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Aktuális

A vándorsólyom az idei év madara

Újabb magyar műhold
állhat pályára
A SMOG-1 2018 második negyedévére kapott startidőpontot, amely azonban valószínűleg tolódik majd.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fejlesztett Zsebi becenevű kocka nagyon apró, élhosszúsága mindössze 5 centiméter, vagyis a térfogata a nyolcada a 2012-ben
pályára álló Masat-1-ének, amely első magyar műholdként 1062
napot töltött az űrben.
A SMOG-1, ahogyan arra a neve is utal, rádiófrekvenciás szmogot, szennyezettséget mér majd a digitális földfelszíni televízióadók frekvenciasávjában. A cél egy globális rádiófrekvenciás
szennyezettségi térképet alkotni a bolygóról - közölte.
„Beszkenneljük a földfelszínt és meg tudjuk mondani, hogy az
adott földrajzi terület fölött elhaladva milyen frekvencián milyen
jelszinteket bocsátott az ember a világűrbe, mennyire szennyeztük a környezetünket” - fogalmazott Dudás Levente műszaki vezető.
Jelenleg a SMOG-1 földi tesztelése zajlik. A műholdból két
példányt is gyártottak, hogy ha az űrben valamilyen probléma
merülne fel, a Földön modellezni tudják, miként reagál az eszköz
egy adott megoldásra.

Az év hala 2018-ban a balin
A Magyar Haltani Társaság honlapján rendezett közönségszavazás eredményeként 2018-ban a balin viselheti
az Év Hala címet. A három jelöltre összesen beérkezett
5771 szavazat 38 százalékát kapta a verseny győztese,
jelentősen megelőzve a második domolykót (33%) és a
harmadik kövicsíkot (29%).
A balin (Leuciscus aspius) legszebb halaink egyike. Nyúlánk,
mérsékelten magas, oldalról lapított testét apró, ezüstszín pikkelyek fedik. Ragadozó életmódjának megfelelően a szája nagy,
szeglete a szem alá ér. Fogai nincsenek, de a menekülő zsákmány megragadását segíti, hogy az alsó állkapcsa elől kissé fölfelé hajlik.
Úszóinak alakja és elhelyezkedése szabályos. A mélyen bemetszett farokúszó szürkés, az alsó úszók vörhenyesek. Nagyra növő
faj, a magyarországi horgászrekord 10,54 kg.
Főként a nagyobb folyók nyílt vizét kedveli, ahol kedvenc tápláléka, a küsz is csapatokban jár, a kis folyóknak inkább csak az
alsó, torkolathoz közeli szakaszán fordul elő. Jó alkalmazkodóképességét mutatja, hogy megél a nagyobb állóvizekben, sőt még
a félsós tengeröblökben is, de a vízszennyezésre érzékeny.
A balin az Európai Unió közösségi jelentőségű hala, a fennmaradását szolgáló úgynevezett Natura 2000-es területek egyik jelölőfaja. A magyarországi állományai stabilak, ezért horgászata a
szabályok betartása mellett engedélyezett.
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A vándorsólymot választotta a 2018-as év madarának a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). Az állat több évtizednyi szünet után 1997-ben
költött újra Magyarországon, ezért az egyesület a 20
éves évfordulóra emlékezve a 2018-as évet a világ leggyorsabb madarának szenteli.

A szédületes sebességéről ismert vándorsólyom az örvös galambnál termetesebb, erőteljes testalkatú, hegyes szárnyú ragadozó. Igazi „világpolgár”, a Föld szárazföldi területeinek jelentős
részén fészkel vagy kóborlóként, vonulóként előfordul, a kontinensek közül egyedül az Antarktiszról hiányzik. Bárhol megtelepszik, ahol költésre alkalmas sziklafalat, közepes és nagy testű
madárfajok fán épült fészkeit találja. Az egyik leggyakoribb településen fészkelő ragadozómadárként világszerte költ nagyvárosok belső kerületeinek felhőkarcolóin, magas épületein is.
Főként repülő madarakra vadászik, a verébnél kisebb énekesektől a libákon át akár a gémekig. Leggyakoribb zsákmányai a
varjú és a seregély méretű madarak. A vándorsólyom a legtöbb
sólyomféléhez hasonlóan a nyílt légtérben vadászik. Prédáját
rendszerint a magasból indított, erőteljes szárnycsapásokkal
gyorsított, akár a 320 kilométer/órás sebességet is elérő támadással kapja el vagy rúgja meg úgy, hogy az sérülten a földre zuhan.
Óriási elterjedési területe miatt a faj pontos világállománya nehezen becsülhető, jelenleg mintegy 100 000 és 500 000 közötti
egyedszámra tehető, és világviszonylatban stabilnak tekinthető.
Az elsősorban hegyvidéken élő faj magyarországi állománya a
Kárpátokban fészkelő állomány perempopulációjának tekinthető, hazánkban valószínűleg a történelmi időkben sem fészkeltek
nagy számban. Kipusztulása előtt Magyarországon a faj utolsó
ismert költése 1964-ben, a Bükk-hegység egyik sziklakibúvásos
„kövén” volt. Ezt követően több mint három évtizeden át csak kóborló egyedeket sikerült megfigyelni az országban egészen 1997ig, amikor a megerősödő európai állomány terjeszkedése elérte
az országot, és ismét megtelepedett itt a vándorsólyom. Azóta
rendszeres fészkelő állománya folyamatosan erősödik.

Aktuális

Remek kezdeményezés a MOL kutaknál
A MOL országszerte 100 benzinkútján helyezett el tárolótartályokat, lehetővé téve a lakosság számára a használt
sütőolaj környezetbarát elhelyezését. A begyűjtött használt olajból bioüzemanyagot állítanak elő.
Nincs más teendő, csak a kutasnak oda
kell adni az olajos edényt, aki a megfelelő
tárolóba önti azt. A kutakról a Biofilter Kft.
gyűjti össze és tisztítást követően juttatja el a Rossi Biofuel komáromi üzemébe,
ahol a használt olajból bioüzemanyagot
állítanak elő, amelyet biokomponensként
kevernek a dízel üzemanyagokba.
Aki veszi a fáradságot, hogy elvigye egy
MOL kútra az étolajat, ajándékba egy újrahasznosított műanyagból készült, praktikus gyűjtőedényt kap, amelyben kényelmesen, csöpögésmentesen tudják tárolni
a használt sütőolajat, majd elvihetik egy
MOL kúthoz.
A használt sütôolajat átvevô
töltôállomások:
8400 Ajka, Fô út
2660 Balassagyarmat, Kôvári út 11.
7570 Barcs, Erkel Ferenc utca
3078 Bátonyterenye, 21.sz. fkl. út
5600 Békéscsaba, Bartók Béla út
7150 Bonyhád, Zrínyi Miklós u. 25.
2092 Budakeszi, Temetô út
2040 Budaörs, Repülôtér (Kinizsi u.)
1033 Budapest, Mozaik u. 3.
1036 Budapest, Árpád fejedelem út 103.
1046 Budapest, Fóti út 130.
1087 Budapest, Hôs u. 9.
1089 Budapest, Golgota tér
1097 Budapest, Gubacsi u. 27.
1116 Budapest, Hunyadi János út 2.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u.
1117 Budapest, Irinyi u. 45.
1118 Budapest, Rétköz utca
1119 Budapest, Borszéki u. 42.
1125 Budapest, Istenhegyi u. 55.
1133 Budapest, Garam u. 2.
1134 Budapest, Dózsa György út 144.
1138 Budapest, Pap Károly u.
1155 Budapest, Karatna tér
1173 Budapest, Pesti út 5.
1185 Budapest, Üllôi út 661.
1194 Budapest, Puskás F. u.
1239 Budapest, Ócsai u. kimenô
9500 Celldömölk, Ostffy tér 79.
9300 Csorna, Soproni út 84.
4025 Debrecen, Mikepércsi út I. (kimenô)
4025 Debrecen, Mikepércsi út II. (bejövô)
2510 Dorog, Bécsi út 101.
2400 Dunaújváros, 6. sz. fkl. út 103.
3300 Eger, Kistályai út 108.
3300 Eger, Kôvágó tér 106.
2500 Esztergom, Visegrádi út 114.
2360 Gyál, Körösi út 127.
5500 Gyomaendrôd, Fô út 128.
3200 Gyöngyös, Alkotmány út 19.
9024 Gyôr, Tatai út 129.

9027 Gyôr, Budai út (Mártírok u.)
9027 Gyôr, Nagy Imre u.
9027 Gyôr, Galántai út
6800 Hódmezôvásárhely, Tóalj út 150.
7400 Kaposvár, Vásár tér 162.
7400 Kaposvár, Füredi út 180.
5300 Karcag, Gyarmati u. 165.
3700 Kazincbarcika, Mucsonyi út 167.
6000 Kecskemét, Békéscsabai út 172.
8360 Keszthely, Festetics György u.
8360 Keszthely, Tapolcai út 176.
6400 Kiskunhalas, Majsai út 18.
5310 Kisújszállás, 4. sz. fkl. út 183.
2900 Komárom, Mártírok útja 82.
7300 Komló, Feketegyémánt tér 187.
9900 Körmend, Rákóczi Ferenc út
8700 Marcali, Noszlopy Gáspár u. 37.
5650 Mezôberény, Békési út 204.
3508 Miskolc, Pesti út II.
3526 Miskolc, Búza tér 212.
3540 Miskolc, Vasgyár út 213.
7700 Mohács, Pécsi út 215.
8060 Mór, Nemes utca (81-es út)
8800 Nagykanizsa, Balatoni út 227.
8800 Nagykanizsa, Elkerülô út 226.
4300 Nyírbátor, Császári út 232.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 234.
4400 Nyíregyháza, Tokaji út (Repülôtér)
8500 Pápa, Csóka fogadó, Jókai út
7615 Pécs, 6. sz. fkl. út (Cserkút)
7632 Pécs, Maléter Pál u.
7633 Pécs, Endresz út 250.
2085 Pilisvörösvár, 10. sz. fkl. út
2013 Pomáz, Árpád fejedelem u.
3100 Salgótarján, Budapesti u. 268.
8600 Siófok, Wesselényi u. 106.
9400 Sopron, Kôfaragó tér 281.
5540 Szarvas, Békéscsabai út 287.
2440 Százhalombatta, Bekötô út 290.
6725 Szeged, Kálvária sugárút 96.
6771 Szeged, Makai út 293.
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 301.
8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 8.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 300.
7100 Szekszárd, Pásztor út 6.
2315 Szigethalom, Petôfi Sándor u.
7900 Szigetvár, József Attila u. 66.
5000 Szolnok, Abonyi út
9700 Szombathely, Zanati út II.
9700 Szombathely, Zanati út 318.
8300 Tapolca, Keszthelyi u. 322.
2890 Tata, Vértesszôlôsi út (bal oldal)
2800 Tatabánya, Gyôri út 326.
2600 Vác, Balassagyarmati út 341.
2600 Vác, Diadal tér 340.
8100 Várpalota, 8.sz.fkl. út I. (jobb oldal)
8200 Veszprém, Budapesti u. 353.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út I.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út II. (Parkerdô)

Hamarosan hasonló gyűjtőedényt kapnak az étolajat vásárlók a CBA üzleteiben
is. A Bunge szintén lehetőséget nyújt vá-
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Használt sütőolaj gyűjtéséhez mindenki ingyen kap
egy ilyen szép piros edényt a MOL kutakon, amiben
ugyanott díjmentesen le is lehet adni, ha megtelt.
sárlóinak, hogy a gyűjtőedényhez jussanak, a Napszüret programban résztvevők
közt kuponokat oszt ki, amelyek – amen�nyiben valaki használt étolajat visz a MOL
kútra – kedvezményt biztosítanak a kutakon megvásárolt étolaj árából.
Magyarországon évente több tízezer
tonna étolajat használnak fel. A felhasználás során keletkező használt sütőolaj sorsa
azonban csak az üzemi konyháknál, éttermeknél megoldott, ahol szervezetten folyik a hulladék elszállítása és feldolgozása.
Sajnos a lakosság által használt olajnak
csak kis része kerül a hulladékudvarokba,
vagy lerakóhelyekre, jelentős mennyiség
a lefolyókba vagy a szemétbe kerül. Ez
igen káros, hiszen a csővezetékek falára
lerakódva a csatorna dugulását okozza,
a háztartási szemétbe öntve pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a
hulladéklerakókban. Ha pedig a sütőolaj
gondatlanságból vagy szándékosan az
élővizekbe jut, az még veszélyesebb: tavakban, folyókban a víz felszínén úszva
meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket. Egyetlen csepp
használt étolaj akár ezer liter élővizet is
elszennyezhet. Erre a problémára nyújt
környezetbarát megoldást a MOL, lehetővé téve a lakosság számára, hogy kútjain
leadják az olajat.

Fűben-fában

Készítsünk fenyőtűlevél-teát!
Az indiánok már évszázadokkal ezelőtt is alkalmazták gyógyító célokra a fenyőtűlevélből készült teát, mely nem
csupán ízletes, de nagyon tápláló és egészséges ital is. Koffeinmentes, így kávé helyett is iható.

Elkészítése:

A finom tea a fenyők idősebb hajtásaiból, tűleveléből is készíthető. Friss fenyőágakból javasolt elkészíteni, ha biztosan
tudjuk, hogy nem permetezett.
A teához egy jó maréknyi, aprított fenyőtűt kell leforrázni, és kb. 10 percig lefedve állni hagyni.
Az illata és íze is olyan, mintha egy fenyőerdőben sétálnál.
Ha a tea ízét szeretnénk fokozni, adjunk
hozzá egy rozmaringágat.Mézzel édesítsük, ha kell.

Mire ajánlott?

A fenyőtűlevél-tea gazdag C-vitaminforrás. Akár négyszer-ötször több C-vitamint tartalmaz, mint a citrom vagy egy
pohár frissen facsart narancslé. Régebben
gyakran fogyasztották skorbut megelőzésére.
A tea sok A-vitamint is tartalmaz, amelynek kiemelt szerepe van a vörösvértestek
termelődésében, a szem egészségének
védelmében, de a bőr regenerációját és a
haj növekedését is elősegíti.
A tea segítségünkre lehet az influenza
elleni küzdelemben, hiszen vírusellenes
tulajdonsággal rendelkezik. Orrdugulás,

torokfájás és bronchitis esetén is rendkívül hatásos.
Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a
fenyőtűlevélből készült tea antioxidáns
hatásokkal bír, amely a rákos megbetegedések megelőzésében játszhat kiemelkedő szerepet.

Taoista papok úgy vélték, hogy
a hosszú élettartam érdekében is érdemes fenyőtűlevél-teát
iszogatni.
A tea segít az izomgörcsök enyhítésében, de a testi fájdalmakat is eredményesen szünteti meg. Köszvény és reuma kezelésére is bátran használhatjuk.
Hatékony testzsír-égető, ezért testsúlycsökkentő programunkba is beilleszthetjük.

Milyen fajta a legjobb?

Az apró tűs lucfenyő a legjobb, de nyugodtan ki lehet próbálni a hosszú tűlevelű
erdei fenyőt és az ezüstfenyőt is.
Fontos! A fenyőkhöz hasonló levélzetű
a tiszafa, ami mérgező. A piros bogyóiról
is fel ehet ismerni.

Kinek nem ajánlott?

Terhes és szoptatós nőknek nem ajánlott a fenyőtűlevélből készült tea fogyasztása. Egyes emberek allergiásak lehetnek
a tűlevélre, így nekik is tanácsos azt elkerülni.
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Fűben-fában

Kis területen is termelhetünk
sok burgonyát!
Egyetlen négyzetméterről
ki tudjuk elégíteni a család
burgonya-igényét!
Ezzel a hatékony módszerrel egy kisebb
parcellán is jelentős mennyiségű burgonyát lehet termeszteni.
Összesen 21 darab gumót kell beszerezni, és ezeket kell beleáztatni egy tápszeres
vízbe.

Az oldatot a következőképpen
kell elkészíteni:

10 liter vízbe tegyünk bele egy kanál
bordói lét (más néven kékkövet, rézgálicot), ½ pohár hamut, és egy kevés kálium-permanganátot. Ebbe a keverékbe
kell beáztatni a vetőmag burgonyákat
15–30 percre. Így a kis gumók megerősödnek, ellenállóvá válnak a betegségekkel szemben.

Ezt követően szárítsuk meg a krumplikat, majd ültessünk el kb. egy 1 négyzetméteres területen 7 darab gumót. A tetejére szórhatunk kevés műtrágyát is.
Mikor kezd kihajtani, öntsünk rá kerti földet, majd ebbe is tegyünk 7 szem
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krumplit, ha ez is kihajtott, ismét borítsuk
be földdel az egészet, majd az utolsó hét
krumplit is ültessük el. A végeredmény
egy emeletes burgonyaház lesz. Már csak
meg kell várni, míg a gumók szépen kifejlődnek

Novella

A dezertált gyalogos
Koltai atya arra ébredt a Szivárvány
katolikusotthon teraszán, hogy fázik a lába. Lenyúlt a tolószékről a
lecsúszott pokrócért és kihúzta a
macska alól, aki tán pár perce, hogy
elaludt rajta. A kandúr sértődve elvonult, mert álmában éppen pocakos egérlánykák táncoltak a bajsza
előtt. Szakasztott úgy, mint a görlök
egy Lehár operettben.
A pap kisimította a takarót, és gondosan magára terítette, majd hanyatt dőlve a jó szélre várakozó felhőket nézte.

