a  tabletta  vagy  kapszula  formájú  táplálékkiegészítőket, 
mostanra  valahogy  ebben  is  próbálom  a  természetesebb  állagot  is  keresni,  tehát  mást  is 
szedek. Mondjuk úgy, hogy a klorofillt jobban szeretem zöld levél formájában, mint szárított 
por formájában. :-) Azonban természetesen van, amit itt Magyarországon nem érünk el, csak 
tablettásan/kapszulásan vagy por alakban, mint pl. a Chlorella vagy a Spirulina.

Amit  viszont  elérünk,  azt  bátran  használhatjuk  is,  mint  az  olajokat.  A  hidegen  sajtolt 
olajoknak  rendkívül  sok  jó  hatása  van.  Ha  klienseimmel  táplálkozásról  beszélek,  mindig 
ajánlom  az  olajok  rendszeres,  kúra  szerű  szedését.  Néhány  olaj,  amelyek  segítik  a  nők 
egészségének megőrzését.

TIPPEK, MÓDSZEREK!

Mákolaj

A  mákolajat elsődlegesen  a 
csontok egészsége miatt említik és 
ajánlják.  Magas  foszfor  tartalma 
lehetővé  teszi  a  calcium 
beépülését,  de  mindemellett 
tartalmaz  még  B6vitamint,  E-
vitamint, kalciumot, magnéziumot, 
vasat  is.  A  magyarok  a 
csontritkulás tekintetében elkeserítő helyen állnak. Az adatok szerint kis hazánkban minden 
harmadik  nő  és  minden  negyedik  férfi  csontritkulásban  szenved.  Így  hát  kérlek,  szólj  a 
párodnak  is,  hogy  szedjen  egy  kis  mákolajat.  A  megelőzés  a  legfontosabb,  de  ha  már 
diagnosztizálták  a  csontritkulást  nálad,  akkor  sem vagy elveszve.  Bizonyos  vizsgálatoknál 
kimutatták, hogy a mákolaj rendszeres szedése 12-18 hónap alatt megállította, majd lassan 
elkezdte építeni a csontszöveteket.

Egyéb  hatásai  még:  lassítja  az  öregedési  folyamatokat,  segíti  a  magas  vérnoymás 
csökkentését,  a  koleszterin  szintet  szabályozza,  növeli  a  szellemi  teljesítőképességet, 
támogatja az idegrendszert. 
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Ligetszépe olaj

Ez egy tipikus női olaj. Kifejezetten női 
betegségek  megelőzésére,  a 
gyógyulásban való támogatásra ajánlják. 
Nagyon  magas  az  esszenciális  linolsav 
tartalma,  mely  körülbelül  72%,  de 
tartalmaz  kb.9% gamma-linolénsavat  is. 
Nagyon  jó  a  szabadgyök-megkötő, 
megsemisítő  képessége.  Stimulálja  a 
prosztaglandin termelődést, ezért ajánlják 
endometriózis  tüneteinek  enyhítésére, 
enyhíti  a  kellemetlen  tüneteket  a 
menstruáció  alkalmával  (PMS),  de  a 
méhben,  petefészekben  és  mellben 
beindult  rendellenes  sejtnövekedést, 
burjánzást  is  gátolja.  Jó  még 
cukorbetegség  és  egyes  bőrbetegségek 

esetén.  Bőrfiatalító,  gyulladásgátló.  Megdöbbentő,  de  a  túlsúly  kezeléséhez  is  hozzájárul. 
Használható  csecsemőápolás  terén  is,  ekcémánál,  pelenkakiütésnél,  szív-és  érrendszeri 
betegségeknél. Ezt én nagyon sűrűn szedem.

Lenmag olaj

Ez az olaj az egyik legegyszerűbb beszerzési forrása az Omega-3  zsírsavaknak. Az Omega-3 
esszenciális zsírsavként szerepet játszik a zsíranyagcserében, a sejtfunkciók szabályozásában 
és az energiatermelésben.  Azonban mivel esszenciális  zsírsavról van szó, a szervezet  nem 
képes az előállítására, így a táplálékkal kell bevinünk.Táplálja a bőrt, a körmöket, a hajat, így 
testápolóba vagy szemkörnyékápolóba is bátran beletehetjük.

Csökkenti  a magas vérnyomást,  szabályozza a vérzsírok szintjét.  Mivel gátolja a vérrögök 
kialakulását, bizonyos mértékben védelmet nyújt a stroke és a szívinfarktus kialakulásában. 
Alkalmas az arthritis és a cukorbetegség kiegészítő kezelésére.

És ismét  egy olaj,  ami gyorsítja az anyagcserét,  így segít  a fogyókúrában is.  Stimulálja  a 
prosztaglandin  kiválasztást,  így  hatásal  van  hormonrendszerünkre  is.  Ajánlják  még  PMS, 
depresszió és hiperaktivitás esetén.

