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Lélek-psziché
Gondoltál már arra, hogy a tápanyagokon és a bélflórádon túl mivel

függ össze és hogyan tudod erősíteni a védelmi rendszered?

Tapasztaltad már, hogy a légzés és az érintés milyen hatással van rád?

Volt már, hogy lebetegedtél, amikor mindenre igent mondtál és

túlvállaltad magad?

Eszedbe jutott már, hogy ebben szerepet játszhat a határaid

meghúzása?

Az immunrendszerhez a vastagbél egészséges működése

elengedhetetlen, a Kínai Gyógyászatban a tüdő is ide tartozik. A

medicina szerint a hitrendszer rugalmassága, az elengedés művészete

és az ítélkezésmentesség is támogatóan tud hatni erre a területre.

A légzésen keresztül erős hatást tudsz kifejteni a immunrendszer

működésére. Az idegrendszered azon ágát aktiválod tudatosan ilyenkor,

ami segíti a regenerációs folyamatokat és ez felelős az immunrendszer

megfelelő működéséért is. Amikor stresszes vagy, felületessé válik a

légzésed, ettől újra stresszes leszel, így gyengülhet a védelmi rendszered

is.

Az alábbi gyakorlatsorokkal erősítheted az idegrendszered nyugalmi

ágát. Ilyen összetetten tud csak működni egész-s-égesen a szervezet,

ezért fontos mentálisan tudatosnak lenni és érzelmileg is megadni

magadnak mindazt, ami segíti az egyensúlyban. 

A nem-et mondás és a határok

kijelölésének hiánya hatalmas stresszel

és lelki teherrel járhat, ami gyengítheti az

immunrendszert.



Hogyan lehetsz tudatosabb az említett témákban, mellyel erősítheted
az immunrendszered?

2. Végezz naponta 1-2 perc légző gyakorlatot, gyakorold 

a helyes légzést!

Képes vagyok-e nemet mondani akkor, amikor

már azt érzem, hogy ki vagyok merülve?

Amikor igent mondok valamire, valóban ezt

szeretném, vagy csak megfelelési kényszerből

cselekszem?

Mennyire érzem komfortosan magam a

kapcsolataimban?

Vannak-e félelmeim, amik akadályoznak abban,

hogy egy kérésre nemet mondjak?

Volt már, hogy egy kapcsolatot elveszítettem,

miután meghúztam a határaim?

 Vizsgáld meg magadban a következő kérdéseket. 1.

Hangolódj magadra, figyeld a légzésed, orron

keresztül lélegezz. Csak a belégzésre és kilégzésre

koncentrálj, ha elkalandoztál csak térj vissza a

figyelmeddel. Mélyen vedd a levegőt, majd hosszan

fújd ki pl. négyre beszív, hatra kifúj. Egészen a

hasüregig lélegezz, ezt hasi légzésnek nevezzük.

Próbálkozhatsz légzésvisszatartással egyforma

ütemben pl. négyre beszív, négyig bent tart, majd

négyre kifúj és négy számolás a következő belégzés

előtt. Tudatosítsd a nyugalom érzését, amit

megtapasztalsz a jelen pillanatában, csak azáltal,

hogy megfigyeled a légzésed. Ha stresszes

helyzetbe kerülsz, bármikor alkalmazhatod ezt az

egyszerű gyakorlatot, támogatva ezzel az

immunrendszered.



Test

A masszázs nem csak az izomzatra, ízületekre és közérzetre gyakorol jótékony

hatást, hanem közvetve és közvetlenül az ellenálló képességünkre is hat.

Napjainkban a túlzott stressz civilizációs népbetegség, ami jelentősen csökkenti az

immunrendszer hatékony működését, azáltal, hogy befeszülnek az izmok. A nem

megfelelő testtartás és az ülőmunka is nagyrészben hozzájárul a stresszes állapot

fenntartásához. A masszázs kiváló eszköz a stresszoldásra, ami nem csak

mentálisan, hanem sejtszinten is segít, továbbá hozzájárul a nyugodtabb,

pihentetőbb alváshoz, ami az immunrendszer működése szempontjából

kiemelkedően fontos tényező, hiszen ekkor indulnak be a regenerációs folyamatok

a szervezetünkben. 

“Az érintés, a bőrben található, nyomásra érzékeny receptorok stimulációja

csökkenti a stressz által kiváltott hormonok termelődését a szervezetünkben.

