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Mellékvese kimerültség: Ha Kortizol 400 alatt van, bár a laborban 100 ig minden elfogadott. 

Ha magas a kortizol és a stressz hatás Rosea rhodiola, ha már kimerült Ashwaganda. Min 6 

hónap, de lehet 1 év.  

 

ENDOMETRIÓZIS 

Méhnyálkahártya szigetek bekerülnek a hasüregbe, hormonok hatására duzzadnak, 

lelökődnek és ezek okozzák a panaszokat. Szeretik behálózni egyéb szerveket is, súlyosabb 

esetben operálni kell.  

Orvosok általában leállítják a menszeszt, h eltünjön, de drasztikus, sok a mellékhatás és nem 

múlik el teljesen.  

Paraziták is okozhatják, amik vagy a belekből vagy hüvelyi úton terjednek. Az esetek nagy 

többségében az átteresztő bélszindróma felelős a betegségért. Ilyen vírus az Epstein bar vagy 

a hüvelyi utón terjedő baktérium a gardnarella. Egyszerű labor vizsgálattal kimutatható. 

Fontos ételintolerancia tesztet végeztetni, és anti allergén diéta kialakítása. Fontos a beleknek 

a rendbetétele.  

Ilyenkor a Ganoderma vagy Sün gomba főzetet ajánlják (6 hónap – 1év) és egy 3 hetes 

kurkuma kúra is segíthet megtisztítani a szervezetet. (Napi 3 x 1 kiskanál kurkuma 

csipetnyi borssal kevés vízben elkeverve) 

 Általában a fent említett élelmiszerek szigorú elhagyása hatására csökken vagy teljesen 

elmúlik. (feldolgozott hús, teljes tejtermék STOP!!! 1 évig minimum, fehér liszt, finomított 

termékek, cukor). 

 

MIÓMA, CISZTA, POLIP, FIBRÓMA stb. 

A mióma a méh izomzatának jóindulatú daganata, melyből sohasem lesz rosszindulatú 

daganat. De bő vérzéssel, 

vizelési ingerrel, meddőséggel és súlyos vashiánnyal járhat. 

Gyuri bácsi ajánlja és szakemberektől is hallottam, hogy célszerű elvégezni egy 6 hetes 

diófalevél kúrát (napi 2 csésze), és emellett hüvely irrigálást végezni a diófalevél teával 

esténként a kádban hányat fekve, lábakat felpolcolva 15 percig. Gyuri bácsi még azt is ajánlja, 

hogy a lefőzött tealevelet helyezzük éjszakára arra a területre mely érintett. Nagyon hatékony 

megoldás tud lenni, ha megszüntetjük a többi fenn említett káros tényezőt. 

Van aki 8 hetes mezei zsurló tea kúrát javasolt, van akinek Gyuri bácsi Hölgyi teája vált be. A 

tyúkhúr tea is jótékony 3-4 hónapig rendszeresen fogyasztva.  

A természetes módszere hátránya, hogy hónapokig (min.2-3) kell kísérletezgetni és testi 

adottságoktól függően, lehet csak a második vagy harmadik megoldás mulasztja el a bajt. De 

érdemes fegyelmezetten végigcsinálni és kitapasztalni a kúrákat, mert komoly műtétek 
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kerülhetök el vele. Persze csak abban az esetben, ha az orvos nem azonnali megoldást lát 

jónak.  

Az Ebstein bar és a Cytomegalo vírus vizsgálata javasolt.  

  

Elmondhatatlanul sokat segít a rendszeres akár napi ászana gyakorlás, mely a has és a 

medencealap megnyújtására, erősítésére és átmosására megfelelő figyelmet fordít. A 

hosszabb gyaloglások is jótékony hatással vannak. 

Lelki szinten is jó átgondolni miért alakulhatott ki a betegség, mit jelezz és hogyan tudjuk 

megszüntetni. Mi lehet vajon az egyensúlytalanság az életünkben vagy a gondolkodásunkban, 

mely ilyen testi tünetekben jelent meg.  

Ezen betegségek legtöbbjét az ösztrogéndominancia okozza. 

Ezért nagyon fontos az állati fehérjében és cukorban mentes diéta. Ezen termékek 

hormonokkal kezeltek, valamint jó táptalajok a különféle baktériumoknak és vírusoknak.  

 Ilyenkor néha hatékony progeszteront természetes úton bejuttatni a szervezetbe pár 

hónapig. 

