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Aktuális

Lassan felforr a Föld!
Csak ebben három évben több mint 25 százalékkal
emelte meg a globális felmelegedés mértékét az 1900as évek kezdete óta.
A Geophysical Research Letters online folyóiratban közzétett
tanulmányuk az első, amelyben a kutatók számszerűsítették a
hőmérséklet rekordmértékű, 0,43 Celsius-fokos emelkedését
2014 és 2016 között, és megállapították az emelkedés alapvető
okait.
A kutatók elemezték a globális földfelszíni átlaghőmérsékletről feljegyezett adatokat 1850 és 2016 között, az óceán hőmérsékletét 1955 és 2016 között, a tengerszint szintjét 1948 és
2016 között, a Csendes-óceán felszíne egyenlítői térségének
melegedését okozó El Nino-légköri jelenség és az évtizedes

csendes-óceáni oszcilláció adatait - összesen 15 különféle időjárási, légköri jelenséget.
1900 és 2013 között a globális földfelszíni átlaghőmérséklet
1,6 Celsius-fokkal emelkedett.
A globális hőmérsékleti rekordokat elemezve Jianjun Yin, az
egyetem kutatója és munkatársai kiszámolták, hogy a következő három évben 2016 végére a globális földfelszíni hőmérséklet
újabb 0,43 Celsius-fokkal nőtt, ami soha nem látott mértékű három év alatt a 20. és 21. században.
A felmelegedés ilyen szintű megugrását világszerte szélsőséges időjárási jelenségek, mint hőhullámok, szárazságok, áradások, a sarki jég túlzott olvadása, globális korallfehéredés kísérték.
- Klímakutatóként szembeszökő volt látni, hogy a bolygó légköre képes ilyen gyorsan melegedni - idézte Jonathan Overpecket, a tanulmány társszerzőjét a Science Daily tudományos-ismeretterjesztő hírportál.
Az új kutatás kimutatta azt is, hogy a rekordmértékű hőmérsékletnövekedést nem lehet megmagyarázni csupán a klíma
természetes változékonyságával. Felhívták a figyelmet arra is,
hogy az ilyen hőmérsékleti megugrások és a velük járó szélsőséges időjárási jelenségek mindaddig egyre gyakoribbak lesznek,
amíg nem csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása.
MTI
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A gyümölcs, amely tökéletesen
helyettesítheti a húst!
A jackfruit tele van értékes anyagokkal, így könnyedén
helyettesítheti a húst, megsütve még az íze is olyan, mint
a húsé. A jackfruit, más néven a Jákafa Délkelet Ázsiából
ered. A legnagyobb gyümölcs, amely fán terem.
Fogyasztható nyersen, főve és sütve is. A benne lévő magok is
ehetőek, táplálóak, vasat, káliumot, kalciumot, fehérjét és cellulózt is tartalmaznak, míg a húsában sok a C-vitamin. Ezért nevezik
„csodagyümölcsnek”.
Nyersen fogyasztva az íze olyan, mint az ananászé és a körtéé.
Sütve pedig megtévesztően hasonlít a húsra, és az állaga is olyan,
mint a disznósülté. Éppen ezért húspótlónak használják, ez kerül
a tacóba és más ételekbe is. Ázsiában chipset, üdítőt, mártást,
fagylaltot és sültet készítenek belőle.
A jackfruit egyre népszerűbb gyümölcs és egyre többen akarják kipróbálni, hogy milyen is elkészítve. Egy gyümölcs legalább
4,5 kg, de a legnagyobbak akár ennek tízszeresére is nőhetnek. A
fák, amelyeken teremnek óriásiak, 15 méter magasak. Nagyjából
150 gyümölcsöt teremnek egyszerre.

Ez a rágcsálnivaló legyőzi a depressziót!
Hetente pár marék ebből a mogyoróból frissíti az agyat és megóvja a szívet is!
Az erdei mogyoró korántsem olyan közkedvelt mint a földimogyoró. Pedig
nemcsak egészségesebb, de számtalan olyan jótékony hatása van, amivel
szinte egyetlen csonthéjas társa sem vetekedhet. (Talán csak a dió kivétel ez alól!)
Az erdei mogyoró energiában, fehérjében, zsírokban, ásványi anyagokban, vitaminokban igen gazdag növény. Számottevő mennyiségű B1, B2, C, H- és E-vitamin, és
sok értékes ásványi anyag, például kalcium,
vas, réz, kálium, magnézium található benne, ezen kívül olyan enzimek is vannak benne, melyekre a sejteknek szükségük van az
energiatermeléshez.
Vigyázzunk! Magas kalóriatartalma miatt,
ha többet eszünk naponta belőle egy maréknál, számíthatunk rá, hogy több plusz
felesleges kilót is felszedhetünk magunkra.
Hatásai:
- Az erdei mogyoró „agyat frissítő”, a koncentrálóképességet fokozó, egészséges
rágcsálnivaló.
- A mogyoróban található triptofán növe-

li a szerotonin termelődését az agyban, így
segít a depresszió legyőzésében.
- A szakemberek ajánlása szerint a hetente öt-hat alkalommal fogyasztott maroknyi
mogyoróval a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát jelentősen csökkenthetjük.
- A mogyoróban található zsírsavak a telített zsírsavakkal ellentétben nem emelik a
koleszterin szintet és nem rongálják az erek
falait. Úgynevezett „jó” koleszterint (HDL)
tartalmaznak, melyek a „rossz” koleszterinnel (LDL) szemben védenek a szívinfarktus
és szélütés ellen.
- A mogyoró igen gazdag rostokban. A
rostok védenek az elhízás ellen, mivel a jóllakottság érzését keltik azáltal, hogy a gyomorbél-rendszerben megduzzadnak. Ezen felül
serkentik a bélműködést és csökkentik a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.
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- A mogyoró magas koncentrációban
tartalmaz polifenolos antioxidánsokat. A
p-kumarinsav csökkenti a gyomorrák kialakulásának kockázatát
A mogyoró levelét gyógynövényként is
gyűjtik, használják. A levél cseranyagot,
flavonoidokat, triterpéneket, szterineket,
illóolajat tartalmaz.
Összehúzó, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, izzasztó, vizelethajtó és szagtalanító hatású. Epebetegségek, bélhurut,
szájüregi gyulladások, sebek, aranyér,
visszerek és lábszárfekély ellenes teakeverékek egyik alkotórésze, de ajánlják önállóan is.

Fűben-fában

Táplál, nyugtat, de nem puffaszt!
Ismerkedjünk meg a vörös lencsével
A vörös lencse fogyasztása mellett rengeteg érvet lehet felsorakoztatni. Kezdjük talán a legpraktikusabbal:
Ezt a lencsét nem kell beáztatni, és 15-20 perc alatt megpuhul!

A vörös lencse minden olyan pozitív
tulajdonságot hordoz, amiért érdemes a
lencseféléket fogyasztani, de mivel hántoláskor eltávolítják a nehezen emészthető héját, ezért kevesebb rostanyagot tartalmaz, mint a barna lencse. Ez jelentőssé
teszi a vörös lencsét abból a szempontból,
hogy a többi lencseféle vitamintartalma a
magas rosttartalom miatt nehezebben
szívódik fel. A kevesebb rost miatt sokkal könnyebben tudjuk megemészteni,
és próbálkozhat vele az is,aki egyébként
nem fogyaszt babféléket a gázképző tulajdonságuk miatt.

A vörös lencse könnyen kicsírázik. Lencsecsírával gazdagíthatjuk a töltött, rakott ételeket,
keverhetjük párolt zöldségek,
saláták közzé.
A lencse a szója után az egyik legjelentősebb növényi fehérjeforrás, 24-26 %
fehérjét tartalmaz, az aminosavakat pedig nagy arányban hasznosítható és jól
emészthető formában hordozza.
Egy átlagos adag lencseételben szinte
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az egész napi szükséges folsav mennyiséget megkapjuk.
A lencse nem tartalmaz koleszterint és
telített zsírokat, de aminosavakban mégis
gazdag táplálék. Szénhidráttartalma jelentős, azonban mivel lassan felszívódó
formában tartalmazza azokat, mérsékelten emeli meg a vércukorszintet, így cukorbetegek étrendjébe is bátran bekerülhet.
Káliumban gazdag, amely kulcsfontosságú a szövetek, különösen az idegés izomszövet működésében, a sejtek
energiaellátásában. Ásványi anyagai

Fűben-fában
közül fontos még megemlíteni a cinket,
vasat, kalciumot, magnéziumot és foszfort. A B-vitamin csoport számos tagját
tartalmazza: niacint, riboflavint, tiamint,
pantoténsavat, melyek fontosak az idegrendszer és anyagcsere megfelelő működése szempontjából. A lencsében lévő
A-vitamin hozzájárul a látás egészségének
megőrzéséhez, a bőr és szövetek épségéhez, a zavartalan növekedéshez, a csontok
fejlődéséhez, valamint az immunrendszer
erősítéséhez.

