
Felkészülés a fertőzésre: 

 

Már tudjuk, hogy a védőoltás nem fog bennünket megvédeni, legfeljebb enyhébb tünetekkel 

vészeljük át a bajt. Ám a vírus mindenkit, oltottat, oltatlant megfertőz előbb vagy utóbb. Muszáj 

átesnünk a fertőzésen, hogy valódi, hosszan tartó immunitásunk alakuljon ki. Mivel nem tudhatjuk, 

hogyan reagál majd a szervezetünk a vírusra, fel kell készülnünk a fertőzésre.  

 

Mivel egészségünk (teljességünk) lelki, tudati, érzelmi és fizikai síkon szerveződik, így a 

felkészülés nemcsak arról szól, hogy dagadtra gyúrjuk az immunrendszerünket. Bár egyszerűbb 

pirulákat szedni, mint hosszasan és tudatosan felkészülni. A tudatos felkészülés azonban nemcsak 

egy esetre, nemcsak egy betegségre szól, hanem egy életre.  

 

  

1. A fertőzésre való tudati felkészülés 

 

Fontos, hogy eligazodjunk a világ dolgaiban, ám annyi információ, igazolatlan „tudás” hullik ránk, 

hogy eltévedünk annak rengetegében. Nem beszélve a szándékos tudati manipulálásról, amikor 

mások értelmezik számunkra a világot, annak történéseit. A vírus esete már csak azért is ezek közé 

tartozik, mert a vele kapcsolatos tudás kezdetleges, így még a jó szándékkal megfogalmazott 

információk is lehetnek igaztalanok.  

 

Vagyis, tudatában kell lennünk, hogy nem támaszkodhatunk biztos tudásra a vírus esetében (sem).  

Ilyenkor a legmegfelelőbb magatartás, ha nem magával a ténnyel, hanem annak környezetével 

foglalkozunk. A kapaszkodót számunkra ebben az esetben az a tudás jelenti, hogy a betegségek 

leküzdésében egészségi állapotunk a meghatározó.  

 

A felkészülés során tehát fel kell mérni egészségi állapotunkat, beleértve a lelki, érzelmi, tudati, 

fizikai állapotunk közötti harmóniát. Azonban azt is észre kell vennünk, hogy nem vagyunk 

egyedül, társadalmi és természeti környezetben élünk. Önmagunk felmérésén túl ennek felmérése 

nélkülözhetetlen. Mivel a társadalom is lelki, érzelmi, tudati és fizikai síkon szerveződik, így ezek 

harmóniája (külső harmónia) hasonlóan fontos belső harmóniánkhoz. A harmadik burka ennek a 

viszonyrendszernek természeti környezetünk állapota, és a környezetünkkel megvalósuló 

harmóniánk.  

 

Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen mind a társadalom belső, mind a természettel kialakított 

külső harmónia csorbát szenved, és az ettől való függetlenítődésünk teljes mértékben lehetetlen. 

Ennek ellenére, de ennek tudatában kell a bennünket körülvevő barátságtalan környezetre saját 

belső harmóniánk megteremtésével válaszolni, mivel ez a legtöbb, amit ma az emberért, a világért 

tehetünk.   

 

Bár a környezet globális állapotát, ránk ható terheléseit, aligha csökkenthetjük, a saját 

mikrovilágunkat megteremthetjük. Ha van kertünk, telkünk, akkor ott, ha nincs, akkor összefogással 

a lakóhelyünkön. Legalább ezzel a mikrovilággal éljünk harmóniában, hagyjuk el a föld 

„művelését”, az ásót, kapát, a „gyomok” irtását, a „növényvédő-szereket, hagyjuk a fűnyírót 

dolgavégezetlen. Helyettük támaszkodjunk a teremtés sokféleségére, az ökológiai önszabályozásra. 

Kertészkedjünk, legalább részben tűzzük ki az önellátásunkat, zöldségekkel, gyümölccsel. Hagyjuk 

az élet burjánzását, kibontakozását, és meglátjuk jobb lesz a kertünk mikroklímája, nedvesebb lesz a 

talaj, ízletesebb lesz a zöldség, egészségesebb lesz a környezet, és ettől mi magunk is.  

 

Ugyan nehéz lesz a globális trendek befolyásolása, de minél többen kezdünk változtatni, annál 

nagyobb hatással leszünk világunkra.  

 



A tudati felkészülés fegyelmezettséget igényel az embertől. Kitartónak, következetesnek kell lenni, 

azt is végig kell vinni, amit nem szeretünk. Jó kiegészítő eszköze a tudati felkészülésnek a jóga, 

amely fegyelmezettséget igényel és fegyelmezettségre nevel. Természetesen belső harmóniánkra 

gyakorolt hatása is elengedhetetlen.    

