Mit mutat

A BŐRÖD?

A bőrünk az elsődleges védekező funkciót ellátó, közel
2 négyzetméternyi felületű szervünk. Színe, tónusai
sok mindent elárul tulajdonosa egészségi állapotáról –
és mindezek mellett a lelki állapotról is. Izzad, vérrel telítődik és kipirosodik, vagy épp, „kifut belőle a vér”, ha
olyan stressz éri, mely komoly érzelmi reakciót vált ki.
Megmutatja, ha nem érezzük jól magunkat, hormonváltozás hatására pattanások keletkeznek, a fáradtságtól beesetté, szürkévé válik. Nem véletlen mindez, hiszen a bőr ugyanabból a csirahámból fejlődik, mint a
központi idegrendszer, így egyáltalán nem meglepő,
hogy szoros összefüggés mutatkozik az idegi – pszichikus tényezők és egyes bőrbetegségek között.
Sokan talán nem is gondolnák, milyen fontos az
érintés. A szeretet öt nyelve közül az, akinek az érintés
a legkedvesebb, talán még inkább kiszolgáltatott mint
a többiek, hiszen testünket megérinteni csak annak
engedjük, aki nagyon közel áll hozzánk. A bőr öszszekapcsol minket a külvilággal: de nem csupán a
szél fújását, a nap melegét, hanem a másik ember közelségét, a másik érintését is érezzük saját bőrünkön.
A bőrbetegséggel küzdő ember rendkívül sérülékeny.
Visszavezethető ez a korai anya-gyermek kapcsolatra,
a kapcsolódásra, a kötődésre, az alkalmazkodási képesség zavarára vagy hiányára. A sérülékenység védekezést, szorongást szül, mely a külvilág felé sokszor
nem is mutatkozik meg, hiszen gyermekkorunk óta
arra vagyunk kondicionálva, hogy lehetőség szerint az
érzelmeinket visszafogottan mutassuk ki. Az elfojtás
pedig sok esetben bőrtünetet produkál.
Még kiszolgáltatottabbak talán azok, akik valamilyen bőrbetegséggel küzdenek. A pikkelysömör, a

szeborrea, az ekcéma sokak életét keserítik és nehezítik meg. A tünetek bizonyos időszakokban fellobbannak, máskor csökkennek, előfordulásukat nagymértékben erősítik a külső provokáló tényezők.
A provokáló faktor lehet bármilyen olyan külső vagy
belső hatás, amelyre a bőr reagál: tartósan fennálló
stressz, ételallergia, elhízás, túlzott elsavasodás, dohányzás stb. A pikkelysömör – genetikai betegség lévén – bőrtünetei például csak akkor alakulnak ki, ha
a hajlam és a provokáló faktorok együttes hatása eléri azt a küszöbértéket, melynél a betegség már
megjelenhet. A pikkelysömör semmilyen formában
nem fer tőz, és mivel a hajlam sem adható át másnak, a beteg környezetére nézve egyáltalán nem
tekinthető veszélyesnek.
Bár nagyon nehéz a fizikai tüneteket úgy elfogadni, hogy azok lelki eredetűek, mégis érdemes párhuzamot vonni test és lélek között. Ha pszoriázisos (vagy
bármilyen bőrbetegséggel küzdő) megpróbál „jó” információt adni a testnek és léleknek, a javulás kecsegtető. A test szintjén tehát nagyon fontosak azok
a bőrápoló készítmények, melyek nem adnak plusz
stressz-többletet a bőrnek: természetes növényi kivonatokat tartalmaznak, gazdagok ásványi anyagokban,
vitaminokban, tápanyagokban, s a növényi olajok és
esszenciák finom információi mélyen beépülve a szervezetbe természetes üzeneteket hordoznak. A mindennapos bőrápolás, a simogató érintés, a masszázs
már önmagában is jó alkalmat teremt a test és lélek
kényeztetésére. Ha hidratált a bőr, enyhülhet a gyulladás, visszaszorulhat a pirosság – visszatérhet valamelyest az önbizalom is?
(X)