De hatásos mell-, prosztata- és tüdődaganatok megelőzésében is.
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Hogyan szedheted:

Megelőzésként  napi  egy  evőkanállal  vagy  napi  két  teáskanállal  beszedhetsz  ezekből  az 
olajokból, kúraszerűen váltogatva attól függően, milyen panaszaid, genetikai örökséged van. 
Salátákba,  ételekbe  is  teheted  őket.  A  hevítés,  főzés  nem javasolt.  Fontos,  hogy  vannak 
gyorsan romlandó olajok. Ilyen a Ligetszépe is, ezért felbontás után érdemes hűtőben tartani 
és folyamatosan elfogyasztani néhány hónapon belül. 

Ha csontritkulásod van a mákolaj szedési ideje 1-1,5 év naponta egy evőkanál. Közben fontos 
az orvosi kontroll!

Én akár két evőkanál olajat is elfogyasztok naponta különböző olajokból vegyesen.

TIPP!

A  Ligetszépe  és  a  Lenmagolaj  is  alkalmas  bőrápolásra.  Így  belerakhatod  a 
testápolódba vagy arcápolódba is.

LELŐHELY!

Nagyon szeretem az Őrséget. Itt csatolok neked egy honlap címet, ahol különböző olajakat 
sajtolnak és bemutatják a sajtolás folyamatát. Van meleg és hidegsajtolási eljárásuk is. Nem 
tudom, hogy a meleg sajtolás milyen hőfokon történik. Itt mindig az a fontos, hogy bizonyos 
hőfok felett  károsodhatnak a táplálékban lévő tápanyagok (vitaminok,  stb.).  A préselésből 
maradt melléktermékből készítik a lisztet, ami szintén értékes táplálék lehet. A paleo-diétában 
ezt használják gabona lisztek helyett.

Őrségimagolaj

Méregtelenítés

Sokat  olvastam  a  méregtelenítés  áldásos  hatásáról,  különböző  módszerekről.  Mostanában 
nagyon divatos lúgosításról beszélni, méregtelenítő, böjt táborokba menni. Az elején említett 
egészség, életmód (környezet), lelkiek hármas tükrében én úgy tapasztalom, hogy ez is egy 
komplex téma.

Nem csak időnként érdemes böjtöt tartani. Két böjt vagy méregtelenítő kúra között érdemes 
folyamatosan  figyelni  a  szervezet  és  a  psziché  állapotára.  Nem  csak  táplálkozással  kell 
méregtelenítenünk, ugyanis a szervezetünkre ható rengeteg stresszhatás mind-mind mérgező, 
savasító folyamatokat indít el a szervezetbe.

A nagy táplálkozási svungban, elfelejtünk a gondolataink a mindennapi sztresszeink mélyen 
savasító folyamataival foglalkozni.
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Egy  stresszélmény  hatására  akár,  több,  mint  ezer  biokémiai  folyamat  indulhat  el  a 
szervezetünkben,  ami  károsan  hat  az  egészségünkre,  lelki  állapotunkra.  Ezért  érdemes 
megfontolni a mindennapi relaxációt, lelki gyakorlatokat. A stressz egy rendkívül szubjektív 
fogalom. Minden emberre más hatás vagy élmény gyakorol nagy stresszt és minden embernek 
más  a  sztressztűrő  képessége.  Így  nem lehet  általános  szabályokat  felállítani,  de  ki  lehet 
alakítani egy olyan életmódot olyan módszerekkel, amiket be tudsz építeni a mindennapjaidba 
és amivel jobban tudod kezelni azokat a helyzeteket, melyek számodra sztresszel járnak.

Tudom, hogy sokan mondják, hogy ezt meg azt mindennap csinálj és nem igaz, hogy nem 
tudsz 5 percet szánní valamire. Meg, hogy 8 napod már csak kell,  hogy legyen egy ilyen-
olyan böjtre évente. Igen ám, de sokan sokfélét és sokszor 5 percet és 8 napot mondanak, ami 
már azonban sok idő és lássuk be, szeretnénk mi, de nem fér bele minden.

Így aztán eldöntöttem, hogy elfogadom, hogy vannak rosszabb időszakaim, amikor valami 
miatt  nem tudok úgy figyelni  magamra,  a lelkiállpotom rossz és figyelmetlenebb vagyok. 
Mert ilyen is van,  nem szabad kertelnünk. És azzal,  hogy csak szemrehányásokat  teszünk 
magunknak, nem jutunk előrébb.

 Számomra az vált be, hogy figyelem magam és amikor érzem, hogy jön egy 
szakadék lassítok és fokozom a figyelmet, próbálom csökkenteni a szakadék 
mélységét.  :-)  Próbálom  kezelni,  hogy  tudom,  ki  fogok  kerülni  a 
komfortzónámból... Igyekszem minél hamarabb visszanyerni az egyensúlyt.