Eszébe jutott, hogy majd félszázada,
mikor a börtönkórházban magához tért,
akkor is ugyanilyen vattabirkák bámultak le rá odafentről. Csak éppen rács volt
az ablakon. – Na, de élt! Angyalfi százados mégsem verette agyon az egyenruhás barmokkal.
A lelkész már majdnem újra elszenderedett, mikor meghallotta Hirschbein
közeledő lépteit. Már vagy tíz éve, hogy
itt vannak az otthonban, de arról az időről, mikor együtt ültek Rákosi börtönében, mintha megegyeztek volna, sose
beszéltek.
- Ideadná a sakkot mára Koltai úr? –
érintette meg a vállát egy tétova kéz.
Tényleg Hirschbein József volt, az
öregségtől alig látó agronómus. Gyakran
elkérte tőle a táblát és olyankor egy sakk
könyvbe merülve, órák hosszat tologatta
a bábukat maga előtt.
- Most is egyedül játszik, Józsi? Az jó,
mert mindig nyer.
- Vicces kedvében van tisztelendő úr.
Tán egy partira is kedve lenne? – derült
fel a képe saját ötletétől.
A lelkészt meglepte a kérdés, de csak
bólintott, és a közeli asztalhoz hajtott a
kocsijával. Mire az agronómus is kerített
magának egy széket, már glédában vár-

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
tak a táblán a vitézek, és a két király is
befejezte csatára buzdító szónoklatát.
Egy ideig csendben ült a két öreg, és magukban újra átélték azt a bizonyos majd
félszázaddal azelőtt játszott sakkpartit,
ami igazából be se fejeződött. Mindket-
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ten gondolataikba merültek.
A kockás csatamezőn sem történt még
semmi. A két ellenséges tábor türelmetlenül várt a kezdésre. Kivéve a parasztok.
Ők az első vonalban csak közönyösen
bámulták egymást; tudták, legtöbben

Novella
elesnek a csata elején, mint névtelen
hősök. Hátrább a tisztek fegyelmezetten álltak, csak a B–1-es ló nyihhant fel
türelmetlenül, mire a mellette álló futó
figyelmeztetőleg megrántotta a zabláját.
- Akkor kenyérből voltak a figurák és
nem fából, mint ezek – törte meg a csendet a vaksi agronómus.
- Igen, Józsi, és magával etette meg az
őr a királyt - bólintott rá a pap, s szinte
csak magának idézte tovább a váratlan
feltoluló hajdan parti emlékét:
- És még azt is mondta magának, hogy
hazaáruló, mocskos szabotálónak nem
jár kedvezmény. Pedig én álltam nyerésben. Én Istenem, mit rágtam, míg megformáltam a harminckét figurát. Két veknim is ráment. Ha a kedvezmény alatt az
altiszt azt értette, hogy csak kétnaponta
vernek bennünket véresre, akkor igaza
volt – mondta, majd levett egy-egy harcost a tábláról és a markába zárta.
- Maga mit szabotált Hirschbein úr? –
kérdezte a lelkész.
- Hát mit? Mint agronómus, a termést.
Ki volt adva a kutatócsoportnak, keresztezzünk cukornádat szilvafával. Sajnos
elég gyatra termés jött ki belőle. Pedig
Micsurin elvtárs is megmondta, hogy akarattal az is sikerül, amit a kapitalisták lehetetlennek tartanak.
- És mit akartak ebből kihozni?
- Szilvó-rumot. Mert jobb, mint a vodka.
A pap erre csak hümmögött s végre
előrenyújtotta a markába zárt bábukat:
- Válasszon. - …Ahogy kimondta,
agyába villant, hogy ugyanezt mondta
Angyalfi, azon a rohadt éjszakán. Ha aláírja a tanúvallomást Tóth ezredes ellen,
akkor ő, mint lelkész és amerikai bérenc,
evvel a gesztussal becserélheti a kötelet
az úri életfogytiglanra.
A százados még bizalmasan közölte
vele, hogy az alapjában véve semmit
sem jelent, mert az ezredes halálos ítélete már borítékolva volt.
Erre mit mondjon? Dadogott valami
olyasmit, hogy tisztelettel, de kérne párnap gondolkodási időt. Szerencséje volt,
mert ezen a pimaszságon a vizsgálóbíró
annyira feldühödött, hogy ronggyá verette. Persze, hogy így nem tudott írni.
Mire két nap múlva magához tért, már
nem került sor a kihallgatásra, mert akkorra már Angyalfi szobát cserélt: - cellára. Ugyanis őt is utolérte a végzete. Az
éber helyettese, Kiss hadnagy, akinek az

volt a dolga, hogy a főnőkét figyelje, leleplezte, hogy a vizsgálótiszt Jugoszláviának kémkedik. A százados íróasztalfiókjában talált egy detektoros rádiót, meg
Tito névjegyét, amin rajta volt a marsall
privát telefonszáma. Fáradságos munkával, sok, sok veréssel szemtanúkat is kerített, akik látták Angyalfit, mikor a kozarai
hegyekben a harcközti ebédszünetben
aláírt egy füzetet Titónak. És azt is, hogy
az irkára az volt felírva, hogy - „Beszervezési nyilatkozatok”.
Hiába védekezett Angyalfi, hogy ő
egészen a felszabadulásig rablásért ült
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Sopronkőhidán, mire csak azt válaszolták
neki, hogy ilyen ócska trükkökkel náluk
nem megy semmire.
- Már mondja agronómus úr, maga aláírta a papírt Tóth ezredes ellen?
- Hát persze, hogy aláírtam. De azért
kijelentettem, hogy sosem láttam azt a
Tóth ezredest. Erre Angyalfi mosolygott,
hogy ez ne legyen az én gondom. Meg
aztán azt is bizalmasan megsúgta, hogy
Tóth ezredest már két éve felakasztották.
Vegyem úgy, hogy ez csak egy próba,
hogy milyen lojális vagyok a népi demokráciához. Erre persze, megköszön-

Novella
tem neki a bizalmat, s már nyugodt szívvel aláírtam, amit akart, mert evvel nem
ártottam senkinek. Meg azért én is élni
akartam. Meg a verést is nehezen bírom. Emlékszik, mikor megetette velem
a fegyőr a bábukat, aztán behívatott
engem is Angyalfi? Még maga is csodálkozott tiszteletes úr, hogy a saját lábamon jövök vissza a kihallgatásról. Még
viccelődött is, hogy úgy látszik, öregszik
a százados, mert, csak úgy visszaengedett a zárkába, mint lenge nőt a légyott
után. Egyébként Angyalfi mutatta, hogy
ön is aláírta atyám. Láttam a kézjegyét.
Magának is elmesélte, hogy ez csak formaság?
- Nem, mert mikor kijöttem a kórházból, már ő is rab volt. Én nem írtam alá
semmit. Egy héttel később meg már
Angyalfit is felakasztották Tóth ezredessel együtt. Magát csak beugratta. Lehet,
hogy ha nem így történt volna, én is azt
írok alá, amit akarnak. Én is félek a veréstől, és élni akartam, mint mindenki – legyintett lemondóan.
- Én nyitok tiszteletes –, zökkentette
vissza a jelenbe Hirschbein a szilvó-rum
áldozata, és magához fordította a fehér

oldalt. De alighogy előreküldte volna a
D-2-es gyalogosát fürkészni, megszólalt
az ebédet jelző harangocska. Ez még
nem lett volna baj, de rögtön felcsendült Veronika nővér émelygős, selypítő
hangja:
- Koltai atya! Hirschbein úr! Itt a finom
papa, hami, hami, gyerünk ebédelni,
mert kihűl és megeszi a cica.
- A hibbant tyúk! – dühöngött az agronómus –, ez is mindig elfelejti, hogy
már tíz éve áthelyezték az óvodából -,
de azért engedelmesen az ebédlő felé
tolta Koltai kocsiját, de előtte visszarakta a közharcost a helyére, amit eddig a
kezében szorongatott. Az, ahogy a helyére került, rögtön elhatározta, hogy
dezertál.
Egy órával később, mikor ebéd után
lehúzták a két nagyfröccsöt, Hirschbein
is jó hangulatban tolta a lelkész kocsiját. Így neki is könnyebben esett a járás,
mert két kézzel a kerekes kocsi támlájára
tudott kapaszkodni, s közben a botja a
lelkész ölében pihent.
- Azért a tökfőzelékbe tehettek volna
több kaprot is - jegyezte meg az agronómus.
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- A börtönben nem panaszkodott a
konyhára Hirschbein úr. De meg kell,
hogy mondjam, a fasírozott remek volt;
nem spóroltak a fokhagymával.
- Koltai úr -, állt meg az agronómus a
gördülőszékkel.
- Szeretnék valamit kérdezni, ha már
szóbahozta a börtönidőt.
- Nem én hoztam szóba, hanem maga,
de azért csak kérdezzen.
- Múltkor egy új, márvány emléktáblát
láttam a vértanúk emlékére. Oda volt vésve Tóth ezredes neve, és ami meglepett,
alatta a vizsgálóbíró, Angyalfi neve is.
Hiszen az egyik a másik gyilkosa! Na, ez
most, hogy van? Angyalfi egy pribékből
lett vértanú?
- Nem mindegy az már magának? – Inkább játsszuk le a sakkpartit. Hol van a
parasztja?
Hirschbein össze-vissza kereste az eltűnt bábut. A zsebeit is kiforgatta, hátha
odatette. A pap még az asztal alá is benézett. De onnan csak a kandúr pislogott
rá. Közömbösen. Pedig tudta, hogy merre
szökött a közvitéz.
Kisslaki László

Természetes
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Életmód

Gyertyafényben az ünnepek után is!
A karácsonyi és az újévi ünnepek elteltével mindenki nagy lendülettel
veti bele magát az újévbe. Itt legtöbbször sorra vesszük fogadalmainkat, miszerint leadok öt kilót
vagy abbahagyom a dohányzást,
esetleg odaadóbb leszek párommal, családommal. A gyorsan rohanó hétköznapi rutin azonban sodor
minket tovább, viszont a közelgő
Valentin nap remek lehetőséget ad
arra, hogy ismét romantikusan töltsünk el egy szép estét szerettünk
társaságában.

Sokak számára ellentmondásos érzelmeket vált ki ez a nap, hiszen érezhetik
egy „megmondom hogy ünnepelj” alkalomnak és ehhez bizonyos elvárások is
kapcsolódnak. Ezen felül kell emelkedni,
sőt azon is, hogy fantáziátlan virág-csokilufi trió jöhet csak szóba ajándék gyanánt.
Nem is beszélve arról, hogy jó néhányan
vagyunk úgy az ünnepek után, hogy oda
kell figyelnünk a felszaladt kilókra.
Mindenféle kompromisszum nélkül egy
meghitt este eltöltéséhez egy hangulatos
gyertyafény és egy finom vacsora már
elég is lehet. A meggyújtott gyertya az
otthon melegét, fényét adja, szimbolizálja
a harmonikus, kiegyensúlyozott életet is.
Aki nem tapasztalta még meg, hogy
ez az apró hangulati elem milyen egyedi,
bensőséges atmoszférát tud teremteni,
próbálja ki egy hosszú, stresszes nap után.
Válasszon kedvére egy kellemes illatot,
vegye kezébe kedvenc könyvét, vagy
csak egyszerűen merüljön el a gyertya
lángjának fényében. A kis viaszmedence
a benne megolvadt viasszal, az abból kiáramló, visszafogott, de mégis az egész
helyiséget betöltő illat, amely nem akar
győzedelmeskedni mindenek felett, csupán tudatja jelenlétét, biztosan mindenkit elvarázsol. És az, hogy ezeket a meghitt
pillanatokat együtt élhetjük át szerette-

inkkel vagy szerelmünkkel, a legcsodálatosabb ajándék, amit csak kaphatunk,
átélhetünk…
Tudtad, hogy a Valentin nap történetének magyarországi gyökerei is vannak?
Szent Bálint, Terni (akkori nevén
Interamna) püspöke a legenda szerint a
szerelmeseket keresztény szokások szerint megeskette egymással, köztük katonákat is, akiknek az akkori császári parancsok értelmében nem lett volna szabad
házasságra lépni. A császár ezért börtönbe záratta, ahol Bálint a hite erejével a
börtönőre vak leányának visszaadta a látását. Mielőtt - a krónikák szerint - február
14-én- kivégezték, búcsúüzenetet küldött
a lánynak, amelyet így írt alá: „A Te Bálintod.” Ez a Bálint-napi üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata.
Szent Bálint napját főleg az angolszász
országokban ünneplik, melynek angol
neve Valentine’s Day, innen a magyar név
eredete. Az ünnep igazi eredete éppen a
téves elnevezés miatt nálunk messze nem
egyértelmű, holott komoly vallási háttere
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van, annak ellenére, hogy manapság főleg
a szerelmesek ünnepeként kezeljük. Elfeledetten, de magyarországi gyökerei is vannak az ünnepnek. Bálint, az itáliai ókeresztény vértanú legendáját ugyanis nálunk is
ismerték és tisztelték már a középkorban
is. Gyógyító erőt tulajdonítottak neki a nyavalya (divatosabb nevén epilepszia) ellen,
de magyar szerelmi babonák is kötődtek
e naphoz, melyek főleg a fiatal lányoknak
adtak férfifogó tanácsokat.
További információ:

www.greencandle.net

Fűben-fában

Elhízás, túlsúly és cukorbetegség
Hogyan segíthet a modern mikoterápia? (2. rész.)
A január a megújulás és az újévi fogadalmak hónapja. A Karácsonyi Ünnepek
után, amennyiben teljesen egészségesek
vagyunk és módunkban állt kipihenni magunkat, talán nincs szükségünk további
feltöltődésre. Azonban sajnos országunkban nem mindenki ilyen szerencsés...
Napjainkban Magyarországon a férfiaknál a túlsúlyosok aránya 40%, az elhízás pedig 32%-ban van jelen, míg nőknél
jellemzően mindkét kategóriában közel
32%-os az arány. A nyilvántartott cukorbetegek száma 750.000 főnél is több. A
nemzetközi szakirodalom szerint a még
diagnosztizálatlan, ámde már kifejlődött
betegségeket is hozzávéve a diabéteszesek népes tábora összesen több mint másfél millió főre tehető!
Az anyagcsere betegségek általában
(és az elhízás szintén) két szempontból is
problémát jelenthet.
Egyrészt, az állapot gyakorlatilag „ellátási- vagy tápanyag-felhasználási zavar”ként fogható fel. Tehát nem kerül megfelelő átalakításra vagy felhasználásra egy
(vagy több) fontos anyag. Ahogy korábbi
cikkünkben említettük, paradox módon a
cukorbeteg testében a sejtek „éheznek” a
magas vércukorszint ellenére.
Az energiahiányt a máj az úgynevezett keton-testek
(3-béta-hidroxivajsav és aceto-acetát) szintézisével
igyekszik megoldani – tulajdonképpen sikeresen. Csakhogy - főleg kezeletlen és súlyos diabétesz esetén - fennáll a ketoacidózis veszélye. Ugyanis a keton-testek, ha
nagy mennyiségben vannak jelen, akkor a vér pH értékét veszélyes mértékben savanyíthatják.

Másik fontos szempont, hogy az említett
betegségek„raktározási zavar”-ként is árthatnak. A fel nem használt anyagok az egészséges mennyiséget messze meghaladó mértékben felszaporodva lehetnek a kárunkra.
Ezek például biokémiai egyensúlyokat borítanak fel. Sőt, ezzel összefüggésben további
ártalmaknak nézhetünk elébe.
A sejt energia-háztartásáért, valamint az átalakító
folyamatok egy részéért a mitokondriumok a felelősek.
Ezekben a sejt-organellumokban a megemelkedett vércukorszint az elektron-transzportláncban képződő ún.
szuperoxid-szabadgyökök mennyiségét növeli. A szabadgyökök rendkívül reakcióképes anyagok. Ezek a sejten belül
minden sejtalkotót „megtámadnak”, azaz kémiai reakcióval károsítanak, illetve a sejtekből kijutva más sejteket (főleg
azok sejtmembránjait) is károsítják!

Spontán (tehát enzimek segítsége nélkül)
káros vegyületek képződnek a szőlőcukorból és más, a vérkeringésben megtalálható
anyagokból (pl. aminosavak, hemoglobin,
stb.) Ezek az ún. glikációs végtermékek, angolul advanced glycated endproducts (AGE),
és az érfalakat károsítják többek közt gyulladásos mechanizmusokkal, valamint szabad-gyökökkel. Ezenfelül a sejtekben a sejtplazma fehérjéivel, nukleinsavaival kovalens
kötést alkotva új, szintén káros vegyületeket
képezhet a szőlőcukor!
Szerencsére ezek kis mennyiségben képződnek, és viszonylag gyorsan ürülnek (főleg) a vesén keresztül. Ezért ártalmas hatásaik
kevéssé érvényesülnek – a még egészséges
emberekben...
Ha a vércukor szintje az egészséges (7,0 mmol/l) értéket meghaladja, akkor sokkal több AGE képződik az ún.
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glikációs átmeneti termékeken (azaz glikációs intermediereken) keresztül. (Ha a vércukorszint 30,0 mmol/l akkor a
sejten belüli AGE képződés 14-szer gyorsabb, mint normál
glükózszint mellett!) Ráadásul a vese „tisztító kapacitása”
(az ún. clearance) véges. Így az AGE mennyisége valóban
lényegesen felszaporodik, valamint ezek káros hatása más
ártalmas tényezőkkel együtt hatványozottan érvényesül!
Egyébként ezen alapszik a glikohemoglobin (HbA1c) és
az összes hemoglobin arány meghatározás módszere a
hosszú távú (kb. 3 hónapos) átlagos vércukorszint monitorozására. A 6% feletti arány cukorbetegségre utal.

Az elhízás és a diabétesz még számos más
ok miatt is ártalmas. Például súlyos formáik
jelentősen terhelik a szívet és rontják a vérkeringést, azáltal, hogy növelik a vér viszkozitását és a perifériás ellenállást (pl. érszűkület
okozásával). Főleg ezek miatt nő a vérnyomás is! Továbbá az említett betegségek a vér
lipid profilt (hétköznapi nyelvezettel élve „a
koleszterin szintet”) is rontják. Ezek mibenlétéről és a mandulagomba (Agaricus blazei
Murill.) valamint a bokrosgomba (Grifola
frondosa Dicks.) hatóanyagainak az ártalomcsökkentő hatásáról fogunk írni következő
cikkünkben.
Folytatjuk!

Összeállította:
Dr. Budán Ferenc
egészségügyi
szakértő
www.najaforest.hu
info.najaforest.hu

Ajánló
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Életmód

Természetes segítség szenvedélybetegeknek
Dohányzik? Alkohol vagy drogproblémája van?
Alkohol-, drogproblémája van, dohányzik, esetleg gyógyszerek tartják
rabságban Önt vagy hozzátartozóját? Fél, hogy a káros szenvedélyek által megterhelt máj súlyosan károsodik, ha nem történik valami változás?
A máj feladata a kiválasztás folyamatában, a szervezetünkbe jutó ártalmas anyagok lebontásában nélkülözhetetlen. Modern világunkban azonban sokféleképpen
visszaélünk a máj méregtelenítő képességével: az alkohol, a drogok, a gyógyszerek,
a táplálékkal bevitt tartósító-, színező- és
egyéb vegyi anyagok súlyosan megterhelik ezt a létfontosságú szervünket.
Természetünknél fogva mindannyian
alapvetően boldogságra törekszünk. Azokat a dolgokat, melyek örömet és boldogságot jelentenek, szívesen és megerőltetés
nélkül végezzük. A negatív, fájdalmat okozó tapasztalatokat megpróbáljuk elkerülni.
A dohányosok és egyéb függők szokásukkal mindenképpen pozitív élményeket
kötnek össze. Azt, hogy ehhez a pozitív
oldalhoz káros hatás is kötődik, kevésbé
vagy egyáltalán nem veszik figyelembe.
Aki pl. dohányzik, talán ellazulást keres,
az elmélkedés pillanatait, erősítést, megnyugvást és vigaszt. Megpróbálja úgy levezetni a stresszt, hogy gyorsan rágyújt
egy cigarettára, a lelki feszültséget ezzel a
testi mozdulatsorral építi le. De azt, amit a
dohányos igazából keres, egy szál cigaretta nem adhatja meg. Így aztán viselkedése
szenvedélyévé válik, kivéve, ha önmagával
és cselekedetével tisztába jön. A nikotin elhagyása ritkán vezet sikerre az önmagunk
által kiszabott lemondás útján, ezután
ugyanis inkább a szükséglet áthelyeződése vagy hamarosan a régi szokáshoz való
visszaesés szokott következni.
Az Ayurveda néhány gyógynövénye
(Phyllanthi fraturni herba, Tinosporae
cordifoliae stripes, Ecliptae albae herba, Boerhaviae diffusae herba, Asparagi
racemosi radix) és azoknak szinergikus,
egymást erősítő hatása éppen az ilyen jellegű májkárosodás kivédésére, a szervezet méregtelenítésére, a leszokás elősegí-

tésére szolgál. Nemcsak a méregtelenítő
szervek regenerálódását segítik, hanem a
segítségükkel könnyebb megszabadulni
a dohányzás, alkohol-, drog-, gyógyszerfüggőségtől is. Csökkentik a sok szenvedést okozó testi-lelki elvonási tüneteket,
az emésztési és alvászavarokat, javítják a
szellemi teljesítményt. A károsodott méregtelenítő szervek (elsősorban a máj és
a vese) szöveteinek regenerálódását, illetve az agysejtek működésének javítását
segítik. Oldják a leszokás időszakában a
feszültséget, elősegítik a nyugodt alvást,
pihenést.
Ezt a gyógynövény-kombinációt a
Muniyal Ayurveda Kórház és Kutató Intézetben (ISO 9001:2000) szigorú kutatásoknak vetették alá a már alkoholistáknál
és drogfüggőknél. A kiváló orvosokból
álló kutatócsoport arra a megállapításra
jutott, hogy ezek a gyógynövények vis�-
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szaállítják a természetes alvási ritmust,
csökkentik az elvonási tüneteket és növelik a leszokáshoz szükséges akaraterőt.
„A kutatások eredménye és általános tapasztalat, hogy egy 2-3 hónapos gyógynövény
kúra az esetek 80%-ánál sikerrel végződik” –
elemzi Dr. Oberkamp Mária, Ayurveda orvos,
a Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány
szakértője. „Fontos hangsúlyozni, hogy semmilyen mellékhatás nem tapasztalható a kúra
során, és ha esetleg abba a 20%-ba tartozunk,
akik továbbra sem tudnak ellenállni a nikotin
vagy gyógyszerszenvedélynek, akkor is sokat
tettünk az egészségünkért, mert a májunkat,
vesénket illetve az epénket méregtelenítettük.”

www.garuda.hu
www.ayurveda.hu
Garuda Trade Kft.,
1136 Budapest, Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu
Facebook: Garuda Ayurveda

Életmód

A születési hónapunk hatással van
az egészségünkre és a személyiségünkre
Ennek semmi köze a horoszkóphoz!
A modern tudomány hosszú idő óta
kategorikusan tagadja, hogy a bolygók állásának bármi köze lenne az
emberek sorsához. Az utóbbi évek
tudományos kutatásai viszont egyértelműen bebizonyították, hogy
születési hónapunk hatással van
az egészségi állapotunkra és még a
személyiségünkre is. Hogyan?

