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1. előadás 

 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 

szervezett Zöld Mindentudás Egyeteme programsorozat idei első előadására 2012. 

október 16-án került sor, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 

dísztermében. 

Fűben-fában orvosság címmel Fazekas Krisztina, a Fertő

természetvédelmi mérnöke tartott előadást a szép számú hallgatóságnak.

Mindannyian tudjuk, számtalanszor halljuk, hogy az egészség a legfontosabb dolog 

az életben. Talán sokan már

sosem megy ki a divatból, 

ember szenved egészségügyi 

Testi, lelki, szellemi összetevők együttes harmóniája, hiszen a test, a lélek és a szellem 

alkotja az egészet. Mi, mint ember egy tökéletes egészet képezünk, és ahhoz, hogy 

ez az összhang meglegyen, a REND

Az első törvény a táplálékok szerkezeti rendtörvénye, azaz zöldségekre,

gyümölcsökre, magvakra, 

energiaitalokra vagy chipsekre egyáltalán nem tart igényt a

A második törvény mondja ki a táplálkozási egyensúly fontosságát: 40%

szükségünk teljes kiőrlésű gabonákra, 35%

és 5%-ban cukrokra.  

Harmadik a gazdasági rendtörvény, amely ezt a táplálkozási egyensúlyt 

világra. A világ bizonyos részein túlfogyasztás jellemző, az élelmiszereket halomra 

dobják ki, míg más területeken éheznek az emberek. Akkor volna rend, h

világegyensúly is helyrebillenne.

Negyedik törvény a száj rendtörvénye. Olyan táp

szervezetünkbe, amely az immunrendszerünket támogatja, erősíti. Legfontosabb 

immuntámogatók a vitaminok, gyógynövények, a mozgás, masszázs, babamasszázs.

Mai előadásunk folyamán a gyógynövényekkel, fitoterápiával foglalkoztunk 

részletesen. Rengeteg olyan növény vesz körül bennünket, amelyek gyógyító 

hatással bírnak, de egész egyszerűen nem ismerjük még őket. Leggyakrabban 

vízhajtó, hashajtó, harmonizáló, emésztést és epe, máj működését serkentő, 

gyulladáscsökkentő hatású növények

hogy a gyógynövények egy

elhatalmasodott a szervezetünkön, akkor ezek már nem segítenek. 

Használatukról általánosságban elmondható, hogy 

használhatjuk a többségüket. Vannak olyanak, amelyeknek csak egyes részeit, 
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án került sor, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 

fában orvosság címmel Fazekas Krisztina, a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

természetvédelmi mérnöke tartott előadást a szép számú hallgatóságnak.

számtalanszor halljuk, hogy az egészség a legfontosabb dolog 

Talán sokan már csak elcsépelt szövegnek tartják ezt, pedig az egészség

sosem megy ki a divatból, nem divat kérdése. Bár a csapból is folyik, mégis mennyi 

ember szenved egészségügyi problémáktól… Mit is jelent az egészség? 

Testi, lelki, szellemi összetevők együttes harmóniája, hiszen a test, a lélek és a szellem 

alkotja az egészet. Mi, mint ember egy tökéletes egészet képezünk, és ahhoz, hogy 

ez az összhang meglegyen, a REND-terápia törvényei szerint kell élnünk. 

Az első törvény a táplálékok szerkezeti rendtörvénye, azaz zöldségekre,

gyümölcsökre, magvakra, tejre és cukrokra van szüksége a szervezetünknek. De 

energiaitalokra vagy chipsekre egyáltalán nem tart igényt az emberi

A második törvény mondja ki a táplálkozási egyensúly fontosságát: 40%

szükségünk teljes kiőrlésű gabonákra, 35%-ban zöldségekre, 20%-ban tejtermékekre 

Harmadik a gazdasági rendtörvény, amely ezt a táplálkozási egyensúlyt 

világra. A világ bizonyos részein túlfogyasztás jellemző, az élelmiszereket halomra 

dobják ki, míg más területeken éheznek az emberek. Akkor volna rend, h

billenne. 