Kutatások szerint a rendszeres
lencsefogyasztás csökkenti a
vérzsírt, a magas vérnyomást
is mérsékli, így védi az ereket
a károsodástól, a veszélyes
plakkok megjelenésétől, ezáltal
pedig a szívroham és stroke kialakulásától.
A római korban már ismeretes volt, hogy
a rendszeres lencsefogyasztás az embert
nyugodttá és türelmessé teszi. Ennek már
tudományos magyarázata is van, hiszen
a lencse nagyszerű forrása a triptofán
nevű aminosavnak, amely a szervezetben szerotoninná alakul. Mint ismeretes
a szerotonin hiány pedig depresszióhoz,
nyugtalansághoz, lehangoltsághoz vezet,
különösen a naphiányos téli időszakban.

Egyiptomi piros lencseleves
Hozzávalók:
1 csésze piros lencse
1-2 sárgarépa
1 paradicsom
1 hagyma
(1 burgonya)
¼ teáskanál római kömény
a végén ízlés szerint só és bors
A répát, paradicsomot, hagymát és a
burgonyát nagyobb darabokra vágjuk,
és az összes hozzávalót egy lábasba

Mézes fokhagyma szirup
Nagyszerűen bevált köhögés ellen gyermekeknek
és felnőtteknek!
A mézes fokhagyma szirupnak nincs kellemetlen íze, ezért gyermekeknek is gond nélkül adható! Gyors és tartós hatású!
Elkészítése:
Négy nagy gerezd fokhagymát apróra zúzzunk össze, keverjük
el 4 evőkanál mézzel és gyorsan öntsük fel 1/8 liter vízzel. Azért
fontos sietni, mert a fokhagyma hatóanyagainak egy része aprítás
után gyorsan elillan, ha nem öntjük rá a vizet. Ha nagyobb adagot
szeretnénk, az összetevők mennyiségét arányosan növeljük.
A keveréket forraljuk fel és 10 percig főzzük, majd gézlapon keresztül szűrjük le.
A szirupból reggel és este adjunk a egy-egy evőkanállal kanállal a betegnek, a köhögést szinte azonnal csillapítja, éjszaka pedig
biztosítja a nyugodt alvást. Hűtőben jól lezárt üvegben 10 napig
tárolhatjuk.
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tesszük és felöntjük vízzel. A római köményt is ekkor tegyük hozzá!
Ha sűrű kásaszerű ételt szeretnénk,
akkor a víz csak kétujjnyira fedje a lábos
tartalmát. Ha hígabb levest szeretnénk,
akkor több vizet adjunk hozzá már a
főzés elején. Ha utólag öntjük fel, azaz
hígítjuk a levest, az ízek is felhígulnak!
Puhára főzzük 25-30 perc alatt, és
mixerrel pürésítjük, majd ízlés szerint
fűszerezzük.

Novella

Pénelopé, a híres kanca
Incitatus, a süket szenátor jóízűen
zabálta a legénységi szecskát. Pénelopé, a nagyfarú felesége durcásan turkált ura mellett a jászolban,
de közben szünet nélkül dőlt belőle a panasz. A vele szemben zabozó Júlia, a betegkosztos ló, talán
nem is értette, hogy mit mesél neki
a barátnője.

– ...és én bolond! – folytatta Pénelopé – hogyhogy nem vettem észre már
bakfiscsikó koromban aranyoskám, hogy
ez se egy Hippios isten, csak egy divatos
versenyló –, közben megvetően az ura
felé bökött. Barátnője, Júlia, egy obsitos
Centurio hajdani díszlova, türelmesen bámult, de már nem evett, mert mégse ment
neki a rágás. Hiába is próbálta az elébb.
Csak nyalogatta a zabot, mert a fogsorát
másnapra ígérték. Meg különben sem
értette, hogy mit mond itten neki vele
szemben ez a kanca, mert Júlia egy kicsit
hibbant volt már. Ráadásul olyan öreg is
szegény, hogy csak azért nem esett össze,
mert a jászolhoz volt kötve; - és nem szeretett volna megfulladni.
… – és ez, mint szenátor! Hogy ne nyihogjak? A kéjenc Caligula szeretett barátja! És miért kapta a rangot? – Te is jól tudod, drága Júliám, hogy csakis azért, mert
az uram, egy erkölcsöt és illemet nem ismerő ló. Avval a … – na, ki ne mondjam
– némberrel neveletlenkedtek a Cézárjuk
kedvéért, a vendégek mulattatására. –
Pénelopé szeme még most is könnybe
lábadt, Incitatus szégyentelen viselkedése miatt. Talán annál is jobban fájt neki,
hogy titokban a történészek feljegyezték
Caligula őrült tetteit, és azokban gyakran
feltűnt az ura neve is. Pénelopé erőt vett
magán, s folytatta a monológot, mert hiszen Júlia egy szót se szólt eddig.
… – Aztán azt az asszonyt meg jutalomból kiházasította Caligula egy germán
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Novella
testőrével. Az a boldog pár se gondolta
akkor, hogy milyen büszkék lesznek majd
a kései utódaik az ősnemesi voltjukra. –
Pénelopé észre se vette, hogy Júlia egy
ideje kimeredt, üveges szemmel bámulja,
mint aki nem tudja, hogy ki beszél hozzá már régóta. – Úgy is volt. Barátnője
tényleg még nem tudta eldönteni, hogy
a Centurió arcát látja-e, vagy a régen elhunyt csikója hívogatja.
Pénelopé lehiggadt egy kicsit. Hiszen
magát is szégyellte és sajnálta a régmúlt
miatt, és az évek teltével egyre többet rágódott a szerencse forgandóságán.
Ahogy megölték az őrült Caligulát,
Incitátust rögvest ki akarták herélni; Pénelopé nemigen vette volna a szívére. De
a fényűzést ő is szerette. És ha őszinte akar
lenni magához, be kell, hogy vallja, élvezte a palotaistállót; – a márványvályút, az
aranyozott ivódézsát és a freskókat a falakon. A finom estéket, amiket a férje adott,
ahol Róma krémje volt jelen.
Az is imponált neki, ahogyan az aranypatkók káprázatosan ragyogtak Incitatus
patáján, mikor az aranyműves pedikűrözte. De az a marha ura még avval sem törődött. És avval sem, hogy még langyosra se
hűlt Caligula teste, de már a szolgák lelopták a patáiról az aranypatkókat.
Pénelopé nézte egy darabig, ahogy
ura két pofára zabált. Megrázkódott az
undortól; – mint egy barom, tényleg ide
való, a legénységi istállóba. Na és a házasélet! Más ló már két patkóra állna, ha neki
enyelegni lenne kedve. Incitatus pedig
egy kehes, kiélt, rozoga csődör. És az ellátás is itt… – Ó te tehénszemű Héra! Mért
is lett a felesége? – Ő, akinek őse Pegazus
volt. De mért is zuhant ki az ura a szenátori méltóságból? - Caligula halála még nem
ok rá.
Az egész csak az új császár, Claudius
levele miatt történt, amit a szenátusnak
írt. Abban elismeri, hogy Incitatus erkölcsében nincs kivetnivaló, elmebeli képességei is elegendőek voltak a szenátorsághoz, de mivel három év múlva konzul
lenne, ahhoz már nincs meg a törvényben
előirt vagyona, mivel gazdája halála után
legénységi állományba vették feleségével
együtt.
– Ezt azért kihagyhatta volna az a hibbant, sörivó Cézár – dühöngött Pénelopé,
s szép szeme elsötétült a dühtől, mikor
erre emlékezett.
Undorral körbenézett a zabáló társasá-

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
gon. Megvetően kiköpött, de aztán nekiállt Júlia otthagyott betegkosztjának.
*
Egyébként másképp gondolt volna
a szép farú kanca Claudiusra, ha feltárul
előtte a közeljövő. Látta volna magát,
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ahogyan a császárral a hátán poroszkál
Britanniában, Londinium lankáin. És egy
cseppet se gyászolná férjét, mikor az, mint
egyszerű polgári ló, Anciumban lábát törte és kolbászként végezte.
Kisslaki László