Miért befolyásol minket
a születési hónapunk?
Először a Semmelweis Egyetem kutatói tárták fel egy tanulmányban, hogy az
anyaméhben növekvő magzatra hatással van az anyát érő napfény mennyisége, amelyből nyilván kevesebb van a téli
és több a nyári hónapokban. Minderről
Gonda Xénia vezető kutató számolt be a
tudományos világnak egy berlini kongresszuson.
Ettől függetlenül egy másik egyetem
is végzett kutatásokat: a spanyolországi
Alicante Egyetemen mutattak ki egyértelmű összefüggéseket a születési hónap és
27 krónikus betegség között.
Ezek után nem árt komolyan venni az
egyes hónapokban születetteknek, mire
figyeljenek az egészségükkel kapcsolatosan! Itt van egy kis összefoglaló.
A télen született emberek kevésbé lobbanékonyak, mint azok, akik más évszakban születtek. Ebben az évszakban
azonban jóval kevesebb a napsütés, mint
máskor, ezért a hideg évszakban születettek hajlamosabbak a depresszióra.

December

A decemberi férfiak nagyobb számban hajlanak a depresszióra és a szívbántalmakra, valamint a homályos látás
is gyakori náluk. A krónikus hörghurut,

trombózis és asztma a decemberi nőknél
mutatható ki gyakrabban.

Január

A januáriak sokszor szenvednek gyomorfekélyben, székrekedésben és derékfájásban, ha férfiak. A nőknél a gyakori
betegségek közé tartozik a szívroham,
migrén és változókori problémák.
A januárban született férfiak körében
háromszor gyakoribbak a pajzsmirigy
problémák, mint a szeptemberben született férfiaknál.

Február

A februáriaknak is a pajzsmirigyre kell
figyelniük elsősorban, de mindkét nemnél gyakori az ízületi betegségek megjelenése. Férfiaknál a szív- és érrendszeri
betegségek, míg nőknél a vérrög kialakulásának megnövekedett kockázata jelent
veszélyt.
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A tavasszal születettek általában optimisták, energikusak, akik tudják élvezni
az életet.

Március

A márciusi férfiak vigyázzanak az asztmával és a szívbetegségekkel. A homályos
látás kialakulására is nagyobb az esélyük.
Nők esetében a reuma, a székrekedés és
az ízületi gyulladás is nagyobb számban
fordult elő.

Április

Mindkét nemnél megnövekedett esélye
van a csontritkulásnak. Az áprilisi férfiak
ezen felül asztmával és pajzsmirigy zavarokkal számolhatnak, míg nőknél gyakori a
tumor és a hörghurut.

Május

A májusban született férfiakra fokozottan leselkedik az asztma, a depresszió és a

Életmód
cukorbetegség. A nőknek a csontritkulástól, székrekedéstől és a krónikus allergiától
kell tartaniuk.
A nyáron született emberek optimisták
és pozitív életszemlélettel rendelkeznek.
Ugyanakkor gyakran szenvednek hangulatingadozásoktól, amely akár bipoláris
zavarban vagy mániákus depresszióban is
kicsúcsosodhat. Ez főleg akkor szembetűnő, ha a télen születettek adataival hasonlítjuk össze a statisztikákat.

Június

A júniusi születésű férfiak egyik leggyakoribb krónikus betegsége a hörghurut és
a szívbetegségek. Nőknél a reuma és az inkontinencia üti fel gyakrabban a fejét.

Július

A júliusiaknál mindkét nem esetében az
asztma és a tumor a leggyakrabban előforduló krónikus betegségek. A férfiaknál
ehhez jön még az ízületi gyulladás, nőknél
pedig a krónikus nyakfájdalmak.

Augusztus

Az augusztusi férfiaknál gyakran fordul
elő csontritkulás, asztma és pajzsmirigy
probléma, nőknél a reuma, a vérrögképződés és az ízületi gyulladás előfordulási
aránya a legmagasabb.
Az őszi születésűek gyerekként sokszor
nagyon érzékenyen reagálnak a külvilágra. Felnőve azonban kevésbé fordul elő
közöttük depresszió vagy bipoláris zavar.

Szeptember

A szeptemberieknél kis eséllyel alakulnak ki krónikus betegségek. Amitől viszont
nem árt, ha tartanak, az a pajzsmirigy, az
asztma és a csontritkulás.

Október

Az októberi férfiaknál a statisztikák szerint nagyobb számban fordul elő migrén,
míg a nőknél gyakoribb vérszegénységet
és magas koleszterinszintet találtak.

November

A novemberi születésű férfiak hajlamosabbak a krónikus bőrbetegségekre és a
szív- és érrendszeri megbetegedésekre. A
novemberi nők gyakrabban kapnak infarktust, mint a többi hónapban születettek
és a visszér is. Amire viszont kevesebb az
esélyük az a menopauza során előforduló
kellemetlen tünetek felbukkanása.

Íme a 12 legszennyezettebb
és a 15 legtisztább zöldség és gyümölcs!
Az alábbiak egy amerikai felmérés adatai, nálunk sokkal jobb a helyzet,
már ami az almát illeti! Az import gyümölcsöknél azonban nem árt óvatosnak lenni!
A washingtoni környezeti munkacsoport (ewg.org)
minden évben közzéteszi a
vegyszerekkel, növényvédő
szerekkel leginkább szen�nyezett zöldségek és gyümölcsök listáját. Ezek azok,
amelyekből érdemes lehet
a bio-t választani, vagy pedig igen alaposan megmosni őket, mivel a vizsgálatok
alapján ezekben találták a
legtöbb szennyeződést.
Már ötödik éve végez az alma a lista tetején, mint a legszennyezettebb, elsősorban azon vegyszerek miatt, melyekkel a
szüretelés előtt illetve után kezelik, hogy
tovább elálljon. Ami a legtisztábbakat illeti, már második éve végez az avokádó az
első helyen, a minták mindössze 1%-ában
találtak bármilyen vegyszermaradványt.
Így tehát ha megengedheted, az alábbiakból érdemes a bio verziót vásárolni,
mert a gyümölcsök és zöldségek amúgy
egészségesek, ezért ha teheted, fogyassz
belőlük minél többet (főleg a zöldségekből, ha a formádra is ügyelsz).
Megjegyzendő, hogy a kutatást amerikai szervezet végezte, így valószínűleg az
idehaza termett zöldségek és gyümölcsök
esetében jobb a helyzet, de így is beazonosítható, hogy a hosszabb eltarthatóság,
szállítási idő vagy épp érettségi fok befolyásolása miatt, mely termények is a legveszélyeztetettebbek.

A kutatás pár érdekes
megállapítása:
- Az átlagos burgonya mennyiségre
több vegyszert tartalmazott, mint bármelyik másik zöldség vagy gyümölcs.
- A koktélparadicsom, nektarin, őszibarack és eper esetében is volt olyan, amelyikben 13 különféle növényvédő szer maradványát mutatták ki.
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A 12 legszennyezettebb
zöldség és gyümölcs
1. Alma
2. Őszibarack
3. Nektarin
4. Eper
5. Szőlő
6. Zeller
7. Spenót
8. Kaliforniai paprika
9. Kígyóuborka
10. Koktélparadicsom
11. Zöldborsó (hüvelyes)
12. Burgonya

A 15 legtisztább
zöldség és gyümölcs:
1. Avokádó
2. Kukorica
3. Ananász
4. Káposzta
5. Fagyasztott zöldborsó
6. Vöröshagyma
7. Spárga
8. Mangó
9. Papaya
10. Kivi
11. Padlizsán
12. Grapefruit
13. Sárgadinnye
14. Karfiol
15. Édesburgonya

Gondolkodó
Kibédi Péterfi Károly a „Filozófusok
és a filozófia históriája” c. művében
így érvel: ”a Filozófia egy oly tudomány, mely alkalmassá teszi az embert, hogy a természet és szabadság
legfőbb okainak és törvénnyeinek
esméretére eljuthasson, és magának, s másoknak is, minden meggyőződéseiről és cselekedeteiröl
elégséges számot adhasson.”
Nos, nézzük, mit tanulhatunk ma a
görög bölcsektől!

Pittakosz

(ie. 640, Lesbos - ie. 568, Metaponto)
Platon Pittakoszt a hét görög bölcs
négy állandó tagja közé sorolta. „A területi szempontot szem előtt tartva Platón listájában hárman (Szolón, Khilón és
Müszón) a szárazföldi görögöket; ketten
(Kleobulosz és Pittakosz) a szigetek lakóit; hasonlóképpen ketten (Thalész és
Biasz) pedig a kis-ázsiaikat képviselték.
Feltűnő a hét bölcs etnikai megoszlása.
Platón névsorában hárman dórok (Khilón,
Kleobulosz és Müszón), hárman iónok
(Biasz, Szolón és Thalész), egy pedig aiol
(Pittakosz). Az arányok nem intézhetők el
egy intéssel. Kétséges, hogy mindez merő
véletlen lenne. A „hét bölcs” mozgalma
tudatosan szervezett intézményként jöhetett létre. A bölcsek címüket az erővi-

Forgácsok...
nemes fából...
szonyokat patikamérlegen kiegyensúlyozottan nyerték el.”
A politika, az ármány és a hatalmi harcok
- beleértve a tudományt is -, nem kerülték
el a görög bölcsek életét sem. Íme egy
példa: Thalészt Krőzus király udvarában
járva a kaldeus papok kitanították, hogy
mikor lesz napfogyatkozás. Krőzus úgy
gondolkodott, hogy ez a tudás Thalészt
naggyá fogja tenni, amikor hazamegy,
és így lekötelezettje lesz mind Lüdeának,
mind neki. A napfogyatkozás ie. 582-ben
be is következett, nagy nimbuszt vonva
Hellasz-szerte Thalesz köré. Thalesz azonban nem hódolt be, hanem védte az ion
városállamokat, és Lüdea ellenségével, a
perzsákkal készített elő szövetséget. Az
ellenségeinek ellenségével való tárgyalás
azt eredményezte, hogy az egyiptomiak a
politikába nem engedték, hogy beleszóljon, bár megosztották vele geometriai és
matematikai eredményeiket.
Krőzus szerette volna megszerezni a
szigeteket, de Pittakosz és Biasz a szigetek
elfoglalásáról lebeszélte. Ennek ellenére
törekvése megmaradt. Ebben a politikailag izzó környezetben Pittakosz felismerte
az „alkalmas” időt és Mytilénében kezébe
vette a hatalmat. Azonban az arisztokraták ezt nehezen viselték el. Athén és
Mytilénéiek szembeszálltak egymással.
Az athéniakat Phrynon, a mytilénéieket
pedig Pittakosz vezette. A két vezér szemtől szembe küzdött meg. Pittakosz a pajzsa alá hálót rejtett, amelyet rádobott
Phrynonra, majd megölte. Ezzel kivívta a
mytilénéiek tiszteletét, és rábízták a hatal-
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mat. Tízéves uralkodása alatt rendbehozta
a város dolgait. Egyeduralmát a hatalmasok letörésére használta fel, majd visszaadta a városnak az önállóságát és a hatalmat. Ezt követően még tíz évig élt.
Uralkodása alatt sok ésszerű törvényt
hozott, például a részegeket, ha kárt
okoztak, kétszeresen büntették meg!
Sok mondása maradt fenn, íme ezekből
néhány:
„A fél több mint az egész”,
„Ne beszélj arról, amit tenni készülsz!”,
„Nehéz jónak lenni”,
„A föld biztos, a tenger bizonytalan”,
„Viseld el, ha szomszédod kárt okoz!”
„Szerencsétlenségében senkiből csúfot ne űzz!”
„Amit nálad letettek, add vissza.”
„Nemhogy barátidról, de ellenségidről is ros�szul ne szólj.”
„Légy kegyes, takarékos, szorgalmatos, igazmondó, hűséges, barátságos, tiszta és szemérmetes.”
„Válaszd meg az alkalmas időt.”
Amikor a város sok ezer hold szántóföldet akart ajándékozni neki, így szólt: „kérlek titeket, ne adjatok nékem oly ajándékot,
melyet sokan irigyeljenek és még többen
erősen kívánjanak; azokból többet el sem
veszek száz holdnál, mely mind az én megelégedésemet, mind a ti jószívűségeteket
kijelentse. Mert a kicsiny ajándékok tartósak, a nagyok pedig nem szoktak állandók
lenni.”
Barátsággal,
Erdei István

Ajánló
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Recept

Egészséges és nagyon finom
nassolnivalók superfoodokból
Még javában tart a tél! Ilyenkor mindenkinek jobban esik otthon lenni, a meleg szobában valamilyen finom, fűszeres italt kortyolgatni vagy egy jó könyv, film mellett nassolni.
Nem számít, hogy kezdő a konyhában vagy ismeri a sütés-főzés minden csínját-bínját, az igazi ínyencek mindig szívesen olvasgatnak új recepteket, tájékozódnak egzotikus, kevésbé ismert alapanyagokról.
Ezért most összeszedtük a kedvenc téli receptjeinket, tele superfoodokkal, melyekkel igazán hangulatossá tudja
varázsolni a délutánokat és estéket.

És hogy mik azok
a superfoodok?

MATCHA LATTE

- Ez a forró ital kávé helyett is megállja a helyét!

Azokat
az
ételeket
nevezzük
superfoodoknak, magyarul szupertáplálékoknak, melyek különösen gazdag
tápanyagtartalmuknak
köszönhetően
segítenek a betegségek leküzdésében és
lassítják az öregedési folyamatokat. A szupertáplálékok esszenciális vitaminokat,
ásványi anyagokat, nyomelemeket, antioxidánsokat és enzimeket stb. tartalmaznak, melyek egyre kevésbé vannak jelen a
mindennapi ételeinkben.

Hozzávalók:
• 1/2 kávéskanál Organiqa bio,
nyers matcha por
• 1/4 csésze forró víz
• 3/4 csésze növényi tej
• Organiqa bio, nyers kókuszvirág
cukor, méz vagy agavé szirup
édesítésnek, ízlés szerint
Elkészítés:
Öntsük le a matcha port forró vízzel, jól keverjük el (a por ne
maradjon egyben benne), majd
hagyjuk állni 1-2 percig. Ezalatt
habosítsuk fel akár melegen, akár
hidegen a tejet és végül öntsünk
rá az előző keverékre!

Lássuk akkor a választékot!
– 1 élénkítő forró ital: matcha latte
– 4 könnyű édesség: nyers csokis brownie,
vegán fehérjés palacsinta, kókuszgolyók
chia maggal és acai-chia puding.
+ egy ráadás: kendermagos pesto, ha
inkább sós rágcsálnivalókra vágyna

KÓKUSZGOLYÓK CHIA MAGGAL

- Egy falat most, egy falat 2 perc múlva...ne is számoljuk, nagyon finom!
Hozzávalók:
• 1/2 csésze reszelt kókusz
• 1/2 csésze Organiqa bio, nyers chia mag
• 1/2 csésze Organiqa bio, nyers zúzott kakaóbab
• 1/2 csésze mandula vaj vagy tahini
• 2 kanál méz vagy agavé szirup
• pár csepp narancsolaj
Elkészítés:
Öntsük a hozzávalókat egy tálba és keverjük jól össze a masszát.
Amikor kész, tegyük be a keveréket a hűtőbe 30 percre, majd ha megdermedt, formázzunk kis golyókat. A kész golyócskákat hempergessük
bele egy kis kókuszreszelékbe.
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Recept
NYERS CSOKIS BROWNIE

- A csokinak sosem könnyű ellenállni, de miért is tenné, ha ez a süti olyan egészséges?!
Hozzávalók:
• 210 g mogyoróvaj
• 75 g Organiqa bio, nyers kakaópor
• 100 g Organiqa bio kókuszvirág
cukor
• 7 evőkanál növényi tej
• 1 csipet himalája só
• tetejére: kókuszchips
Elkészítés:
A hozzávalókat jól összekeverjük,
majd a kapott masszát egy kisebb
tepsibe nyomkodjuk. A tetejét szórjuk meg kókuszchipsszel. Tegyük a
hűtőbe legalább fél órára, ezután
már szeletelhetjük is.

Hozzávalók:
• 1 banán
• 5 evőkanál Organiqa bio csokoládémaca fehérje mix
• 3 evőkanál Organiqa bio, nyers csíráztatott zabpehely
• 3 evőkanál Organiqa bio, nyers chia
mag
• 1,5-2 dl növényi tej
• 1 evőkanál kókuszolaj
Elkészítés:
A hozzávalókat összeturmixoljuk. 1 púpos evőkanálnyi masszát forró, olajozott
serpenyőben szétterítünk, először egyik,

VEGÁN FEHÉRJÉS PALACSINTA

- Ez a finomság főételként is megállja a helyét!

majd másik oldalát is megsütjük.
Gyümölccsel, juharsziruppal tálaljuk.

VEGÁN KENDERMAGOS PESTO
- Inkább sósra vágyna? Erre is van receptünk!

Hozzávalók:
• 1 nagy csokor bazsalikom
• 1/2 csésze dió
• 1/2 teáskanál só
• 3 gerezd fokhagyma
• 2 evőkanál Organiqa bio, nyers
hántolt kendermag
• 2 teáskanál citromlé
• ¾ csésze olívaolaj
Hozzávalók:
Az összetevőket konyhai robotgépben krémesre turmixoljuk és már
fogyaszthatjuk is szuperegészséges,
telítetlen zsírsavakban és vitaminokban gazdag pestonkat salátával vagy
pirítóson.

További ínycsiklandozó recepteket és a
receptek hozzávalóit megtalálja
a www.organiqa.hu oldalon.
Látogasson el weboldalunkra még ma és
válogasson kedvére!

Acai-chia puding

- Íme egy gyorsan elkészíthető puding, hogy jól induljon a nap a reggeli rohanásban is:
Hozzávalók:
• 1 csésze mandulatej
• Organiqa chia mag - 3 teáskanál
• Organiqa acai por - 1 1/2 teáskanál
• 1/2 teáskanál bourbon vanília por
• tetszés szerinti édesítőszer: méz, agavé szirup, folyékony stevia stb.
• a tetejére bármilyen szezonális bogyós gyümölcs vagy banánkarikák
Elkészítés:
A fenti hozzávalókat keverd jól össze, majd helyezd a hűtőszekrénybe éjszakára,
hogy a chia mag jól megduzzadjon és magába szívja a mandulatejet.
Reggel még egyszer keverd meg, és díszítsd a tetejét friss gyümölcsökkel.
A gyerekek biztosan imádni fogják!
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Életmód

Önmagadra figyelve válhatsz
igazi szuperhőssé
Dolgozó nő, anya, feleség, törődésre vágyó kislány. Számtalan én él
bennünk, számtalan szerepet játszunk a mindennapokban és egész
életünkben. Hol végtelenül erősek,
hol pedig gyengék vagyunk, a férfi
és női energiák folyamatos körforgásával élve az életünket.

