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Nõi sorsok: Döntõ élethelyzet Szem-szájnak ingere
Amikor Pannikámat elütötte az autó, betelt a
pohár. Jöttek szólni, hogy rögtön menjek a rendelõbe, mert baj van. Magam sem tudom, hogyan értem oda. A kerékpárt elhajítottam, és futottam, rohantam, mint az eszeveszett, pedig biciklivel hamarabb értem volna célba. Amikor beértem az orvosi rendelõbe, már elsõsegélyben részesítették a kislányt, de mentõautó nem volt, így
azt mondták, nekem
kell a szállítást a megyeszékhelyre a kórházba biztosítani. Pistának
volt autója. A munkahelyére rohantam, és dadogva, lélegzetért kapkodva kinyögtem, hogy
azonnal készüljön, vinni
kell a kislányt a kórházba.
- Nem érek rá! Gyûlésre kell mennem.
- Most rögtön jössz,
és visszük a gyereket ordítottam. Megragadtam a kabátját, és akkorát löktem az ötven kilómmal a százötven kilóján, hogy megingott.
A munkatársai elõtt
nem tehetett mást, beleegyezett, hogy elvisz
bennünket.
Amikor odaértünk,
rögtön elvették tõlem a
gyerekemet, és a mûtõbe vitték, engem meg Pista magamra hagyott a
folyosón. A mûtét után megkérdezték, egyedül
vagyok-e, vagy van kísérõm.
- Van kísérõm - mondtam én. A gyereket a
karomba helyezték. A lábaim remegtek. Az ájulás kerülgetett az idegességtõl, valami ködfátyol
fonódott körém, minden porcikám vinnyogott
hallhatatlanul a foszlányokban lógó lelkem tovább szaggatva.
Nem tudom, hogy értem ki az udvarra, nem
láttam, de éreztem, hogy Pista ott van valahol a
közelben, figyel engem, de nem segít. Elkezdtem
forogni a gyerekkel. Nem tudtam hova kell menni, melyik épületbe, az erõm kezdett elhagyni, én

pedig tudtam, nem ejthetem el a mûtött kincsemet, meg sem szabad botlani…
Odalépett hozzám két ember. Kivették a kezembõl a kislányt, és vitték egy épületbe. Én
mentem utánuk gépiesen. Az orvos, aki átvette a
hat éves kicsikémet, azt mondta, ne is próbálkozzak a látogatással. Fejsebe van a kislánynak, ha
felizgul, sírni kezd, nagy bajt okozhatok vele.
Hívjam az ügyeletes orvost minden nap telefonon. Amikor jöhetek,
majd szólnak.
Nem tiltakoztam.
Gépiesen megindultam
a kórházból kifelé. Nálam egy bani sem volt.
A párom sem volt a láthatáron. Azt gondoltam, kimegyek a fõútra,
és stoppal majd csak
haza érek, a tíz hónapos
kisfiamat már szoptatni
kellene. Ahogy így
vonszoltam magam az
úton, megállt mellettem
Pista az autóval. Beültem. Nem szóltam neki
semmit, õ annál inkább.
- Csak jöjjön haza,
jól elverem, és megjegyzi mikor megy
máskor az autó alá!
- Te erre a gyerekre
többé nem emeled a kezedet, ezt jól jegyezd
meg!
Ekkor már tudtam, hogy másodszor is elválok. Nem volt mindegy, mert aki azt mondja,
hogy a válás semmi, az hazudik.
Mondtam is a barátnõmnek: a kislányt elütötte az autó, itt a másodszori életutam összeroppanása, engem már ettõl nagyobb baj nem érhet az
életben.
Pedig ért. Amikor az anyámat elveszítettem,
akkor megfogadtam, többé soha sem mondom ki
azt, hogy engem ettõl nagyobb baj nem érhet,
mert nem tudhatja az ember, mit rejteget számára a sors keze.
Borbála

Természetes szépségápolás
Nem muszáj sokat költened a szépségápolás
miatt. Sok olyan szer, amitõl szebb és frissebb
leszel, elve az éléskamrád része otthon! Nézzük,
hogy néhány egyszerû de nagyszerû ötlettel
mennyit tehetsz szépségedért!

talmuk mellett ápoló illóolajokat is tartalmaznak.