 

2. A fertőzésre való lelki felkészülés 

      

Legnagyobb ellenségünk a félelem. A félelem stresszt szül, a stressz betegségeket. Félünk attól, 

hogy betegek leszünk, és akkor is félünk, amikor megbetegszünk. Ráadásul a vírus kapcsán 

akarattal oltják belénk a félelmet, az oltás felvételére szorítva az embereket.  

 

A lelki felkészülés célja a félelem legyőzése, amelyben a legjobb szövetségesünk hitünk 

megerősítése. Az ember élete véges, ennek idejét nem tudhatjuk előre. A hittel élő ember nem fél a 

haláltól, tudja, hogy van egy hely, ahol kegyelmet nyerhet. Földi létünknek nem a hosszú, jólétben 

töltött élet a célja, hanem az, hogy akármilyen rövid vagy hosszú is az életünk, azt lelkünk 

felemelésére fordítsuk. Fejlődésünk lényege, hogy jobbá váljunk, jobb emberek legyünk.  

 

Hitünk szerint a legfőbb támaszunk az Isten, hozzá készülünk életünkben. Ha hittel élünk semmi 

rossz nem történhet velünk, mert földi életünk befejezése létezésünk egy állomása.   

 

Félelmeink legyőzése érdekében önmagunkban is bíznunk kell. Bíznunk kell abban, hogy erős a 

hitünk, és képesek leszünk a betegségtől való félelemnek akkor is ellentmondani, ha majd 

megbetegszünk.  

 

3. A fertőzésre való felkészülés érzelmi oldala 

 

Életünk kiteljesedése embertársainkkal való kapcsolatainkon keresztül valósul meg. A legfőbb 

érzelmi kötelék a szeretet. Szeretet adni és kapni az érzések legjobbja. A szeretet ereje lelki, 

mentális és fizikai egészségben tartja az embert.  

 

Sokan szenvednek a szeretet hiányától, panaszkodnak, hogy egyedül vannak, vagy ha nincsenek, 

akkor elhidegültek egymástól. Szeretetet azonban bárkitől kaphatunk, és bárkinek adhatunk. Még ha 

nem kapunk is, akkor is magunknak tudhatjuk a szeretet adásának felülmúlhatatlan érzését. 

Szeretetet adhatunk az elesetteknek, nélkülözőknek, a szenvedőknek, bárkinek. Sőt szeretetet 

adhatunk a velünk együtt élő élőlényeknek, növényeknek, állatoknak, a földnek, a tájnak, a víznek. 

Ha másban képesek vagyunk elültetni szeretetünk magját, magunk is kapunk majd annak a 

terméséből.  

 

A szívből jövő nevetés, a jókedv, a derű, az ének fontos érzelmi megnyilvánulás, és tökéletes 

stresszoldó is. Törekedjünk arra, hogy ne keseregjünk a rosszon. Tanuljuk meg meglátni a szép és jó 

dolgokat, élvezzük a természet szépségét, figyeljük meg apró részleteit, csodálkozzunk rá 

nagyszerűségére.   

 

4. A fertőzésre való testi felkészülés 

 

A szervezetünket csak egy egészséges környezetben leszünk képesek megerősíteni. A környezeti 

terhelések (zaj, rezgés, sugárzás, szennyezések a levegőben, vízben, talajban, stb.) szervezetünkben 

szabad-gyök reakciókat váltanak ki, ami hajlamosít a megbetegedésekre. Ugyanakkor az ezek 

semlegesítéséhez szükséges antioxidánsokat, és a szervezetünk számára oly nélkülözhetetlen 

mikroelemeket, vitaminokat csekély mértékben kapjuk meg a konvencionális mezőgazdaságtól.  

Másrészt a bennünket körülvevő természetes sokféleség csökkenése veszélyezteti egészségünket, 

mivel a sokféleségből eredő önkorlátozás/önszabályozás sérül. Az „egyensúly” megbomlása miatt, 



egy számunkra új környezeti mintázat vesz körül bennünket, amelyhez még nem alkalmazkodtunk. 

Ez egy számunkra ellenséges, provokatív környezet, amely állandó kihívás egészségünk számára. 

Kárát látjuk annak is, hogy a közvetlenül bennünk és rajtunk élők sokasága – mikrobiomunk – 

csökken, és ezáltal is védtelenné válunk a külső behatolókkal szemben.  

 

Védekezőképességünk megerősítése nagyban függ táplálékaink minőségétől, és táplálkozásunk 

összetevőitől. A friss, nyersen fogyasztott, ökológiai gazdálkodásból kikerülő zöldségeknek nincs 

alternatívája.  

 

Milyen táplálkozás javasolt? 

