
A bő rünk az el sőd le ges vé de ke ző funk ci ót el lá tó, kö zel
2 négy zet mé ter nyi fe lü le tű szer vünk. Szí ne, tó nu sai
sok min dent el árul tu laj do no sa egész sé gi ál la po tá ról –
és mind ezek mel lett a lel ki ál la pot ról is. Iz zad, vér rel te -
lí tő dik és ki pi ro so dik, vagy épp, „ki fut be lő le a vér”, ha
olyan stressz éri, mely ko moly ér zel mi re ak ci ót vált ki.
Meg mu tat ja, ha nem érez zük jól ma gun kat, hor mon -
vál to zás ha tá sá ra pat ta ná sok ke let kez nek, a fá radt ság -
tól beeset té, szür ké vé vá lik. Nem vé let len mind ez, hi -
szen a bőr ugyan ab ból a csi ra hám ból fej lő dik, mint a
köz pon ti ideg rend szer, így egy ál ta lán nem meg le pő,
hogy szo ros ös  sze füg gés mu tat ko zik az ide gi – pszi chi -
kus té nye zők és egyes bőr be teg sé gek kö zött. 

So kan ta lán nem is gon dol nák, mi lyen fon tos az
érin tés. A sze re tet öt nyel ve kö zül az, aki nek az érin tés
a leg ked ve sebb, ta lán még in kább ki szol gál ta tott mint
a töb bi ek, hi szen tes tün ket meg érin te ni csak an nak
en ged jük, aki na gyon kö zel áll hoz zánk. A bőr ösz  -
sze kap csol min ket a kül vi lág gal: de nem csu pán a
szél fú já sát, a nap me le gét, ha nem a má sik em ber kö -
zel sé gét, a má sik érin té sét is érez zük sa ját bő rün kön.
A bőr be teg ség gel küz dő em ber rend kí vül sé rü lé keny.
Vis  sza ve zet he tő ez a ko rai anya-gyer mek kap cso lat ra,
a kap cso ló dás ra, a kö tő dés re, az al kal maz ko dá si ké -
pes ség za va rá ra vagy hi á nyá ra. A sé rü lé keny ség vé -
de ke zést, szo ron gást szül, mely a kül vi lág fe lé sok szor
nem is mu tat ko zik meg, hi szen gyer mek ko runk óta
ar ra va gyunk kon di ci o nál va, hogy le he tő ség sze rint az
ér zel me in ket vis  sza fo got tan mu tas suk ki. Az el foj tás
pe dig sok eset ben bőr tü ne tet pro du kál.

Még ki szol gál ta tot tab bak ta lán azok, akik va la mi -
lyen bőr be teg ség gel küz de nek. A pik kely sö mör, a

sze borrea, az ek cé ma so kak éle tét ke se rí tik és ne he -
zí tik meg. A tü ne tek bi zo nyos idő szak ok ban fel lob -
ban nak, más kor csök ken nek, elő for du lá su kat nagy -
mér ték ben erő sí tik a kül ső pro vo ká ló té nye zők. 
A pro vo ká ló fak tor le het bár mi lyen olyan kül ső vagy
bel ső ha tás, amely re a bőr re a gál: tar tó san fenn ál ló
stressz, étel al ler gia, el hí zás, túl zott el sa va so dás, do -
hány zás stb. A pik kely sö mör – ge ne ti kai be teg ség lé -
vén – bőr tü ne tei pél dá ul csak ak kor ala kul nak ki, ha
a haj lam és a pro vo ká ló fak to rok együt tes ha tá sa el -
éri azt a kü szöb ér té ket, mely nél a be teg ség már
meg je len het. A pik kely sö mör sem mi lyen for má ban
nem fer tőz, és mi vel a haj lam sem ad ha tó át más -
nak, a be teg kör nye ze té re néz ve egy ál ta lán nem
te kint he tő ve szé lyes nek.

Bár na gyon ne héz a fi zi kai tü ne te ket úgy el fo gad -
ni, hogy azok lel ki ere de tű ek, még is ér de mes pár hu -
za mot von ni test és lé lek kö zött. Ha pszoriázisos (vagy
bár mi lyen bőr be teg ség gel küz dő) meg pró bál „jó” in -
for má ci ót ad ni a test nek és lé lek nek, a ja vu lás ke -
cseg te tő. A test szint jén te hát na gyon fon to sak azok
a bőr ápo ló ké szít mé nyek, me lyek nem ad nak plusz
stressz-több le tet a bőr nek: ter mé sze tes nö vé nyi ki vo -
na to kat tar tal maz nak, gaz da gok ás vá nyi anya gok ban,
vi ta mi nok ban, táp anyag ok ban, s a nö vé nyi ola jok és
es  szen ci ák fi nom in for má ci ói mé lyen be épül ve a szer -
ve zet be ter mé sze tes üze ne te ket hor doz nak. A min -
den na pos bőr ápo lás, a si mo ga tó érin tés, a mas  százs
már ön ma gá ban is jó al kal mat te remt a test és lé lek
ké nyez te té sé re. Ha hid ra tált a bőr, eny hül het a gyul la -
dás, vis  sza szo rul hat a pi ros ság – vis  sza tér het va la me -
lyest az ön bi za lom is? (X)

A BŐ RÖD?
Mit mu tat