 A rengeteg jó módszer közül kiválasztom azt a párat, ami nekem bejön és az 
időbeosztásom mellett  meg  tudom oldani.  Nem szükséges  nagyon  akarnod, 
hogy mindennek megfelelj. Én rengeteg módszert ismerek, de tudom, hogy ha 
mindent  meg  szeretnék  csinálni,  na  az  lenne  az  igazán  nagy  stressz,  mert 
összeegyeztethetetlenné válna a mindennapi életemmel.

 Átgondolom, hogy mit tudok és mit kell feltétlenül beillesztenem az életembe 
az egészségem miatt. 

 Kipróbálok  dolgokat.  Ezt  úgy  fogom  fel,  hogy  egy  újabb  esélyt  adok 
magamnak.  Soha  nem  tudhatod,  hogy  mikor  találod  meg  a  számodra  tuti 
módszert. Légy nyitott, s ha teheted próbáld ki, ha nem, akkor raktározd el az 
ötlet füzetedbe, hogy ez is van. Hátha szükséged lesz rá később.

 Időről időre átgondolom az időbeosztásomat és átszervezek dolgokat. Például 
szinte már egyáltalán nem nézek tévét, csak célzottan egy-egy filmet. Figyelek, 
arra  hogy  sportoljak  is.  Folyamatosan  próbálok  javítani  az 
időkihasználásomon.  És amikor  nem sikerül,  igyekszem nem szemrehányást 
tenni magamnak. :-)

TANULD MEG SZERETNI MAGAD ÉS AZ ÉLETED VÁLTOZNI FOG!
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Hogy méregtelenít a test és a lélek?

Tüdőn keresztül

Erre  jó  megoldás,  ha  nem 
dohányzunk.  :-)   És  az  is  jó,  ha 
légzőgyakorlatokat  végzünk  és  sokat 
próbálunk friss  levegőre menni,  sétálni, 
túrázni.  Kiváló  hétvégi  program 
barátokkal, családdal. :-)

Négynapos  ünnepek  alatt  éppen 
alkalmas  öszeverbuválni  a  barátokat  és 
közösen  elmenni  itt  Magyarországon 
falusi  vendéglátókhoz.  Fantasztikus 
élmény  mindenkinek.  Igazi  közösségi 
megmozdulás  és  viszonylag  olcsón 
megoldható. Ha gyerekeid is vannak, hát 
az  a  gyerekeknek  is  egy  kánaán. 
Imádnak bandázni, igazi együttlét élmény ez nekik is. :-)

Bőrön keresztül

Sport

Nagyon  jó,  ha  úgy  sportolsz,  hogy  le  is  izzadsz.  Ez  igazán  jól  kiviszi  a  bőr  alatti 
kötőszövetből  a  mérgeket.  Egy újabb  edzési  lehetőség,  a  heti  1-2  rövid  lendületes  edzés 
beiktatása. Ez abból áll, hogy 0,5 percet teljes erőből futsz, majd 1,5 percet sétálsz. Ebből 
kezdhetsz mondjuk 8 adaggal és szép lassan növelheted az adagot. Én ezt próbálgatom most. 
Az a  tapasztalatom,  hogy teljesen másképp hat  az izmokra,  mint  mondjuk egy 45 perces 
gyorsgyaloglás emelkedőn felfelé. 

Még egy nagyon fontos tényező, hogy inzulin rezisztenseknek és cukorbetegeknek nagyon 
hatásos edzési módszer, mert komolyan égeti a cukrot, javítja a sejtanyagcserét és a sejtfalak 
állapotát. Ez egyébként szerintem úgy általában a sportokra elmondható, de ez valószínűleg a 
hirtelen rövid és nagy megterhelés eredményeképpen nagyobb hatást fejt ki. 

A szauna áldásos hatásait mindannyian ismerjük.

Gyerekkoromban  nem szerettem sportolni.  Úgy is  fogalmazhatnék,  hogy nem erre  lettem 
szocializálva. A tanulás volt a fontos. Mostanra be kellett látnom, hogy nagy hibát követtem 
el, hogy nem szoktattam magam arra, hogy rendszeresen sportoljak. A sportnak hihetetlen 
immunrendszererősítő,  méregtelenítő  és  pszichét  kiegyensúlyozó  hatása  van.  Az  egyik 
legfontosabb a psziché szempontjából a depressziócsökkentő hatása. Akárhogy is nézem, a 
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sportolás,  a  mozgás  nagyon  fontos  dolog.  Hidd  el,  én  aztán  ellenálltam  ennek  a 
tevékenységnek hosszú évtizedeken át, aztán a végén egy szalagszakadás mutatta meg az utat.

A mozgással kapcsolatban arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy lehet, hogy úgy érzed, 
hogy nincs időd rá. Általában ez szokott lenni az első kifogás.

TIPP!

Mozogni nem csak úgy lehet, hogy elmész egy edzőterembe. Úgy is lehet például gyalogolni,  
hogy egy-két  megállóval  korábban szállsz  le  a  buszról,  villamosról  munkába  menet  vagy 
vissza.  Hogy nem mindig  használod az autódat  vagy messzebb parkolsz.  Szóval  rengeteg 
megoldás van, amivel mozgást iktathatsz az életedbe. És csak figyeld meg, hogy milyen hálás 
lesz ezért a szervezeted.

