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Ön is tapasztalta már időnként, hogy olyan feszültség lesz úrrá
testén-lelkén, hogy nem igazán tudja kontrollálni magát?
Azt tudta, hogy létezik több csudajó egyszerű praktika,
amelyek segítenek a stresszkezelésben?

Én mindenben a természetesség híve vagyok, és az élet minden területén
igyekszem ezt szem előtt tartani. A hivatásom, a természetgyógyászat is
erről szól.
Látom, hogy sok emberben rengeteg olyan érzés halmozódik fel, amikkel
nem igazán tudnak mit kezdeni. Ezt legtöbbször a máj és az epehólyag
energetikai (vagy éppen már fiziológiai eltérést mutató) állapota jelzi a
számomra.
A hagyományos kínai orvoslás (hko) szemléletmódja szerint minden
szervünkhöz tartozik egy-egy „érzéscsomag”, azaz minden fizikai
szervünknek létezik egy lelki-szellemi megfelelője.
Ahogy fentebb írtam, a stressz okozta tünetek először energetikailag
jelennek meg, nemcsak az idegrendszernél, hanem például a máj és az
epehólyag szerveknél is. Hozzáteszem, hogy tapasztalatom szerint
mindenkinek van gyenge pontja. Amikor az immunrendszer gyengül akár
egy fertőzés, akár a stressz miatt, az első tünetek nagy valószínűséggel a
gyenge pontnál jelentkeznek először.
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Kelemen Lívia vagyok, fitoterapeuta természetgyógyász, az
ön gyógynövényszakértője.
A gyógynövények elkötelezett híveként azt vallom, hogy az emberre
test‑lélek-szellem egységeként, azaz holisztikusan kell tekinteni. Nem
elég csupán a testi tüneteket kezelni. Ha a lélek beteg marad, a tünetek
ismét felüthetik a fejüket, hiszen a test a lélek színpada. A hosszú távú
eredmény érdekében tehát célszerű a színfalak mögé is bekukkantani.
Az állapotfelmérések során a legjobb tudásom és tapasztalatom
szerint segítek megfejteni, hogy az egyes betegségek milyen egyéni
üzenetet hordoznak a vendégem számára, illetve segítek meghatározni a
szükséges, személyre szabott terápiát is.
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Ismerje meg a stresszt és az erre adott reakcióit!

Nézzük meg picit közelebbről a stressz fogalmát! Ha valamit
jobban értünk, akkor már az adhat egyfajta megnyugvást, és a
megoldást is könnyebben megtaláljuk rá.
A stressz fogalma az 1930-as években vált közismertté Selye Jánosnak, a
világhírű orvos-kutatónak köszönhetően. Az ő megfogalmazása szerint a
stressz a test nem specifikus válasza a testet ért ingerekre.
Stresszoroknak nevezzük azokat az életeseményeket, történéseket,
körülményeket, amelyek stresszt idéznek elő. Minden olyan élethelyzet,
ami alkalmazkodást követel meg tőlünk, az stresszornak tekinthető.
Selye János az elméletében kétféle stresszt különböztet meg: az ún.
eustressz a pozitív stressz, ami egyfajta természetes doppingszerként
fogható fel, pozitív értelemben stimulál, produktívabbá tesz. Eustressz
esetén a szervezet könnyen visszatér az egyensúlyi helyzetébe. A másik
fajta stressz az ún. distressz, azaz negatív stressz, ami frusztráltságot,
tehetetlenséget, csalódottságot vonhat magával. Ilyen esetekben, ha a test
a stressztűrő-képességének a határához közelít, a szervezet leadja a maga
sajátos vészjelzéseit, előfordulhat többek között erőteljesebb verejtékezés,
álmatlanság, fejfájás, kimerültség, remegés, gyomorfájdalom, szívszorítás.
A hétköznapokban mindkét fajta stresszel találkozunk, de egyértelműen a
negatív stressz az, aminek a kezelése problémás.
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Jelentkezzen be állapotfelmérésre telefonon: 06 20 595 3062

