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Ekoturystyka

 Poznawanie i podziwianie obszarów przyrodniczo cennych

 Zachowanie harmonii ekosystemów przyrodniczych,

odrębności kulturowej lokalnych społeczności

 Skuteczna ochrona wartości dziedzictwa przyrodniczo-

kulturowego

 Pozytywny wpływ na aktywizację społeczności lokalnej

 Przynoszenie realnych korzyści ekonomiczno-społecznych

miejscowej ludności

 Propagowanie zachowań proekologicznych (segregacja

odpadów, uprawa roślin bez użycia nawozów sztucznych,

wykorzystanie energii odnawialnej)
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Ekoturystyka

Ekoturyści:

 Małe grupy o sprecyzowanym profilu zainteresowań, turystyka

rodzinna

 Wysoka świadomość ekologiczna

 Korzystają z bazy noclegowej i gastronomicznej na terenie

gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych

 Korzystają z usług miejscowych przewodników i lokalnych biur

podróży

Aktywność ekoturysty:

 Fizyczna (np. wycieczki: piesze, konne, rowerowe, spływy kajakowe)

 Intelektualna (poznawanie specyfiki regionu pod względem

przyrodniczym i kulturowym, edukacja ekologiczna)
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Ekoturystyka

Warsztaty:

 Kulinarne

 Artystyczne

 Jogi

 Tai chi

 Technik relaksacyjnych

 Taneczne

 Inne

Istotne jest tworzenie zaplecza umożliwiającego uprawianie różnych form rekreacji

(wypożyczalnia sprzętu, wyposażenie sal do warsztatów, usługi przewodnickie)
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Żywność ekologiczna

 Żywność wysokiej jakości (bogata w witaminy i minerały,

pełnowartościowa)

 Nie zawiera nawozów sztucznych i chemicznych środków

ochrony roślin

 Surowce do jej wytworzenia pochodzą z gospodarstw

ekologicznych, położonych na obszarach o czystych glebach,

powietrzu i wodzie

 Do jej wytworzenia stosowane są ścisłe metody produkcji

przyjazne środowisku

 Proces jej powstawania jest kontrolowany i udokumentowany

„od pola do lady sklepowej”

 Odpowiedzialność za jej jakość ponoszą producent i jednostka

kontrolująca proces produkcji
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Rolnictwo ekologiczne

i produkcja ekożywności – korzyści

 Ekonomiczno-społeczne

 Środowiskowe

 Zdrowotne

 Etyczno-estetyczne

 Edukacyjne



Twórczyni jogi hormonalnej
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Joga hormonalna

Na jogę hormonalną składają się trzy techniki:

Asany (ćwiczenia cielesne)

Pranayamy (ćwiczenia oddechowe)

Techniki energetyczne

Poprzez ich połączenie wzmacniane i doenergetyzowane zostają kluczowe w
terapii organy i gruczoły (jajniki, przysadka mózgowa, tarczyca, nadnercza).
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Joga hormonalna

Działa profilaktycznie i terapeutycznie

Odmładza

Pozwala wznowić lub zintensyfikować wytwarzanie żeńskich
hormonów

Daje energię i witalność

Poprawia sprawność fizyczną

Wprowadza spokój wewnętrzny i równowagę emocjonalną

Pozwala utrzymać dobry stan zdrowia

Uśmierza wiele przykrych dolegliwości

Poprzez ich połączenie wzmacniane i doenergetyzowane zostają kluczowe w
terapii organy i gruczoły (jajniki, przysadka mózgowa, tarczyca, nadnercza).
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Joga hormonalna

Od 1992 roku D. Rodrigues zaczęła prowadzić badania naukowe, we

współpracy z ginekologami i endokrynologami, na temat wpływu terapii

jogą na poziom hormonów i na objawy ich obniżenia, m.in.:

Uderzenia gorąca

Suchość błon śluzowych

Chwiejność emocjonalna

Bezsenność

Zmęczenie

Depresja

Migrena

Bóle stawów

Osteoporoza

Przybieranie na wadze

Niepłodność

Wypadanie włosów
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Joga hormonalna
Dla kontroli wyników u uczestniczek wykonuje się test poziomu estradiolu i FSH

(hormon folikulotropowy), który powtarzany jest co 4 miesiące, zaś co miesiąc kobiety

wypełniają kwestionariusz do oceny zmiany nasilenia objawów.