Kapcsolódó oldalak!

Nekem  nagyon  tetszik  néhány  olyan  kezdeményezés  is,  ami  az  otthoni  mozgást  segíti 
változatossá tenni. Itt találsz néhány ilyet viszonylag elérhető áron:

Fitvideo

Pilatesyogaclub

Bőrradír

Néha nem árt egy bőrradír.

Ha nagyon egyszerűen és költséghatékonyan szeretnéd megoldani a bőrradírt, a honlapomon 
találsz egy cikket a luffaszivacsról. 
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Itt nézheted meg: És mi az a luffa?

Van egy másik módszer a sós vagy cukros bőrradír. Ha veszel finom tengeri sót (akár holt 
tengeri sót) vagy finomra őrölöd a nádcukrot. Ezt beleteszed annyi olajba (mondjuk szőlőmag 
vagy kókuszolaj), amivel éppen kását képez. Ne legyen sok az olaj benne. Rakhatsz bele egy 
pár csepp (4-5 csepp) illóolajat is. Zuhanyzás után finoman átdörzsölöd a bőrödet mindenhol 
és a végén langyos vízzel leöblíted. Nem kell nagyon megtörölgetni, hogy az olaj testápoló 
hatása  is  érvényesüljön.Univerzális,  mert  ezzel  együtt  már  a  testápolást  is  elvégezted. 
Testápoló masszázsoknál  szoktam alkalmazni  egy hasonló eljárást.  Csodálatos eredményei 
vannak. Volt kliensem, aki azt mondta, hogy ő nem tudta, hogy ilyen selymes is tud lenni a 
bőre.

Sófürdő

Nekem például nagyon bejött a sófürdő.

Hatásai:
 Támogatja a sav-bázis egyensúlyt, meggátolja a túlsavasodást
 Szabályozza a vérnyomást.
 Jótékony hatással van a szervezetben a kövek feloldására, mint vese-, epe, húgykő.
 Csökkenti az ízületi gyulladást.
 Méregtelenít.
 Stresszre, kimerültségre
 Alvászavarokra
 Segít a bőrbetegségeken
 Eltávolítja a nehézfémeket is

Figyelem! Ha valakinek szív- és érrendszeri betegségei vannak, akkor jó, ha úgy csinálja a 
fürdőt, hogy legyen a közelben valaki, aki figyel rá. Nyílt seb esetén figyelj  oda, hogy ne 
csípje a sebedet.

Salaktalanító  hatása  újhold idején  a 
leghatékonyabb,  az  ásványi  anyagok 
pedig  teliholdkor épülnek  be 
hatékonyabban.  Ez  azt  jelenti,  hogy 
havonta  kétszeri  alkalmazása  ezekben 
az  időszakokban  nagyon  jó,  de  lehet 
többször is.

Egy ilyen sófürdő körülbelül 2-3 napos 
léböjt kúrának felel meg.

Használhatsz  Himalája  sót  vagy  akár 
Parajdi  sót.  Ha  raksz  bele 
gyógynövényeket,  vagy  illóolajokat 
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azzal is növelheted a hatását. Mást ne tegyél  a vízbe,  tehát habfürdő,  olaj és egyebek ne 
kerüljenek bele.  Ha illóolajat  raksz bele,  akkor  azt  egy teáskanál  mézben vagy tejszínben 
keverd el.

Egy teli kád vízhez kb. 1 kg só szükséges. Ez hozzávetőlegesen 1%-os oldatot ad, ennél lehet 
több is,  de kezdetben  ez megfelel.  A víz  legyen  37-38 fokos és  20-30 percig kell  benne 
fürdeni.  Majd  kiszállásnál  egy  kicsit  leitatod  a  bőrödet,  de  nem  törlöd  magad  teljesen 
szárazra.  Szerintem  este  a  legjobb  csinálni,  mert  utána  befekhetsz  az  ágyikóba  és  már 
pihenhetsz is.

A böjt  és  a  méregtelenítés  mindekire  más  hatással  van.  Én egy kicsit  fáradtkásan  érzem 
magam  tőle  időnként,  de  rengeteg  vizet  iszom,  hogy  a  vizelettel  is  segítsek  üríteni  a 
méreganyagokat. A fürdő napján és másnap akár 3 l tiszta vizet is ihatsz. (Van, aki ilyenkor 
akár 4-5 l vizet is megiszik egy nap.)

De a sófürdőt lábra, kézre és nőgyógyászati panaszokra, más testrészekre is lehet használni. 
Ekkor 3-10%-os oldatot kell készítened és ebbe rakod a lábadat vagy ülsz bele. 15-30 percig 
kell benne ücsörögnöd.

Szerintem, ezt kényelmesen össze lehet kötni egy illóolajos lábfürdővel. Ha 10 l vízhez adsz 1 
kg sót, máris kész van a 10%-os sófürdőd. 

