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A huszonegyedik század emberének egyik leg-

nagyobb kihívása talán az, hogy hogyan ta-

lálja meg mindennapjaiban az egyensúlyt, az 

összhangot ahhoz, hogy felgyorsult életritmu-

sa ne váljon ellenségévé. Az élet minden terüle-

te ugyanis tele van egészségünkre káros anya-

gokkal, amelyek hormonegyensúlyunk felbom-

lásához vezethetnek. „Nem az az enyém, amit 

megeszek, hanem ami fel is szívódik bennem”– 

fogalmazta meg a modernkor nagy igazságát 

Magdás Emese hormonegyensúly-terapeuta és 

intimtorna tréner.

A jelenleg Bukarestben élő 
Magdás Emesével be-
szélgettünk a munkájá-

ról, de főként arról, hogy mit is 
jelent az a kifejezés, hogy hor-
monegyensúly, amellyel ritkán 
találkozunk, mégis létfontos-
ságú az ember életében. A te-
rapeuta nagy hangsúlyt fek-
tet a mindennapos életegyen-
súly elérésére, a baj megelőzé-
sére, a női egészség megtartá-
sára. Mint mondja, a mai világ-
ban, aki nem tudja ezt, könnyen 
belefuthat a veszélyforrások-
ba, amelyek minden területen 
jelen vannak – legyen szó élel-
miszerről, vegyiparról, kozme-
tikumokról – és tele vannak 
olyan új hormonokkal, amelyek 
egyáltalán nem egészségesek.

Figyeljünk a táplálkozásra

Az étel nemcsak az energi-
át és testünk építőköveit ad-
ja számunkra, hanem hormon-
szerű hatásainál fogva szerve-
zetünk működésének számos 
aspektusát módosítja, példá-
ul ki- vagy bekapcsolja anyag-
cserénket. „Fontos odafigyel-
ni arra, hogy hogyan táplál-
kozunk mindennapjainkban, 
ismernünk kell az alapokat, 
amelyekkel megerősíthetjük az 
egyensúlyt. Sok nutricionista 
például nagy hangsúlyt fek-
tet a makroélelmiszerekre, a 
fehérjék, zsírok, szénhidrát-
ok fogyasztásával kapcsola-

tos tudnivalókra, miközben 
nem nézi meg az ember típusát, 
és sokan nem figyelnek oda a 
mikrotáplálkozásra” – fogalmaz 
a terapeuta. Mikrotáplálkozás 
alatt azt érti Magdás Emese, 
hogy például tudjuk-e, hogyan 
volt felnevelve az adott csirke, 
amelyből az étel készült, mi-
vel volt gyomirtózva a zöldség, 
hogyan volt feldolgozva az étel, 

amit megeszünk. Fontos ugyan-
is, hogy minél kevésbé legyen 
feldolgozva, hogy benne ma-
radjon a tápanyag, az étel ér-
téke. A felőrölt magok például 
oxidálódnak, és így sokat veszí-
tenek a tápértékükből. „Az em-
berek többsége túltáplált ka-
lória szempontjából, de testük 
alultáplált mikroanyagok – pél-

dául vitaminok, ásványi anya-
gok – szempontjából, és ilyen-
kor a hormonegyensúly sem 
úgy működik, ahogy kellene” – 
hangsúlyozza a hormonegyen-
súly-terapeuta. Magdás Eme-
se arról is szólt, hogy milyen 
káros anyagokra kell figyel-
ni, amikor megvásárolunk egy 
terméket, legyen az kozmeti-
kai árucikk vagy bármilyen mű-
anyag tárgy. Ilyen káros anya-
gok például a ftalátok, amelyek 
szerves vegyületek, és a mű-
anyagipar használja elősze-
retettel az olyan anyagok lá-
gyítására, mint például a vé-
kony falú, kávés műanyagpo-
hár. Xenobiotikumnak neve-
zünk minden olyan vegyi anya-
got, amely az ember (vagy más 
élő szervezet) anyagcseréjéhez 
nem szükséges, és annak nor-
mális működésében nem vesz 
részt. A hormonegyensúly fel-

bomlását eredményezhetik az-
által, hogy azt az érzetet keltik, 
hogy női hormont kapott a szer-
vezet, és extra-ösztrogén ter-

meléshez vezet – magyarázza 
a terapeuta.

Biokávét fogyasszunk

A mindennapi „feketénkkel” 
kapcsolatos szokásainkra is 
felhívta a figyelmet a hormon-
egyensúly-terapeuta, aki hang-
súlyozta, a kávé az egyik legin-
kább és legtöbbet gyomirtózott 
növény a világon, ezért fontos, 
hogy csak biokávét fogyasz-
szunk, azaz olyat, amely ke-
zelt ugyan, de nem vegyszere-
zett. „A kávé nem minden em-
bertípusnak felel meg, de sok-
szor a fogyasztási szokásaink 
is nagyon helytelenek. Példá-
ul egy enyhén fáradt embernek 
nem javasolt a kávéfogyasztás 
energia-szerzés céljából, mert 
a jótékony hatás helyett jól fel-
korbácsolja a mellékvesét, az-
az pontosan az ellenkező ha-
tást érjük el vele. Inkább mo-

zogjunk egy kicsit, pihenjünk 
pár percet, sétáljunk egyet he-
lyette” – magyarázza a szak-
ember. Egy érdekes példával 

is alátámasztja mondanivaló-
ját: fáradtan kávét inni olyan, 
mintha az elfáradt lovainkat jól 
megkorbácsolnánk, ahelyett, 
hogy kifognánk egy félórára, 
és pihenni hagynánk őket. To-
vábbá a kávézással összefüg-
gő rossz szokásaink közé tar-
tozik az is, hogy közvetlenül az 
étkezéssel kötjük össze a kávé 
fogyasztást, és ezzel gátoljuk a 
táplálék nagy részének felszí-
vódását. Magdás Emese sze-
rint legalább fél órával étke-
zés előtt, és egy órával étkezés 
után igyunk csak kávét. „A ré-
gi mondás helyett, miszerint az 
az enyém, amit megeszek, idő-
szerűbb úgy fogalmazni, hogy 
nem az az enyém, amit meg-
eszek, hanem ami fel is szívó-
dik bennem. A mikrotápanyag 
óriási érték” – hangsúlyoz-
za a Bukarestben dolgozó te-
rapeuta.
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Nem az az enyém, amit megeszek, hanem ami fel is szívódik bennem

A hormonegyensúlyra figyelnünk kell

A terapeuta nagy hangsúlyt fektet a mindennapos életegyensúly elérésére,  a női egészség megtartására„Az emberek több-
sége túltáplált kaló-
ria szempontjából, 
de testünk alultáplált 
mikroanyagok  szem-
pontjából, és ilyen-
kor a hormonegyen-
súly sem úgy műkö-
dik, ahogy kellene.”

Sok kozmetikum a hormonegyensúly felbomlását eredményezheti

Vajon tudjuk-e, hogyan volt felnevelve az adott csirke, amelyből az étel készült?
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