Bizony kimondhatjuk, szinte mindenre
találunk megoldást, minden helyzetben
feltaláljuk magunkat, szuperképességeink kifogyhatatlanok. A szuperhősöknek azonban van egy titkuk: önmagukra
ugyanannyira odafigyelnek, mint másokra. Hiszen csak akkor tudsz másoknak segíteni, helytállni az életben, ha maximálisan megadsz magadnak mindent, testileg
és lelkileg egyaránt.
Ebben lesz társad a Wonder Woman
hajvégápoló szérum, ami kiváló minőségű, olajos formulájának köszönhetően
helyreállítja a gyenge, sérült, könnyen
töredező, szálkás hajszálak szerkezetét.
A kókusz szilikonnal, argánolajjal, brokkoli és speciális ricinusolajjal gazdagított
formula mélyen táplálja a hajvégeket,

megóvja azokat a kiszáradástól és a töredezettségtől, a haj puhává, fényessé és
ellenállóvá válik, Te pedig ellenállhatatlanná.
Önbizalmad és a magadba vetett hited
mindennél fontosabb, amihez elengedhetetlen, hogy jól érezd magad a bőrödben. Kényeztesd a benned élő szuperhőst,
hogy szupererőd mindig veled legyen!
Természetfeletti adottságaidat még misztikusabbá teszik a trópusi virágok, a gra-
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pefruit és narancs illata, ami pajzsként ölel
körül minden bevetés során.
Add át magad a szuper élménynek, és
legyél Te is Wonder Woman!

dr. Mester Ildikó
Farmakológus szakgyógyszerész
Natúrkozmetikum szakértő
www.magister.hu

Életmód

Hogyan készítsünk energiát adó kristályvizet?
Az ásványok és drágakövek pozitív rezgéseit tartalmazó kristályvíz csodás gyógyító elixír lehet testi és lelki problémákra, betegségekre. Könnyű elkészítésének, széleskörű felhasználhatóságának, eredményes gyógyító hatásának köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Amit a kristályvizekről tudni kell

A kristályvizek előállítása során a kőzetekbe, ásványokba vagy drágakövekbe
zárt információ átkerül a vízbe. Az így informált vizek a kövekhez hasonló hatást fejtenek ki az emberi szervezetre. A homeopátiás orvosságokhoz hasonlóan a kristályvizek
is az információs orvoslás gyógyszerei! A
kristályvíz íze lágyabb, frissebb, zamatosabb
és a csíraképződés is lassabb bennük.

Az ivóvízként használt kristályvíz

Amennyiben a kristályvizet - speciális hatás nélkül - „csupán” ivóvizünk javítására
szeretnénk használni, akkor a hegyikristály
(jellemzői: frissesség, világosság, élénkség,
energia) a legjobb választás. A hegyikristály
segít olyanná varázsolni a vizet, amilyennek
eredendően lennie kellene: az élet tiszta, áttetsző forrásává.
Ha pedig egy jótékony hatású
„wellness-italra” vágyunk, tegyünk
a hegyikristály mellé két rokon
kristályt: ametisztet és rózsakvarcot. Hatásuk nagyon kellemes, hiszen ki ne szeretne „éber, tudatos és
békés” (ametiszt) vagy „érzéki, érzékeny és élénk” (rózsakvarc) lenni.
Fontos tudni, hogy ezek a kristályok csak akkor igazán hatékonyak,
ha a felhasználásukkal készült kristályvizet hónapokig rendszeresen
fogyasztjuk.

A kristályvizek elkészítése

A kristályvizek elkészítése során figyelmet
kell fordítanunk arra, hogy milyen vízbe
helyezzük a kristályokat (például ajánlott az
ásványi anyagokban szegény forrásvíz) illetve, hogy milyen módon megmunkált kristályt használunk. A leginkább ajánlottak az
anyakőzet nélküli kristályok vagy nyerskövek, a koptatott, viaszozatlan kövek és
a foglalat nélküli csiszolt drágakövek. A
köveket meg kell tisztítanunk mechanikusan, majd ajánlott fertőtlenítenünk is, ezután
pedig következhet az energetikai tisztítás. A
kristályvíz előállítása sokféle módon történhet (a kő közvetlen vízbe helyezése, főzés,
gőzölés, kémcsőbe helyezés, vizespohár
kristálylapra állítása, kristálytálka használata).
Majd következik a leszűrés és a tárolás, amely
hűvös, fénytől, sugárzástól védett helyen, lezárt üvegedényben javasolt.

A terápiaként használt
kristályvíz

Az előzőekkel ellentétben ezeket
a kristályvizeket nem rendszeresen
fogyasztjuk, hanem adagokban,
esetleg külső kezelésre (borogatásként, fürdőként) használjuk.
Alkalmazásukat természetgyógyász vagy terapeuta rendeli el. A
számunkra megfelelő kristály vagy
kristálykombináció kiválasztásához,
kérjük szakember segítségét, vagy
olvassunk utána a szakirodalomban.
Hiszen, a kristályvizek elkészítése
nem gyerekjáték, gondos felkészülést igényel.
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Ismerje meg vásárlónk véleményét a Nature’s Design termékekről!
„Poharunk és Cadus kancsónk van.
Nagyon szeretem őket! Sokkal több vizet fogyaszt a 6 éves lányom, amióta ezt
használjuk. Mindig azt mondja: „Anya,
kérek vizet, de élőt!” :) A víz szerintem
sokkal lágyabb, selymesebb lesz benne. S
nem utolsó szempontból pedig még nagyon dekoratívak is a termékek, így egy
ünnepi asztalon is megállják a helyüket.”
Sz. Ágnes

Használjunk kristályvíz-kancsót!

A svájci Nature’s Design Cadus és Galileo
elnevezésű üvegkancsóit kifejezetten kristályvíz-készítésre tervezték! Az egyedülálló
üvegtermékekben tárolt víz kristályszerkezete már 3 perc elteltével szabályos alakzatba
- strukturált vízzé - rendeződik. Ez
annak köszönhető, hogy formájuk
és anyaguk a természettel teljes
összhangot alkot. Formaviláguk az
aranymetszés arányait követi – ez
figyelhető meg hullámos kialakításukban -, anyaguk környezetbarát, ólom- és egyéb nehézfémektől
mentes, kézzel, hagyományos eljárással készülnek.
A kristályokat a kancsók talpában található lezárható bemélyedésbe kell behelyezni, így az általuk hordozott jótékony információ
anélkül adódik át a víznek, hogy
beszennyezné azt, mivel a kövek
közvetlenül nem érintkeznek a vízzel. Az ásványok információtartalmát a strukturált víz képes kön�nyedén felvenni és továbbadni
számunkra.
A kancsókban tárolt víz kristályszerkezetében
megmutatkozó
pozitív változás tudományosan is
bizonyított, amelyet a dr. Masaru
Emoto világhírű japán vízkutató
tudós által akkreditált svájci E. F.
Braun uttigeni laboratóriumában
vizsgáltak.
www.vitalizal.hu

Életmód

ÉLETENERGIÁVAL, OXIGÉNNEL teli ÉLŐ VÍZ,
és POZITÍV ENERGIÁKKAL teli ELEKTROSZMOG-MENTES KÖRNYEZET
„ÚJ ÉV, új POZITÍV ENERGIÁK az egész család számára”
A SKANDINÁV ÉLŐ VÍZ-RENDSZEREK
EREDETI VÍZ-REVITALIZÁLÓ visszaadja a víz
eredeti ÉLETENERGIÁJÁT, OXIGÉNSZINTJÉT,
ÖNTISZTÍTÓ KÉPESSÉGÉT, így megtisztítja a
vizet a káros frekvenciáktól is. Tapasztalatok
röviden:
„...A frissesség sugárzott belőle, egyszerűen literszámra itta az egész család, mert
kívánta a szervezetünk. Amikor elkezdtem
vele mosogatni, sokkal szebben habzott a
mosogatószer, és a kezemet sem irritálta. Az
ételek íze is sokkal finomabb lett, a zöldségek és a húsok pedig sokkal szebbek, tartósabbak, tisztábbak lettek általa...”
„...Már mindent ebből a vízből főzünk, és
sokkal jobban kihozza az ízeket, teljesen
másképpen néz ki amikor felforr - egyébként hamarabb forr fel -, és a belőle főzött
tea is édesebb. Amióta a gyümölcsöket és
a zöldségeket megmossuk a revitalizált
vízzel, azt vesszük észre, hogy azok tartósabbak lesznek. Észrevettük, hogy amikor
hosszabb időre (kb. másfél hétig) a hűtőben
felejtettünk egy mártást, az egyáltalán nem
romlott meg, még az illata is olyan maradt,
mint amikor megfőztük....”
„...Minden zuhanyozás elmondhatatlanul
kellemes érzés. A bőrünk sem viszket tusolás után, nem kell testápoló sem… ugyanazt a mosóport használva, a ruhák ebben
a vízben mosva tisztábbak lesznek. A mosogatás is könnyebb, kellemesebb, a hab
sokáig megmarad és kevesebb mosogatószert használok. A virágaim a lakásban és
a munkahelyemen is őrült iramban hozzák
az új hajtásokat, amióta a revitalizált vízzel
locsolom őket...”
A REVITALIZÁLÓ SPIRÁL által, bármilyen
folyadék egészséges ÉLETERŐS állapota
visszaállítható, így BIOLÓGIAILAG AKTÍV
ÉLŐ itallá válik. Energiát ad és segíti a méregtelenítést. Tapasztalatok röviden:
„...Imádom a spirálon átmenő vizemet.
Elsőre megtapasztaltam, hogy a víz ízlete-

sebb és energetikusabb, tisztább, és többet
iszom belőle, hogy hidratálja a testem. Teszteltem barátaimon, és még az ügyfelem kutyáján is, és a kutya is a spirálon átfolyatott
vizet választotta...”
„...Mindent átfolyatunk rajta... Az egész
család kedveli és végre több vizet is iszunk.
Fogmosáshoz is ezt a vizet használjuk, valamint a virágaink öntözéséhez. Tényleg
szebben nőnek, és eleve jobb érzés bármit
így fogyasztani… A kenyeret és a sütiket is
ezzel a vízzel készítjük… Sokkal szebb és rugalmasabb, mint más sima vizekkel. Végre
egy olyan eszköz, ami olcsó és jó...”
„...Jobban kiemeli a tea ízét, kellemesebb
az ivása. Én nem szeretem a bort, de megkóstoltam átfolyatva és ég és föld a különbség... Mindenkinek ajánlom, aki a szűrők
helyett egy különleges energetizálót keres
ami bármire használható és olcsó is…”
Az ENERGIA ÁTALAKÍTÓK semlegesítik a
negatív energiákat és harmonizálják a teret.
Megszüntetik a földsugárzások, vízerek, az
elektroszmog, és más negatív mezők káros
hatásait. Tapasztalatok röviden:
„...Első este letettük az ágy lábaihoz… Eddig mindig lefagyott a lábunk, de mostantól
már nem… Sokkal nyugodtabban alszunk,
nem fázik a végtagunk, és még jókat is álmodunk, vagy egyáltalán nem álmodunk…
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Eddig rengeteg rossz álmunk volt, ami reggelre teljesen lefárasztott és a kedvünket is
elrontotta...”
„...Nyugodtabb vagyok… kipihentebb
lettem, ami az idegrendszeremre is jó hatással van. Észrevettem, hogy a szomszédban
sincs rendszeres veszekedés azóta, hogy
idekerültek az átalakítók… már nagyon idegesítő volt az állandó perlekedés...”
„...Jobb lett a társammal a viszonyom, a
munkahelyemen is jobban érzem magam,
és úgy általában jobb minden. Nincsenek
félelemmel teli gondolataim, elmúlt a depresszióm, sokkal vidámabb vagyok.. vis�szakaptam a régi vidámságomat és ez mindent megér...”

WWW.PORTHOLOGOS.HU
info@porthologos.hu
Porthologos Kft.
Tel: 06 30 964 7333
(Decemberben H-V: 10-18)
– Szívesen visszahívjuk!

ÚJÉVI KEDVEZMÉNYEKKEL VÁRJUK!
Mintatermékek az alábbi címen elhelyezett bemutató standon megtekinthetők
és mindkét Élő Víz megkóstolható:
Gyógynövény és Biobolt
(1119 Bp. Etele út 32/C)
H, Cs: 9-18 óráig; K, Sze, P: 9-17 óráig;
Szo: 9-12 óráig

Életmód

Természetes erő a téli hónapok alatt is
A természetes algák rendkívül jó hatással vannak
szervezetünkre, segíthetik energiánk visszanyerését, bőrünk és hajunk szépségét is támogathatják.
A téli hónapok alatt fáradtnak érzi magát fizikailag
és szellemileg? Nem csoda, hiszen ekkorra szervezetünk valóban lemerül, és ahhoz, hogy visszanyerjük
vitalitásunkat, jó kedélyünket, állóképességünket
és újra kirobbanó formában érezhessük magunkat,
szükségünk van a tápanyagok pótlására, valamint
a felhalmozódott káros anyagok, például a lerakódott nehézfémek kiürítésére.

A természetes algák egyszerű megoldást
jelenthetnek erre a problémára. Segítségükkel könnyedén feltölthetjük szervezetünket a szükséges vitaminokkal, ásványi
anyagokkal, nyomelemekkel, sőt még az
ünnepek alatt felszedett plusz kilóktól is
könnyebben szabadulhatunk meg. Emellett az algák energiánk visszanyerését,
bőrünk és hajunk szépségét is támogathatják, így igazán segíthetik a megújulást
kívül-belül.

Hogyan segíthetik szervezetünk
feltöltődést a természetes algák?
A Spirulina alga rendkívül gazdag fehérjében, vitaminokban, enzimekben és
az emberi szervezet számára fontos tápanyagokat igen kedvező, kiegyensúlyozott arányban tartalmazza. Magas a B12,
A, E és C-vitamin tartalma; vasban, jódban,
kalciumban, magnéziumban, különböző
enzimekben, béta-karotinoidokban, illetve
klorofillban is bővelkedik. A spirulina alga
kiváló antioxidánsként, immunerősítőként
és méregtelenítőként szokták emlegetni. Segíthet normalizálni az emésztést, a
bélflórát és a magas fehérjetartalomnak
köszönhetően felpörgetheti a szervezet
anyagcseréjét, ezzel támogatva a fogyást.
Egy 2001-ben a “Journal of Nutraceutical
Functional Medical Foods”-ban megjelent
tanulmány szerint a spirulina hasznos lehet azok számára is, akik légzőszervi problémákkal küzdenek, mint az asztma.
A Spirulina az állóképesség javításában
is segíthet, így sportolóknak is ideális, sze-

dése ráadásul hozzájárulhat a szervezet
B-vitamin igényének a kielégítéséhez, és
ezzel segít, hogy a napot energiával feltöltötten kezdjük. Biztosítja, hogy a szervezet csúcsformában legyen, és A-vitamin
tartalmának köszönhetően az arcbőrt is
vitalizálhatja.
Japán kutatók a Spirulina szemünk
egészségére gyakorolt hatását is vizsgálták. Yoshito Yamazaki, a Tokiói Orvosi és
Fogorvosi Egyetem tanára például egy
klinikai beszámolóban azt állítja, hogy a
spirulina előnyös hatással lehet szembetegségek ellen.
A Chlorella alga magas A-vitamin tartalmának köszönhetően szintén hozzájárulhat a normál látás fenntartásához, de
bőrünkre is éppúgy jó hatással van, mint
a spirulina. A chlorella az egyik leggazdagabb természetes magnéziumforrás a
szervezet számára. A magnézium nélkülözhetetlen a szívműködéshez, az immunrendszer működéséhez, a vérnyomás és a
vércukor szabályozásához, az izmok erősítéséhez és a mentális egészséghez.
A nehézfémek lerakódása a testben komoly problémák forrása lehet. Különleges
szerkezete miatt a Chlorella segítheti a méregtelenítést ilyen esetekben.
A Haematococcus pluvialis algában található astaxanthin az egyik legerősebb
természetes antioxidáns, mely az előző két
algához hasonlóan bőrünk és hajunk szépségéhez járulhat hozzá, valamint jó hatással lehet a fáradt szemre, az állóképességre
és a szellemi frissesség megtartására is.
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Az AlgaVit 180 db-os kapszulában a
spirulina, a chlorella és az astaxanthin
együttes ereje, szinergikus hatása érvényesül. A háromkomponensű algakészítmény
így ideális kiegészítője lehet a téli fáradtság
enyhítésének és testünk vitalizálásának.

AlgaVit - Táplál, Tisztít, és Véd!

Természetből jeles
Tel: +36 20 9834734
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (73. rész)
Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a legtöbb gondunk és betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a médiában terjesztett, hibás
tudás. A hibás tudások legkártékonyabbja, hogy küzdjünk betegségeink ellen, mindenáron
győzzük le a kórt...
A betegség a legjobb barátunk. Az Élet maga a változás, a betegség a Változásban segít bennünket. Ha megértjük üzenetét, százszor szebben, ezerszer erősebben élhetjük tovább életünket! Miben segít, miben gátol, milyen cél felé vezet? Miben kell változnunk a test, a lélek és
a szellem szintjén?
Új sorozatunkban ezekre a kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG)

Egészségünk és féltett titkaink...1. rész
„Az évezredek során az emberiség többékevésbé tudta, hogy minden betegségnek
végső soron pszichikus eredete van, mely az
egyetemes tudás örökségében meghatározó tudományos eszköz lett. Csak a modern
orvoslás az, amelyik animált lényünket egy
kémiai képletekkel teli zsákba tette.”
Dr. Hamer
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Kedves Olvasó!
Az emberi tudat a múló időt a végtelen
múlt felől a határtalan jövő felé haladva a
természeti jelenségekhez igazodva bontja
a gyakorlatban is jól használható kisebb
egységekre. Vajon mióta tart a Föld Nap
körüli fordulatainak nyilvántartása? És valóban hol is tart? Öt-, tíz- húszezernél vagy
akár milliónál? Elhomályosul a múlt, időben, térben és tudásban egyaránt.
A Gergely naptár szerint a 2018. évet írjuk. A kezdőpont Krisztus születése.
A zsidó időszámítás a világ teremtését
tekinti kiinduló pontnak, ami ie. 3760-ban
volt. Azaz, a 2018. évnek az 5778/5779-es
esztendő felel meg. (Szeptember 8. még
5778 és szeptember 9-től 5779).
A kínai naptár luniszoláris, azaz a holdnaptárra és a szoláris naptárra jellemző tulajdonságai is vannak (az 1912 óta bevezetett európai stílusú naptár mellett). Huang
császár trónralépésétől (ie. 2637-től) indulnak a 60 éves ciklusai, és a cikluson belül
állatszimbólumokat jelölik az éveket, pl.
majom éve, kakas éve, stb. 2018 például a
Kutya éve A kínai naptárat manapság főleg vallási időpontok meghatározásához
használják..
A maja naptár korszakokat jelöl meg, és
5125 évenként újra indul, új korszakot jelölve meg. Az új kor 2012. december 22-én
kezdődött.
S, hogy hol kezdődött a múló idő, talán
még megbecsülni sem lehet.
Dél-Amerikában egy hatalmas árvizet
követően egy barlangban olyan kőből
készített gömbformákat találtak melyek
felszínén levő ábrák nem erodálódtak. A
10-től 80 cm átmérőig terjedő kőformákon
volt olyan metszet, amin kis dinoszauruszt
sétáltat pórázon az ember. A kormeghatározás 40 millió évesnek mutatta. De van
még távolabbi múlt is, pl. az Oklahomai
lelet.
1912-ben, Frank J. Kenwood, a Thomas
városban (USA, Oklahoma állam) működő elektromos művekben dolgozott, amikor egy szokásosnál nagyobb széndarab
került a kezébe. Rávert egy kalapáccsal
és egy vascsésze esett ki az ásványból.
Rejtély, hogy kerülhetett oda az a csésze,
hiszen a szén, mely a Wilburton bányából
származott az Oklahomai Geológiai Szolgálat szerint 312 millió éves.
Igen félelmetesen hosszú a múlt szövedéke, az ahhoz tapadó ismeret, babona
vagy tudás, ami akár mint tiszta forrás vize
fennmaradt, akár valami újabb hódítás,