A végén ugyanúgy, csak  leitatod a vizet.

Kezelheted vele a lábgombát, szemölcsöt, hüvelyfolyást, hüvelyszárazságot és hüvelygombát 
is.

Mivel méregtelenítünk még? A vizelettel.

Víz

A vízről nagyon sokféle vélemény kering. 
Szeretnék megosztani veled egy szerintem 
fontos, információt. Amikor még aktívan 
szolgáltam  a  lelkemmel 
összeegyeztethetetlen  termelő  cégek 
tevékenységét az egyik ügyfelem felhívta 
a  figyelmemet  egy  fontos  dologra. 
Figyeljek  oda,  hogy  hol  vásárolok 
ásványvizet, ugyanis például a nagy nyári 
melegben megszaporodnak  benne a  nem 
kívánatos élőlények, azok ürüléke, teteme, 
stb.  Erre  nem  is  gondoltam.  Igen,  lehet 
hogy  ez  a  poshadás  folyamata?  Nem 
tudom,  de  mindenesetre  javaslom,  hogy 
ne  vásárolj  olyan  helyről  ásványvizet, 
ahol látod, hogy a raklapok kint állnak a napon.
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A víz az egyik legfontosabb eleme életünknek,  ezért  érdemes odafigyelni  a fogyasztására. 
Lehet,  hogy  olvastad  az  egyik  bejegyzésemet  a  honlapomon,  ahol  arról  írtam,  hogy 
megnéztük mennyi  cukor van az ízesített  vízben és kiderült,  hogy egy tábla  csokoládénak 
megfelelő mennyiség. :-(

Szomorú.  Most  már  az  egészség  jegyében  az  ízesített  vizeket  próbálják  elpasszolni  az 
embereknek. És az ízesített vizek kapcsán egy másik édekes információ. A nagy cégeknek 
hihetetlen  kémiai  laborjaik  vannak,  ahol  kémikusok  azt  tesztelik,  hogyan  tudnak  minél 
élethűbb aromákat készíteni. Így ha megiszol egy olyan vizet, amiben csak a barack aroma 
van, akkor nem mondanád meg, hogy az nem baracklé. Ezek a dolgok nagyon kiábrándítottak 
engem az élelmiszeriparból. Szóval ne legyenek ábrándjaid az üdítőkről, de még a levekről 
sem!

A másik érdekes élményem a munkám kapcsán a 100%-os levekkel ért, amikor elmesélték 
nekem, hogy miként készülnek ezek a levek. :-( Dél-Amerikában kiszívják a levét, besürítik, 
azaz kivonnak belőle egy csomó vizet és áthozzák a tengeren nyilván valahogy tartósítva, itt 
meg felöntik, pasztörizálják, meg nem tudom, még mit csinálnak vele.

Ezért mondom azt, hogy fölösleges annak az illúziójába esnünk, hogy a 100%-os egészséges 
és de hát mi egészségeset iszunk... Úgyanúgy felesleges kalóriabevitel a szervezetnek, mert 
szinte nem marad benne a végére tápanyag.

A szóda  és  a  szénsavas  üdítő  sem megoldás.  A károsító  hatásai  közül  néhány betegség, 
aminek kialakulását támogatja: asztma, fogzománc károsodása, szív- és érrendszer betegségei, 
vesék, reproduktív szervek, csontritkulás, elhízás, cukorbetegség.

Szerintem jó megoldás lehet a  tisztított víz. Előnye, hogy a szűrő tulajdonképpen mindent 
kiszűr  a  csapvízből.  Ebben  érdemes  olyan  technológiát  keresni,  ami  a  nagyon  apró 
szennyeződéseket,  például  a  hormonokat  is  szűri.  Néhány  évvel  ezelőtt  Czeizel  Endrét 
hallgattam a rádióban, aki elmondta, hogy egyre magasabb a férfiak körében a meddőség a 
csapvíz miatt,  amit nem szűrnek megfelelően és a növekvő fogamzásgátló használat  miatt 
belejut  a  csapvízbe  is.  Szóval  nem árt,  ha  jó  a  vízszűrő  berendezés.  Mivel  azonban más 
nyomelemeket és ásványi anyagokat is kiszűr, ezért én olyat vettem, amiben van visszasózó 
is. És van még egy óriási előnye. Nem kell rendszeresen elképesztő súlyokat cipelned. 

A  környezetet  pedig  nem  szenyezzük  a  műanyag  flakonokkal.  A  műanyagokban  sajnos 
ftalátokat használnak lágyításra, ami kioldódik a vízzel, de a kozmetikumokkal is. Ezek erős 
mérgező anyagok.

Ha ezek után úgy gondolod, hogy mégsem tudod meginni a tiszta vizet, akkor néhány tipp az 
ízesítésre.