A következő termékekről hallottam jó ajánlásokat: (ovuláció előtt 2X1 ovuláció után 2X2 ha 

két hónapon belül nincs eredmény emelni az adagot 3X1 és 3X2) 

https://www.zeinpharma.de/en/wild-yams-plus-500-mg-120-capsules 

https://www.biogena.com/en/products/product.yam-balance.html 

https://echt-vital.de/mexican-wild-yam/ 

https://www.biobolt.e-

tar.hu/bolt/6076/120/%C3%A9trendkieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/%C3%A9trendkieg%

C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k-h%C3%B6lgyeknek/natures-way-wild-yam-kapszula-100-

db.htm 

 

A fent említett Yam gyökér tabletta menopauzás tünetek enyhítésére is csodaszer lehet.  

A táplálék kiegészítők szedését jól meg kell gondolni, mert szabályozásuk csekély, és soha nem 

tudhatjuk mi is van igazán a termékekben. Én ezért inkább természetes magvakból, olajokból, 

és egészséges étrenddel próbálom megőrizni testem és hormonjaim egyensúlyát.  

Azonban néha elkerülhetetlenek, ilyen esetekre néhány megfontolandó tanács:  

 Olyan terméket vásároljunk melyen rajta van a GMP (Good manufacturing proccesses 

minősítés)  

 Általában a német és ausztriai termékek megbízhatóbbak  

 Gyógyszertárban is elérhető terméket vásároljunk, mert a gyógyszertár csak bevizsgált 

terméket adhat el 
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Az egyik híres természetgyógyász azt ajánlotta, hogy női szervi betegségekre valaki egyen meg 

minden nap lereszelve egy nyers céklát 30 napig. 30 nap múlva enyhülnek a tünetek, de utána 

még 30 napig kell folytatni megerősítésként. 

 

PCOS: Petefészek kérge megvastagszik és az érett tüsző nem tud kiszabadulni, cisztává alakul. 

Mivel folyamatosan az a jel érkezik az agyalapi mirigyhez, h kell még hormon termelődjön, 

általában koritol és tesztoszteron színt is megemelkedik.  

Ilyenkor segíthet, ha méh alakban megvágják petefészket.  

Általában együtt jár IR-el. D vitamin pótlás fontos.  

Lelkileg azt jelképezi, h szeretetre vágyik, mégis falat épít maga köré. Takargatja nőiességét. 

Lehet valami múlt béli lényegtelennek vélt esemény hatására. Jó ezeket kineziológiával, Bach 

virág terápiával a felszínre hozni és feloldani.  

 

FOLYAMATOS GYULLADÁSOK, FERTŐZÉSEK:  

Fontos orvoshoz fordulni. Candida kialakulása és a hüvely flóra felborulását okozhatja 

antibiotikum kezelés vagy fogamzásgátló tabletta. Nehézfém terheltség is lehet az oka.  

Ilyenkor érdemes a fogamzásgátlót elhagyni, az ösztrogén szintjét helyreállítani (Cickafark 

teába pár csepp levendula és teafaolaj jó minőségű és ezzel hüvelyöblögetést végezni) 

valamint pro biotikumos hüvely készítmény használata (ne kefires tampon, mert a bolti 

kefirek már nem jók) pl. floragyn (nem vényköteles), gynoflor (vényköteles) 

Néhány csepp levendula, teafa jó minőségű illo olaj tisztasági betétre  

 

CLAMIDIA (urea plazma) 

Lehet meddőség oka. Fontos rákszűrésnél megnézni. Elzárja a petevezetéket, ha nem időben 

veszik észre. Mindkét vírus lehet meddőség oka. 

 

Epstein bar: Modernkori vírus, mely emberek 80 % jelen van, vagy átesett rajta. Ha IGA vagy 

IGM pozitív kezelni kell, vagy ha IGG magas. Megtámadja pajzsmirigyet (autoimmun 

pajzsmirigy betegségeknél EBV és glutén intolerancia mindig jelen van, ha kezeljük általában 

kordában lehet tartani) vagy megtámadja nemi szerveket (ciszta, miómák). 

HPV: Hüvelyöblögetés 3 X 5 nap (menszesz alatt ne és hétvégente sem, tehát 2 nap szabad az 

5 napok között) Körömvirág, Cickafark, Feketenadálytő tea (terhesség alatt nem) keverékbe 

pár csepp rozmaring, teafa és levendula illóolaj.  Érdemes ilyenkor probiotikummal 

megtámogatni hüvely flóra.  
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