Az állapotfelmérések során pont emiatt mindig meg szoktam
kérdezni a vendégemtől:
- Mit csinál, amikor dühösnek érzi magát?
- Hol érzi a düht a testében?
Amikor dühösek, tehetetlenek vagyunk, hajlamosak lehetünk arra,
hogy a mellettünk lévő személyre zúdítsuk az érzéseinket, vagy éppen
magunkba zárjuk azokat, és rágódjunk rajtuk.
A testi-lelki egészségünk szempontjából hosszú távon egyik
sem jelent megfelelő megoldást.
Az nyilvánvaló, hogy a stresszes helyzeteket, amik kiválthatják
bennünk a fent nevezett érzéseket, nem tudjuk elkerülni. Azt viszont
meg tudjuk tanulni, hogy a stresszre hogyan reagálunk.
Gyakorlással szépen elsajátítható, hogy a testünkből kivezessük a
felesleges feszültséget. Erre több lehetőség is adott, ezek közül
ismerhet meg 3+1, a visszajelzések és tapasztalatok alapján jól
bevált tippet.
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1. TIPP: Használja a gyógynövények erejét!

A gyógynövények nem hatnak olyan gyorsan, mintha
bekapnánk egy-egy szintetikus pirulát, ám hosszú távon
nagyon jó segítőtársaink lehetnek (mellékhatások nélkül) a
stressz kezelésében, a kedélyállapotunk javításában is.
A gyógynövények alkalmazásának titka a megfelelő hatóanyagismereten túl kiegészül azzal az energiával, amivel minden egyes
növény rendelkezik.
Dr. Nagy Géza a következőképpen fogalmaz: „A gyógynövények
összekötik a külső Napot a belső Nappal és így harmonizálnak. A
kozmikus energia segítségével magukba szívják a Nap energiáját,
miközben olyan hihetetlenül hatékony anyagokat termelnek, amelyek
csökkentik a feszültséget, és a természetes megnyugváson keresztül
képesek altatni is.” A belső Nap újbóli felragyogását többféle
gyógynövény is segítheti, melyeket önmagukban, ún. monoteaként,
vagy keverék formájában is fogyaszthatja.
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CITROMFŰ

A nyugtató hatású gyógynövények egyike a CITROMFŰ (Melissa
officinalis), amelynek friss, citromos aromája nagyon üdítő. A
citromfű főbb hatóanyagai az illóolajok, a triterpének, flavonoidok,
cserzőanyagok, nyálkaanyagok. E növény oldja a belső félelmet, a
szorongást, görcsoldó és az emésztést is segíti, mivel epehajtó
hatással is rendelkezik. A citromfű tea adagolásánál figyelembe kell
venni, hogy minél kevesebbet forrázunk le vízzel, annál inkább fejt ki
nyugtató hatást, míg nagyobb adagolás esetén már enyhe altató
hatást is elérhetünk vele.

Hogyan használja?
Nyugtatáshoz kettő deciliter vízhez egy csapott teáskanálnyi teafüvet,
álmatlanság esetén kettő deciliter vízhez egy csapott evőkanálnyi
citromfüvet ajánlok adagolni.
Álmatlanság esetén komlóval, szívidegesség esetén pedig
galagonyával keverheti.
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LEVENDULA

Az ajakosvirágúak családjába tartozó LEVENDULA (Lavandula
angustifolia) szintén nyugtató, görcsoldó hatású, ám a citromfűhöz
hasonlóan emésztőrendszeri problémákat is orvosolhatunk a
segítségével, például epehólyaggyulladást, májkárosodást.

Hogyan használja?
Teaként kettő deciliter vízhez egy-két teáskanálnyi levendulavirágot
kell hozzáadni.
Illóolaját a fürdővízébe is cseppentheti, illetve alvászavarok, zsengőbongó gondolatok esetén a párna sarkára cseppentve egy-két csepp
illóolaj segít lecsendesíteni a zakatoló elmét. Természetesen
párologtatóba is teheti az illóolajat, ez is szuper megoldás. Ha szereti
az érintést, akkor a levendula illóolajat keverje össze valamilyen
bázisolajjal, pl. mandulaolajjal, és masszírozza be vele a nyakát, a
vállát!
Fontos, hogy mindig 100% tisztaságú illóolajat használjon terápiás
célra, mivel abban van hatóanyag.