Negyedik törvény a száj rendtörvénye. Olyan táplálékanyagokat vigyünk be a 

szervezetünkbe, amely az immunrendszerünket támogatja, erősíti. Legfontosabb 

immuntámogatók a vitaminok, gyógynövények, a mozgás, masszázs, babamasszázs.

Mai előadásunk folyamán a gyógynövényekkel, fitoterápiával foglalkoztunk 

észletesen. Rengeteg olyan növény vesz körül bennünket, amelyek gyógyító 

hatással bírnak, de egész egyszerűen nem ismerjük még őket. Leggyakrabban 

vízhajtó, hashajtó, harmonizáló, emésztést és epe, máj működését serkentő, 

gyulladáscsökkentő hatású növényekkel találkozhatunk. Nagyon fontos tudnivaló, 

hogy a gyógynövények egy-egy tünet megjelenésekor hatnak, ha a betegség 

elhatalmasodott a szervezetünkön, akkor ezek már nem segítenek.  

Használatukról általánosságban elmondható, hogy növényi főzet, tea formájá

használhatjuk a többségüket. Vannak olyanak, amelyeknek csak egyes részeit, 
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án került sor, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 

Hanság Nemzeti Park 

természetvédelmi mérnöke tartott előadást a szép számú hallgatóságnak. 

számtalanszor halljuk, hogy az egészség a legfontosabb dolog 

k ezt, pedig az egészség 

nem divat kérdése. Bár a csapból is folyik, mégis mennyi 

problémáktól… Mit is jelent az egészség?  

Testi, lelki, szellemi összetevők együttes harmóniája, hiszen a test, a lélek és a szellem 

alkotja az egészet. Mi, mint ember egy tökéletes egészet képezünk, és ahhoz, hogy 

törvényei szerint kell élnünk.  

Az első törvény a táplálékok szerkezeti rendtörvénye, azaz zöldségekre, 

tejre és cukrokra van szüksége a szervezetünknek. De 

z emberi szervezet.   

A második törvény mondja ki a táplálkozási egyensúly fontosságát: 40%-ban van 

ban tejtermékekre 

Harmadik a gazdasági rendtörvény, amely ezt a táplálkozási egyensúlyt kiterjeszti a 

világra. A világ bizonyos részein túlfogyasztás jellemző, az élelmiszereket halomra 

dobják ki, míg más területeken éheznek az emberek. Akkor volna rend, ha ez a 

lálékanyagokat vigyünk be a 

szervezetünkbe, amely az immunrendszerünket támogatja, erősíti. Legfontosabb 

immuntámogatók a vitaminok, gyógynövények, a mozgás, masszázs, babamasszázs. 

Mai előadásunk folyamán a gyógynövényekkel, fitoterápiával foglalkoztunk 

észletesen. Rengeteg olyan növény vesz körül bennünket, amelyek gyógyító 

hatással bírnak, de egész egyszerűen nem ismerjük még őket. Leggyakrabban 

vízhajtó, hashajtó, harmonizáló, emésztést és epe, máj működését serkentő, 

kel találkozhatunk. Nagyon fontos tudnivaló, 

egy tünet megjelenésekor hatnak, ha a betegség 

 

növényi főzet, tea formájában 

használhatjuk a többségüket. Vannak olyanak, amelyeknek csak egyes részeit, 



például a levelét vagy a virágját forrázzuk le, de akadnak olyanok is, amelyek 

esetében az egész növényt hasznosíthatjuk.  

Nézzünk néhány jellemző tünetet, problémát, amelyet érdemes gyógynövényekkel 

kúrálnunk.  