Ezzel egy időben pedig oxitocint (a „kötődési” hormont) szabadít fel, ami

erősíti a bizalom és a biztonság érzését. A mindennapjaink során

öntudatlanul is arra törekszünk, hogy minél gyakrabban átéljük ezeket a

pozitív hatásokat. Ugyanis valahányszor végigsimítjuk a hajunkat, egy kis

felfrissülés reményében megmasszírozzuk a homlokunkat vagy a tarkónkat,

lassul a szívritmusunk, és csökken a kortizolszintünk. Ugyanez történik akkor

is, ha valaki mást érintünk meg.” - Matthew Hertenstein pszichológus 

Életmód - masszázs és az érintés

Hogyan tudod támogatni életmóddal az immunrendszered?

Kopogtasd meg a mellkasod napi rendszerességgel! Ujjbegyekkel, laza csuklóval,

finoman kezd el kopogtatni a mellkasod, haladj a szegycsont közepétől kifelé a

kulcscsont alatti mélyedésig. Figyeld meg, ahogy a kopogtatás rezgésbe hozza a

mellkasod, energiával tölti fel a tested. A kopogtatást legalább egy percig végezd,

majd csukott szemmel figyeld meg a közérzeted, a testi érzeteket. A mellkas

kopogtatásával a csecsemőmirigyet támogatjuk, ahol immunsejtek képződnek, ami

fontos nyirokszerv az immun működés szempontjából.



Stressz hatására az izmok befeszülnek, amik akár fájdalmasak is lehetnek.

Leggyakrabban a nyakizmok, a csuklyásizom és a csípő feszessége szokott először

jelezni a testen, hogy valami nincs rendben. A fejfájás, gyomorfájás is lehet erős

stresszhelyzetre adott testi reakció. Az izomfeszülések, fájdalmak hatására az

immunrendszer tovább gyengül, és kialakul az ördögi kör. Ennek feloldásában

segíthet a masszázs.  

Milyen tünetekkel üzenhet a tested, hogy túl nagy stressz terheltség alatt
áll? 

Személyre szabott megoldáshoz 

jelentkezz be masszázs

 állapotfelmérésre!

https://jfzs.hu/kapcsolat/
https://jfzs.hu/kapcsolat/
https://jfzs.hu/kapcsolat/
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A vastagbél és az immunrendszer szorosan összefügg a bélflóra

kapcsán. Az immunrendszer működéshez szükséges a megfelelő

mikrobiom, azaz a bennük, rajtunk élő mikroorganizmusok összessége és

a megfelelő tápanyagbevitel. A D-vitamin mellett számos egyéb vitamin

és ásványi anyag, nyomelem szükséges a megfelelően működéséhez. A

jó felszívódás és egyensúlyban lévő bélflóra szintén eleme a működő

védelmi rendszernek. Ha kialakul felszívódási zavar, csökken a

tápanyagok hasznosulása, ami hosszú távon gyengítheti az

immunműködést. A felszívódási zavar krónikus esetben társulhat

áteresztő bél-szindrómával. Ilyenkor a véráramba kijutott emésztetlen

fehérjék immunválaszt idézhetnek elő pl. glutén, tejfehérje, tojásfehérje,

ami később krónikus fertőzésekben is megjelenhet. Életmódbeli negatív

szokások és a stressz kezelés hiányával önmagában is

egyensúlytalanságok léphetnek fel a bélflórában.

Hogyan tudod támogatni táplálkozással az immunrendszered?

Táplálkozás

1. Fogyassz tápanyag dús ételeket, hiszen ahhoz, hogy erős védelmi

rendszered legyen elsősorban szükség van A, C, D, E-vitaminokra

illetve magnéziumra, szelénre, jódra és cinkre.

2. A vitaminok és ásványi anyagok egy részét belsőségekből,

napfényből, szabadon tartott állatok húsából, egyes olajos magokból

pl. diófélék és avokádóból be tudod vinni. A C-vitamin egyike azon

vitaminoknak, amit már tudunk, hogy javasolt külön is pótolni az

immunrendszer erős működésért, illetve a D-vitamin pótlása is javasolt

télen.

3. Nyomelemeket tengeri halakból, barna algákból és puhatestűekből

tudsz bevinni, de ezek mellett nélkülözhetetlen az egyéni

táplálékkiegészítés is különösen a magnézium, szelén és jód

tekintetében, ám itt sem mindegy mennyit és milyen formában.



4. A bélflórád egészsége érdekében kerüld a károsító ételeket, ezek a

finomított szénhidrátok, a feldolgozott és gyorséttermi élelmiszerek, az

ipari húsok és tejtermékek, a kukoricából készült és a mesterséges

édesítők, a hidrogénezett növényi olajok és magas omega 6 tartalmú

zsírok pl. sertés és magolajok, a szénsavas üdítők és a mértéktelen

alkoholfogyasztás, illetve az antibiotikumok szedése. Igyekezz

természetes úton mindig visszaállítani az egyensúlyt, természetesen

vannak állapotok, amikor elkerülhetetlen a gyógyszer.