Ajánló
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Természetes

Immunerősítés természetes forrásból

Természetes immunerősítés és állapotmegtartás ritka, EREDETI ázsiai forrásból származó gyógynövényekkel.
Ezek jellemzik a Sun Moon Patika, a Big Star Street Kft saját márkás termékcsaládját.
A Big Star Street Kft régi szereplője a magyar herbária piacnak, hiszen 1993 óta aktívan az egészségtudatos, gyógynövény –
alapú készítményeket fogyasztók szeme előtt van készítményeivel.
Legismertebb termékei között szerepel az
eredeti SanJing Ginzeng Royal Jelly ivóampulla, mely elnyerte visszatérő vásárlók
ezreinek bizalmát. A termék eredeti forrásból,
tradícionális recept és eljárás alapján készül, és
kizárólag a Sun Moon patika kínálatában található meg hiteles, „Blue Bottle” formulában. A
hazai közönség számára szintén ismerős lehet
a cég arról, hogy elsők között kínálta a népszerű
ganoderma, ligetszépe és szőlőmag-kivonatot tartalmazó kapszulákat. Ezek a termékek természetesen ma is megtalálhatóak a kínálatban.
Azóta számos új termék bővíti a termékpalettát: gyógyhatású készítmények, tapaszok, étrend-kiegészítők, immunerősítést támogató
fehér, zöld, - és feketeteák és gyümölcsteák, nem megfeledkezve a mindig népszerű tisztító/ fogyasztóteákról valamint diéta idején is fogyasztható, apró csemegékről.
Termékeikhez kizárólag eredeti élőhelyükön termett gyógynövényeket használnak fel: ezzel biztosítják a hatóanyagot vesztett alapanyagok, a helyettesítő adalékok és származékok kizárását a termékek előállítása során. Fontos megjegyezni, hogy a termékeikre jellemző, Ázsiában őshonos gyógynövények jótékony hatásukat csak a természetes élőhelyükön nevelkedve tudják igazán megőrizni. Ezért, a gondos
felméréseket követően a legideálisabb körülményeket biztosító termőföldeket választották ki gyógynövényeik termesztéséhez. A méhpempőt tartalmazó készítmények előállításához helyi méhészeteket létesítettek. Komoly ellenőrzés mellett történik a hatóanyagok kivonása,
ötvözve a modern tudomány adta lehetőségeket az ősi, hagyományos tradíciók szerinti eljárásokkal. A gyártás körülményeire is kiterjed a
kiválóság iránti igény: csakis olyan gyárakból kerülhetnek ki a termékek, amelyek minden
szükséges engedéllyel, környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Mit hoz a jövő?

Az utóbbi időben megszaporodtak a természetes készítményeket kínáló cégek. Az
Internet is kitágította a lehetőségeket a vásárlók előtt, így sokkal több termékből lehet választani. A Big Star Street Kft. versenyképességét jelzi, hogy lépést tart az óriási
kínálattal, és naprakész megoldásokat nyújt a gyógynövényes termékek piacán. A
csomagoláson feltüntetett Sun Moon Patika elnevezés biztosítja a kedves vásárlót,
hogy az ellenőrzött forrásból, eredeti élőhelyükről származó gyógynövényt tartalmazó Big Star terméket tartja a kezében
Rendszeresen jelentkezik a hazai igényekre építő újdonságokkal, fejlesztésekkel.
Idei tavaszi programja a természetes diéta,- és tisztítókúra jegyében zajlik, melyben
segítenek a PAI YOU GOU, Balerina és Sellő fogyasztó teák.
Termékei megtalálhatóak a nagyobb gyógynövényboltokban és természetesen a
webáruházukban is. A Zöld Újság olvasói pedig 10% kedvezményben részesülnek egészen 2018. április 30-ig MINDEN webáruházas vásárlás során, amennyiben
a „ZÖLD” kódot feltüntetik a kuponbeváltás opciónál.

Elérhetőségek:
www.bigstar.hu
www.facebook.com/bigstar.hu/
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Fűben-fában

Vissza a természethez!
Maria Treben nyomában...

A természet értékeinek védelme mostanában aktuálisabb feladat, mint valaha. Sok ember számára ez az irányzat
a tudományos kutatás, a technológiai fejlődés és fogyasztói társadalmunk
gyors változásának sebességére adott
válasz. Régi hagyományokat fedezünk
fel újra, és olyan embereket becsülünk,
akiknek megvan az a képessége, hogy
a tapasztalatoknak és a régi hagyományoknak új, időszerű értelmet adjanak.
A természet és a gyógynövénytan értékeinek egyik kiemelt szóvivője bizonyosan Maria Treben.
„Abban az időben, amikor az ember
mindjobban eltávolodik a természettől - tehát lényegében természetellenes életet él -,
a régi gyógyfüvekhez kell visszafordulni.” vallotta Maria Treben.
Istenbe és a természet erejébe vetett
hite végigkísérte egész életét:
„Aki a természet gyógyító erejét elutasítja, és a hithez vezető utat nem képes megtalálni, véleményem szerint az összes elkép-

Maria Treben mélyen hívő keresztény
volt, aki hitte, hogy a természet gyógyító ereje, mint Isten patikája hivatott az
emberiség javát szolgálni.

zelhető életút közül a legnehezebbre szánta
el magát. Az isteni kegyelem e két hatalmas
támasza ugyanis mindenkinek rendelkezésére áll, de mindegyikünknek magának kell
eldöntenie, hogyan éli le saját életét!“
Tanítása szerint már azzal nagy szolgálatot teszünk egészségünknek, ha ves�szük a fáradtságot és magunk indulunk
útnak megkeresni az Isten kertjében termő gyógynövényeket. Ilyenkor a szabad
levegőn mozgunk, távol a zsúfolt utcák
forgatagától, és némi idő elteltével érezhetjük a friss levegőn végzett séta szervezetünkre gyakorolt jótékony hatásait.
De nemcsak a természethez visszavezető utat szorgalmazta a modern kor emberének, hanem környezetünk megóvásának, illetve védelmének fontosságára is
kiemelt hangsúlyt fektetett:
„Kíméljük környezetünket, ne terheljük a
szükségesnél több háziszeméttel, ne vásároljunk olyan háztartási vegyianyagokat és
egyéb termékeket, amelyek a környezet tisztaságát veszélyeztetik. Ha így gondolkodunk és
cselekszünk, akkor még van esély arra, hogy
Földünkön nem szűnik meg az élet. Ha nem
győz a józan ész, akkor elkerülhetetlen az élővilág pusztulása ezen a bolygón, akkor az emberek szorongó félelme, elbizonytalanodása
egyre nő, a lelkeket nyomasztó teher elviselhetetlenné válik. Aki elveszíti lelki egyensúlyát,
az védtelen a testi betegségek ellen.”
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Maria Treben már kora gyermekkorától fogva a gyógynövények társaságában nőtt fel. Aki ismeri az Egészség Isten patikájából című nagysikerű művét
illetve ismeri Treben asszony munkásságát, annak valószínűleg a svédkeserű
sem ismeretlen.
„A kis svédkeserű igazi életelixír, egészségünk nélkülözhetetlen védelmezője,
amelynek egyetlen házigyógyszertárból
sem szabadna hiányoznia.”
Könyveiben részletesen leírja tanácsait, javaslatait az egészség megőrzésére,
a betegségek megelőzésére. Egészségre
és betegségre vonatkozó gyógynövény
ismeretei, tanácsai, valamint a gyógyfüvekkel való tapasztalatai útmutatója és
segítsége volt számtalan betegségben
szenvedő embernek.
Tudásának, tapasztalatának átadását
életfeladatának tekintette és egészen
1987-ig tartott előadásokat.

Tudjon meg többet Maria Treben
munkásságáról és ismerkedjen meg az
eredeti Maria Treben termékcsaláddal
a www.mariatrebenpatikaja.hu
oldalon.

Fűben-fában

Elhízás, túlsúly és cukorbetegség
Hogyan segíthet a modern mikoterápia? (3. rész.)
Előző cikkeinkben a túlsúly, az elhízás és a cukorbaj által okozott ártalmakat vettük górcső alá. Bemutattuk, hogy az
emberi szervezet egészére, a szervekre, sejtekre, sőt a sejtalkotó molekulákra is micsoda „molekuláris veszélyt” hordoznak ezek az állapotok. Jelen cikkünkben „a koleszterin szinttel” (tudományosan: vér lipid profil), és a mandulagomba (Agaricus blazei Murill.) valamint a bokrosgomba (Grifola frondosa Dicks.) hatóanyagainak – az említett ártalmakat csökkentő – hatásaival foglalkozunk.
A vérben található lipidek természetén keresztül belátható a „magas koleszterinszint”
(azaz hiperkoleszterinaemia, hiperlipidémia,
diszlipidémia, stb.) veszélye.
Biológiai értelemben a „lipid” szó a „vízben nem
oldódó” azaz a zsíroldékony összetevőkre használt
gyűjtőfogalom. Tagjai az energiaforrásként szolgáló
zsírsavak, strukturális szerepet betöltő membrán-darabok (foszfolipidek), stb. Számos lipid (pl. a koleszterin is, lásd alább) speciális fehérjékkel kapcsolódva
képes a vérben oldott állapotban maradni – ha egészséges mennyiségben és arányban van jelen minden
lényeges összetevő.

De vajon mi a koleszterin? Mi a biológiai
szerepe? Ténylegesen mennyire veszélyes
a megemelkedett szintje?
A koleszterin egy szteránvázas molekula, ami
a sejthártyák mechanikai stabilizálásában, azaz a
„merevítésében” vesz részt, továbbá (többek közt)
fontos, élettani szabályozáshoz szükséges, hormonok elő-anyaga.
A lipoprotein egy a vérben lévő „koleszterinszállító” részecske, ami még fehérjéket (és triglicerideket)
is tartalmaz, változó mennyiségben. A nagy sűrűségű lipoprotein „High Density Lipoprotein” (HDL)
nagyobb mennyiségű fehérjét, míg az alacsony sűrűségű lipoprotein „Low Density Lipoprotein” (LDL)
több koleszterint tartalmaz.

