
JÓ HA TUDOD... 

  

A TAVASZI MEGÚJULÁS 

TITKAI  

 

 

A tavasz érkezése, a megújuló természet 

látványa mindannyiunkat reménységgel, 

örömmel tölt el. Azonban nemcsak lelki életünkben érezhetjük pozitív hatását, 

hanem testi egészségünk szempontjából is. Éljünk ezekkel az áldásokkal! 

 

Hosszabb nappalok, több napsütés - Köztudott, hogy szervezetünknek napfényre 

van szüksége a D-vitamin termeléséhez. Ha naponta legalább 10 percet sétálunk a 

napsütésben, már el is kezdhetjük a télen kiürült készletünk feltöltését. Becslések 

szerint a magyar lakosság 80-90 %-a tél végére D-vitamin hiányos. Ez a vitamin 

nemcsak a csontok egészségében játszik alapvető szerepet, hanem az 

immunvédelemben is. Hiányában könnyebben lesz az ember influenzás, vagy akár 

hetekig nem tud meggyógyulni egy megfázás után. Emellett a szabadban töltött idő 

a hangulatunk javulását is segíti. A napsugarakkal érkező ultraibolya sugárzásnak 

fertőtlenítő hatása van. Engedjünk minél több napfényt az otthonunkba, gyakran 

szellőztessük a lakásunkat. 

 

A tavaszi nagytakarítást nemcsak háztartásunkban célszerű elvégezni, hanem a 

szervezetünkben is. A téli időszak a zsírraktárak feltöltésének ideje. Tavaszra 

anyagcserénk ismét gyorsabban működik, így ez jó alkalom a méregtelenítésre. 

Többféle opció közül választhatunk, akár húsmentes időszakokkal, gyümölcs- és 

zöldségnapokkal, léböjttel segíthetjük szervezetünk megújulását. Mindemelett 

növeljük a folyadékbevitelt, az egyik egyszerű módja szervezet tisztításának, ha 

éhgyomorra megiszunk 2 pohár langyos vizet. 

 

Azt is észrevehetjük, hogy jó hangulatunknak, tenni akarásunknak egy különleges 

fáradtság határt szab. A tavaszi fáradtság ma már tudományosan igazolt tény, a 

vitaminhiány és a rövidebb éjszakák miatt megváltozó hormonális hatások 

következménye, következő héten ennek megelőzéséről olvashatunk. 
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