Hogy hol kezdődött a múló idő, talán még megbecsülni sem lehet.
kulturális áramlat vagy puszta és ostoba
erőszak, valamilyen ideológia alapján eltörölte, felszámolta. S ki tudja, mi minden
veszett így el abból tudásból, mely képes
volt az emberi közösséget a természet egységében, annak szerves részeként megtartani?!
Ezt a gondolatot folytatva eljutunk az
egészség-betegség kérdéséhez, a sámánok gyógyító tevékenységéhez, és európai
felszámolásukhoz is. (Lásd a magyaror-
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szági inkvizíciós jegyzőkönyvek alapján, a
sámánok felszámolásáról írt korábbi cikk
részletét.) Pedig négy jellemzőjük nagyban hozzájárult a közösségek egészséges
fennmaradásához, mert a sámán: a harcos,
a gyógyító, a látó, és a Maestro, (valaki, aki
tudja!).
Új év, új lehetőségek, új tanítások, és új
megtapasztalások. De ehhez az is hozzátartozik, hogy féltett titkaink - legyen az
a mi személyes titkunk, vagy családunké,
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Az Oklahomai lelet, 312 millió éves
akár anyai, akár apai ágon, messze, vissza
az „ősökhöz” -, mélyebbre kerültek, ámde
nem feledésbe. Amit pedig a tudatalattinkban hordozunk, rejtegetünk és képtelenek vagyunk „elengedni”, előbb-utóbb
sejtszintre jut, és betegséget okoz, aminek
igazi okát sem mi, sem orvosaink nem is
sejtik.
Kedves Olvasó! Nyugodtan kérdezheti:
„Miért ez a hosszú lírai bevezetés?” Válaszom nagyon egyszerű: azért, hogy jobban
ráhangolódjunk az egészség-betegség vonatkozásában egy új látásmód befogadására, de legalább elérjük azt a szintet, hogy
kapásból nem utasítjuk el, hanem elgondolkodunk rajta. Az „új” valójában nem is
új, sokkal inkább az eddigi tudások újszerű
összerendezéséről van szó, mely szemlélet
az „akadémiai” orvoslás részéről a kezdeti
merev elutasítás után, egy lassú megértés
felé tendál. Sőt van olyan hely, ahol az orvosi egyetem állandó tantárgyai közé való
felvétele is napirendre került.
Az új szemlélettel kapcsolatos információ könyvekben, folyóiratokban, az Interneten számtalan forrásból utolérhető,
tanfolyamokon oktatják, természetgyógyászok és orvos-természetgyógyászok alkalmazzák. Az elkövetkező néhány cikkben arra törekszem, hogy átfogó képet
adjak erről az új szemléletről. Ugyanakkor
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
ennek célja az ismeretterjesztés. Az olvasottak alapján ne kezdjenek betegségfeltárás címén „drámákat” keresni szeretteik,
társaik, ismerőseik életében! Továbbá óvva

intek mindenkit attól, hogy az olvasottakon
felbuzdulva, az orvostudomány jelenlegi
eredményeiről és az orvosi ellátásról – akár
saját tapasztalatai, akár egyéb információk
alapján – elmarasztaló véleményt alkosson.
A teljesség igénye nélkül állíthatjuk,
hogy a mai orvostudomány egyes szakterületei, - a digitális technika elterjedésével
- óriásit fejlődtek, különösen vonatkozik
ez a diagnosztikai eszközökre, a képalkotó
rendszerekre, a sebészeti eredményekre,
stb. Ahol nem történt érdemi változás az
„akadémiai” orvoslásban, az a „betegség”

szemléletű, betegség-dominanciájú „kémiai” beavatkozás. Az egyes szakterületek
csak a saját „betegség” profilukra koncentrálnak, és a betegség mögött alig veszik
észre az „embert”, aki éppen most előttük
van és beteg! A „holisztikus szemléletnek”
alig van nyoma! Az embernek pedig nemcsak teste, de lelke is van! Az új szemléletmód nem annyira az előtte álló ember
pillanatnyi állapotára és betegségére koncentrál, hanem sokkal inkább az élete során megélt, és magában tartott „drámákra”,
melyek jelenlegi betegségének forrásai és
okai lehetnek.
Az emberi közösségekben mindig szükség volt egy szellemi vezetőre is, így a
„szellemtudományok” egyidősek az emberiséggel. Az orvostudományok csak
később léptek színre. Sajnos az emberi
kényelem és lustaság oda vezetett, hogy
elterjedt a betegségszemléletű kémiai szerek általános használata. Csak gondoljunk
a magasvérnyomás karbantartására - nem
pedig gyógyítására - adható több mint
százféle gyógyszerre, miközben lehet,
hogy az alattomos kór mögött egyetlen ok
rejtőzik: a stressz!
Az ember csodálatos és egyben nagyon
komplikált! Ezért fontosnak tartom a mondást: „Nagyon lealacsonyítja a gondolkodó
szellemet, ha a test isteni tökéletességű
hajlékában élve, nem érdeklődik annak
szerkezete iránt!” Nos, gyerünk, nézzünk
körül!
Az úgy volt, hogy...

A sámán: a harcos, a gyógyító, a látó, és a Maestro, (valaki, aki tudja!).
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Giordano Brunót nézetei miatt az inkvizíció 1593-ban bíróság elé állította, majd
7 év után bűnösnek találta. Az ítélet kihirdetésekor többször is elhangzott, hogy a
vádlott „megbánás nélkül, hajthatatlanul
és mereven” ragaszkodik eretnekségéhez.
Bruno szótlanul tűrte az ellene folytatott
eljárást, csak egyetlen alkalommal szólalt
meg, mondván: „Lehet, hogy nektek, akik
ítéletet hoztok, több okotok van a félelemre, mint nekem, aki elszenvedi azt.” 1600.
február 17-én a katolikus egyház veszedelmes eretneknek nyilvánította, és elevenen
elégettette Rómában.
Galileo Galilei „messzebbre látott”, hiszen elsőnek használt a csillagászatban
távcsövet, elsőnek honosította meg a kísérleteket, és a méréseket. Kortársai azonban
nem mertek belenézni a távcsövébe, nyilván féltek, hogy összeomlik geocentrikus
világképük! Műveiben a heliocentrikus
világkép mellett érvelt, és itt nem részletezett sok és összetett bonyodalom után
ügye az egyházi Törvényszék, akkori nevén az inkvizíció elé került. A máglyahalál
közelében volt, és csak annak köszönhette
életét, hogy kényszer hatására tanait vis�szavonta, bár a törvényszéket elhagyva
határozottan kijelentette, „És mégis mozog
a Föld!”
J. F. Kennedy rádió beszédében a fennálló „háttérhatalom” ellen szólt. Íme, a rövid
beszéd: „Hölgyeim és Uraim! A „titkos” szó ellenszenves egy szabad és nyitott társadalomban. Népünk örökletesen és történelmileg
ellenzi a titkos eskükkel létrejött titkos társa-

Galilei a heliocentrikus világkép mellett érvelt, és ügye az egyházi
Törvényszék, akkori nevén az inkvizíció elé került.
ságokat és titkos eljárásokat. Ellenszegülünk
a világ egy monolitikus és szégyenteljes ös�szeesküvésének, mely kizárólag titkolt eszközökön alapul, hogy befolyását megnövelje.
Beszivárgással, felforgatással választások
helyett, megfélemlítéssel a szabad választás
helyett. Ez egy rendszer, amit megterveztek,
óriási emberi és anyagi forrásokkal egy igen
hatékony gépezetben, amely katonai, diplomáciai, felderítési, gazdasági, tudományos

J. F. Kennedy rádió beszédében a fennálló „háttérhatalom” ellen szólt.
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és politikai műveletekből áll. Munkálkodásai
rejtettek, nem publikusak. Hibáit eltemetik,
nem reklámozzák. Ellenzőit elhallgattatják, nem dicsőítik. Nem kérdőjelezik meg
kiadásaikat, titkaikat. Solomon, az athéni
törvényalkotó megtiltotta, hogy megtörjünk az összeesküvések nyomására. Kérem,
informálják az amerikai közvéleményt. Az
embernek annak kell lennie, aminek született, szabadnak és függetlennek.” A beszéd
eredménye: Puff, lelőtték.
A fennálló hatalom eltakarítja az útból
azokat, akik átlátnak a hatalom hazugságain, a média kábításán, megtévesztő
módszereit felismerik, felismerik a hatalom
álnokságát, és van bátorságuk azt szóvá is
tenni! Ez így volt régen és így van ma is, sajnos. Erre számtalan példát lehet felhozni,
és még csak összeesküvés elméletet sem
kell keresni.
De térjünk át az egészség területére. Itt
egy orvos, aki saját, szerzett betegségéből
(1978, hererák) kiindulva, számtalan vizsgálat, adatgyűjtés és elemzés után egy új
orvosi gondolkodásmódot dolgozott ki.
Habilitációs dolgozatát 1981-ben nyújtotta be a Tübingeni Egyetem Orvostudományi karán, - ahol ő is végzett – melyhez
200 beteglapot és 70 eset részletes leírását
csatolta, melyeket az illetékes osztályok hitelesítettek. Az Orvostudományi Kar azonban az adatok ellenőrzését indoklás nélkül
nem engedélyezte. Majd az adatok 1982-
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Dr. Ryke Geerd Hamer
ben eltűntek. A „Rák Vastörvényé”-nek
nevezett ok-következmény kapcsolat sok
nemkívánatos elemet tartalmazott, mert
túl sok gazdasági, pénzügyi, ideológiai és
hatalmi érdeket sértett. 1986-ban, az ellene indított bírósági eljárás során ítéletben
megfosztották orvosi hivatásának gyakorlása jogától, mely ítélet szó szerint így szólt:
„Nem tagadja le esküvel a Rák Vastörvényét,
és nem tér meg az akadémikus orvostudományhoz.” Mintha a Galilei per anyagát
olvasnánk. Az orvost úgy hívták: dr. Ryke
Geerd Hamer, (belgyógyász szakorvos, fizikus és a teológia magisztere)
Nem adnak helyt az újból és újból benyújtott orvosi visszahelyezési kérelmének. Nem sikerül az egészségügyi rendszer
és a média kitartó bojkottját megtörni. Hamar világossá válik, Dr. Hamer nemkívánatos személy! Nincs máglya, nincs lövés, de
az eltüntetés harca tovább folytatódik.
Ez odáig vezet, hogy 1997-ben elítélik,
mert a korábbi praxiseltiltás ellenére, három beteg emberrel, azok egészségéről
beszélgetett (bármi ellenszolgáltatás nélkül!). A bíróság a beszélgetéseket kezelésnek nyilvánította és ezzel őt börtönbüntetésre ítélte, mert hivatás-gyakorlási tilalmát
megszegte. Hamer több mint egy évet tölt
el börtönben, és ebből a tapasztalatából
erősebben kerül ki, mint addig valaha. Azt
azonban a teljesség igénye nélkül meg kell
jegyezni, hogy Hamer doktor viselkedésével elég sok borsot tört a környezete orra
alá, kollégáitól kezdve a hivatalokig. De ez
semmit nem von le tudományos felfedezé-

séből, ami az emberi szervezet természetes működésének újszerű megvilágítása,
és annak leírása. A terápiát, eredményeire
támaszkodva, a további kutatások alapján
követői dolgozzák ki.
Nos, innen indul a mi történetünk! Dióhéjban összefoglaljuk a lényeget, amit később, több szerzőtől, és több tízezer adat
feldolgozását követően, az alkalmazott
terápiákat is megemlítve, részletesen ki fogunk bontani. Figyelemmel fogjuk kísérni

az új szemléletmód minden fontos elemét,
a szervezet egységét, a vas-törvényeket, a
test-az agy-és a lélek kapcsolatát. Nagyon
fontos eleme ennek az új orvosi látásmódnak az a tény, hogy ha az öt biológiai
törvény alapján minden folyamat megmagyarázható, akkor ezekre a törvényekre
támaszkodva, a stressz okozta személyes
„drámák” feltárására is meg kell találni a
megfelelő algoritmust. Amennyiben pedig
a tudatalattit szembesítjük a valósággal, az
abba fogja hagyni a test befolyásolását, és
így létre jöhet a gyógyulás. Ehhez pedig
„titkainkat” fel kell tárni önmagunk számára! Alapvetően nincs külső beavatkozás, a
terapeuta csak megfelelő kérdéseket tesz
fel. Az egyszerű kérdésekre pedig őszintén
kell válaszolni: Mi történt akkor? Sokszor
azonban ez nem könnyű, mert igazi titkainkat először nem akarjuk feltárni.
Általánosságban és konkrétan is nagyon fontos eleme a gyógyulásnak az,
hogy nem ragaszkodunk mereven egy
terápiához és nem utasítunk el más terápiákat! Nem az a lényeg, hogy egy terápiát
kiemeljünk, másokat meg kritizáljunk. A
fontos, hogy meggyógyuljunk, és egészséges kíváncsisággal azt figyeljük, hogy egy
másik szóba kerülő terápiából mit tudunk
hasznosítani! Ha képesek vagyunk ezt a
szemléletet követni, biztosak lehetünk abban, hogy előnyünkre fog válni!
Dr. Hamer (1935 – 2017) több mint 30
000 esetet dolgozott fel, és munkásságát a

A stresszre a szervezet biológiai védekező mechanizmussal válaszol, majd
a stressz megszűnését követően bekapcsolja a helyreállítási szakaszt.
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Dr. Hamer arra a következtetésre jutott, hogy eltekintve a mérgezésektől és a balesetektől, a betegségek 90%-a valamilyen lelki megrázkódtatás következménye.
GNM, a Germán Új Medicina tartalmazza.
A feldolgozott adatok alapján megállapította az öt biológiai törvényt, melyek segítségével a szervezet működése és állapotai
egészségében, betegségében és gyógyulásában is egyértelműen magyarázhatók
úgy, hogy közben egy egységnek látja az
embert. Ezen törvények alapján minden
vizsgálat megismételhető, és ellenőrizhető. A testben, az agyban és a lélekben a tünetek egyidejűleg jelennek meg, és mind a
három helyen vizsgálhatóak. Arra a következtetésre jutott, hogy eltekintve a mérgezésektől és a balesetektől, a betegségek
90%-a valamilyen lelki megrázkódtatás következménye. Nagyvonalúan fogalmazva,
egyetlen betegség van, a stressz. Természetesen ezt az álláspontot később még
finomítjuk!
A stresszre a szervezet biológiai védekező mechanizmussal válaszol, majd a stressz
megszűnését követően bekapcsolja a
helyreállítási szakaszt. Ez a szakasz különböző tünetekkel jár. A tüneteket az akadémiai orvoslás betegség jelének tekinti, és
megpróbálja azokat megszüntetni, pedig
csak hagyni kellene ezek szabad kifutását,
hisz ez már a gyógyulás fázisa.
Nézzük a követőket, a további kutatókat
és kutatásokat, valamint a terápia kialakulását, kidolgozását.
Dr. Claude Sabbah, Nizzai/Marseillesi
orvos, Dr. Hamer munkásságából indult ki.
Nagyon nagy elkötelezettségű, óriási te-

herbírású orvos. Nap mint nap, 35 éven át,
kb. 25 kliensét látogatta meg. Adatot gyűjtve nemcsak a betegről, de a környezetéről
is. Így több mint 124 000 kliens és környezetének adatait gyűjtött össze és dolgozta
fel. Munkásságát a Total Biológia címen
(Total Biology of Living Creatures) foglalta
össze, melyben feldolgozta orvosi kutatási
területeinek eredményeit, valamint szám-

talan más külső forrásból származó biológiai mechanizmust. Integrálja nem csak az
orvosi szakterületeken szerzett ismereteit,
de a tudományos kutatások növény- és
állatvilágról szóló eredményeit is. Így egy
nagyon széles területet normál működését
átfogó koncepciót tudott kialakítani, átlátva azt is, hogy alakul ki a betegség, és hogyan lehet abból kigyógyulni. Megértette,
hogy minden élőlény életre és túlélésre
van programozva, és a világegyetemben
semmi nem történik véletlenszerűen.
Más szavakkal fogalmazva, a betegségek nem testünk rendellenes működésének vagy degenerációjának következményei, hanem csak egy összetett túlélési
program részei. Minden betegségünk kulcsa az, hogy megértsük, mi célt szolgálnak. Ezek azért alakultak ki, mert a fellépő
stresszre nem a túlélés szempontjai szerint
adtunk optimális választ, hanem a szükségleteink és vágyaink figyelembe vétele
mellett. Ezért a tudatalatti bekapcsol és
olyan választ ad a testnek, amit mi a tudatunkkal nem tudtunk megtenni. A gyakorlati felhasználás érdekében a rendszerben
két fontos területet dolgozott ki, az egyik
a „Biológiai dekódolás”, a másik pedig a
„Biológiai újraprogramozás”. Ne feledjük,
a rendszer alapja a Hameri felfedezés és
annak bővítése, továbbfejlesztése. Nagyon
érdekes és különleges gyógyítási módszert dolgozott ki. Előadásai 16 naposak
voltak, reggeltől estig tartottak. A hallga-

Barnai Roberto Biologikája is a Hameri kutatásoktól indul. Közérthetően, anyanyelvünkön, nagyon nagy mélységeket tár fel.
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Anna Schützenbergerm kimutatta, hogy döntéseinket nagyon sokszor őseink megoldatlan konfliktusai befolyásolják.
tóság vagy a kliensei nem kérdezhettek,
és nem szólhattak közbe. De az előadott
anyagban előbb-utóbb mindenki szembesült saját élete történetével, belső titkaival,
és így az előadás végére nagyon sokan úgy
gyógyultak meg, hogy önmaguk szembesítették a tényekkel a tudatalattijukat.
A terület további művelője, ugyancsak több évtizedes gyakorlattal, Gilbert
Renaud PhD, kanadai természetgyógyász. Dr. Hamer kutatási eredményeire támaszkodik és Dr. Sabbah-t pedig mentorának tekinti. Összefoglaló műve a Recall
Healing, ami magyar nyelven „Az egészség
piramisa” címen érhető el. Módszerének
rövid ismertetőjét magyar felirattal ezen a
linken lehet megtekinteni.
Link: https:// www.youtube.com/watch?v=hqoaky9C4w
A video alapján pontosan megtudhatjuk, hogy mi is a közös és az eltérő Hammer Germán Új Medicinája, Sabbah Total
Biologiája és a Recall Healing között. A
videóban Renaud kitér még Anna Ancelin
Schützenberger Ős szindróma c. könyvére
és Barnai Roberto Biologikájára. Mind a
kettő nagyon fontos alapokat tartalmaz, az
egész új szemléletmód jobb megértéséhez és alkalmazásához.
Anna Schützenbergerm világhírű
pszichoterapeuta, könyve nem könnyű
olvasmány, de különleges és izgalmas területre vezet, olvasása nagy odafigyelést
igényel. Az egyénnel és felmenői kapcso-

lataival foglalkozik. Kimutatja, hogy döntéseinket nagyon sokszor őseink megoldatlan konfliktusai befolyásolják. Ezek
alapvetően a családi titkok, családi konfliktusok. „Csak, ha feloldják ezeket a láthatatlan kötelékeket – adott esetben a pszichoterápia segítségével –, következhet be
a gyógyulás. Aki elég bátor, és szembe tud
nézni családi történeteivel, az elmondhatatlan kincsekre lelhet e módszer segítségével. Ez a kincs azonban nem csak az övé
lesz, hanem egész családjára és utódaira
is hatással lehet, mert felszabadítja őket a
legkülönfélébb helyzetekből, amit egyébként a Bert Hellinger által is megjelenített
családi mező hordoz, és amit lépten-nyomon „öntudatlanul” megvalósítunk saját
életünkben. Ha ezeket feltárjuk és feloldjuk, akkor boldogabb, szabadabb életet élhetünk mi is és a családunk is. Azt az életet,
amiért megszülettünk, ami valóban mi vagyunk, és nem a nagymama vagy a nagybácsi feldolgozatlan és megoldásra váró
programja az, ami bennünk életre kel.” Itt
és most nem foglalkozunk Bert Hellinger
családállítási módszerével, de akit érdekel
a téma és jobban meg akarja érteni a családállítás mögöttes dolgait, az feltétlen az
„Ős szindróma” tanulmányozásával kezdje.
Barnai Roberto Biologikája is a Hameri
kutatásoktól indul. Közérthetően, anyanyelvünkön, nagyon nagy mélységeket tár
fel. Egy sor előadása vagy előadás-részlete
az Interneten elérhető, anyagai letölthető-
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ek. (https://biologika.hu). Izgalmas, nagy
léptékű munka, melynek minden apró
részlete jól kidolgozott. Különösen jól érzékelteti Hamer doktor megfigyelését, hogy
egyes szervek a megbetegedés és a helyreállítás során azonosan működnek. Ennek
oka, hogy a magzati állapot során azonos
csíralemezből fejlődtek ki. Ennek később
még jelentős szerepe lesz.
Kedves Olvasó! A követőket tovább lehetne sorolni, azonban itt húzzuk meg a
határvonalat. Az elkövetkezőkben a fenti
tématerületet fogjuk alaposabban kibontani. Azonban a helyzet, amire a bevezető
történések felsorolásakor igyekeztem a
figyelmet felhívni - nem egyszerű! Ahogy
biológus fiam szokta volt mondani: „az élet
kegyetlen, ezzel szemben igazságtalan!”
Álljon itt egy orvos véleménye névtelenül: „Meg van döbbenve, mennyire stimmelnek Dr. Hamer állításai, de az is nyilvánvaló (
...), hogy a gyógyszerlobbi nem fogja hagyni,
hogy ez a tudás teret nyerjen. Ahogy a védőoltásokat is beadatják a gyermekeknek,
bár ennek az orvos ismerősömnek a kollégái
már kihasználják a helyzetüket, és leigazolják egymás gyermeke számára az oltások
beadását anélkül, hogy az megtörtént volna. Valamit tudnak...”
„A német új orvoslás nemcsak az orvostudomány új paradigmája, hanem új tudatosság is. Ez a tudat, hogy a szervezetünk kimeríthetetlen kreativitással és figyelemre méltó
öngyógyító képességekkel rendelkezik. Ez az
a felismerés, hogy minden testnek van egy
biológiai bölcsessége, amelyet megosztunk
minden élőlénnyel.”
Kedves Olvasó! Figyelj és tedd magadévá ezt az új paradigmát!
Források:
www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-estankonyvek/pszichiatria-pszichologia/os-szindroma/
www.recallhealing.hu/recall-healing-orvosként
www.newmedicine.ca
www.learninggnm.com
www.biologika.hu

Barátsággal,
Erdei István

www.magtar.hu

Ajánló
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Gondolkodó

Hét zseniális tanács, hogy megtanítsd
a gyermekedet spórolni
A spórolást sosem lehet elég korán kezdeni. Már kisgyerekkorban érdemes megalapozni a helyes pénzkezelés alapjait, hogy felnőttként gyermekünk ne essen ugyanazokba a hibákba, amelyeket mi is elkövettünk a hiányos pénzügyi ismereteink miatt. Alkalmazd ezt a hét tanácsot, hogy gyermeked ügyesen megtanuljon bánni a pénzzel!