Nem hiába nevezik a HDL-t „jó koleszterinnek” és a LDL-t pedig „rossz koleszterinnek” - hiszen a HDL fehérjéi a zsíroldékony
anyagok érfalakra tapadásától védenek
– méghozzá a mennyiségükkel arányosan!
A 200 mg/dl tömegkoncentráció alatti összes koleszterin tartalmú lipid esetén (amennyiben nincs más

betegség, pl. elhízás, cukorbaj) és ha a HDL 40 mg/dl
feletti – akkor nem nő az érelmeszesedés kockázata.
240 mg/dl összes vérzsír paraméter érték felett azonban - még más betegségek nélkül is - fokozott az érelmeszesedés kockázata – ezért gyógyszeres beavatkozásra és/vagy életmód váltásra van szükség!

Hiperlipidémia esetén kb. 12 gramm
fölötti „zsíros anyag” kering a vérben – és
csak „hajszálon múlik”, hogy mikor kezd el
kicsapódni, majd ereket elzárni! Pontosabban csak idő kérdése... És más tényezők,
például gyulladások, érfal (endothel) sérülések, stb. csak tovább fokozzák a veszélyt.
(A cukorbetegség szintén több molekuláris mechanizmussal is növeli a gyulladásos
és szabadgyökös ártalmakat, lásd az előző
cikkben.)
Ha az érfalon kiválik egy lipid komponens, az
érintett területen gyulladásos jelátviteli láncokat aktivál (lásd előző cikksorozatunkban). Ez falósejteket
(makrofágokat) „vonz oda”, amik - ebben az esetben
- több kárt okoznak, mint hasznot! Ugyanis ezek - az
érfalak tisztítása helyett - még eszkalálják is a gyulladásos folyamatokat – és így további lipidek letapadását segítik elő!

Végső soron így alakul ki az érelmeszesedés (atherosclerosis). Ez miatt van, hogy a
keringési betegségek a vezető halálok: Az
emberi életek kb. felét veszik el!
Szerencsére azonban a mandulagomba
és a bokrosgomba összetevői közt számos
(főleg a béta-glükánok, és azok poli- és
monoszacharid komponensei) - változatos
hatásmechanizmusokkal - hiperlipidaemia
ellenes, valamint glükóz metabolizmust tá-
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mogató – tehát vércukorszintet csökkentő
hatású.
Hiperkoleszterinémiás patkányokban a mandulagomba etetése javította a vér-lipid paramétereket,
továbbá a 30-50 kDa molekulasúlyú béta-glükánjai –
már 200 mg/ttkg-os dózisban is – vércukorszint csökkentő hatásúak a streptozotocin (STZ) indukált cukorbeteg patkány modellen vizsgálva. Ez utóbbihoz
izoflavonoid tartalma is hozzájárul, míg fenolos vegyületei gyulladást csökkentők és szabadgyök fogók.
A bokrosgomba poliszacharidjai (GFP) HepG2
sejtvonalon inzulin receptor protein (IRP) aktiválásával a sejtmembránban növelte a foszforilált
AktSer473 másodlagos jelátvivő jelenlétét, ami gátolta a glikogén-szintáz kinázt (GSK). Ez konzekvensen
stimulálta az intracelluláris glikogén szintézisét, ami
elősegítette a glükóz felvételét a sejtbe (az inzulin-rezisztencia ellenére is).

Végül, jelen cikksorozatunk következtetésével egybehangzóan kijelenthetjük,
hogy mindkét gombafaj hasznos anyagainak a jótékony hatásaira utalnak klinikai
vizsgálatok – a népgyógyászati tapasztalatok, sejttenyészetes-, valamint állatkísérletes eredményeket
mintegy megkoronázva.
Összeállította:
Dr. Budán Ferenc
egészségügyi
szakértő
www.najaforest.hu
info@najaforest.hu

Bőrápolás

A legújabb sláger:
Rózsaszín agyag egy szuperhatékony
koreai maszkban dolgozik a szép bőrért
Sokan vágynak tökéletesen feszes, szuperpuha, telt, selymes tapintású
és finoman sima bőrre. Akinek nincs ilyen bőre, az pontosan tudja, hogy
milyen jó, amikor az arc természetesen a legjobb formájában van.

Sokat teszünk azért, hogy megtaláljuk
a leghatékonyabb megoldást. Keressük a
legjobb krémeket, szérumokat, esszenciákat. Mindez a koreai bőrápolásra duplán
igaz.

Miért olyan hatékony
a koreai bőrápolás?

Koreában a szép bőr alapvető elvárás.
Amíg Európában a sminkre hagyatkozva
igyekszünk korrigálni a bőrhibákat, így
kiemelve a szépségünket, addig Koreában
a bőrápoláson van a hangsúly. Az arc legyen természetesen is szép, és az öregedés bőrre kifejtett hatását toljuk annyira
későre és minimálisra, amennyire csak
lehet. Ezért csak a legjobb kozmetikumok
maradnak, és a bőrápolási rutin nem csak
több lépéses, ugyanakkor építhető, azaz
mindig a bőr aktuális igényei szerint áll
éppen össze. Ebben pedig nagy szerepe
van a fátyolmaszkoknak.

Miért jó
fátyolmaszkot használni?

A fátyolmaszk hatóanyaggal átitatott
anyag, ami befedi az arcot vagy annak
egy részét. Ez azért is olyan hatékony,
mert nem hagyja a maszkban lévő nedvességet elpárologni a bőrről, így a hatóidő alatt több nedvesség tud hasznosulni. És megfelelő hidratálás nélkül nincs
szépségápolás.
A fátyolmaszkok másik nagy előnye az,
hogy enyhe nyomást fejtenek ki a bőrre,
ezzel is segítve az értékes hatóanyagok
mélyebb és teljesebb hasznosulását.

Mitől lett olyan népszerű,
és mi az a rózsaszín agyag?

A rózsaszín agyag sok fronton szépíti a
bőrt. Szuper felszívó hatásának eredmé-

nyeképpen megköti a szennyeződéseket, a faggyút és a port. A bőr kitisztul, fellégezik és tisztul.
A pórusok nem csak mélyen tisztulnak,
de össze is húzódnak. A bőr felszíne simábbá, üdébbé és tisztábbá válik.
Ez a vulkáni agyag ugyanakkor hidratáló, bőrfeszesítő tulajdonságokkal is bír.
Javítja a bőr textúráját kisimítja a finom
barázdákat.
Ez a természetes alapanyag gyorsan a
figyelem középpontjába került, és pont
ezek miatt a tulajdonságai miatt készülnek maszkok belőle.

Hogyan hozzuk ki a lehető
legtöbbet a rózsaszín agyagos
maszkból?

A So Natural a koreai fátyolmaszkot, a
rózsaszín agyagot és más természetes,
hidratáló és bőrtápláló hatóanyagokat
ideálisan kombinálta, hogy amikor leves�szük a maszkot, a bőr fiatalosan friss, feszes és sima lehessen mind szemre, mind
pedig tapintásra.
A hatása elnyújtott, a bőr selymessége,
a szűkebb pórusok, a mitesszerek és pattanások hiánya még jó ideig megmarad.
A legtöbb fátyolmaszk ideális hatóideje
15-20 perc, de a So Natural Méregtelenítő
és Póruskezelő Pink Agyagmaszk 45-50
perce igazán látványos változásokat képes elérni. Minden percben a bőrért dolgozik.
Abban is különbözik a szokványos fátyolmaszkoktól, hogy 3 rétegű. A maszk
két részből, egy felső és egy alsó részből
áll, hogy jobban illeszkedhessen az arcra.
Ez azért is fontos, mert a hatóidő végére
a maszk megszárad, és amikor levesszük,
nem csak azokat a mérgeket, szennyeződést, port és felesleges faggyút távolítjuk el

14

vele, amit összegyűjtött, de az elhalt hámsejteket is. A bőr természetesen újul meg.

Különösen ajánljuk azoknak:

• akik fontos eseményre készülnek és szeretnének a lehető legjobb formában lenni,
• akik sok stressznek vannak kitéve,
• akik fáradtak és kimerültek,
• akik nem tudnak eléggé odafigyelni a táplálkozásra, és ez a bőrükön is meglátszik,
• akiknek a bőre megereszkedett,
• mitesszerektől vagy pattanásoktól szenvednek,
• akiknek a bőre elvesztette az egyensúlyát,
• akiknek az arca fénytelen,
• akik simább, selymesebb bőrt szeretnének,
• akiknek a pórusaik túl tágak,
• akik méregteleníteni szeretnék a bőrüket,
• akiknek a bőre extra táplálásra vágyik.

Miért bízunk annyira ebben
a maszkban?

Ahányszor Koreában járunk, keressük
azokat az újdonságokat, amiknek látványos változást hozhatnak, ugyanakkor
természetesek és biztonságosak. Ezt a
maszkot egy ikerpáron tesztelve nézhettük meg. Egyikük reggel „csak” a maszkot
használta, míg az ikerpár másik tagja a
teljes bőrápolási rutint és sminket. Melyikük volt szebb és ragyogóbb, amikor
megérkezett? Természetesen az, aki ezzel
a maszkkal készült.
Mindig érdemes tartani egyet otthon,
ha bármi történik, felkészültek lehessünk!
Megvásárolható: www.bbkrem.hu vagy
www.ambroziakozmetikum.hu
oldalakon. Tel. 76/508-760

Életmód

Két összetevőtől függ a kávé érrendszerre
gyakorolt hatása
Elterjedt nézet, hogy a kávéfogyasztás nem javasolt azoknak, akik
magas vérnyomással küzdenek. Jó hír azonban, hogy japán kutatók szerint ezt nem lehet ilyen egyszerűen kijelenteni: a kávé érrendszerre gyakorolt hatása ugyanis valószínűleg attól függ, hogy
milyen a kávé vegyi összetétele.