Nagyon jó lúgosító, ha este 2 l vízbe beleteszel egy meghámozott citromot négyfelé vágva és 
még két csipet tengeri sót. (A citrom héját lehet, hogy el kell távolítani a felületkezelés miatt.)
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Fontos, hogy ezt a vizet főleg két étkezés között idd és ne közvetlenül étkezés előtt, után vagy 
közben. De például ihatod a délelőtti zöld turmix mellett, mivel a délelőttnek a méregtelenítés 
a lényege.

Aztán,  ha már  nagyon szupert  szeretnél,  akkor  adhatsz  még hozzá tisztított  lime-ot,  friss 
borsmenta levelet vagy néhány darabka friss gyömbért  is. Ezek a testsúlykontrollban is 
segítenek.

Almaecet

Fogyókúrához sokan használják az almaecetet,  de az almaecet nem csupán erre jó, hanem 
immunerősítőnek  is,  mivel  az  almaecet  gazdag  ásványi  anyagokba,  vitaminokban, 
nyomelemekben, aminosavakban és enzimekben. Magas kálium, kalcium, vas és magnézium 
tartalma.  Így  például  az  almaecettel  növelheted  a  víz  beltartalmát  és  még  a 
testsúlykontrollban, emésztésben, csontok és izmok egészégének fenntartásában és megannyi 
más dologban segít.

Citromos víz

A citrommal  kapcsolatosan nagy a vita,  hogy az savas  vagy lúgos.  :-)  Ezen lehet  vitázni 
sokáig,  de  alapvetően  azt  senki  nem mondhatja,  hogy a  citrom egészségtelen.  Sőt,  ha  az 
alábbiakat elolvasod, nevetségesnek fogod találni a sav-bázis vitát :-)

Egyszer egy táplálkozási könyvben azt olvastam, hogy az adott tápláléknál nem a táplálék 
önmagában  vett  Ph-ját  kell  néznünk,  hanem a szervezetben  lejátszódó kémiai  folyamatok 
hatására kialakult Ph a fontos. 

A citromot ennek alapján általában lúgosnak tartják, ezért javasolják reggelente a citromos víz 
fogyasztását.  De ettől függetlenül semmi bajod nem lesz, ha délelőtt  elfogyasztasz néhány 
pohár igazi citromos vizet (nem boltban vett citromléből!!!).

A cirtom nagyon komoly védőhatást biztosít a 
rákos daganatokkal, cisztákkal szemben. Széles 
spektrumon  hatékony  továbbá  baktériumok, 
fertőzések, gombák, paraziták, férgek esetében. 
Szabályozza  a  vérnyomást,  antidepresszáns, 
stressz  és  idegi  zavarok  esetén  is  rendkívül 
hatékony.

Van  aki  reggelente  langyos  vízben  issza  a 
citrom  levét.  Ez  nagyon  jól  beindítja  a 
bélperisztaltikát.

Illóolaja  szinte  elengedhetetlen  tartozéka  egy 
háztartásnak,  annyira  széleskörűen 
alkalmazható.  De  csak  és  kizárólag  a  magas 
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tisztaságú, nem a boltban kapható! Amire rá van írva, hogy belsőleg nem fogyasztható, azt a 
bőrödre sem érdemes kenni!

Frissen préselt levek - Juice

Nem csak gyümölcsöt lehet préselni, hanem zöldséget is. Rendkívül finom, frissítő és igen 
magas a tápanyag tartalma, ugyanakkor a kalóriatartalma alacsony. Hihetetlen módon tudod 
támogatni a családod immunrendszerét friss levekkel. Sőt a hangulatuk is sokkal jobb lesz 
tőle.  :-)  Mi  téli  időszakban  hétvégén  reggelente  szoktunk  készíteni  ilyesmit,  igazi 
hangulatjavító. :-)

Még annyi gondolatot fűznék hozzá, hogy a frissen préselt levekből, hiányzik a rost, de erről a 
következő fejezetben írok. 

Mi különbözteti  meg  az  otthon,  frissen  préselt  leveket  a  bolti  100%-os  levektől? A 
minden és a semmi. Ezzel azt hiszem, mindent elmondtam. :-) A frissen préselt levek hamar 
romlanak és nyilván minden tápanyagot tartalmaznak.  A bolti  100%-os levek, hát...  Eleve 
hőkezeltek, valahogy tartósítottak és nem gondolnám, hogy túl magas a tápértékük.

FONTOS! A tápérték, tápanyag alatt mindig az étel beltartalmi értékét, vitaminokat, ásványi 
anyagokat,  nyomelemeket,  enzimeket,  aminósavakat és minden egyéb a szervezet  számára 
fontos elemet értjük. Az energiatartalom pedig a kalória érték, hízhatsz (nagy mennyiségben).

Tehát a frissen préselt levekhez lehet adni répát, céklát, zellert, csicsókát és sok más zöldséget 
ízlésed szerint.