Ecet a selymes hajért

Valószínûleg nagymamáink sem véletlenül
használtak ecetet, ha száraznak és töredezettnek
tûnt hajuk. Ha épp nincs kéznél egy kis hajbalzsam, akkor hajmosás után egyszerûen önts rá
Citromlé a szép körmökért
A citrom kiválóan alkalmas arra, hogy kör- egy kis ecetet a hajadra. Meglátod ettõl csillogó
meidet tökéletesítsd. A citromlé kifehéríti az el- és selymes lesz!
színezodött körmöket, a körömágyat pedig puhít- Jég a gyönyörû dekoltázsért
ja és sokáig puhán is tartja. Ez peHa éppen egy mélyen kivágott
dig különösen fontos az õszi hóruhát szeretnél felvenni, de dekolnapokban.
tázsod nem a legtökéletesebb, cseppet se bánkódj! Egy kis jeges
Méz a puha ajkakért
masszázs csodákat mûvelhet…
A méz nem csak teánkba tökéApró, kör-körös mozdulatokkal
letes, hanem kiváló bõrtápláló is.
masszírozd át, ez serkenti vérkerinHa száraz, csak repedezett az ajgésedet és ismét rózsaszínû lesz a
kad tedd hidratálttá mézzel. Ez az
bõröd. Life tipp: Mielott elkezdearanyló színû finomság ugyanis
néd a jeges masszázst, jól krémezd
fokozza a vérbõséget, a bort megbe a bõröd.
nyugtatja, az ajkakat pedig puhává és egyenletessé varázsolja.
Tojásfehérje a feszességért
Magas szõlõ- illetve gyümölcscukor tartalma miA tojásfehérjébõl készített maszkok rövid, ám
att jól megköti a nedvességet.
annál erõsebb hatással bírnak. A feszülés azonban
Tipp: Az ajkaidat elõször dörzsöld át egy pu- nagyon erõs, ezért nem szabad heti egy alkalomha fogkefével, majd vastagon ken be mézzel.
nál többször alkalmaznod. A fölveretlen tojásfehérjét közvetlenül vidd fel az arcbõrre, hagyd
Tengeri só a szép lábakért
Három evõkanál tengeri sót keverj össze egy megmerevedni, majd tíz perc múlva langyos vízkis tejjel, úgy hogy sûrû masszát kapj. Áztasd zel mosd le.
lábaidat öt percig meleg vízben, majd helyezd rá Fogkefe helyett alma
a keveréket. Meglátod, lábad új erõre kap!
Nincs kéznél a fogkeféd? Most kivételesen
egy alma is megteszi. Alaposan rágd meg, hogy
Grapefruit a szép arcbõrért
Ha éppen nincs otthon arctonikod, tökéletes elõsegítse a nyáltermelést, és közben masszírozza
helyettesítõje lehet a grapefruit. Facsarj ki egy fél is a fogínyt, így könnyen megszabadulhatsz a fograpefruit levét, majd töröld át vele arcod és de- gak között maradt ételmaradékoktól is.
koltázsod. Ez a citrusfajta, mivel kevésbé savas, Petrezselyem a kellemes leheletért
érzékeny bõrre is tökéletesen alkalmas.
Ez a növény a rossz szájszag ellen termett. Éppen ezért, sose hagyd a tányérod szélén. Magas
Rózsaszirmokkal a stressz ellen
A vörös, duzzadt szemeidet kiválóan meg- klorofiltartalma miatt megköti a kellemetlen szanyugtathatod rózsaszirmok segítségével. A szir- got, így hetente többször is javasolt a fogyasztása.
mok ugyanis zsír, cserzõanyagok és almasav tarLife magazin

Tejszínes rakott tészta
Hozzávalók: 50 dkg csõtészta, 25 dkg csirkemellfilé, 10 dkg
trappista sajt, 6 dl tejföl, 2 dl tejszín, 2 evõkanál liszt, 1 kis fej
vöröshagyma, szerecsendió, tej, olaj, só.
Elkészítés: A hagymát aprítsd fel, és pici olajon dinszteld meg. Add
hozzá a kockára vágott csirkemelldarabokat, és pirítsd meg õket.
Keverd hozzá a tejszínt, és ízlésed szerint sózd meg. Kicsit forrald fel,
majd keverd hozzá a tejföl egy részét. A lisztet kevés tejjel keverd
csomómentesre, és add a mártáshoz. Reszelj rá ízlésed szerint szerecsendiót.
Egy jénai tálat vajazz ki, és a kifõzött tészta felét simítsd bele.
Locsold rá a húsos mártást, majd tedd rá a tészta másik felét is. A tetejét kend meg a megmaradt tejföllel, és szórd meg reszelt sajttal.
Elõmelegített sütõben addig süsd, míg a sajt megpirul a tetején.