Ellentmondásos eredmények
A European Journal of Nutrition folyóiratban nemrég megjelent tanulmány rámutatott, hogy korábbi kutatások, amik
a kávéivás és az endoteliális diszfunkció
(az érfal legbelső rétegének károsodása),
valamint a szív- és érrendszeri zavarok
kialakulásának összefüggéseit vizsgálták,
sokszor egymásnak ellentmondó eredményekkel zárultak.
A Hiroshima Egyetem kutatói szerint a
vizsgálati eredmények ellentmondásosságát a kávéban található klorogénsav
(polifenol) és hidrokinon eltérő mennyisége okozhatja.

„Megfigyeléseink szerint a magas
klorogénsav és alacsony hidrokinon tartalmú kávé jelentősen javította az étkezés
utáni endoteliális funkciókat” − mondta
el a kutatás vezetője, Yukihito Higashi.

Ezzel szemben sem a magas klorogénsav és magas
hidrokinon koncentrátumú,
sem a placebo kávé nem volt
hatással az érfal működésére. A japán professzorok azt
is megállapították, hogy a vér
klorogénsav tartalmának változása 2 órával a kávéfogyasztás után az artériák kóros szűkületére is kedvezően hatott.

Az összetevőkön múlik
A kávé egy komplex vegyület, megan�nyi összetevővel, változatos arányban.
Korábbi kutatások már valószínűsítették
a klorogénsav vérnyomáscsökkentő hatását, illetve hogy támogatja az érfalak
egészségét, ugyanakkor állatokon végzett kísérletek időnként megcáfolták ezeket a felfedezéseket.

„Elterjedt felfogás, hogy a kávé megemeli a vérnyomást a koffeintartalmának köszönhetően. Klinikai kutatások
azonban azt mutatják, hogy a magas
klorogénsav- és alacsony hidrokinon
tartalmú kávé elősegítheti a vérnyomás
csökkenését enyhe fokú hipertónia (magasvérnyomás-betegség) esetén”
- magyarázták a kutatók.
Tehát a kávéfogyasztás előnyös vagy
káros hatása az endoteliális funkcióra és a
vérnyomásra többek kötött attól is függ,
hogyan készítik a kávét. Azt például érdemes figyelembe venni, hogy a pörkölés
csökkenti a klorogénsav-tartalmat, és növeli a hidrokinon szintet.
A kávéfogyasztás hosszútávú hatásait a
japán professzorok szerint még vizsgálni
kell, mivel a jelen kutatás 32 alanyon elvégzett, 7 napos periódusa csak a rövid
távú hatásokat volt hivatott mérni.

Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu
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Fűben-fában

A 2018-as év gyógynövénye

A levendulát mindenki ismeri
Az egyik legnépszerűbb gyógynövényünk a levendula, és nem ok nélkül. Már az ókorban is ismerték, bár akkor elsősorban külsőleg használták illatosítóként, vagy szépítő-nyugtató fürdőadalékként. Napjainkban összesen 21 fajtát tartanak számon belőle, de a keresztezések száma meghaladja a százat is. Ennek a sokoldalú növények a gyógyhatása a leveleiben és virágos száraiban rejlik. Nézzük, mivel érdemelte ki, hogy megválasztották a 2018-as év gyógynövényének!
A levendula évelő, aromás növény és
gyönyörű lila virágaival a díszkertekben is
megállja a helyét. Érdemes sűrűn metszeni, de nem szabad a fás szárig visszavágni,
mert könnyen kiszáradhat. Különösebben
nem igényes, legjobban a félárnyékos helyet kedveli.

Gyógynövényként sokoldalúan
felhasználható:
• A levendula illóolaja belélegezve
megnyugtatja a stresszes, fáradt idegrendszert. Fürdővízbe adagolva ellazítja

az izmokat és csökkenti az ízületek gyulladásait.
• Migrén, görcsös fejfájás esetén pár
csepp illóolajat tegyünk egy zsebkendőre, majd közelről, nagyokat sóhajtva lélegezzük be.
• Álmatlanság eseten pár csepp illóolaj
a párnán, vagy szárított levendulával töltött illatzsák az ágy felett elősegíti a nyugodt éjszakai pihenést.
• A levendulaolaj kiváló fertőtlenítő és
sebgyógyító szer, és a rovarcsípések okozta kellemetlen tüneteket is enyhíti.
• Bőrbe dörzsölve felpezsdíti a vérke-

16

ringést és élénkít is. Emellett enyhíti a
reuma okozta panaszokat és az izomfájdalmakat.
• Kutatások igazolják, hogy a levendulás inhaláció jelentősen képes szinte
minden menstruációs tünetet enyhíteni,
kiváltképpen a görcsös alhasi fájdalmat, a
fejfájást, az ingerlékenységet és a hőhullámokat.
• A levendula tea szintén görcsoldó és
fertőtlenítő hatású. Emellett nyugtat, csillapítja a fejfájást. Enyhíti a gyomor és bélpanaszokat, megszünteti a szélgörcsöt is.
• Az ízesítetlen levendula teával vég-

Fűben-fában
zett gargalizálás enyhíti a torokfájást és a
köhögést.
A levendula felnőtteknél biztonságosan
alkalmazható, jelenleg nincsenek ismert
ellenjavallatai, mellékhatásai (nagyon ritkán allergia előfordulhat), továbbá nem
lép kölcsönhatásba más gyógyszerekkel.

Próbáljunk ki valami különlegeset!

Levendula, mint fűszer
Próbáljuk ki bátran a konyhában is a
levendulát, hiszen például a provance-i
húsételek, desszertek elmaradhatatlan
fűszere.
Jellemzően grillezett halak és húsok
ízesítője, de kerül belőle zöldséges ragukba, salátákba és szószokba. Édességeknek, főleg krémeknek, dzsemeknek,
barackos desszerteknek kellemes aromát
kölcsönöz.
Levendulasó készítéséhez 30 dkg tengeri sóhoz 2-2 evőkanál szárított rozmaringot és levendulát keverünk. Ez húsételkehez, kelt tésztákhoz, és mediterrán
ételkehez, pl. pizzához is használható.
Sütemények, fagylaltok, üdítő italok
vagy gyümölcslekvárok ízesítéséhez legegyszerűbben úgy használhatjuk, ha levendulás cukrot készítünk. Ehhez ½ kg
fehér vagy barna cukorba 5 evőkanál szárított vagy 7 evőkanál frissen szedett és
aprított levendulavirágot keverünk, majd
jól lezárva 4 hétig érleljük, hogy a cukor
átvegye a virágok aromáját.

A levendulaolaj
egyéb felhasználása:
Mivel kiváló fertőtlenítő, sokoldalúan
lehet alkalmazni a háztartásban.
• A penészes falakat 1 dl vízben feloldott 30 csepp levendulaolajjal töröljük
át, az ablakkeretekre töményen is alkalmazhatjuk.
• 1 liter vízben feloldott 10 csepp levendulaolaj és 10 csepp citrom vagy narancsolaj szórófejes flakonba töltve kiváló
levegőfertőtlenítő. Betegek szobájában,
fürdőszobában WC-ben is alkalmazhatjuk.
• Ruhák fertőtlenítésére a mosószer
mellé adagoljunk 20 csepp levendula
olajat.
• A szárított levendulával töltött textil
zsákocska nem csak a ruhásszekrényből
tartja távol a molyokat, de a fűszereket,
lisztet, rizst is megvédi a kártevőktől.
• A fabútorok szép fényt kapnak, ha bútorápoló helyett 1 dl vízben feloldott 10
csepp levendulaolajjal tisztítjuk.