5. Fermentált ételek rendszeres fogyasztásával tudod javítani a bélflóra

diverzitását, ezek a kovász, az erjesztett tejtermékek vagy

kókuszjoghurt, a kombucha, kimchi, savanyú káposzta, kovászos uborka

és egyéb savanyított zöldségek. 

6. Az élelmi rostok prebitikus hatásúak, azaz táplálni tudod vele a

kólóniákat. Ilyen rostok pl. az inulin, a frukto-oligoszacharidok (FOS) és a

galakto-origoszacharidok (GOS). Forrásaik a hagymafélék, a csicsóka, a

cikória, a spárga, az articsóka, babfélék és tejtermékek. A GOS

biztonságos formája az anyatej, ezért kiegészítőből is javasolt pótolni.

7. Fogyassz rendszeresen kb. heti 1-2 alaklommal rezisztens

keményítőket pl. hűtött rizs és burgonya, ezzel támogatod a jótékony

bélbaktériumokat.

8. Színanyagokban gazdag zöldségek és gyümölcsök polifenon

tartalmuk miatt nagyban hozzájárulnak az immunvédelemhez, így

szerepeljenek az étrendedben.

9. A hosszan főtt csontleves hatásos az emésztőrendszer egészségének

így az immunrendszert is támogatja, hetente többször is eheted.

10. Egyéb természetes immunerősítők:

Gyógynövények: bodza, akác, hárs, csipkebogyó, szurokfű

Illóolajok: kakukkfű, oreganó, eukaliptusz, fahéj, szegfűszeg

Propolisz, gyógygombák, macskakarom, colostrum, fucoidan,

grapefruitmag csepp, feketekömény olaj, kvercetin, sós vagy illóolajos

inhalálás vagy fürdő, krioszauna

A javaslatoknál vedd figyelembe az egyéni állapotod pl.
ételérzékenységek, ételallergiák, hisztaminózis, autoimmun stb.!



krónikus és visszatérő fertőzések

fejfájás

ingerlékenység

általános fáradtság

gyomorfájdalom

korai teltségérzet

puffadás

bélgázok

székrekedés, hasmenés

hasi diszkomfort

alhasi hízás

étkezéseknél savanyú íz utáni vágy

étkezések után szénsavas italok utáni vágy

húgyúti fertőzések

pattanások

ekcéma

normál étkezés mellett fogyás vagy hízás

elvékonyodott és töredező körmök

fehér csíkok vagy barázdák a körmökön

hajhullás

szabálytalan ciklus

édesség utáni sóvárgás

alvásproblémák

egyéb gyulladásos állapotok

Milyen tünetek jelezhetnek, ha a felsorolt ételek elégtelen bevitele
miatt tápanyaghiányod, felszívódási-, vagy emésztési zavarod van, és
emiatt nem tud megfelelően működni az immunrendszered?

Személyre szabott megoldáshoz 

jelentkezz be táplálkozás

 állapotfelmérésre!

https://egeszsegrekodolva.hu/elerhetosegeim/
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méz 

fokhagyma

friss chili

friss gyömbér

friss kurkuma

fahéj 

cayenne bors

friss citromlé 

csiperkebogyó hús por

(elhagyható)

Immunerősítő elixír
Hozzávalók:

Immunrendszer működését támogató receptek 

Táplálkozás

Elkészítés:

Adagok ízlés szerint, a méz és a

fokhagyma az alapja 1-1 arányban.

Napi 3*1 teáskanál étkezés után,

kezdődő tünetek esetén maximum

3 hétig.

Fermentált zöldségek
Elkészítés:
Az aktuálisan termő, szezonális zöldségek közül válassz ki 2-3 fajtát (pl.

káposzta-répa-gyömbér, cékla-répa), de kezdheted csak káposztával is.

Hámozás után vágd fel vékony csíkokra vagy akár le is reszelheted.

Tölts meg a felvágott zöldséggel egy befőttes üveget. Jól mosd el és

legyen hozzá jól záródó tető. Fűszerezd ízlésed szerint, például kömény,

koriander, babér jól áll a káposztának vagy a gyömbér a répának.