Csõben sült brokkoli
Hozzávalók: 80 dkg brokkoli, 15 dkg füstölt vagy trappista sajt,
10 dkg vaj, 10 dkg liszt, 6 dl tej, 6 tojás, 2 dl tejföl, 1 kiskanál
szerecsendió, só.
Elkészítés: Párold puhára a
darabolt brokkolit, majd szûrd
le. A vajat olvaszd fel, keverd
hozzá a lisztet, és készíts belõle
világos rántást. Sózd meg
ízlésed szerint és szórd bele a
szerecsendiót is.
A tejet adagonként keverd
hozzá, és sûrítsd be a besamelt. Végül vedd le a tûzrõl és add
hozzá a tejfölt is. Egy tûzálló tálat vajazz ki és simítsd bele a
brokkolit.
A keményre fõzött tojást szeleteld fel, majd fektesd rá a
brokkolira. Locsold meg a basamellel, végül szórd meg a reszelt
sajttal. Elõmelegített sütõben addig süsd, míg a sajt megpirul a
tetején.

Különleges szendvicsre való
Hozzávalók: 80 dkg csicseriborsó, 3 evõkanál darált szezámmag, 2 citrom, 2 gerezd fokhagyma, 2 evõkanál olívaolaj, só,
bors.
Elkészítés: A csicseriborsót elõzõ este áztasd be. Másnap sós
vízben fõzd puhára, szûrd le, de a levét tedd félre.
A csicseriborsót az áttört fokhagymával turmixold össze.
Keverd hozzá a kifacsart citromlevet, az olívaolajat és a szezámdarát. Ízlésed szerint sózd, borsozd.
A fõzõlébõl keverj annyit hozzá, hogy kicsit folyékony állagú
legyen a massza. Tedd hûtõbe néhány órára, majd tálalhatod is
kenyérre kenve.
Jó étvágyat!

Egészséges fogyókúra
citromdiétával
Készülj a tavaszra a zsírégetõ citromdiétával, és nemcsak a túlsúlytól szabadulhatsz meg, de az egészségednek is jót teszel.
A citrom az egyik legolcsóbb gyümölcs, azonban legalább
olyan jól hasznosíthatod fogyókúrád során, mint a drága trópusi
különlegességeket. Rengeteg C-vitamint és antioxidánst tartalmaz, ami alkalmassá teszi arra, hogy bõröd faggyútermelését szabályozza. A citrom remek zsírégetõ hatását is kimagasló C-vitamin-tartalmának köszönheti, ami serkenti szervezeted thyroxintermelését. Ez a hormon pedig hatással van a zsírégetésre, ha
ugyanis nincs belõle kellõ mennyiség a szervezetedben, akkor
anyagcseréd lelassul, és könnyebben felhalmozódnak a zsírpárnák.
Mielõtt belefognál a fogyókúrába, tarts egy méregtelenítõ napot, amikor megszabadítod szervezeted a fogyást megakadályozó
káros anyagoktól. Egyél ezen a napon kizárólag természetes ételeket minél több zöldséggel és gyümölccsel, és fogyassz mellé
rengeteg folyadékot. A tökéletes eredmény eléréséhez turbózd fel
a tisztítókúrát egy kis szobahõmérsékletû limonádéval is.
A folyadékról a diéta hátralévõ részében se feledkezz meg:
igyál meg naponta legalább 3 liter szénsavmentes ásványvizet!
A diéta ideje alatt ne fogyassz cukrot, és óvatosan bánj a sóval
is. A túlzott mennyiségû sós étel fogyasztása ugyanis nemcsak
vízvisszatartáshoz vezet, de ezzel együtt a méreganyagok felhalmozódását is elõsegíti.
Egy nap többször egyél kisebb adagokat, hogy könnyebben ellenállhass a nassolás csábításának.
Ha a diéta után szeretnéd megõrizni karcsúságodat, ne feledkezz meg a mozgásról sem. Napi fél óra kardió-edzés elegendõ
ahhoz, hogy formában tarthasd szervezeted akkor is, amikor már
nem követed a diétás étrendet.
Mintaétrend:
Reggeli: 3 dl limonádé, banánturmix. A turmixhoz dobj a mixerbe egy banánt, önts rá 3 dl sovány tejet, egy pohár zsírszegény
joghurtot, és keverd össze.
Tízórai: 10 dkg aszalt sárgabarack.
Ebéd: egy héjában fõtt krumpli, 20 dkg vegyes zöldsaláta két
evõkanál olívaolajjal ízesítve, két evõkanál reszelt sajttal megszórva.
Uzsonna: 10 dkg vegyes gyümölcssaláta.
Vacsora: keverj össze négy teáskanál fõtt barnarizst két teáskanál fenyõmaggal, egy apróra szelt paradicsommal és 60 g feta
sajttal. A keveréket halmozd félbevágott paprikákba, fogyassz
mellé 15 dkg párolt brokkolit és 3 dl limonádét.
Forrás: femina.hu

