
JÓ HA TUDOD... 

 

 

 

MIT TEHETÜNK A TAVASZI FÁRADTSÁG ELLEN 

 
 

 

Tavasszal, a borús téli napok után az 

egyre több napfény és a hosszabbodó 

nappalok hatására válaszként a szervezet 

a saját ritmusát is lassan átalakítja - erről 

olvashattunk előző heti bulletinünkben. 

Ezért az átalakulásért bizonyos 

hormonok felelnek, egyrész emiatt 

vagyunk fáradtabbak. Másrészt az okot 

a táplálkozásban kereshetjük, szervezetünk tél végére kimeríti tartalékait. 

 

Leggyakrabban a C- és D-vitamin hiánya alakul ki, de az összes többi vitamin és 

ásványi anyag pótlásra szorul. Ezért tavasszal válasszuk a mirelit vagy külföldi 

termékek helyett a megjelenő hazai, friss idény zöldségeket, gyümölcsöket. Ezen 

kívül a napfény hatását ismét hangsúlyozzuk (D-vitamin pótlás). 

 

A téli időszakban testünk “tartalékol”, jellemzően több zsírban és szénhidrátban 

gazdag ételt fogyasztunk. Energiaraktáraink feltöltődnek (testsúlyunkban is 

megfigyelhető néhány “plusz” kiló). Anyagcserénk kissé lassul, minden 

alkalmazkodik a téli hideg napokra. Így tavaszra több salakanyag, méreganyag is 

felhalmozódik szervezetünkben, ami szintén fáradtságot okoz. Ezek kiválasztását, 

eltávolítását segíthetjük, ha figyelünk arra, hogy minden nap megigyunk 2-2,5 liter 

vizet, vagy akár ennél kicsit többet is. Vagy salaktalanító, tisztítókúrát végezhetünk 

akár léböjttel, de talán könnyebben megvalósítható az, ha beiktathatunk néhány 

“gyümölcsnapot”, vagy “zöldségnapot”, amikor a zsíros, nehezen emészthető ételek 

helyett csak friss, nyers gyümölcsöt vagy zöldséget eszünk. Ezáltal szervezetünk 

felfrissül, kitisztul, és visszanyeri vitamin- és ásványi anyag tartalékait. 

 

Mindezeken túl a már sokszor említett mozgás, rendszeresség, lelki nyugalom, és 

tulajdonképpen egészségünk mind a nyolc alapelvének gyakorlása ezekben a 

napokban is segítséget nyújt a fáradtság legyőzésében. 
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