
 

  

Szeretettel köszöntelek! 

 

Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok. 

Nagyon örülök, hogy itt vagy velem és elolvasod a 

történetemet. Azért örülök, mert ha itt vagy, akkor Te 

is tenni szeretnél az egészséged megőrzéséért és ami 

külön öröm számomra, hogy Te is a természetes és 

kíméletes megoldások híve vagy! 

 

 De ne szaladjunk ennyire előre! 

 

Lássuk, hogy én honnan indultam, hol kezdődik a történetem. 

Szerintem minden ember eljut egyszer oda, hogy végig gondolja magában azt, hogy vajon 

egészségesen él-e, illetve azt, hogy odafigyel-e önmagára megfelelően. Sokan csak akkor 

gondolnak bele ebbe, amikor szeretteik közül valaki megbetegszik, netán el is veszítik 

valamilyen betegség miatt. 

Nem szerettem volna megvárni ezt a helyzetet, ezért úgy döntöttem, hogy változtatok az 

életemen.  

Ez az érzés tovább súlyosbodott, mikor a gyerekeim megszülettek. Mint minden 

elsőgyermekes anyukának nekem is rengeteg kételyem volt. Már előre próbáltam kiigazodni 

a sok információ között, hogy mikor elérjük a hozzátáplálási kort, akkor már képben legyek. 

Persze a sok információ itt sem könnyítette meg a dolgot. Én pedig egyre biztosabban 

éreztem, hogy lépnem kell, hiszen attól a pillanattól kezdve, hogy édesanya lettem már nem 

csak önmagamért, hanem a gyermekemért is felelős vagyok. 

Hozzáteszem, hogy ebben a helyzetben minden olyan hírt felismerésként hasított belém, 

ami az egészséges életmóddal kapcsolatos. „Élj egészségesen, táplálkozz egészségesen, 

válts életmódot!” – szinte mindenhol ezt hallottam. 

Ismerős helyzet igaz? 

Eleinte egy kicsit nyomasztott ez az egész. Kezdjek el mozogni és akkor minden rendben 

lesz? Nem, hisz attól a gyerekeim még nem lesznek egészségesebbek! Valami más kell! 

Biztosan éreztél már olyat, hogy tudod, hogy tenned kell valamit, azt is tudod, hogy mit, de 

nem tudod, hogy állj neki. 



 

  

Nem vagyok az a típus, aki képes egyik pillanatról a másikra átrendezni az életét, kisöpri a 

régi szokásokat, lesöpri a kamra polcait, hogy tiszta lappal kezdjen mindent. 

Sokáig azt hittem, hogy ez a gátja mindennek. Azt hittem, hogy így működnek a dolgok – 

elhatározod és pikk-pakk megvalósítod.  

Sokszor éreztem a kilátástalanságot egy-egy felesleges próbálkozás után.  Nem a 

módszerekkel, a diétákkal és a programokkal volt a baj, hanem velem. Hangsúlyozom, hogy 

nem fogyókúrás módszert kerestem, hanem az első lépést az egészséges életmód felé. 

Volt, hogy bevásároltam egy csomó egészséges dolgot, de vagy nem volt időm csak azokból 

főzni vagy egyszerűen nem találtam olyan receptet, ami ízlett volna. De lehet, hogy a kitartás 

is hiányzott a sok bizonytalanság miatt (a módosított lisztbe például mi van; nem károsak-e 

az adalékanyagok stb.) 

És itt jön a kulcsfontosságú felismerés.  

Mi van, ha én nem ilyen vagyok?  

Mi van ha nekem nem megy az, hogy tegnap még mindenfélét ettem, ma meg már csak 

néhány dolgot?  

Mi van ha nekem kapaszkodóra, segítségre van szükség?  

Mi van ha nekem csak lépésről-lépésre megy az életmódváltás? 

Baj?  

Aztán rá kellett jönnöm, hogy nem baj, nem így mennek a dolgok. Nálam legalábbis nem.  

Megismertem önmagam és rájöttem, hogy nekem szükségem van a fokozatosságra. Talán 

féltem? Igen, lehet! Lehet, hogy féltem attól, hogy nem leszek képes végigcsinálni. Attól is 

féltem, hogy nem jól csinálom majd, hiszen az internet telis tele van olyan cikkekkel, 

oldalakkal, ahol százával sorakoznak a szuperebbnél szuperebb, hatékonyabbnál 

hatékonyabb diéták, fogyókúrák, életmódprogramok – nem kevés ellentmondással. 

De nekem nem erre volt szükségem. Én valami olyasmire vágytam, aminek segítségével 

lépésről lépésre haladhatok végig az új úton, aminek segítségével nem csupán néhány napra 

vagy hétre látok előre. 

Sokat olvastam az egészséges életmód témakörében, sok emberrel beszélgettem és több 

szakértőt is megkérdeztem. Ebből a sok-sok információból egyre nehezebb volt kiválasztani 

azt, ami igazán nekem való. Elveszettnek és tehetetlennek éreztem magam. 

Ismerős helyzet? Gondolom igen!  