1. Magyarázd el neki,
hogyan működik a családi
költségvetésetek

Már 3-4 éves gyerekekkel is el lehet beszélgetni a pénzről. Érdemes egy számára
is érthető nyelvezetet használni. Készíts
rajzot, ahol jelöld különböző színekkel az
egyes költségeket! Például sárga az élelmiszer, kék a játék, stb.
Ha legközelebb vásárolni mentek és a
kicsi játékot követel magának, magyarázd
el neki, hogy a kék kosárból már kifogyott
a havi keret és csak jövő hónapban töl-

tődik újra, amikor apa és anya megkapja a következő fizetését. Mondd el azt is
neki, hogy nem fontos mindig kiüríteni a
kék kosarat: ha kicsit vár és 2-3 hónapig
gyűjtögeti benne a pénzt, később egy
nagyobb, drágább játékot is megvehet
magának.

2. Ne vásárolj impulzív
módon a gyereknek

A kirakatok és a figyelemfelkeltő polcok
roskadásig tele vannak szebbnél szebb já-
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tékokkal. Egy kisgyerekkel lehetetlen úgy
végigvonulni a bolton, hogy ne kiabálná:
‚vegyük meg ezt, és ezt, és ezt!’. Ne tagadd
meg tőle kategorikusan, hanem ajánld fel
neki, hogy vegye fel a kívánságlistájára.
Otthon aztán le kell rajzolnia a kívánságokat, felírni a nevét, az árát és kifüggeszteni
a hűtőre. Egy hónap elteltével választhat
valamit a listájáról.
Mit tanul meg belőle? Azt, hogy vásárlás előtt gondolkodunk és mérlegelünk,
valamint azt is, hogy a pillanatnyi vágyainkat nem fontos azonnal kielégíteni.

Gondolkodó
relmetlen típusú a gyermeked, segítsd őt
azzal, hogy te is hozzáadsz a perselyéhez
annyit, amennyit ő hajlandó heti szinten
beledobni.

6. Ne honoráld
az iskolai teljesítményét

„Szerezz egy ötöst és adok ezer forintot!”
Ez a módszer borzasztóan félrevezető. Így
a tanulásban nem az ismeretek elsajátítása
fogja motiválni, hanem a pénzszerzés. Ne
vegyük le a fókuszt a tanulásról, a gyerek
önmagának tanul és nem azért, hogy a
szüleit elkápráztassa! Amiért viszont lehet
apró pénzjutalmat adni, az például valamilyen versenyen elért dobogós helyezés
vagy sikeres iskolai szereplés, azaz minden,
ami a ‚kötelezőn’ felül van.

3. Adj neki heti zsebpénzt

Nem kell egetverő összegnek lennie, de
egy kisiskolás már kaphat heti 1000-1500
Ft-ot. Fontos, hogy tanítsd meg őt elkölteni is. Magyarázd el neki, hogy költheti nyalánkságokra is, de ha vár egy hónapot és
összegyűjti a pénzt, akár nagyobb dolgot
is megvehet magának: egy rég várt könyvet, egy autót, egy színezőt, stb. Vagy csinálhatja azt is, hogy a felét mindig azonnal
elrakja, a másik felét pedig elkölti arra, amire szeretné. Ily módon a gyermekedben
tudatosul, hogy előre meg tudja tervezni
a kiadásait.

4. Állítson fel fontossági
sorrendet a vágyaiban

5. A vágy tárgyiasítása

Jelöljétek ki együtt azt a tárgyat, amit a
gyerek meg szeretne venni! Ezután döntse
el, mibe fogja hozzá a pénzt gyűjtögetni.
Például, lehet az első persely egy befőttesüveg. Ragassz rá egy címkét, rajta a tárgy
nevével és árával. A kicsinek is maradjon
a címkén hely, hogy felírhassa rá, mikor
mennyit dobott a perselybe. Engedd neki,
hogy a heti pénzéből bizonyos összeget
mindig beledobhasson.
Ez az egyik legösszetettebb pénzügyi
lecke: a gyermek megtanul türelmesnek
lenni, egy célért áldozatot hozni és pénzének egy részét rendszeresen megspórolni
egy nagyobb jó érdekében. Ha kicsit tü-

A gyerekek vágyai folyamatosan változnak. Ha egy kis barátnál meglátnak egy
vagány kocsit, nekik is olyan kell, egészen
addig, amíg egy másik be nem viszi az iskolába az intelligens gyurmáját. Ha túl sok
minden halmozódik fel a kívánságlistán,
segíts neki felállítani egy fontossági sorrendet! Piros pontot tegyen azok mellé
a dolgok mellé, amiket minél hamarabb
szeretne, kéket pedig a halasztható kívánságok mellé. Ha legközelebb összegyűlik
valamennyi spórolt pénze, a pirossal jelöltek közül tud választani.
Ezzel a gyakorlattal tudatosíthatod a
gyermekedben, hogy a vágyak jönnekmennek, tehát, ha azonnal megvette volna
azt a dolgot, amit egy hét múlva már nem
is szeretne, akkor most nem jutna neki értékesebb dolgokra pénz.
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7. Legyen számára
játék a spórolás

Ha gyermekednek van egy álma, ami
igen sokba kerül, dolgozz ki neki egy tervet
és változtasd játékká a cél elérését. Írd fel
az áhított dolog nevét, mellé pedig rajzolj
fel egy autópályát egy színes rajzszöggel a
startvonalnál. Amikor hozzátesz a gyerek
a spórolt pénzéhez, rakjátok picit előrébb
a rajzszöget a pályán. Ez igen látványos
módja a célhoz való közeledés szemléltetésének és vizualizálja a hozzá vezető utat.
A spórolás egyúttal türelemjáték is, ami
megtanítja gyermekednek, hogy az elért
dolgot jobban megbecsülje, hiszen az
nem pottyant az ölébe.

szinesvilag.hu

Ajánló

Gyógynövényekkel a teltségérzet ellen
Előfordulhat, hogy a megszokottnál többet eszünk és iszunk, ami
emésztési zavarokhoz, puffadáshoz vezethet. Nem mindenki tudja,
hogy az emésztési panaszok enyhítésére gyógynövények is hatásosak
lehetnek. Számos gyógynövény,
mint például a keserűanyag-tartalmú növények sokszor képesek az
emésztőrendszeri problémák kellemetlen tüneteinek enyhítésére,
kezelésére.
A keserűanyag-tartalmú gyógynövények
a keserű ízükből adódóan fejtik ki hatásukat
elsősorban az emésztésre úgy, hogy szabályozzák a nyálelválasztást, a gyomorsav- és
az epe termelődését. Ezenkívül a gyomor-bél
traktus felső részének izmainak rugalmasságát, mozgását serkentik, illetve fokozzák a
tápanyagok hatékony emésztését és felszívódását.
Az ARTICSÓKA a Földközi-tenger térségében őshonos zöldség, mely tartalmaz
többek között keserűanyagot is. Egyik legősibb gyógynövény, hatóanyaga segíti az

Termékajánló:
Ga-Lexír étrendkiegészítő

SAL-BERT KFT.
Tel:36/517-367
Mobil: 20/539-20-66
salbert@gyogy-salbert.hu
www.vashiany-verszegenyseg.hu

epeváladék kiválasztását, ami a zsíros ételek
emésztését könnyítheti meg. Ezenkívül a
vérnyomás, az érelmeszesedés csökkentésére és a cukorbetegségre is jótékonyan hathat. Nagy mennyiségben tartalmaz rostokat,
ásványi anyagokat, valamint A-, C-, K- és B1-,
B9-vitaminokat is, ezeken kívül gazdag kalciumban, foszforban, magnéziumban, vasban
és káliumban.
A GYERMEKLÁNCFŰ, vagy más néven
pongyola pitypang egy igen ismert és elterjedt növény. Gyermekkorunkban szárából
láncot fontunk, szirmait pedig a levegőbe fújtuk. Azonban nem mindenki tudja róla, hogy
hatóanyagai között van a keserűanyag is,
mely a máj- és vese működését is szabályozzák, fokozzák az epe termelődését, ezáltal az
epekő-problémák és a kezdeti májgyulladás
kezelésére is alkalmazható. Levelének erős
vizelethajtó hatást is tulajdonítanak magas
káliumtartalmának köszönhetően. Növelheti
az étvágyat, javíthatja az emésztést és gyulladáscsökkentő hatása is lehet. A vércukorszintet csökkentheti, ezért cukorbetegeknek
is ajánlott fogyasztása, illetve csontritkulás
megelőzésére is javasolt. Vitaminokban és
ásványi anyagokban gazdag, így például C-,
B1- és B2-vitamin, kálium, vas, kalcium, magnézium, foszfor is megtalálható benne.
A KAMILLAVIRÁG talán a legismertebb
gyógynövények egyike, szintén tartalmaz
keserűanyagot. Már az ókori Egyiptomban is
ismerték, előszeretettel alkalmazták fejfájás
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enyhítésére. A középkorban főleg gyomorpanaszok, láz, megfázás, hányinger és más
emésztőrendszeri rendellenességek esetén
használták. Kiváló gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatású akár nőgyógyászati problémákra is. Nyugtató, görcsoldó hatása is van,
a gyomor-, bél- és epetermelési zavarokat is
enyhíti. Kisgyermekeknél is hatékony lehet a
gyomorfájás enyhítésére.
A KURKUMA (indiai sáfrány) egy ázsiai
eredetű gyógy – és fűszernövény. Azon kívül,
hogy egy népszerű ételszínezék és a curry
egyik fontos alapanyaga, az ősi indiai gyógyászatban már évezredek óta használják. Erős
antioxidáns, antibakteriális és vírusölő hatása
is van. Hatóanyagai erősítik az epehólyagot,
jótékony hatású lehet az epekő megelőzésében és kezelésében. A benne lévő kurkumin
növeli az epe oldhatóságát ezáltal gátolva
az epekő kialakulását, illetve a már meglévő
kövek kiürülését. Nehéz ételek fogyasztásakor jó szolgálatot tehet a teltségérzet ellen,
csökkentheti a gyomorsavtermelést, segíthet
bélgörcsök és felfúvódás esetén is.
A CICKAFARKFÜVET nőgyógyászati panaszok enyhítésére ajánlják leggyakrabban.
Valóban, jó vérzéscsillapító hatású, csökkentheti a változókori panaszokat és a menstruációs fájdalmakat is. Azonban emésztést
könnyítő és étvágyfokozó hatása is van,
görcsoldó, nyugtató. Hasi fájdalmakra, az
epetermelés serkentésére és az emésztés javítására is használhatjuk.

Egészség

A megfázásról múlt időben - LUUF® termékek
A téli időszakban a megfázás, a köhögés és a nátha sajnos a csecsemőket és a gyermekeket sem kerüli el. Ahhoz, hogy a megfázás mielőbb múlt idő legyen, a kis betegeknek gyengéd és megbízható segítségre van szükségük. A népgyógyászat már
régóta alkalmaz különböző gyógynövényeket - kakukkfüvet és eukaliptuszt - a
meghűléses betegségek gyógyítására. A LUUF ® bedörzsölő balzsamokhoz is többek között ezekből nyerik az értékes illóolajokat.
A hagyományos növényi gyógyszerek
a régóta bevált tapasztalatot kombinálják
a stabil összetétellel és a hatóság által ellenőrzött minőséggel.
A természetes illóolajok két módon is
hatnak. Egyrészt a testmeleg hatásra aromás gőzök szabadulnak fel, amit belélegzünk, így a légutakban a letapadt nyákot
feloldják, elfolyósítják, így az könnyen
felköhöghető lesz. Másrészt az illóolajok
bőrünkön keresztül is felszívódnak, a vérkeringésbe bejutva a légutakban enyhe
hörgő-görcsoldó hatásukra csökken a köhögési inger és a légzés is könnyebbé válik.
A LUUF® termékek összetételének kialakításánál a gyártó arra is odafigyelt, hogy
minden korosztály megtalálja a számára
legmegfelelőbbet.
A Baby LUUF® illóolajos kenőcs alacsonyabb, míg a Kinder LUUF® balzsam
magasabb koncentrációban tartalmaz
illóolajokat, így életkornak megfelelően
adagolhatjuk a kis betegeknek.
Fontos tudni, hogy a legkisebb korosztály számára azonban nem használhatunk
bármit. A mentol tartalmú szerek akár légzés leállást is okozhatnak

A legkisebbeknek ajánljuk:
A Baby LUUF® illóolajos kenőcs
hagyományos növényi gyógyszer
OGYI-TN-13/01

• 6 hónapos kortól ajánlott.
• Mentolt nem
tartalmaz.
•
Meghűléses
betegségek, köhögés, nátha, torokgyulladás külsőleges kezelésére
ajánlott.
• Kiegészítő keze-

lésként alkalmazható légcső- és hörghurut
esetén.
• Egészségpénztári számlára elszámolható.
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA
EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI GYÓGYSZER.
A JAVALLATOKRA VALÓ ALKALMAZÁSA RÉGÓTA FENNÁLLÓ HASZNÁLATON ALAPUL.

Gyermekek és felnőttek számára
is javasolható készítmény:
LUUF® Torokpasztilla

Nagyobb gyermekek számára:
Kinder LUUF® balzsam
gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású készítmény
OGYI-548/1995

• Alkalmazása
3 éves kor feletti
gyermekeknek
ajánlott.
• Megfázás, köhögés,
nátha
torokgyulladás
külsőleges kezelésére
• Kiegészítő kezelésként légcső- és hörghurut esetén.
• Hatóanyagai gyógyszer minőségű illóolajok.
• 6 éves kortól inhalálásra is alkalmazható.
• Egészségpénztári számlára elszámolható.
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
A Baby LUUF® és Kinder LUUF® forgalomba
hozatali engedélyének jogosultja:
Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3, 8010 Graz Ausztria
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• Rekedtség esetén.
• Köhögési inger és az ezzel járó nyálkahártya irritáció fennállásakor.
• Hangszálak túlerőltetése és torokszárazság esetére javasolt.
• Magas izlandi zuzmó tartalommal & fehérmályva-kivonattal.
• Nagyon kellemes bodza ízzel.
• Alkalmazása 3 éves kor alatt a félrenyelés
veszélye miatt nem ajánlott.
• Orvostechnikai eszköz.
Gyártó: MPC International SA 26. Boulevard
Royal, 2449 Louxembourg
Forgalmazó: Apomedica Pharmazeutische
Produkte GmbH
Roseggerkai 3, 8010 Graz Ausztria
Magyarországi forgalmazó:
Volmix Kft.,
1146 Budapest
Thököly út 76.
06 (1) 383 3252
www.volmix.hu

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 125. rész

H

A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

Hold gyógyászat
Váradi Tibor

A holisztikus gyógyászat megközelítésében a bolygók többek puszta fizikai
anyagnál. A bolygókhoz ősidők óta minőségeket, erőket kötöttek és élőlényként
tekintettek rájuk. A bolygókhoz tartoznak
ásványok, növények, tájegységek, lelki
minőségek stb., melyek mind az adott
bolygó erejét hordozzák. Emberi szervek
is tartoznak az egyes bolygókhoz, így azok
gyógyításában szerepe lehet a bolygó minőségeit hordozó gyógynövényeknek,
terápiás módszereknek. Az egyes bolygókhoz tartozó lelki minőségek felvételét
a megfelelő bolygóerőket hordozó ételek,
tevékenységek, fémek stb. is segíthetik.
A Holdhoz tartozó szerv a gyomor, a
méh és a nyirokkeringés. A bolygógyógyászatban a gyomorproblémák a Holderőkkel való helyes kapcsolat hiányából
adódnak. A Hold napja a hétfő, így az
ezen a napon végzett kúrák hatékonyabbak a gyomor számára. A barnarizskúra (a
gabonák közül a rizs tartozik a Holdhoz)
egyik változatában minden hétfőn csak
barnarizst és vizet lehet fogyasztani.
Ahogyan a tengerekre, úgy a bennünk
lévő vizekre is hatással van a Hold. Az
ödémák, vizenyők a Hold-erőkkel való
kapcsolat rendezetlenségére utalnak. A
Holdhoz tartozik még a fej és a megfeszített gondolkodásból adódó fejfájások. A
Hold hordozza a másik pólust is, a szaporítószerveket, és a hozzájuk kapcsolódó
ösztönöket. A Hold támogatja a fogantatást, a várandósságot, a szülést, a születést, a szoptatást és a családalapítást. A
meddőség szintén a Hold-erők hiányára
utal.

A holdfázisok hatása

A Hold mozgásából adódnak számunkra a holdfázisok. Más-más gyógyhatások

érvényesülnek a fogyó és a növő hold
idején.
A növekvő hold idején a befogadáson,
felépítésen van a hangsúly. Ha hiánybetegségünk van, a hiányzó anyagokat
ilyenkor pótoljuk, mert az ételekből kétszer olyan hatékony a felszívódásuk, beépülésük, mint a másik fázisban.
A fogyó hold a tisztulás, elengedés ideje. A tisztítókúrákat, fogyókúrákat ekkorra
időzítsük. Két-háromszor több méreganyagtól tudunk ilyenkor megszabadulni.
A fogászati töméseket, koronákat, hidakat
fogyó holdnál ideálisabb betenni. A foghúzás is problémamentesebb ilyenkor,
főként a bölcsességfog húzását időzítsük
ekkorra.
A fogyó hold segíti a bőrtisztítást, bőrápolást is. A böjt újholdkor, teliholdkor a
leghatékonyabb, illetve hosszabb böjtöt
a fogyó hold idejére érdemes időzíteni.
Műtétek esetén is érdemes figyelembe
venni a holdfázist, a legideálisabb fogyó
holdkor. A növő hold idején nagyobb a
komplikációk esélye, minél közelebb van
a teliholdhoz, annál inkább.