Wyniki badań po 4 miesiącach ćwiczeń:

U wszystkich kobiet objawy ustąpiły całkowicie lub ich intensywność

znacznie się zmniejszyła

Stężenie hormonów wykazało średni wzrost o 250%

Ustąpiły drażliwość, chwiejność emocjonalna, uczucie zmęczenia

napady płaczu, bezsenność, niepokój

Ustąpił zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS), migrena, a

zespół stresu i paniki zanikał lub wyraźnie tracił na intensywności.

Przestały wypadać włosy, jednak w przypadku skóry i paznokci

potrzebna jest dodatkowa pielęgnacja
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Joga hormonalna
W Polsce w okresie XI.2006-V.2007 - pilotażowe badania w oparciu o

program jogi hormonalnej we współpracy z katowickimi lekarzami z

Centrum Medycznego Femina.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 1,5 godziny w grupie 64

kobiet w wieku 50-60 lat.

Po 8 miesiącach ćwiczeń u wszystkich uczestniczek nastąpiła

obiektywna i subiektywna poprawa ogólnego stanu zdrowia (wzrósł

poziom estradiolu, poprawił się poziom cholesterolu, nastąpiła

zdecydowana poprawa nastroju, stabilności emocjonalnej oraz kondycji

umysłowej, złagodzenie lub ustąpienie uderzeń gorąca).
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Joga hormonalna – zalecana dla kobiet  

 W okresie klimakterium i menopauzy

 Leczących się z powodu niepłodności

 Z zaburzeniami hormonalnymi (PCOS, zaburzenia cyklu

menstruacyjnego, zanik miesiączki, PMS, przedwczesna menopauza)

 W trakcie HTZ, pragnących zrezygnować z tej terapii i zastąpić ją

jogą hormonalną

 Skarżących się na spadek libido, obniżenie energii życiowej

 Z niedoczynnością tarczycy /choroba Hashimoto

 Z uporczywym trądzikiem o podłożu hormonalnym

 Od 35. roku życia (w celu utrzymania odpowiedniego poziomu

hormonów)
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Joga hormonalna - przeciwwskazania

 Ciąża

 Rak piersi (estrogenopochodne i inne hormonozależne)

 Duże mięśniaki (konsultacja lekarska)

 Zaawansowana endometrioza (konsultacja lekarska) - przy

lekkiej można ćwiczyć

Operacje i ciężkie choroby serca

 Stan zapalny wyrostka robaczkowego

 Zaawansowana postać osteoporozy
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Ekologiczne pożywienie
wspomagające terapię jogą hormonalną

Wiele roślin uprawianych ekologicznie stanowi bogate źródło nie tylko
witamin i minerałów, lecz także substancji bardzo podobnych do
estrogenów, są to m. in.:

Buraki
Marchew
Dynia
Koper włoski
Czosnek
Śliwki
Jabłka
Czereśnie
Kiełki
Ryż pełnoziarnisty
Owies
Sezam
Siemię lniane
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Podsumowanie

Ćwiczenia jogi hormonalnej mogą mieć działanie zarówno

profilaktyczne, jak i lecznicze, w zależności od częstotliwości ich

wykonywania. Zostały opracowane i zestawione tak, by w naturalny

sposób pobudzać do pracy gruczoły dokrewne (tarczycę, jajniki,

przysadkę mózgową, nadnercza). Badania wykazały, że u

wszystkich uczestniczek zajęć następuje obiektywna i subiektywna

poprawa ogólnego stanu zdrowia. Terapeutyczne działanie

wykazuje joga hormonalna w wypadku wszystkich zaburzeń. Efekty

ćwiczeń mogą zostać wzmocnione poprzez ekologiczne

pełnowartościowe i zróżnicowane odżywianie, bogate w witaminy i

minerały, które spowodują, że w trakcie praktyki jogi hormonalnej

organizm kobiecy szybciej uruchomi cudowną zdolność

samoleczenia.
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Terapia jogą hormonalną i ekologicznym pożywieniem

może być atrakcyjną formą (eko)turystyki zdrowotnej,

usługą oferowaną przez m.in.:

 Gospodarstwa agroturystyczne i ekoturystyczne

 Sanatoria

 Hotele

 SPA

 Inne.
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Dziękuję za uwagę!
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