Méregtelenítés széklettel

Nem mondok újdonságot azzal, hogy 
nagyon  fontos  a  megfelelő 
rostbevitel.  Az alábbiakban találod a 
zöld  turmix  elkészítési  módját, 
amivel  sok  rostot  juttathatsz  a 
szervezetedbe. Rengeteg módszer van 
a  béltisztításra.  Ez  inkább  a 
mindennapokban segít  amire  viszont 
igen nagy szüksége  van a  beleknek, 
hiszen  az  segíti  kitakarítani, 
méregteleníteni  a  beleket  is,  illetve 
segíti  a  bélperisztaltikát  és  ezzel 
együtt  a  rendszeres  székletet.  Tehát 
ne  felejts  el  elegendő  rostot 
fogyasztani. 
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Zöld smoothie

Kiváló tápláléknak tartom a green smoothie-t, azaz zöld turmixot.

Természetesen  zöld  levelek vannak  benne:  például  kelkáposzta,  spenót,  petrezselyem, 
salátafélék. Ezekből néhány levél vagy spenótból, petrezselyemből egy maroknyi elegendő.

Rakhatsz bele 1 almát vagy egy banánt vagy valamilyen más gyümölcsöt ízlés szerint.

Én szoktam bele rakni egy pici olajat, mondjuk hidegen sajtolt búzacsíraolaj.

A  beltartalmi  értéket  még  fokozhatod  különböző  más  kiegészítőkkel,  mint  spirulina  por, 
sörélesztő pehely, licium gyűmölcs, útifűmaghéj, virágpor.

És persze tehetsz bele csírákat, amiknek hihetetlen magas tápártékük van.

A  hozzávalókat  te  válogatod  meg  ízlés  szerint.  Illetve  olyanokat  tegyél  bele,  ami  neked 
megfelelő, ne allergizáljon.

Erre önteni kell vizet (0,5-1 l) és jól össze kell turmixolni.

Én  0,5-1  litert  szoktam  ebből  készíteni,  de  így  az  enyém  nagyon  sűrű  lesz.  A  lelkes 
nyerskoszton élők minden nap 1-2 litert isznak. Szerintem, ebből akármikor iszol, az már jó. 
Megerősíti az immunrendszert és feltölti a sejteket tápanyagokkal. Fogyókúrához is nagyon jó 
tud  lenni,  mert  egész  délelőtt  fogyaszthatod  és  magaddal  is  viheted  üvegben.  Van,  aki 
alaposan összeturmixolja van, aki nem. Én az útifűmaghéjjal szoktam növelni a rosttartalmat 
a belek pucolása miatt és sok vizet iszom hozzá, illetve kevésbé turmixolom össze. DE ha 
homogénebbet szeretnél kapni, akkor több víz és alaposabb turmixolással eléred.

Nagyon jó a leveles kel is a turmixban, sok kalciumot, foszfort és vasat tartalmaz. Sok benne 
a  rost  és  méregtelenítő  hatása  van.  Sötétzöld  színűt  keress.  Ennek határozottabb  íze  van. 
Akkor próbáld, ha már csináltál párat és kitapasztaltad, hogy neked mi ízlik.

Kicsi fűszert is használhatsz hozzá, mint például a fahéj. A fahéjnak igen jó gyógyhatásai 
vannak: légúti- vagy bélfertőszésekre nagyon jó. Szélhajtó, görcsoldó. Szóval szerintem ez a 
fűszer az emésztésre nagyon jó. És még egy nagyon fontos, hogy javítja a vérkeringést és az 
inzulin hatékonyságát növeli, azaz csökkenti a vércukorszintet, de a káros koleszterint is.

Itt van egy turmixos oldal és még néhány más. Sajnos, angolul van, de a képek magukért 
beszélnek.

MindBodyGreen

Link Bálint gazda receptjéhez:

Almaecet elkészítési receptje Bálint Gazdától
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Pszichés, mentális, lelki méregtelenítés

Hippokratész a következőket írta: „Az egészség útja mindennap egy fürdő és egy illatos 
masszázs.” 

Hát jó lenne, ha ezt megengedhetnénk magunknak. Hmmmm, nagyon bírnám, ha minden nap 
egy masszázst kaphatnék. :-)

Azt  hiszem,  nem is  tudjuk felmérni  ésszel,  hogy a  mindennapi  egészségünkben mekkora 
szerepet játszik a mentális és érzelmi kiegyensúlyozás szükségessége.

Nézd meg, hogy melyik szervedet gyengítik a következő negatív érzelmek:

 Harag/düh: a májat gyengíti.
 Bánat, baj, nyomorúság : a tüdőt gyengíti
 Aggódás: a gyomrot gyengíti.
 Stressz: a szivet és az agyat gyengíti. (A mértéktelen stresszről beszélünk. De hát 

ami manapság van, az már valóban mértéktelenül magas szint. Ezt onnan tapasztaltam 
meg,  hogy  amióta  próbálom  kezelni  a  stresszt  magamban,  azóta  megnőtt  a 
munkabírásom.  Illetve  teljesen  más  dolgozni,  ugyanis  nem  fáradok  el  estére. 
Temészetesen álmos vagyok, de nem az a bizonyos „hullafáradt”, kimerült.