Azonban amikor belemélyültem az egészségtudatos élet témájába és olvastam a sok cikket 

egy valamire felfigyeltem. Volt mindig egy olyan dolog, ami szinte mindegyik módszernél, 



 

  

mindegyik ajánlásnál visszaköszönt. Ez pedig az étkezéshez kapcsolódott, egészen pontosan 

ahhoz, hogy étkezéseim során nagy figyelmet kell fordítanom a telítetlen zsírsavak 

fogyasztására. A telítetlen zsírsavak között ugyanis olyan is van (Omega-3), melyet a 

szervezetem nem tud önállóan előállítani és ezért ennek beviteléről nekem kell 

gondoskodnom. Megtudtam, hogy a telítetlen zsírsavak fogyasztásával sokat tehetek a több 

betegség, mint például a szív- és érrendszeri, daganatos, gyulladásos megbetegedések 

megelőzéséért. 

És tudod, hogy mit ajánlottak szinte mindenhol kiváló telítetlen zsírsavforrásként? 

Igen, a hidegen sajtolt olajokat! 

Így kezdődött a kapcsolatom a hidegen sajtolt olajokkal és így ismertem fel, hogy számomra 

a hidegen sajtolt olajok jelentik a megoldást. Megtudtam, hogy naponta 1 evőkanállal 

javasolt belőlük fogyasztani. Nem is kell több, egy evőkanál és máris rengeteget teszek 

egészségemért. 

Ennyire egyszerű lenne? Jogosan gondolod most ezt! 

Én is így voltam vele. De elárulom a titkom! Azzal, hogy elkezdtem fogyasztani a hidegen 

sajtolt olajokat egy kicsit megváltozott a gondolkodásmódom is. Eleinte kiválasztottam, hogy 

számomra melyek a legfontosabbak, mely problémákat szeretnék megelőzni/kezelni velük és 

azokat fogyasztottam. 

És éreztem valamit, amit addig nem. Azt éreztem, hogy most tényleg valami igazán jót 

teszek a szervezetemmel. Biztos lehettem abban, hogy nem veszek magamhoz mesterséges 

anyagokat, színezékeket és különféle mérgeket. Maradt a színtiszta természetesség!  

Mindez nagyon jó érzéssel és büszkeséggel töltött el.  

Közben annyira megtetszett nekünk ez a dolog, hogy férjemmel közösen alapítottunk egy 

saját vállalkozást is, ahol hidegen sajtolt olajokat kezdtünk el sajtolni. 

Ugye nem kell magyaráznom, hogy micsoda öröm volt számomra, hogy az a megoldás, amit 

mindig is kerestem, most első kézből áll a rendelkezésemre.  

De itt nem állt meg a történet. Ahogy említettem elkezdtünk hidegen sajtolt olajokat 

készíteni és valahogy nem bírtam megállni, hogy ne kóstolgassam, próbálgassam az 

olajainkat. 

Észre sem vettem és szépen lassan elkezdtem keresni-kutatni, hogy melyik olaj mire lehet jó, 

mihez lehet felhasználni és milyen ételt lehet vele készíteni. 

Szinte lépésről-lépésre haladtam előre az egészségtudatos élet felé vezető úton. Pont úgy, 

ahogy szerettem volna.  



 

  

Ahogy egyre többet olvastam megismertem az olajokat. Megtudtam, hogy melyiket tudom 

például bőrápolásra, bőrproblémákra is alkalmazni, melyik segíthet abban, hogy a korábban 

használt káros testápoló készítményeimet lecseréljem.  

Megismertem azokat az olajokat, melyekkel gyermekeimre is vigyázhatok legyen szó 

étkezésről vagy bőrápolásról. 

Szépen lassan változott a gondolkodásmódom is, napról napra éreztem az örömöt, hogy 

IGEN, végre elindultam az egészséges élethez vezető úton. Nem volt bennem kétség, nem 

motoszkált ott az a gondolat, hogy ártok-e közben a szervezetemnek (korábban a különböző 

készítményeknél ez elég erősen korlátozott). 

Ez az út nem sanyargatás volt, hanem egy izgalmas utazás, hiszen folyamatosan 

kísérletezgettem, új ízeket kóstolgattam és közben folyamatosan éreztem, hogy valami jót 

teszek önmagammal.  

Látod, ennyire egyszerű! Ha úgy érzed, hogy Neked túl sok energia az, hogy szigorú 

étrendet állíts össze vagy egyszerűen csak nem tudsz eligazodni a sok információ között, 

akkor javaslom, hogy kezd csak egy kis lépéssel. Csak napi 1 evőkanál hidegen sajtolt olajat 

illessz be a mindennapjaidba.  

A többi pedig jönni fog magától!  

Én pedig itt leszek és segítek Neked! Megspórolhatod azt a sok időt, melyet én kutatással 

töltöttem, hiszen Veled már a megszerzett tapasztalataimat osztom meg! 

Mit gondolsz? 

Belevágsz? 

Ebben bíztam!  

Akkor tegyük meg az első lépést együtt! 

Hamarosan kapsz tőlem néhány e-mailt, melyekben segíteni fogok Neked abban, hogy mire 

kell odafigyelned, ha ezt az utat választod! 

Figyeld a postaládádat! 