A Hold a különböző jegyekben

Minden asztrológiai jegy besorolható a
négy elem (föld, víz, levegő, tűz) valamelyikéhez. Az alábbiakat eszerint összegeztük.
Ha a Hold földjegyben áll (Bika, Szűz,
Bak), a gyökérzöldségek hasznosulása,
a gyökérteák hatékonysága a legmagasabb. Az ásványi anyagok, szerves sók
hasznosulása is ilyenkor a legjobb, amelyek nagy mennyiségben találhatók pl. a
zöldségekben.
Vizes jegyekben (Rák, Skorpió, Halak) a
„vizes” zöldségek (pl. uborka, tök) hasznosulása és a levél-, szárteák hatékonysága
a legmagasabb. A szénhidrátok, cukrok
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hasznosulása ilyenkor a legjobb, ezek kiváló forrásai a gyümölcsök.
A levegős jegyekben (Ikrek, Mérleg,
Vízöntő) a virágteák hatékonysága a legmagasabb. A zsírok, olajok emésztése
ilyenkor a legjobb, ezek felvételéhez fogyasszunk pl. olajos magvakat, avokádót,
hidegen sajtolt olajokat.
Amikor a Hold tüzes jegyben áll (Kos,
Oroszlán, Nyilas), a termések, magok
hasznosulása, a termés-teák hatékonysága a legmagasabb. A fehérje-emésztés
ilyenkor a legjobb – kiváló beviteli források a magvak és a hüvelyesek.
A Hold a különböző égövi jegyekben
más-más testrészre fejti ki legerősebben
a hatását. Az adott szervek, testrészek
problémái, betegségei felerősödhetnek
ezeken a napokon, ugyanakkor a gyógyításuk is ilyenkor a leghatékonyabb.
• Hold a Kosban: a fejfájás veszélye nő,
szemgyógyításnak kedvező.
• Hold a Bikában: óvjuk a beszédszerveinket, torkunkat, torokborogatás ilyenkor
a leghatékonyabb.
• Hold az Ikrekben: vállfájás, idegesség, türelmetlenség gyakoribb. A
légzőgyakorlatok viszont a legerősebben
hatnak.
• Hold a Rákban: gyomorégés, gyomorfájás előfordulhat, ezért könnyű ételek fogyasztása javasolt. Máj- és epegyógyítás
hatékony ilyenkor.
• Hold az Oroszlánban: hátfájás, derékfájás felerősödhet. A gerincápolás sikeresebb ilyen napokon. A szíverősítés is
ilyenkor a leghatásosabb.
• Hold a Szűzben: az emésztésre kell
figyelni, a lép és hasnyálmirigy erősítése
hatékony. A diagnózis felállítására a legalkalmasabb napok.
• Hold a Mérlegben: a hólyag és a vese

Öngyógyítás abc-je
érintett, érdemes melegben tartani őket.
• Hold a Skorpióban: a nemi szervek
betegségei, vetélés, aranyér gyakoribbak
ezeken a napokon, ugyanakkor a nemi
szervek gyógyítása is ekkor a leghatékonyabb.
• Hold a Nyilasban: hosszú túra, a hát
alsó szakaszának megerőltetése nem javasolt, keresztcsonti masszázs ajánlott.
• Hold a Bakban: a térdekre kell vigyázni.
• Hold a Vízöntőben: kiújulhat a visszér,
de a visszérterápiák is ilyenkor hatékonyak.
• Hold a Halakban: a lábfejek érintettek,
lábápolás, lábfürdő hatékony.

Terápiás lehetőségek

A Hold segíti a házimunkákat, az otthon
rendezését, szépítését, az otthonteremtést – az ezekkel való foglalkozás ezért
szintén gyógyítólag hat a Hold hatása
alatt álló területekre.
Az életfázisok közül az első 7 éves kor
tartozik a Holdhoz. Az ebben az időszakban elszenvedett traumák nehezítik a
Hold-minőségekkel való kapcsolatot,
ezért fontos ezek gyógyítása.

A család is a Holdhoz kötődik, ezért
a családi viszályok, rendezetlenségek a
Hold-erők hiányára is utalhatnak. A generációs örökség, mely sok esetben nem is a
génekben, hanem a hasonló életvitelben
érhető tetten, szintén Hold-téma. A Hellinger-féle családállítás Hold-típusú terápiás módszer, mely segíti a családi kapcsolatok rendeződését és a felmenőktől
öröklött problémák oldását.
A Hold támogatja a lélekben a következő minőségeket: lelkiség, befogadás,
odaadás, ráhangolódás, változás, változékonyság (negatív pólusában szeszély,
kiszámíthatatlanság), rugalmasság, gondoskodás, anyaság, anyával való kapcsolat, termékenység, érzékenység, fantázia.
Ha bármelyikkel gond van, az a Hold-erők
felvételét gátolja, és a Hold-erők hiányához köthető betegségek kialakulását segíti elő.
Végül a teljesség igénye nélkül a Hold
által hordozott erők, minőségek felvételét
segíti:
• A Holdhoz tartozó gyógynövények
használata: kamilla, rozmaring, kakukkfű,
izsóp
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• „Hold-ételek” fogyasztása: tökfélék
(tök, cukkini, uborka), burgonya, rizs
• a Hold féme az ezüst, homeopátiás
szerben az Argentum metallicum segít és
az ezüst ékszerek viselése
• Hidroterápia
• Vízfestés
• Természetjárás
• Önismereti munka
• A Holdhoz tartoznak az álmok, az álmokkal való munka
• A múlt kutatása, megismerése; tradíciók, hagyományok megismerése, tisztelete.
• Elfogadás, befogadás erősítése
• Érzelmek megélése, kifejezése
Végezhetünk Hold-meditációkat is. Teliholdkor nyitott vízinövényt képzeljünk
(pl. lótuszt), mint a hiánytalanság szimbólumát, a teljesség örömét, ami a bőségtudatot erősíti számunkra. Újholdkor pedig
olyan vízinövényt képzeljünk el, melynek
csak 1-2 szirma nyitott, a többi a jövőben
fog kinyílni – ez a fokozatos fejlődés örömét erősíti bennünk.
Váradi Tibor

Ajánló
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Életmód

Hogyan forradalmasítja az űrtechnológia
a hétköznapok víztisztítását is?
Az űrutazáson az egyik kulcsfontosságú problémakör a víztisztítás, amit az
oroszok és az amerikaiak kissé eltérő módon oldanak meg. Az oroszok nem
isszák meg a tisztított vizeletet, az amerikaiak igen. Az oroszokét is!
Milyen az a víztisztító technológia, amivel ez is simán lehetséges?
Bemutatjuk!
Van egy forradalmian új tulajdonsága:
elektromágneses vonzásra is képes. Azt
a szennyeződést is megfogja, amit még
a legkisebb lyukméretű nanoszűrők is
átengednek. Ilyenek az egysejtűek, baktériumok, vírusok, amiket ez a filter egyszerűen magához vonz. Ugyanezt teszi
a mikroszkopikus méretű szerves anyag
szennyeződésekkel, gyógyszermaradványokkal, műtrágya és növényvédő szerekkel, amiket sajnos nem tudunk az ivóvíz
rendszerekből teljesen kizárni.

Ez a szabadalmazott filter van a mi víztisztítónkban is továbbfejlesztve!
WATER-TO-GO SZŰRŐTECHNOLÓGIA,
ÉS AMIT ELTÁVOLÍT A VÍZBŐL
Röviden:
• Nano alumínium, (Al2O3 alumíniumoxid) nanoméretű aktív szénnel és egyéb
szűrési összetevőkkel sűrű rosthálózatot
alkotnak a nálunk még kevéssé ismert, új
eljárásban.
• A nano alumínium-oxid pozitív töltést
bocsát ki nedvesség hatására és vonzza
az olyan negatív töltésű szennyeződéseket, mint az egysejtűek, baktériumok és
vírusok.
• Ezeket az anyagokat mi egybedolgozva használjuk, ami sokkal hatékonyabb,
mint más szűrők.
A forradalmian új eljárás révén minden
csepp víz tökéletesen biztonságos és valóban frissítő!
Végre egy víztisztító szűrő, amely valóban azt teszi, amit a vízszűrőktől elvárunk!

Kicsit bővebben?
Mit érdemes még tudni róla?
Ellentétben más széntömb szűrőkkel,
amelyek felületének legalább 70 százaléka
az a kötőanyag, ami összetartja a szűrőtöm-

böt, a mi szén szűrőnkben 0% a kötőanyag.
Kötőanyag nélkül is megtartja a helyét és
így sokkal hatékonyabb.
A szén alapú szűrőblokkok pórusainak
mérete túl nagy ahhoz, hogy megszűrje
a vizet az olyan káros anyagoktól, mint az
egysejtűek, baktériumok vagy vírusok.
Igen, a szénalapú szűrők szűrik a klórt és
bizonyos nehézfémeket. Alapvetően javítják a víz ízét, ám anélkül, hogy megfelelően
kiszűrnék bármelyik komolyabb szennyeződést, ami sajnos időről-időre bejut a vízellátó rendszereinkbe is.
Water-to-Go víztisztító filter szűrői
több mint 99,9 %-ig csökkentik a káros
anyagok mennyiségét a szennyezett vízben.
Leegyszerűsítve, a Water-to-Go víztisztító
szűrőrendszerei kitűnően működnek!
Water-to-Go víztisztító filter célja, hogy
a szennyeződéseket eltávolítsa és ihatóvá
tegye a vizet! Ezt számos kutatóintézet vizsgálatai igazolják.
Itt van egy hosszú, ám még így is rövidített lista:
(99.9999%) baktériumok esetében
(99.999-99.9999%) vírusok esetében
(99.99%) mikroorganizmusok esetében
(99.9%) vegyi anyagok/nehéz fémek esetében
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Íme egy válogatás az általunk tesztelt
szennyező anyagokból:
Fémek & Vegyi anyagok
• Klór, Fluor
• Króm, Higany, Nikkel, Réz, Vas
• Ólom, Arany, Ezüst
• Alumínium
Virusok
• Norwalk
• Hepatitis A
• Rota vírus
• Adenovírusok
• Enterovírusok
• Reovírusok
Baktériumok
• Coliform, E. coli, kolera, tífusz
• Vérhas, gyermekbénulás, botulizmus vírus
• Vibrio betegség, Campylobacteriosis
• Leptospirosis - Weil-betegség
• Legionella (légionárius betegség és
Pontiac-láz)
• Oocysts-Protozoa (Protozonok) A maláriát
is ilyen protozonok okozzák.
Paraziták és vízben élő kórokozók
• galandféreg
• vérmétely (trópusokon és szubtrópusokon
előforduló parazita)
• álomkór
• bélgiliszta - Guinea féreg
• Kampósféreg, Orsóféreg
• májmétely
Még részletesebben olvashatnak róla
a weboldalunkon:
• Mi a különbség Water-to-Go filter és
más szénszűrők között?
• Melyek azok a hivatalos hatósági teszt
eredmények, amik igazolják a víztisztító filterek hatékonyságát?

watertogo.hu

Környezetvédelem

Az EU likvidálná a pálmaolajat az energiapiacról
A tetemes mértékű pálmaolaj-előállítás a világban hatalmas természeti
rombolással jár, amire a környezetvédők már sok éve próbálják felhívni a
világ vezetőinek figyelmét. A növényi olaj rengeteg termékben megtalálható, beleértve az élelmiszereket, a samponokat, a kozmetikumokat, a tisztítószereket és a fogkrémet is. Még biodízel üzemanyag is készül belőle, igaz,
az Európai Unióban már nem sokáig.
Az Európai Parlament ugyanis várhatóan jövő héten egyöntetűen megszavazza,
hogy 2021-től ne lehessen pálmaolajat
használni az üzemanyagokban. A legnagyobb politikai erők a pálmaolaj-felhasználás teljes tilalom alá vonását is
támogatnák, így valószínűsíthető, hogy
az intézkedésekkel nem állnak meg a
bioüzemanyagoknál.
A pálmaolaj egy emberi fogyasztásra
is alkalmas növényi olaj, amit az afrikai
olajpálma gyümölcséből készítenek. A
növény eredetileg Nyugat-Afrikából származik, de mindenhol megél, ahol meleg

van és bőséges eső esik. Ma már Afrikában,
Ázsiában, Észak-Amerikában és Dél-Amerikában is termesztik, ám a növényből készített pálmaolaj 85 százalékát Indonéziában
és Malajziában gyártják, és innen is exportálják, környezetvédelmi szempontból
fenntarthatatlan mértékben.
A pálmaolajat előállító országokban
ugyanis erdőterületeket irtanak ki azért,
hogy az ültetvények helyet kapjanak, ami
a biológiai élőhelyek elpusztulásával, olykor állatkínzással és a bennszülött népek
jogainak megsértésével is jár, de kutatások szerint klímaváltozást is előidéz.

A WWF szerint 300 focipályányi erdőterületet pusztítanak el óránként a világon
az olajpálma-ültetvények miatt, amik Indonéziában és Malajziában több mint 17
millió hektárnyi területet foglalnak el. Ez
nagyobb terület, mint Portugália és Írország összesen. A nagymértékű erdőirtás
miatt számos állatfajt a kihalás fenyeget,
kutatások szerint, ha ez így megy tovább,
akkor az orangután például 5-10 éven
belül, a szumátrai tigris pedig kevesebb
mint 3 éven belül kihalhat.

Több mint négyszeresére nőtt a holt övezetek
területe az óceánokban az elmúlt 50 évben
Az elmúlt 50 évben több mint négyszeresére nőtt a holt - oxigén nélküli - övezetek nagysága a világ óceánjaiban, a part menti vizek oxigénhiányos térségei több mint tízszeresükre nőttek 1950 óta.
A folyamat feltartóztatásához a globális felmelegedés és a tápanyagszennyezés
megfékezésére, a sebezhető tengeri fajok
védelmére van szükség.
„Az oxigén létszükséglet az óceánok
életéhez. Az oxigén csökkenése az óceánokban az emberi tevékenység egyik legsúlyosabb hatása a környezetre” - közölte Denise Breitburg, a tanulmány vezető szerzője,
a Smithsonian Környezetkutató-központ
tengerbiológusa.
A tanulmányt az ENSZ Kormányközi Tengerkutató Bizottsága által 2016-ban létrehozott GO2NE (Global Ocean Oxigen Network)
munkacsoport készítette, ez az első olyan tanulmány, amelyben átfogóan áttekintették
az okokat, a következményeket és a megoldások módozatait az óceánok, tengerek oxigénhiányára.
Breitburg és kutatótársai megállapították,
hogy a tengerek oxigéntartalmának csökke-

nése egyre súlyosbodó és az eddig véltnél
sokkal összetettebb problémát jelent.
A földi oxigén mintegy fele az óceánokból
származik. A klímaváltozás és a vízszennyezés együttesen nagyban növeli a holt övezetek számát és méretét mind a nyílt óceánokon, mind a part menti vizekben, ahol az
oxigén szint túlságosan alacsony a tengeri
élethez.
A közismert holt övezetekben, mint a Mexikói-öböl, az oxigénszint olyan alacsony,
hogy az állatok megfulladnak, elpusztulnak.
Mivel a halak elkerülik az ilyen térségeket,
élőhelyük csökken, ezáltal sebezhetőbbé
válnak a ragadozók és a halászat által.
A probléma azonban túlnő a holt térségeken, már egy kisebb oxigénhiány is hatással
van az állatok növekedésére, akadályozza
szaporodásukat, betegségeket okoz, sőt
pusztulásukhoz vezet. Az oxigénhiány veszélyes anyagok, mint a kéjgáz felszabadu-
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lását eredményezi, ez az üvegházhatású gáz
háromszázszor erősebb, mint a szén-dioxid
és a hidrogén-szulfát - hívták fel a figyelmet
a kutatók.
A nyílt óceáni holt övezetek kialakulásának
a fő oka a klímaváltozás. Az egyre melegedő
felszíni vizek akadályozzák, hogy az oxigén
az óceánok belsejébe jusson. Ráadásul az
óceánok maguk is melegednek, kevesebb
oxigént tartalmaznak. A part menti vizekben
a szárazföldről érkező szennyezés algavirágzást okoz, ami elfojtja az oxigént, amikor az
algák elpusztulnak és lebomlanak.

Egészség

Végre felfedezték Atlantiszt!
A felfedezés öröme kétségkívül a BioGroup Magyarországé, ám a
csapat kész megosztani a titkot az érdeklődőkkel. Az ősi civilizáció
eltűnt kontinense ugyan még nem került elő, de egy kevésbé
lebecsülendő csodaszert szeretnénk figyelmükbe ajánlani. Hiába
közhely, hogy a prevenció minden betegség kulcsa, attól még színigaz.
A megoldást az ásványi anyagok színes világában keressük.
Az ásványi anyagok
a szervezet alappillérei
Az ásványi anyagok, a nyomelemek, a
vitaminok a további tápanyagokkal együtt
táplálják a testünket és védenek a stressz
és a szennyezett környezetünk káros hatásai ellen. Azt gondolhatjuk, ha elegendő gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk,
akkor biztosítunk a szervezet számára elegendő ásványi anyagot, azonban ez nem
így van. Ásványi anyagok és nyomelemek
a talajban már alig találhatóak.

Az ásványi anyagok ugyanolyan
létfontosságúak, mint a vitaminok
Ha a megfelelő ásványi anyagok nincsenek jelen, a vitaminok sem képesek felszívódni. A termék érdekessége annak teljes értékű hazai vonatkozása, ugyanis a BioGroup
saját fejlesztése. Azoknak ajánljuk, akik

rendszertelenül táplálkoznak vagy fokozott
stressznek vannak kitéve, illetve az immunrendszerüket szükséges támogatniuk.

Az elérhető csodaszer:
Atlantisz-A – Kolloid Ásványi Oldat
A négy őselemet hordozó kolloid ásványi
komplex az „életforrás” hordozója, a harmadik évezred új felfedezése, az őselem
terápia. Az ásványi anyagok többek közt
életfunkcióinkat szabályozzák, testünk felépítésében vesznek részt, az anyagcserében játszanak közre, szállítják a szövetekhez
az oxigént.
A kolloid ásványi oldat forrásanyaga, több
mint 100 millió éves fosszília őrlemény kivonata, melyet a volt azték birodalom területén, a Mexikói Öbölben, az Atlanti Óceán
partjánál bányásztak. A termék egy speciális technológia segítségével nyeri el kolloid
szerkezeti formáját.

Szakértőnk:
Berkes János, parapszichológus,
kineziológus
Biorezonanciális állapotfelmérések eredményei, tapasztalatai alapján évek óta
kutatja az ásványi anyagok, nyomelemek
és vitaminok összefüggéseit szervezetünkben.
„Az egészséges táplálkozás rendkívül
fontos” – meséli Berkes János, aki a Vollmérések eredményei alapján tesztelte a
Jurassic Minerals elnevezésű amerikai készítményt, melynek tanulmányozása és alkalmazása során kiértékelt terméktapasztalatok elemzését követően született meg az Atlantisz-A.
„Ez a természetes eredetű termék a szervezetben a kémiai egyensúly megteremtéséhez hiányzó ásványi anyagok pótlására szolgál, javul az izmok, a csont- és idegrendszer működése, pozitív hatással van a szív- és érrendszerre, a szellemi teljesítőképességre, gyorsítja a gyógyulási folyamatokat és erősíti az immunrendszert.”

43

Mire lehet jó hatással?

• Szív-, és érrendszerre
• Csontrendszerre
• Izomzatra
• Idegrendszerre
• Immunrendszerre

A természet tette lehetővé a kolloid ásványok jobb felszívódási képességét, kön�nyebb átjutását a sejthártyán, oldatban a
felszívódás 98%-os.

Mi is van benne?

• 100 %-ban növényi eredetű.
• 72 ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz.
• Kolloid formában, 98%-ban felszívódik.
• 10000-szer kisebb, mint a vörösvérsejt
• Nem tartalmaz semmiféle mesterséges
anyagot.
Ha teheti, olyan készítményeket válas�szon, amelyeket kora és az egészségi állapota szempontjából a szervezete igényel
és amelyek természetes forrásokból származnak.
A terméket most
20% kedvezménnyel rendelheti meg!
Részletek a 44. oldalon!