Ajánlom figyelmébe a Panarom Levendula illóolajat!
https://biotitok.hu/termek/orvosi-levendula-lavandulaangustifolia-illoolaj/
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2.TIPP: Tanuljon meg lecsendesedni!

Amennyiben a stresszt a hko szemszögéből nézzük, az a testben
áramló energiaszint, az életerő felborulásáról szól. Ezt a nézetet az
is alátámasztja, hogy a stresszes ember általában erőtlennek érzi
magát. A természetes életerő helyreállítása tehát a cél, amit
segíthetünk a táplálkozással, a testmozgással, légzőgyakorlatokkal,
meditálásssal, relaxálással.
A belső feszültség oldására nagyszerű alternatíva lehet a meditáció,
amelyet én nem szívesen szűkítek le a csöndben ülős-elmélkedős
meditációra, hiszen egy kellemes elfoglaltság, amibe az ember
igazán képes belefeledkezni, vagy egy séta légzőgyakorlatokkal
tarkítva felér egy mozgásos meditációval.
Ezekben az esetekben az elme megtanul lecsendesedni és ezáltal
megtapasztalhatjuk saját belső bölcsességünket, amint test-lélekszellem egységbe kerül.
Fedezze fel, hogy önnek mi okoz jó érzést: a séta, a
kertészkedés, a csönd hallgatása, a tánc?
Ha megvan, akkor csinálja rendszeresen!
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3.TIPP: Használja az izmokat a feszültség oldására!

A vendégeimnek is szívesen ajánlom a következő technikát!

A talpától kezdve felfele haladva feszítse meg teste összes
izmát, a végére hagyja az ökle beszorítását! Hagyja pár
másodpercig megfeszítve az izmokat, majd hirtelen pattintsa
ki őket, és ebbe a mozdulatba vigyen nagyon sok erőt!

Amikor megfeszíti a teste izmait, azok küldik az információt az
idegrendszernek, hogy „üss vagy fuss”. Az erővel történő
kipattintáskor az izmok hirtelen ellazulnak, amire az idegrendszer
szintén ellazulással válaszol.
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+1 TIPP: Legyen hálás!
A hála érzése hihetetlen mértékben felhangolja a test és a lélek rezgését,
egészségét. Vezessen tehát hálanaplót! Jegyezze fel mindennap, miért
hálás! Ez a gyakorlat segít megláttatni a szürke hétköznapok csodáit is.
Így lásson hozzá:
Először is szerezzen be egy füzetet, amibe feljegyzi majd a hálalistát! Amikor
ez megvan, akkor teremtsen maga körül kellemes hangulatot, vegye elő a
füzetet és egy tollat, majd gondolja át újra a napját! Észre fogja majd venni,
hogy más szemmel tekinti végig a történéseket, hiszen az ön számára
pozitív történéseket keresi majd tudatosan. Írja le röviden a füzetbe azokat
az élményeket, amikért hálát érez a szívében, pl. Hálás vagyok azért, hogy
ma a gyerkőcöm szépen, figyelmesen készülődött. / Hálát adok azért, hogy
ma is megcsodálhattam a naplementét.
Azt javaslom, hogy legalább 21 napon át következetesen jegyezzen fel
naponta legalább három dolgot, amiért hálát ad!
Egészen biztos vagyok benne, hogy már néhány nap után Ön is érezni
fogja az önben zajló belső alkímiát, ahogy áthangolódik egy másfajta
nézőpontra.
Hajrá!
For more information about our
Szeretettel:

campaign, please call 123-456-7890 or
visit reallygreatsite.com. You may also
email us at hello@reallygreatsite.com.
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Ha úgy érzi, hogy szeretne állapotfelmérésre
bejelentkezni hozzám, akkor az alábbi telefonszámon
tud időpontot kérni:

06 20 595 3062

Ha a gyógynövény készítmények, illóolajak, teák érdeklik,
akkor kattintson a lap alján látható weboldalam linkjére,
mert webshopomban a Panarom, Györgytea és
Eszterkrém termékekre vonatkozóan az alábbi kóddal
egyszeri alkalommal 15% kedvezménnyel tud vásárolni
2020. december 31-ig:

BIOTITOK15OFF
www.biotitok.hu
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