 Félelmek: a veséket gyengítik.
Az önismeret útjának szükségessége

Szeretnélek bátorítani, hogy indulj el az önismeret, a szeretetteljes önbecsülés és önbizalom 
útján. Bármi is történt veled a régmúltban, a jelenleg beidegződött viselkedésminták nem a 
teljes  képességkészletedet  tükrözik  és  sokszor  akadályokat  állítanak  eléd,  a  sikereid  elé. 
Márpedig az embert a sikerélmény az élet minden területén előreviszi.

A stresszel kapcsolatos nagyon fontos információt már átadtam. Nem győzöm hangsúlyozni, 
hogy a stressz több, mint ezer biokémiai folyamatot is elindíthat a szervezetben.
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dr. Bagdi Emőke a stresszről:

Videó a stresszről

Én pozitív megerősítéseket is használok rendszeresen. Ezek közül is gyakran mondogatom ezt 
a kettőt:

 Mélyen hiszek az Isteni Gondviselésben és elfogadom azt.

 Életem minden pillanatában, lényem minden szintjén 100%-ig a jelenben vagyok 
és a haladással foglalkozom.

A kulcs ebben a kitartás!

dr. Bagdi Emőke a pozitív megerősítésekről:

Pozitív megerősítések

Az érzelmi,  mentális,  lelki  egyensúly fenntartása számomra azt jelenti,  hogy az önismeret 
útját járom. Tapasztalok, élem az életem és a tapasztalásaim mentén változom és változtatok 
folyamatosan.  Úgy  ásom  ki  a  mélyből  a  képességeimet,  melyeket  ezek  a  rossz  tanult 
vislkedésminták elfednek. Persze ebben vannak viharok is és sokszor nagyon nehéz elkerülni 
a hajótörést. 

De egy dologgal azt hiszem, nem takarózhatok, az pedig az időhiány. Ez számomra nem idő, 
hanem folyamat. 

Belegondolok, ha van valaki, aki ül a slamasztikában és csak várja a külső segítséget, akkor 
nagyon komoly lehetőségeket veszít el. Itt egy vicc, ami ezt szemlélteti:

Elönti a falut az ár. Józsi bácsi combközépig áll a vízben. Arra jön egy csónak. Megkérdezik 
tőle elvigyék-e. Józsi bácsi azt feleli: 
-Nem köszönöm. Én hiszek Istenben és imádkozom. Isten segít rajtam, nem halhatok meg.
Másnapra Józsi bácsit már nyakig elepi az ár. Arra jön egy hajó. Megkérdezik tőle, elvigyék-
e?
Józsi bácsi megint azt feleli: 
-Nem köszönöm. Én hiszek Istenben és imádkozom. Isten segít, nem halhatok meg.
Harmadnapra  Józsi  bácsi  belefullad  az  árvízbe.  Felmegy  Szent  Péterhez,  aki  fogadja  a 
halottakat. Odaér Szent Péterhez és kérdezi:

 Szent Péter, én hiszek Istenben és rengeteget imádkoztam is, hogy lehet, hogy mégis 
meghaltam?

Szent Péter néz rá értetlenül.
 Ki vagy te?
 Józsi bácsi vagyok – mondja.
 De hogy kerülhetsz te ide? Nem kellett volna még meghalnod, hiszen küldtünk érted 

egy csónakot és egy hajót is!
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A döntés  a  te  kezedben  van.  Az  imádság,  a  meditáció  a  pozitív  megerősítés  alapvetően 
szükséges és még ennél is többet kell magunkért tennünk. Cselekednünk is kell!

Figyeld magad! Ne arra koncentrálj, hogy mások mit mondanak rólad vagy hol hibáznak. Az 
az  ő  dolguk  és  őket  tükrözi.  Te  viszont  értékes  pillanatokat  veszítesz,  amikor  nem  azt 
figyeled,  hogy  egy  esmény  rád  milyen  hatással  van,  hanem  azt  taglalod,  hogy  Gizike, 
mennyire hibás egy konfliktusban.

Ez valóban csak önfejlesztés mentén kialakítható tulajdonság, viszont hatalmas ereje van és 
már  az  apró  változások  is  komoly  élményeket  hoznak  az  életedbe.  Ugyanakkor  ne  várd 
magadtól, hogy holnaptól nem kritizálsz senkit, inkább irányítsd figyelmed magadra. Ehhez 
viszont  nem  kell  idő,  csak  figyelem.  És  meglátod,  egyre  nagyobb  sikereid  lesznek. 
Koncentráltabb leszel és hamarabb fogod tudni megoldani a mindennapi helyzeteidet.

Szeretnék veled itt még magasabb aspektusokat is megosztani:

Az emberiség egy jelentős része felesleges töltelékké válik?

Kívánom, hogy Te is lelkesen próbálkozz és találd meg a Te Utadat és a Te Módszereidet és 
drukkolok, hogy ne válj töltelékké!

Sok szeretettel,

Réka
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