 

Az egészség megőrzésében és a szervezet egyensúlyának megtartásában fontos szerepe van a 

bélflórának. A szervezet első számú védvonala, a külvilág felé nyitott szájüregtől kezdve a végbélig, 

az emésztőtraktus falában található.  Feladata a testidegen, veszélyes anyagok, mikroorganizmusok 

távoltartása, miközben a tápanyagok felszívódását nem akadályozzák.   

 

Minél egészségesebb a bélflóránk, annál erősebb az immunrendszerünk, és annál kisebb a 

megbetegedések kockázata. 

 

Bélflóránk egészségét a rendszeres mozgással, a nyugodt, stresszmentes életvitellel, a kis adagokba 

elosztott étkezéssel, a zöldség- és gyümölcsfogyasztás fokozásával, kellő mennyiségű rost- és 

folyadékbevitellel támogathatjuk.  

 

Amennyiben károsodott a bélflóránk, az újraépítésében a legjobb szolgálatot a terápiás csontleves 

teszi. Nem mellesleg segít az influenza megelőzésében is. A magas zselatin tartalom gyógyír a 

bélrendszeri gyulladások ellen, a kollagén jótékonyan hat a haj, a bőr és a köröm állapotára, a 

glicerin segíti a gyomorsav termelődését, és ezáltal hatékony a reflux ellen. A csontleves támogatja 

a máj munkáját, méregtelenítő hatású. Kollagénben, glutaminban, glükozamin-szulfátban, 

kondroitin-szulfátban gazdag, és jótékony az ízületekre.  

 

A mikrobiom karbantartását segítik az erjesztett zöldségek (kovászos uborka, savanyú káposzta, 

stb.), a probiotikus élőflórás joghurt, kefír, a diófélékben és olívaolajban található értékes zsírsavak 

és polifenolok, továbbá az olyan prebiotikumok, mint amilyenek a banánban, csicsókában, 

fokhagymában és spárgában találhatók.  

 

Viszont kerüljük el első helyen a cukrot, a fehér búzalisztet, majd a vörös húsokat és zsírokat, az 

olyan élelmiszereket, amelyek adalékanyagokat tartalmaznak, a klóros vizet, a fluoridos 

fogkrémeket, a hormonkészítményeket, az orvosi antibiotikumokat, a peszticidmaradékokat, végül 

pedig a stresszt.  

 

További tanácsok a vírus megelőzése/kezelése érdekében:     

 

A reszelt torma, a benne lévő kéntartalmú glikozid miatt baktérium és vírusölő hatású. A hatása fél 

napig kitart. Egy-két gyökeret kell lereszelni, egy zárt üvegbe eltenni a hűtőbe, reggel és este 

óvatosan megszagolni. 

 

Az ágy mellett legyen két fej vöröshagyma megtisztítva és néhány cikk fokhagyma! Naponta 

cseréljük frissre! 

 

Igyunk gyömbérteát! Jó immunerősítő, de segíti az emésztést is, mivel segít eltávolítani a 

bélrendszerben levő bakteriális kórokozókat. 

 



Együnk sok olajos magvat (dióbél, kesudió, mandula)!  

 

A fekete, piros  gyümölcsök leve fontos mint antioxidáns, ebből tiszta gyümölcshúst kell 

fogyasztani, fél-egy deci elég egy napra.  

 

Igyunk naponta egyszer gyógygomba teát: immunerősítő, és erősíti az idegrendszert is!  

 

Napi három sétát kell venni, jó levegőn, és legalább egyszer avarfürdőt. Ennek a lényege, hogy az 

ember letérdel, lehajol a földre, kezével szétkaparja az erdei avart, és belélegzi a talaj illatát.  

 

Ügyelni kell a víz fogyasztására, de nemcsak a mennyiségre, hanem a minőségre is. Egy napi adag 

(2-3 liter) szűrt vizet tegyünk egy kancsóba, és üljünk le a vízzel együtt 20-30 percre nyugtató zenét 

hallgatni. Ez rendbe hozza a víz biológiai struktúráját, és magában az emberben is regenerálja azt.  

 

Fertőzöttség esetén magas dózisban C vitamin, D3 Vitamin K2 vitaminnal, 100 mg cink, 30-50 

mikrogram szelén ajánlott. A cink 50-100 mg mennyiségben vírusölő hatású, minden vírus ellen jó. 

A szelén ezt a szerepet segíti, ketten megakadályozzak a sejtekben a vírus sokszorozódását. 

 

Carrevir orrspray: A Carrevir egy bevonatot képez a vírusokon, így megakadályozva azok 

nyálkahártyához történő tapadását. Ezáltal csökkenti a légutak fertőzéséért felelős vírusok 

szaporodását és terjedését. A Carrevir orrspray védő, nedvesítő filmréteget képez az 

orrnyálkahártyán, és fizikai akadályt képez a külső behatásokkal szemben. 