Levendulás keksz:
A magyar konyhában kicsit szokatlan a levendula, mint fűszer, pedig érdemes kipróbálni. Az alábbi recept egy könnyen elkészíthető, különleges zamatú
sütemény, ami garantáltan a család kedvence lesz.
Hozzávalók:
10 dkg g vaj vagy margarin
10 dkg cukor
1 tojás
20 dkg liszt
1 csomag vaníliás cukor
3 evőkanál szárított levendula
Elkészítés:
A vajat keverjük habosra a cukorral, majd adjuk hozzá a tojást és a vaníliás cukrot.
A lisztet keverjük össze a levendulával, apránként adagoljuk a vajhoz, és alaposan
gyúrjuk össze.
Ha a tészta keményre összeállt formázzunk belőle egy kb. 5 cm átmérőjű hengert.
Csomagoljuk celofánba és tegyük a hűtőbe egy órára. (Ha nem megy a formázás, túl
lágy a tészta, akkor egy kis lisztet adjunk még hozzá, ha viszont nagyon morzsálódik,
egy kanál olvasztott vajjal gyúrjuk tovább.)
A hűtőből kivéve csomagoljuk ki, tegyük vágódeszkára és egy centi vastag szeleteket vágjunk belőle. Sütőpapírral kibélelt tepsiben 180 fokon süssük 15 percig.
Sütés előtt megszórhatjuk a tetejét kevés kristálycukorral is.
A kihült keksz nagyon omlós, különlegesen zamatos lesz. Jól záródó edényben
hetekig eltartható.
Tipp:
Ha két kekszet összefordítunk, megtölthetjük a kedvenc vajas krémünkkel, lekvárral, vagy bármilyen pudinggal is.
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Gondolkodó
Kibédi Péterfi Károly „Filozófusok
és a filozófia története” című művét
szoktam „üres” időmben lapozgatni. El-elmélázok azon, hogy a könyvében átfogott időszakban (kr. e
1250-től kr. u. 550-ig) mily sok filozófus mennyi „jót, tanulságosat és
rengeteg igazságot” mondott ki.
Közben kitalálták a demokráciát
is, igaz, alap a rabszolgatartó társadalmi berendezkedés volt. Anélkül, hogy ezt a kényes témát kiveséznénk - azaz megvizsgálnánk
azt, hogy ez a kérdés hogyan néz ki
ma -, tisztában kell lennünk azzal,
hogy az ókori rabszolgákat elsősorban a háztartásokban, a mezőgazdaságban és az ércbányákban
foglalkoztatták.

Forgácsok...
nemes fából...
fontos tény: a pénz, a vagyon egy adott
összeg felett már hatalom!
Csak a példa kedvéért: „Ausztriában a
lakosság leggazdagabb egytizede az összes
vagyon kétharmadát birtokolja. A tíz leggazdagabb család javai 67 milliárd eurót
tesznek ki és ötmilliárd euróval gyarapodtak egy év alatt, ami háromszor gyorsabb,
mint az osztrák gazdaság növekedése volt
tavaly. Ausztriában, Németországban és
Svájcban együttvéve a lakosság egy százaléka birtokolja az összes magánvagyon
egyharmadát. A tíz leggazdagabb német
108, a tíz leggazdagabb svájci 75,6 milliárd
euró feletti vagyonnal rendelkezik.”
http://www.origo.hu/gazdasag/20120607minden-szazadik-becsi-milliomos.html

A spártai Khilón

Lehet vitatkozni azon, hogy most a régmúlt újraértékelése és a tankönyvek átírása során szeretjük vagy nem szeretjük
a „rabszolga” kifejezést. Megállapítható,
hogy ahol „nem voltak rabszolgák”, ott is
megtalálható egy olyan társadalmi réteg,
akinek a munkáját úgy sajátítják ki, mintha rabszolga lenne. „Azt mondják, hogy
a szabadok lenézték a munkát, és csak a
rabszolgák dolgoztak.” Azt is megállapíthatjuk, hogy a jelenkori „demokrácia”
mintha magával hozta volna a rabszolgatartó társadalmak jellemzőit: a tömegek
kiszolgáltatottságát és a vagyon kevesek
kezében való felhalmozódását. S itt egy

Íme Kibédi Péter Károly írásrészlete
Khilonról:
„Chilon lacedémoni vólt. Testvérének,
ki azon méltatlankodik vala, hogy nem lehetett Felvigyázó, (ephorus) mely hivatalt
ő már viselt vala, ezt mondá. Én tudom
tűrni a megbántásokat, de te nem. - Kérdetvén Esopustól: Mit mívelne Jupitert az
égben? Így felelt: A kevélyeket megalázza,
és az alázatosokat felemeli. Továbbá ezeket
mondta: Nehéz dolog a titkokat elhalgatni,
az üres időt jól használni, a méltatlanságokat elszenvedni. Nyelvünket mindég ugyan,
de főképpen a vendégségben tartóztassuk meg, és ne engedjük, hogy megelőzze
az értelmet. Másokat ne rágalmazzunk,
külömben magunkról is olyakat hallunk,
amiket nem szeretünk. Barátinkat inkább
szerencsétlen, mint szerentsés sorsokban

18

keressük fel. A vénséget tartsuk tiszteletben.
Jobb a kár a rút nyereségnél, mert amaz
tsak egyszer okoz kedvetlenséget, ez pedig mindenkor. A hatalmasnak szelidnek
kell lenni, hogy inkább tiszteletnek, mint a
rettegésnek tárgya légyen. A haragot meggyőzni kell. Lehetleneket nem kell kívánni. A
törvényeknek engedelmeskedni kell. Megértvén, hogy fija az olympiai játékokban,
mint győzedelmes, megkoszorúztatott,
azon való rendkivüli örömében hírtelen halállal halt meg.”
S nézzük ezt meg mai szemmel. Khilón
a „hét görög bölcs” egyike, a hagyomány
szerint Spárta ephorosza, főfelügyelője
volt Kr. e. 556-ban. Az ephoroszok voltak
illetékesek a polgári perekben, az adózási
ügyekben, a naptár ügyeiben, a külügyekben és a fiatalok képzésében. A ma ismert
spártai szellemnek a meghonosítását
illetve megalkotását is, és a katonai szellem megerősítését is neki tulajdonítják.
Az un. „spártai szellem” főbb jellemzői: a
gyermekek 7 éves korukig a családnál, ezt
követően az állam felügyelete alatt nevelkedtek, ahol a képzés magába foglalta a
testedzést, gimnasztikát, táncot, meztelen gyakorlatozásokat is azért, hogy kihangsúlyozzák az emberi test szépségét.
Ez az oktatás a lányokra is kiterjedt, ők is
meztelenül gyakoroltak, de nem vehettek
részt az olimpiai játékokon. A képzés 20
éves korban ért véget. A zenei és irodalmi
oktatásra nem fordítottak figyelmet. Így a
spártaiak az ókori világ legjobb harcosai
lettek.

Gondolkodó
Visszatérve a békésebb vizekre, lássuk
a neki tulajdonított mondásokat, mai formájukban:
„Ne mondj rosszat a holtakról!”
„Tiszteld az öregkort!”
„Inkább a büntetés, mint a szégyenteljes
nyereség: az első fájdalmas, de csak egyszer, a másik egész életre az.”
„Ne nevesd ki a szerencsétlen embert!”
„Ha erős vagy, légy irgalmas, hogy szomszédjaid inkább tiszteljenek, mint féljenek
tőled.”
„Tanuld meg saját házadat irányítani!”
„Ne hagyd, hogy a nyelved túlszárnyalja értelmedet!”
„Tartsd kordában dühödet!”
„Ne utasítsd el a jóslatokat!” „Ne kívánj lehetetlent!”
„Ne siesd el utadat!”
„Engedelmeskedj a törvényeknek!”
Van miből tanulnunk, és sok mindent érdemes betartani, ma is!
Barátsággal,
Erdei István

Az ókori Spárta

ÉRDEKES

Ez a világ legmérgezőbb növénye! Minden része halálos lehet...
A fák környékét a helyiek alaposan
kitáblázzák, hogy figyelmeztessék a
veszélyre az arra járókat.
A manchineel fa a kutyatejfélék családjába tartozik. Az Egyesült Államokban,
a Karib-térségben és a Bahama-szigeteken honos. Minden része erősen toxikus.
A fa által termelt mérgek összes fajtáját
máig sem sikerült azonosítani. Termését a
„halál kicsi almájának” nevezték el a spanyol hódítók, ami nem véletlen, hiszen a
manchineel fát világ egyik legmérgezőbb
növényének tartják.
Termése leginkább almára hasonlít.
Azok, akik megkóstolták a fa gyümölcsét
először bizsergést éreztek a nyelvükön,
majd egyre nagyobb lett a fájdalom. Két
óra elteltével már nyelni sem tudtak és
rendkívüli kínok között szabályosan megfulladtak. Egy-két falat elég a halálhoz
belőle
A fa tejszerű nedvet termel, amelyből
egyetlen bőrre kerülő csepp is súlyos sérülést, bőrgyulladást vagy duzzanatot
okoz. A karibi szigetek bennszülöttjei a fa
nedvét nyílméregként használták.

Ha esőben a fa alá áll az ember, az esőcseppekben feloldódva ráesik a fa mérgező nedve, ami úgy égeti a bőrét, mint a
sav. Párás időben elég rövid ideig a fa közelében álldogálni a rosszulléthez, amit a
belélegzett méreganyagok okoznak.
Emellett a fa leveleivel sem árt óvatosan bánni, mivel azok is toxikus anyagokat tartalmaznak.
A fa még a saját halálát is képes meg-
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bosszulni, hiszen nem szabad meggyújtani, mert a füstje a legjobb esetben is
„csak” vakságot, nagyobb mennyiségben
belélegezve súlyos agykárosodást vagy
halált okoz.
A manchineel fa azért nem minden
élőlényre jelent veszélyt. A fekete tüskésfarkú iguana ugyanis a fán él, immunis a
fa méregkoktéljára, megeszi a halál kicsi
almáját, és segít a szaporodásában.