Leszárított, friss, őrölt vagy egész is. Készítsd el a 2%-os sós

felöntőlevet egy külön edényben (1 liter tisztított víz vagy csapvizet

felforralod és visszahűtöd, így klórmentes lesz) adj hozzá 1 csapott

evőkanálnyi Parajdi sót és keverd el. Öntsd a felöntőlevet a befőttes

üvegben lévő zöldségekre. Töltsd teljesen tele és jól zárd rá a tetőt.

Rakd egy peremes tálcára vagy egy tálba, mert az erjedés során ki fog

folyni a leve, ami teljesen normális. 18 °C szükséges a folyamathoz, így

gondolkodj, hogy megfelelő helyen tárold ezalatt. 2 hét után

kóstolgatod, ha kellemes erjedt íze van, kész is a fermentált zöldséged!

Hűtve tárolandó.

A recepteknél vedd figyelembe az egyéni állapotod pl.
ételérzékenységek, ételallergiák, hisztaminózis, autoimmun stb.!



Szakértők
Somogyi Orsinak hívnak. 

Táplálkozással, életmóddal, természetes

gyógymódokkal, a test-lélek-psziché

kapcsolatával és a női működéssel

foglalkozom. 

Végzettségeimet tekintve okleveles

funkcionális táplálkozási és életmód

szakértő, természetgyógyász és képződő

fitoterapeuta vagyok. A tanokat

alkalmazva életmódváltókat kísérek és 

funkcionális tünetekből mutatok kiutat, tanítom meg egyénileg, hogyan

használd a természetes módszereket egyensúlyod megtalálásához vagy

megtartásához.

„Hirtelen megfordult velem a világ. Egyszerre megszűnt minden panasz. A

puffadás, ami az egész testemen jelen volt, a múlté lett, az éjszakákat újra

sikerül átaludnom, majd ki csattanok az életörömtől, újra pozitívan állok

mindenhez. Jókedvem töretlen.” - Gabi

„Elmúlt az ekcémám, a pattanások a bőrömön szépen eltűntek és sokkal

több energiám is lett.” - Kitti

“Hajlamosak vagyunk a kevesebb forintba kerülő ételt megvenni, s azt nem

számoljuk bele, hogy abból több kell a jóllakáshoz, nem tudni mennyi

hasznosul belőle, s az indokolatlan élelmiszeripari tartósító-ízjavító-stb.

anyagok lebontása, kiürítése mennyi melóval jár. Fegyelmezetten,

nyugodtan eszem kevesebbet, tudva hogy nem kell annyi, s jobban is

hasznosul, mert a testem jellemzőit megtámogatva eszem. Több erőm van,

és ezek az őszi-téli megbetegedések is elkerülnek.” - Péter



izommunkával. A masszírozás mellett do-in gyakorlatokat, meridián-

nyújtásokat és önmasszázs-kopogtatásokat is tanítok annak érdekében,

hogy a masszázskezeléseket kiegészítve otthon is tenni tudjunk

önmagunkért. 

Juhász-Fekete Zsuzsanna vagyok,

masszőr, do-in oktató. A masszázst nem

csak fájdalomcsillapításra alkalmazom,

hanem az immunrendszer támogatásáért,

testi-lelki regenerációért is végzem. 

Minden masszázs személyre szabott, a

vendégeim szükségleteit veszem

figyelembe. Az együttműködésben

hiszek, a masszírozást összekötöm

légzőgyakorlatokkal, nyújtásokkal, aktív

“Zsuzsi finom érzékelése, precíz és gyógyító keze visszaadta fizikai erőmet,

lendületemet. Ahol kell, zsírt tör és feszesít, ahol kell, csomót old, és ahol kell,

simogatja lelkem.” - Éva

“Nagyon stresszes a munkám, ráadásul napi 9 órát töltök ülve, a laptopom

fölé görnyedve. A stressztől és az ülőmunkától a nyakizmaim sokszor

feszesek, és fájnak. De Zsuzsi csodás masszázsa szuperül rendben tart!

Minden alkalommal szinte újjászületve állok fel a masszázságyról, lelazult

izmokkal, relaxált és pszichésen feltöltődött, harmonikus állapotban.” - Edina

„Zsuzsinak arany keze van. Pontosan érzi, hol masszírozzon és milyen erősen.

A masszázs után sokkal több energiám van, és nyugodtabb is vagyok, éjjel

pedig remekül alszom. Amióta a hasamat is masszírozza, az emésztési

problémáim sokat javultak." - Zsófi



Az E-book a tapasztalat alapú, komplementer medicinát ötvözi a

konvencionális, tudományos megközelítéssel. Forrásokat így csak a

tudomány vonatkozásában jelöltünk.
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