Közeleg a hideg, ködös tél, célszerű a szervezetünket már most elkezdeni felkészíteni 

a következő hónapokra. Ilyenkor a legfontosabb az immunerősítés, amelyet a C-

vitaminnal végezhetünk hatékonyan. Azonban nem kell a gyógyszertárba futni a 

kapszula formájú vitaminokért, ezeket növényekben, zöldségekben, gyümölcsökben 

is gazdagon megtaláljuk. A legjobb C-vitamin források a csipkebogyó, hibiszkus, 

homoktövis. Ha valamelyikből készítünk magunknak a hideg reggeleken egy forró 

csésze teát, felmelegít bennünket és kilépve az ajtón sem fogunk fázni. Ha valaki 

kevésbé szereti a teát, gyógygombákkal, csírákkal és fűszerekkel is erősítheti az 

immunrendszerét. A bors, csípős paprika, szegfűszeg, fahéj mind-mind kellő hatást fejt 

ki. De ezekkel akár a teánkat is ízesíthetjük.  

Ha a szervezetünk télre való felkészítése mégsem sikerült olyan jól, és elért minket egy 

légúti megbetegedés, akkor sincs veszve minden. Megfázásra kiváló a hársfa, 

bodza, bíborka és a kasvirág, ha egy kis mézzel gazdagítjuk, akkor még 

hatékonyabb. Száraz köhögés csillapítására az akácvirág ajánlott, míg hurutos 

köhögés esetén a kakukkfű vagy az útifű.  

Természetesen halmozhatjuk is az összetevőket, akár 3-4 féle növényt is vegyíthetünk 

egy teafőzetbe. Teakeverék készítéséhez a javasolt arányok: felnőtt számára 1 

evőkanál gyógynövény 2 dl vízzel, gyermek részére 1 kávéskanál növény 2 dl vízzel.  

Ilyentájt jellemző a bélbaktériumok okozta problémák megjelenése. Ezeket a 

gabonakásák fogyasztása orvosolhatja, valamint a tejtermékek. Célszerű tehát 

reggelire egy kis müzlit enni bőséges tejjel.  

Sajnos nem csak felnőtt korban, de már középiskolásoknál is gyakran jelentkező 

probléma a fejfájás. Nem kell rögtön megijedni ettől, érdemes előbb utánajárni, mi 

lehet a probléma forrása. Lehet, hogy egyszerűen kevés folyadékot viszünk be a 

szervezetünkbe, ezért a vérnyomásunk ingadozik, és fáj a fejünk is. A 

folyadékpótlásra mindig figyeljünk oda, naponta 2-3 litert igyunk meg. Ne 

energiaitalban vagy kólában mérjük ki ezt a mennyiséget. Ha ez nem segít, akkor 

próbálkozzunk gyógynövényekkel: ibolyalevél, rozmaring, borsmenta, ánizs vagy 

kakukkfű segíthet rajtunk.  

Nem maradhat ki a lányok, nők számára oly sarkalatos téma: a fogyókúra. Nem 

szabad kínozni a szervezetünket, kímélő megoldásokhoz folyamodjunk, így a mozgás, 

a gyümölcs- és zöldségnapok beiktatása, zsír helyett olajjal főzés, és rengeteg 

hasonló praktika létezik, amelyet már nagymamáink alkalmaztak. Kifejezetten 

fogyasztó hatással bír a zöld tea, a ligetszépe olaj és az olivaolaj, ez utóbbiak teljes 

mértékben helyettesíthetik a napraforgóolajat. Nem utolsó sorban a növényi olajok 

belülről erősítik az érfalunkat is, csökkentve az érelmeszesedés kialakulásának 

kockázatát.  



Bizalommal fordulhatunk a belvárosi kis gyógynövény szaküzletek, herbáriák  

eladóihoz, mert nagyon hasznos, szakértő tanácsokkal látnak el bennünket, és 

természetes gyógymódokkal ismerkedhetünk meg a segítségükkel. 

Végezetül a Gaia elmélettel zárta előadását Fazekas Krisztina, amely az ember 

természeti elemekkel való találkozását, harmóniáját emeli középpontba. Az elmélet 

szerint az ember testi-lelki egészségéhez elengedhetetlen az ember és a természet 

közötti összhang megléte, az ember és állat, ember és növény közötti kölcsönös 

függőség tisztelete. Hiszen mi magunk a természetből táplálkozunk, ezért óvnunk kell, 

jóban kell lennünk vele és vigyázni rá. Bátran menjünk ki a természetbe, 

megnyugvást fogunk találni benne. 

 

 

 