Fűben-fában

20

Életmód

A bélrendszer egyensúlyáért, a fogyókúra
támogatására: indiai útifű maghéj
A rengeteg pozitív hatással
rendelkező útifűmag - más néven:
Psyllium Husk, Plantago Ovata
- Nyugat-Ázsiában és Indiában
őshonos egynyári növény,
melynek a magját és a magburkát
leggyakrabban gyógyászati
célokra használják.
Kúraszerű fogyasztása jelentős
mértékben hozzájárul az emésztési
folyamatok gyorsításához és
csökkenti az éhségérzetet.
85 százalékos rosttartalma
révén tisztítja a bélrendszert,
közreműködésével helyreáll a
bélflóra, így az immunrendszer
egésze erősödik.
Ha az ember bélműködése nem megfelelő, a tápanyagok, vitaminok, nyomelemek
nem szívódnak fel, nem kerülnek a szervezetbe, különféle hiányállapotokat okozva.
A tápanyagok, vitaminok nem megfelelő
felszívódása eredményezi a kedvező feltételt a kóros gombák, baktériumok elszaporodásához. Mindezeknek hiánytünetek,
hasi feszülések és görcsök, következményes
keringési zavarok, székletzavarok lesznek a
következményei.

Az útifű maghéj fő tulajdonságai:
• magas rosttartalmának köszönhetően
elősegítheti a fogyókúrát, mert egyrészt hamar eltelíti a gyomrot, ezáltal csökkenti az
éhségérzetet. Másrészt pedig a gyomor kiürülését késlelteti, fogyasztása után később
jelentkezik éhségérzet.
• hozzájárul az emésztési folyamatok
gyorsításához: a rostok megszívják magukat vízzel, zselés állagúvá válnak és így
végeznek kíméletes tisztítást a beleken keresztül haladva- megnyugtatják a nyálkahártyát és nem szívódnak fel.
• segít megszabadulni a bélfalakon felhalmozódott salakanyagoktól: ebből kifolyó-

lag beindítja a fogyást.
• tisztító tulajdonságának köszönhetően
a szervezetbe bevitt ásványi anyagok, vitaminok könnyebben felszívódnak
• megszünteti a székrekedést: az akár tízszeresére duzzadt, zselés anyag nyomást
gyakorol a bélfalra, ezáltal segíti a bélmozgást
• megszünteti a hasmenést is: magas rosttartalmának köszönhető az is, hogy a belekben lévő felesleges vizet magába szívja.
Tehát az útifű maghéj nem okoz székrekedést vagy hasmenést, a növény
használata optimális egyensúlyt eredményez!
Az Ayurveda gyógyászat több mint 3000
éve használja ezt a különleges útifüvet a
rendszeres, normális anyagcsere biztosítására.
A Dabur Natur Care* Duplán őrölt,
eredeti útifű maghéj kúraszerű alkalmazása javallott a bélműködés szabályozására, székrekedés és aranyér-megbetegedés
valamint irritábilis bélszindróma esetén.
Székletsűrűség-fokozó hatása miatt hasmenés esetén is hatékony. Várandós anyák és
gyermekek is biztonságosan alkalmazhatják, mivel semmilyen mellékhatása nincs
és használatával a napi megfelelő rost bevitelét is biztosíthatjuk. A benne lévő rostok
teltségérzetet keltenek a gyomorban, így az
eredményes fogyókúra megfelelő kiegészí-
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tője is lehet. Alkalmazása során hozzászokás nem alakul ki, ezért tartósan is szedhető.
Számos receptet találhatunk, amelyekkel
sokrétűen illeszthetjük étrendünkbe az útifű maghéjat.
Alapjául szolgálhat palacsinta-, piskótatésztáknak, adhatjuk a reggeli müzlinkhez,
készíthetünk belőle pohárkrémeket.
*A kockázat és mellékhatások tekintetében
olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze orvosát, gyógyszerészét!
Bővebb információért látogassa meg
honlapjainkat:
www.eredetiutifumaghej.hu
www.garuda.hu www.ayurveda.hu

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

Bőrápolás

Fontos tudnivalók az érett bőr ápolásáról
40 éves kor felett a bőr fokozott törődést és gondoskodást igényel. Ez
véd meg minket a külső környezeti hatásoktól és a külvilágtól, ezért,
ha eddigi életünk során nem is,
most biztosan kulcsszerepet kap a
bőrápolás.
Az idő előrehaladtával bőrünk jelentős
szerkezeti átalakulásokon megy keresztül. A
kötőszövetek elvékonyodnak, csökken a fag�gyú- és verejtékmirigyek váladéktermelése,
tehát a bőr jelentős mennyiségű nedvességet veszít. Sokkal érzékenyebbé, kiszáradásra
hajlamossá válik, melyet alapos odafigyeléssel, mindennapi ápolással orvosolhatunk.
Az egészséges érett bőr ápolásának alapja
a nedvesség- és lipidtartalom egyensúlya, illetve a felszín megfelelő pH-értéke. Minderre
azért nagyon fontos figyelnünk, hogy megelőzzük a különböző bőrbetegségeket.
A száraz, elvékonyodott bőr egyik leggyakoribb tünete a viszketés, mely rendkívül kellemetlen érzés, és jelentősen megkeserítheti
mindennapijainkat. Egy megfelelően hidratáló hatású kozmetikum segítségével kezelhetjük a problémát, azonban érdemes olyan termékeket választanunk, melyek kíméletesen,
bevizsgált alapanyagok által védik bőrünket.
A természet adta sheavaj, mely szinte minden korosztály minden bőrproblémájára
jótékony hatással bír, az érett bőr megfelelő
táplálásáról is maximális odaadással gondoskodik.
Önmagában ez egy rendkívül zsíros állagú
vaj, mely szobahőmérsékleten szilárd, kézben
összedörzsölve viszont jól kenhető állagúvá
válik. Sokak számára túl sok gonddal jár a
100% tisztaságú sheavaj mindennapos használata - ez esetben érdemes olyan kozmetikumot választani, melyben más jótékony
alapanyagokkal elegyítve található meg az
összetevő.
Mindez azért is nagyon jó, mert a könnyebb
kezelhetőségnek köszönhetően egyrészt így
egyszerűbb a mindennapok szerves részévé tenni a testápolást, kihasználva egyúttal
a sheavaj pompás adottságait is. Másrészt,
bőrtípusunktól függően egyszerűbben kiválaszthatjuk a számunkra megfelelő kencét,
mellyel gyorsabb, célzottabb és hatékonyabb
eredményeket érhetünk el. Végül pedig ne

feledjük a sheavaj jellegzetes illatát sem,
ami szintén megosztja a véleményeket – a
többféle összetevőnek hála kiválaszthatjuk
kedvenc illatunkat, hogy ne csak testünket,
de akár az egész szobát finom illatfelhőbe
burkoljuk.
Sheavajas termékek között egyaránt válogathatunk tusfürdők és testápoló tejek közül
is, hogy a lehető legszélesebb körben megadhassuk bőrünknek a kellő törődést. Sokan
gondolnánk, hogy zsírosságából adódóan
a sheavaj a tusfürdőt rendkívül töménnyé,
nehéz állagúvá teszi, ám emiatt nem kell aggódnunk. Habár a kíméletes összetevőknek
hála kevésbé habzanak, mint az egyszerűbb,
hagyományos tusfürdők, bőrünkről maximális odaadással gondoskodnak, és még az
illatvariációk is fantasztikusak. Ebből kifolyólag a sheavajjal dúsított szappanok sem szárítják ki annyira a bőrt, mint klasszikus társaik.
Nem elhanyagolható a sheavaj egyik legkedveltebb funkciója, a ránctalanítás sem.
Arcunk bőrünk felületének egyik legérzékenyebb része, mely leginkább ki van téve
a környezeti hatásoknak. Így különösen
fontos számára a tápláló ápolás, a hidratálás, főleg érett bőr esetében, hiszen biztosítanunk kell bőrünk számára a megfelelő
nedvességutánpótlást. A kellemetlen viszketés és irritáció az arcbőrünkön nem csupán
kellemetlen lehet, hanem a bőr sérülékenységéből fakadóan könnyen láthatóvá is válik.
Ezen a területen tehát még jelentősebb a
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bőrápolás fontossága, napi több alkalommal.
A sheavaj természetadta hatékonyságát
még inkább fokozva a legjobb, ha arckrémünkben megtalálható a barna alga is. A két
szuper összetevő fúziójával egy remek elegy,
egy igazi jolly joker jön létre, melyet nemcsak
mi, de bőrünk is egyaránt rajongással fogad
majd. Az első ráncok a szem környékén kezdenek kialakulni, hiszen itt a legvékonyabb
és egyben legérzékenyebb arcbőrünk. Érdemes tehát itt kezdeni a ránctalanító kúrát.
A legtöbb arcápoló esetében specifikusan
beszerezhetjük a bőrtípusunknak megfelelő terméket – kombinált- és vegyes, illetve
száraz- és rendkívül száraz bőrre. Az éjszakai
krémek legtöbbszőr sűrűbb állagúak, mint a
nappali krémek. Ez azért fontos, mert éjszaka
regenerálódik legjobban az egész szervezetünk, így természetesen a bőrünk is, így biztosítani kell a lassú, hosszantartó beszívódási
időt.
Kezdje el már ma a bőrének kijáró törődést, és válogasson webshopunkban
pompás illatú tusfürdőink és testápolóink,
arcápolóink közül, vagy pedig látogasson el
üzletünkbe, és a varázslatról győződjön meg
személyesen is!