1141 Budapest, Szugló u. 83.
Tel./Fax: 06-1/422-10-82
E-mail: biogroup@biogroup.hu
Internet: www.biogroup.hu

Ajánló
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Életmód

A klórozás következtében kb. 70 féle daganatkeltő trihalometán (THM) – vegyület jelenik meg

Te még ezután is csapvizet iszol?
A vízműhöz közelebbi vízhálózatban főleg a nagy szabad klórtartalom okoz íz, és szag problémát. Minél messzebbre van a
klórozás helyétől a fogyasztó, annál kevesebb lesz a vízben lévő szabad klór (annál kevésbé érzi büdösnek a fogyasztó), de
annál több klórozott szénhidrogén keletkezik benne. Ezek mg/l koncentrációban is igen ártalmasak, ugyanakkor a fogyasztó
már nem érzi büdösnek a vizet, és azt hiszi, hogy a vize egészséges.
Dr. Rácz Gergely István a víztisztítási reakció-melléktermékek toxikus, mutagén és
karcinogén hatásának vizsgálata in vitro és in
vivo rendszereken című doktori értekezésében rámutat, hogy a víz fertőtlenítése során
használt klór kémiai reakcióba lép a vízben
lévő szerves szennyezőanyagokkal, aminek következtében úgynevezett trihalogén
vegyületek (THM) keletkeznek. (A teljes
tanulmány elérhető weboldalunkról: https://
www.piviztisztito.hu/a-csapvizrol-a-klorozasmellektermekei.html)
Tudományos kísérletek alátámasztották,
hogy ezen THM vegyületek határérték feletti
megjelenése az ivóvízben okozhat szív- és
érrendszeri betegségeket, felelős lehet daganatos betegségek (főleg emésztőrendszeri
daganatok, hólyagrák) kialakulásaiért is. Tudományos kísérletek folyamán bizonyítást
nyert, hogy ezek laboratóriumi állatoknál
rákkeltő hatásúak.
Amerikai tudósok, egy ismert kutató Robert Morris vezetésével komoly kutatást végeztek az ivóvízben lévő klór emberi szervezetre gyakorolt hatásáról. Munkájuk szoros
kapcsolatot tárt fel a klóros vízfogyasztás
és a belső szervek rákos megbetegedései
között. Azok, akik 40 évig klóros vizet fogyasztottak, 70 %-kal nagyobb eséllyel
betegszenek meg rákban, mint azok, akik
klórmentes vizet fogyasztottak. (Magyarország élen jár a daganatos megbetegedések
területén is….)
A víz szerves szennyezői és a fertőtlenítőszer reakciója eredményeképpen a klórozott
vízben ún. fertőtlenítési melléktermékek jönnek létre. Kiemelten jelentősek ezek közül a
trihalometán (THM) vegyületek (különösen
a kloroform, illetve a bromoform), A kloroform általában a legnagyobb mennyiségben kimutatható trihalometánok amelynek
mérgező hatását részletesen vizsgálták. Mivel laboratóriumi állatkísérletekben mind a
kloroform, mind egyéb THM vegyületek rákkeltőek bizonyultak, az emberi szervezetre
gyakorolt hosszú távú hatásuk aggodalomra
adhat okot.
A szabad klór rendkívül agresszív, a
szervezetünkben roncsoló reakciókat

okoz, károsítja az emésztőszerveket,
véralkotókat és az érfalakat.
Mit tehetünk, ha úgy döntünk, nem
iszunk több klóros és THM-es csapvizet?
Alapvető megoldásnak tűnhet palackozott ásványvizeket vásárolni, de az igazság az,
hogy cseberből vederbe esünk ezzel. Több
cikkben is foglalkoztunk már a palackozott
ásványvizek elképesztő árával (1 liter csapvíz
átlag 30 fillér - szemben az - ásványvíz: kb. 60
Ft/ liter árával). Ehhez társul még, hogy az ásványvíz tárolására használt PET palackból
is rengeteg vegyi anyag oldódik a vízbe.
Persze a drága pénzen megvett ásványvizet
ezután hazacipelheted, majd kínlódhatsz
azon is, hogy hova rakd a rengeteg műanyag
palackot.
A kézenfekvő megoldás….
Amennyiben még nincsen víztisztító
rendszered, úgy csak ajánlani tudom, hogy
minél előbb szerezz be egyet, mert ettől
egyszerűen nincsen költséghatékonyabb,
biztonságosabb, és egészségesebb megoldás. A rengeteg féle víztisztító készülék közül, ami megfordult a kezeim közt, messze a
Maunawai ® PI ®- vizet készítő készülékek
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a nyerők. Az ok nagyon egyszerű: tökéletesen tiszta, a sejtek számára optimális, magas
energiatartalmú vizet készítenek – és még
egy óriási előny: elképesztően jóízű vizet készítenek.
A Maunawai szűrőrendszerben az 5 alapelv érvényesül ahhoz, hogy a víz életre keljen,
és szabályos hexagonális struktúrát vegye fel:
1. Szűrés - 2. Információ adás - 3. Optimalizálás - 4. Harmonizálás
A Maunawai - technológia alapja a természet. Mint ahogy egy patak csordogál,
úgy szivárog a víz lassan keresztül a PI® és
Turmalin kerámia-mátrixon, Kvarc és ősi Korallrétegeken, Zeolit ásványi rétegen és EM
- kerámiákon. A folyamat eredményeként a
közönséges csapvíz átváltozik tiszta, biológiailag is jól hasznosuló (sejtek számára azonnal hozzáférhető) PI- vízzé, melynek minősége olyan, mint a legtisztább hegyi pataké.
Érezhető erővel, szépséggel, és jó közérzettel
ajándékozza meg fogyasztóját.

www.maunawai.hu
www.piviztisztito.hu
GeoMag Water KFT. - Jancsik Péter
Tel: 06 20 447 1677
Mail: info@piviztisztito.hu

Zöld megoldások
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Környezetünk

Van megoldás az elektroszmog ellen!
A vezeték nélküli információtovábbítást megvalósító eszközök, többek között a mobiltelefonok, WiFi
berendezések, vezeték nélküli rövid hatótávolságú kommunikációs eszközök széles körű használata
miatt napjainkra egyre jelentősebb
mértékeket ölt az elektromágneses
környezetszennyezés. Kutatások és
vizsgálatok kimutatták, hogy a túlzott sugárterhelés hátrányosan befolyásolja az élőlények egy részének, így többek között az ember
közérzetét, életritmusát és fizikai
folyamatait, súlyosabb esetben pedig egészségkárosodást is okozhat.
A védőeszközök kifejlesztésével célunk az
ismert elektromágneses sugárzások hatásainak csökkentésére szolgáló védőeszközök
hiányosságainak kiküszöbölése, amely az
elektromágneses sugárzások széles spektrumával szemben nyújt védelmet.

A gyermekek vannak leginkább
veszélyben

1984-ben a svéd Aronsson és Johansson
professzorok, valamint a svájci S.E.I.C. intézet kutatói által 1989-ben a WHO felkérésére készített tanulmányok kimutatták,
hogy a bekapcsolt képernyő előtt eltöltött
négyórányi tartózkodás után az adrenalin (stresszhormon) kiválasztása csökken a
felnőtt szervezetben. Ennek oka, hogy a
szervezet az adrenalint visszatartja, és egy
huzamosabb adrenalin telítettségi állapotról beszélhetünk a képernyő használójánál
– úgy, mint az extrém sportok esetében. A
gyermeki (pubertás kor körüli) szervezetre
vonatkozóan ez az érték négy óra helyett
csupán 50 perc volt.
Marcel Rufo, francia professzor 1990-ben
készített tanulmánya arra hívja fel a figyelmet, hogy gyermekeknél 40 perc képernyőhasználat után az iskolai teljesítmény harmadára, a memorizáló képesség ötödrészre
csökken, míg az idegesség, agresszivitás és
az erőszakos viselkedés háromszorosára nő.

A WHO-IARC, sugárzással foglalkozó nemzetközi központ a kilencvenes évek végén
felhívta a figyelmet arra, hogy az átlagosan
0,3-0,4 mikroteslát meghaladó mágneses
térrel exponált lakosságban kétszer több
gyermeknél alakulhat ki leukémia, mint az
alacsonyabb expozíciójú lakosság körében.
Mivel az adrenalin fokozott termelése agresszívabb viselkedésben és „felpörgetett”
lelki állapotban nyilvánul meg, ezen a ponton kell átgondolnunk, hogy vajon a média
tartalma, vagy maguk a készülékek biofizikai hatása idézi elő a gyermeki agresszivitás
és a fiatalok hiperaktivitásának fokozódását.
A gyermekek nagy százaléka saját bevallása
szerint is produkál a képernyő használatához köthető szomatikus (szervi) panaszokat. Mindezekből megállapítható, hogy a
médiatartalom és a fizikai hatás kombinált
formában hat gyermekeinkre.
Napjainkban egyre elterjedtebb a mobiltelefonok és tabletek mindennapos
használata a gyerekek körében is. A közelmúltban megjelent, Dél-Koreában készült tanulmány szerint ez az ország van
a világon a legjobban felszerelve vezeték
nélküli telekommunikációs eszközökkel. A
megvizsgált 160.000 gyermek közül a 16
éven felüliek 67%-ának van okostelefonja.
Körükben a mobilhasználat 7 óra/nap, ami
az USA-ban is „csak” 58 perc/nap. Fontos
kihangsúlyozni, hogy 20 perc mobilhasználat már káros hatással lehet a szervezetre. A felmérés kapcsán bevezetésre
került a „numerikus demencia” fogalma,
ami egyfajta addikció, mely során a bal
agyfélteke túlzott fejlődése mellett a jobb
jelentősen lemarad: ez korai demenciához
vezet.
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Az E-SZMOG SHIELD, személyi védelem a káros hatású mikro-elektromágneses mezők csökkentésére szolgál.
Ez a 3 cm átmérőjű speciális ötvözet nem csak a mobiltelefonunk káros
rezgéseitől véd meg minket, de egy 2
köbméteres megtisztított terű gömböt képez magunk körül.
Hatásmechanizmus:
Hatóanyagok megfelelő aránya és adott
mennyisége laboratóriumi körülmények
között kerül az eszközökbe, ezen összetevők a kutatási eredmények figyelembevételével képesek a jelenlévő alacsonyfrekvenciájú mágneses tér, elektromos mező
(LF) és a nagyfrekvenciás elektromágneses
mezők (RF) egy adott spektrumát elnyelni,
megfelelő szintre csökkenteni. Természetes
védelem. Az E-SZMOG SHIELD védelmet ráragasztjuk a telefonkészülékre, elhelyezzük
az íróasztalon a monitor és a számítógép
közelében, hordjuk az autónkban. Ezzel
csökkenthető a negatív rezonancia átvitele.

Erdős László
Alternatív Mozgás
és Masszázs Terapeuta Természetgyógyász
+36 709497787
www.sugarzaspajzs.hu

Növényápolás

Január, február a palántázások ideje
Eleinte talán egyszerűbbnek tűnik
rögtön „kiszórni” a vetőmagot a
kertbe, de az előnevelt palánták kiültetve már jóval előrehaladottabb
állapotban lesznek, mint az akkor vetett társaik. Így 4-8 héttel hamarabb érnek be, és gyakran ettől
is függ, hogy a mi éghajlati viszonyunkban beérnek-e egyáltalán.
Emellett az erősebb, ellenállóbb
palánta jobban viseli a májusi enyhébb talaj menti fagyokat (főként
a hidegebb településeken), mint az
éppen csírázó kis magvak.

Fontos kérdés, hogy milyen
magot válasszunk

A sikeres palántanevelés előfeltétele a jó
minőségű alapanyag. (Olcsó húsnak híg a
leve). Nincs bosszantóbb, amikor az olcsón
megvásárolt magot elvetettük, szorgosan
öntöztük, gondoztuk, és csupán egy-két vékony, gyenge palánta árválkodik a tálcánkban. Alaposan válasszuk hát meg, milyen
vetőmagot vásárolunk!
Csírázáskor a magvak a talajban rengeteg
kórokozóval, kártevővel érintkeznek. Egyes
betegségek kimondottan csírázáskor kerülnek a növénybe, hatásukat azonban csak
később fejtik ki. A gyártók a kikelő növény
védelme érdekében csávázzák, vagyis növényvédő szerrel bevonják a magokat, így
azok sokkal ellenállóbbak lesznek a betegségekkel, kórokozókkal szemben.
Amennyiben igyekszünk elkerülni a növényvédő szerek használatát, válasszunk
BIO vetőmagot! Ezeknek a vetőmagokat
olyan növényekről gyűjtik be, amelyeket
éveken keresztül szigorúan ellenőrzött körülmények között nevelnek és szelektálnak.
A tévhiedelemmel ellentétben azt azért itt
szeretném tisztázni, hogy ezeket a magokat
és növényeket sem vegyszermentesen termesztik, hanem kizárólag biotermesztésben
engedélyezett szerekkel védik őket a megbetegedésektől.

Én a vetőmagot elsősorban hazai termelőktől javaslom beszerezni, mert ők az adott
ország éghajlati adottságaihoz és az ott előforduló megbetegedéseket figyelembe véve
termesztik vetőmagjaikat. A jó nemesítők a
gyakori betegségeknek ellenálló, jó terméshozammal, magkelési aránnyal rendelkező
vetőmagokat állítanak elő. Éppen emiatt
webáruházunkban és kertészeti árudánkban
mi elsősorban hazai vetőmagokat tartunk.

Milyen talajba palántázzunk?

A legfontosabb: semmiképpen se a kertből vagy az erdőből, utcáról szerezzünk be
pár vödör földet! A jó minőségű talaj beszerzésével rengeteg fölösleges munkától és csalódástól kíméljük meg magunkat.
Könnyű, laza, homogén szerkezetű, tápanyagban gazdag, jó vízáteresztésű, humuszos földet használjunk! Bár a növény ebben
a talajban rövid ideig marad, a fiatal korban
felvett tápanyagok meghatározóak a későbbi ellenállóságban, terméshozamban.
Például a kálium, kalcium és magnézium a
növényeknél többek között a szövetek erősítéséért felel. – csakhogy honnan tudjuk,
milyen arányban tegyünk humuszt, tőzeget,
perlitet, nitrogént, foszfort, káliumot, stb. a
földkeverékbe?! Szerencsére a jó minőségű
palántaföld keveréknél erre sincs gondunk,
mert előállításnál a megfelelő fertőtlenítésre
és a hasznos szerves anyagok biztonságos
megtartására odafigyelnek.
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Milyen ültető edényt
használjunk?

Használhatunk tisztára mosott, kilyukasztott tejfölös poharat, tojásos dobozt, vagy
nagyon előnyös a környezetbarát tőzeg-,
vagy papírcserép. Óriási előnye, hogy később ezzel a cseréppel együtt ültethetjük el
a palántánkat, nem kell kivenni belőlük a növényt, a papír szép lassan lebomlik a talajban.
Ezzel a módszerrel a palántánk mentesül a
gyökerek sérülése okozta visszaeséstől.
Nagyon praktikus a kifejezetten erre a
célra kifejlesztett szaporító tálca, amelyben
egyszerre 40-60 magot vethetünk el és kezelhetünk könnyedén. Jobb a helykihasználási lehetősége is. A hozzá tartozó áztatótálca
igencsak megkönnyíti a dolgunkat.
Emellett kaphatók palántázó házak többféle méretben. Előnyük, hogy egyenletes
mikroklímát biztosítanak a már sokat hallott
üvegházhatással, párásan tartják a levegőt,
egyenletesebb a hőmérséklet a tavaszi nagy
hőingadozásokhoz képest, nem kell külön
takargatnunk a kis magokat.
A palántázás menetéről és a palánták további utógondozásáról bővebben weboldalunkon olvashat.
Hartai Orsolya
www.latinkert.hu
Webáruházunk: www.biokertapolas.hu
Tel: 06 26 389-632 Mobil: 06 30 302-2460
Nyitva: H-P: 9-18-ig, Szo: 9-15-ig

Rejtvény
A keresztrejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db féléves
Zöld Újság előfizetést sorsolunk ki.
Beküldési határidő:

2018. február 23.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2017/11. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Telefonálok szerelőért,
megint eltűnt a szellemkép!”
A beküldők közül
Felső Krisztina (Székesfehérvár)
Kádi Antalné (Mezőberény)
Juhász Attiláné (Esztergom)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!

A Zöld Újság megrendelhető
a kiadó címén:
4401 Nyíregyháza,
Pf.: 355
E-mailben:
megrendel@zoldujsag.hu
illetve telefonon:
06 20 366 6500
Előfizetésben terjeszti
a Magyar Posta Zrt.
Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető
az ország bármely postáján,
a hírlapot kézbesítőknél,
www.posta.hu WEBSHOP-ban
(https://eshop.posta.hu/storefront/),
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen,
telefonon 06-1-767-8262 számon,
levélben a MP Zrt. 1900 Budapest
címen.

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

Fizessen elő most egy évre 4200 Ft helyett 3500 Ft-ért! Érdeklődjön elérhetőségeink bármelyikén!
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 355., Email: info@zoldujsag.hu, zoldujsag@zoldujsag.hu
Internetes elérhetőség: www.zoldujsag.hu Telefon: 06 20 366 6500, 06 42 786 785
Hirdetésfelvétel: zoldujsag@zoldujsag.hu
Terjesztés: LAPKER Rt. országos hálózatán keresztül
Előfizethető, megrendelhető: a szerkesztőség címén, illetve a megrendel@zoldujsag.hu e-mail címen.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest
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Egészség

Férfiaknak is szükséges az erősítés
Végre egy férfivitamin készítmény! Hiánypótló, a multivitamin készítmények mellett csak nők számára tervezett
készítmények voltak mostanáig.

Miben kell segítség
a férfiaknak?
Bár a férfiak étrendjében a nagyobb kalóriaigény és a nagyobb porciók fogyasztása miatt több a vitamin és nyomelem,
de kiegészítésre van szükség fokozott
fizikai igénybevétel (sport, nehéz fizikai
munka), stresszes életvitel és nem megfelelő tápanyagbevitel esetén. A testi,
szellemi fáradtság, a kimerültség leküzdésére, az immunrendszer erősítésére és
a szexuális élet támogatására segítséget
jelenthet, ha komplex multivitaminból,
természetes növényi hatóanyagokból
kiegészítjük étrendünket, hogy támogassuk szervezetünk optimális működését.

Ellenállóképesség
Az A-, C- és E-vitaminok a specifikus funkcióik mellett fontos antioxidáns funkcióval

is rendelkeznek, segítve az immunrendszer
normál működését, főleg a téli megbetegedések idején. Ebben a szelén és réz nyomelemeknek is fontos szerepük van.

Teljesítőképesség
A B-1, 2, 6, 12 -vitaminok részt vesznek a
normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban, részleges hiányuk csökkentheti a teljesítőképességet. A B6 és a B12
vitaminok a tesztoszteron szint fenntartásában, a multifunkciós folsav (B9) az agy
és az idegrendszer működésében is fontos szerepet játszik.

Reproduktív funkciók
Férfiaknál a cink szelénnel együtt segíti
a reproduktív funkciók (spermiumok képződése, megtermékenyítő képesség) normál működését.
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Keringési rendszer, erőnlét,
szexualitás
Növényi hatóanyagok: a ginzeng
(amerikai és koreai) és a Ginkgo biloba
gyógynövények hatóanyagai fokozzák
a nitrogénmonoxid (NO) keletkezését,
amelynek kulcsszerepe van a szív működésében és az egyes létfontosságú szervek vérellátottságának szabályozásában.
Az NO keletkezéséhez alapanyagként
fontos az L-arginin aminosav jelenléte.
Az L-arginin a genitális vérkeringés fokozásával is segíti a férfiszervezet szexuális
egészségét. A ginzeng közismerten szellemi és fizikai erőnlétfokozó, sőt afrodiziákum. Külön érdemes kiemelni a koreai
ginzenget, amelyet hagyományos erősítő
szerként ajánlanak az állóképesség és az
energia növelésére, valamint a szervezet
pihentetésére fizikai-szellemi kimerülés
után.