Institut Karité Hungary
1092 Budapest, Ráday utca 16.
Webshop: www.karite.hu

Egészség

A téli, influenzás időszakban aktuális téma immunrendszerünk erősítése.

Immunrendszerünk támogatása
Dr. M Prémium étrend-kiegészítőkkel
Az immunrendszer a szervezet védekező mechanizmusa, egy adott antigén hatására kialakuló, az esetleges fertőzés elleni védekezésben részt vevő sejtek, szövetek és szervek együttese. Ennek a szervrendszernek a működése az
immunitásban nyilvánul meg. Ennek a szónak jelentése: védettség, mentesség. (forrás: Wikipédia)
A stressz, az alkohol- és kávéfogyasztás, a dohányzás mind gyengítik immunrendszerünket. A rendszeres testmozgás,
alvás, pihenés jótékonyan támogatja szervezetünk védekező képességét, melynek
megfelelő működését étrend-kiegészítőkkel is támogathatjuk.
A Dr. M Prémium étrend-kiegészítő termékcsalád alábbi tagjai az immunrendszer erősítésében válhatnak hasznunkra:

Dr. M Prémium Liposzómás
C-vitamin
Általánosságban elmondható, hogy a
C-vitamin az egyik olyan alapvető vitamin,
ami elősegíti az immunrendszer normál
működését, a megfelelő vasfelszívódást,
antioxidáns hatású, emellett fontos szerepe van a csontok, az íny, a kötőszövetek
és a bőr felépítésében, továbbá számos
enzim működéséhez is nélkülözhetetlen.

megelőző kezelésére alkalmas. A homeopátiás gyakorlatban a növényi drogot
immunstimuláns és gyulladásgátló hatása miatt különböző eredetű fertőzéses
megbetegedések kezelésére használják.

Dr. M Prémium D3 –vitamin
2000NE
A D-vitamin bőrünkben a napsütés hatására aktivizálódik, de a téli hónapokban
a megcsappant D-vitamin tartalékunkat
étrend-kiegészítőként szedett tabletta
formájában lehet pótolni.
Dr. M Prémium Echinacea termékünk
komplex összetételű, az Echinacea-kivonat
hatását C-vitaminnal és speciális feketebors-kivonattal, Bioperine®-nel fokoztuk.
A liposzómás készítmények az adott
anyag köré „védőburkot vonnak”, így optimalizálva azok hasznosulását. A vizsgálatok szerint a liposzómás formulával a
C-vitamin sokkal nagyobb százalékban
hasznosul a szervezetben a normál C-vitaminhoz képest.

A termékek megvásárolhatók a
bioboltokban, patikákban, a Rossmann,
Interspar és Auchan üzleteiben.
Válassza Ön is a hazánkban gyártott megbízható
minőségű étrend-kiegészítőket!
További információért forduljon a forgalmazóhoz:

Dr. M Prémium Echinacea
A D3-vitamin az immunrendszer működésének támogatásán túl hozzájárul a
kalcium és a foszfor normál felszívódásához és az egészséges csontok fenntartásához is.

A bíbor kasvirágból, az Echinacea növényből nyert kivonat erősíti az immunrendszert, a szervezet védekező képességét. Enyhe, középsúlyos megfázás,
légúti és húgyúti fertőzés kiegészítő és
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Volmix Kft.
1146 Budapest, Thököly út.76.
Tel.: (1) 383-3252
www.volmix.hu, volmix@volmix.hu

Életmód
A legújabb kutatások során a tudósok felfigyeltek arra, hogy a növényekben lévő – a fertőzések elleni védekezésül termelt – hatóanyagnak
az emberi szervezetben ráksejtképződést gátló hatása van. Úgy pusztítja el a daganat sejtjeit, hogy közben az egészséges sejtek sértetlenek
maradnak. Ezeket az anyagokat szalvesztroloknak nevezték el. A szalvesztrolok keserű ízű anyagok, amelyek jelentős mennyiségben csak a
biotermelésű zöldségekben, gyógynövényekben és gyümölcsökben vannak jelen. Azok tehát, akik előnyben részesítik a (nem feldolgozott)
biotermékeket, valószínűleg nagyobb mértékben védettek a rák valamennyi típusa ellen, mint azok, akik az általában elérhető, vegyszerrel
kezelt termékeket választják.

Jobb a keserű?

– bevezető a szalvesztrolokhoz
Angliai kutatók, élükön Dan Burke professzorral, felfedezték, hogy az emberi rákos sejtekben létezik egy enzim, amely az
egészséges sejtekben nincs jelen és ez az
enzim azzal a különleges tulajdonsággal
rendelkezik, hogy szalvesztrolok hatására
méreganyagot hoz létre, ami a rákos sejt
halálához vezethet. Az egészséges sejtekre
nincs hatással

A kutatók a szalvesztrolok utáni kutatások közben érdekes felfedezést tettek:
a friss zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények és a feldolgozott élelmiszerek
szalvesztroltartalma roppant változó. A
hagyományos növénytermesztésben használatos gombaölő szerek például drasztikusan csökkentik a termesztett növények
szalvesztroltartalmát, ami nem csoda, hiszen ha a növény kívülről védelmet kap,
többé már nem lesz rá szüksége, hogy védekező anyagot termeljen. A vegyszerekkel kezelt növények viszont a növényvédőszerek
maradékai miatt rákkeltő anyagokat is
tartalmazhatnak. Az utóbbi 50–60 év folyamatos növényszelekciós és nemesítési
tevékenysége odáig vezetett, hogy azokat
a növényeket, amelyek természetes módon

gazdagok voltak szalvesztrolokban (és ezért
kevés permetezés mellett is jól megvoltak), ma
már alig termesztik.
A kutatók azt kezdték el vizsgálni, hogy
melyek azok a növények, amelyek a legnagyobb mennyiségben tartalmazzák ezeket
a szalvesztrolokat, és arra jutottak, hogy
a biotermesztésű növények közül is azok
jöhetnek szóba, amelyek keserű ízűek. A
növények immunrendszerét
képező anyagok leginkább a
növények héjában, magjaiban,
leveleiben és a gyökérzet felszínén találhatók, azaz azokon
a helyeken, ahol a növény a
stresszhatás okozójával találkozik.
Az emberek a keserű ízeket
nem igazán kedvelik, így például egy keserű bimbóskel helyett szívesebben esznek édes
ízű bimbóskelt. A mai ember
előnyben részesíti az egységes megjelenésű, egyforma
nagyságú, színű és formájú
gyümölcs- és zöldségféléket, ellentétben a
régi fajtákkal, amelyek általában kissé csúnyábbak, viszont sok bennük a szalvesztrol.
Az élelmiszergyártók a kívánt íz, szín és
„tisztaság” elérése érdekében eltávolítják
a szalvesztrolokat az élelmiszerekből, pl. a
gyümölcslevekből és az olívaolajból. E termékek ezáltal cukor hozzáadása nélkül is
édesebbek lesznek. A feldolgozott élelmiszerek ezért általában csak nagyon kevés,
vagy semennyi szalvesztrolt sem tartalmaznak. Burke és Potter professzorok kutatócsoportja arra a végkövetkeztetésre jutott,
hogy a mai élelmiszereink 80–90%-kal
kevesebb szalvesztrolt tartalmaznak, mint
az 50–100 évvel ezelőttiek. Ma már csak a
biotermelésű, finomítatlan élelmiszerekben van elegendő mennyiségű szalvesztrol.
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Ezen védőanyag kivonása és a rákkeltő
anyagok élelmiszerekben való megjelenése
bizonyára nagyban hozzájárult a rákos megbetegedések számának utóbbi évtizedekben bekövetkezett növekedéséhez.
Ahhoz, hogy védettebbek lehessünk a
rákos megbetegedésekkel szemben, nagyobb mennyiségű szalvesztrolhoz kell juttatnunk a szervezetünket. Ezt feldolgozatlan, biotermesztésű zöldségek, gyümölcsök
és fűszernövények fogyasztásával tudjuk
elérni. Egy angol projekt keretében az emberek jelenleg olyan régi zöldség- és gyümölcsfajok után kutatnak, amelyeknek természetesen nagy a szalvesztroltartalmuk.
Mivel a szalvesztrolok hőstabil anyagok,
a legjobb elkészítési mód, ha a zöldségeket pároljuk vagy wokban készítjük; főzni
viszont nem ajánlott, mivel a főzővíz kilúgozza őket (és a szalvesztrolok a főzővízben
maradnak). Ezenkívül használhatunk magas szalvesztroltartalmuk alapján kiválasztott zöldség- és gyümölcskivonatokat (Pl.
a Salvestrol Xtra kapszula). A különböző
táplálékkiegészítők (multivitamin készítmények, niacin, biotin, C-vitamin, magnézium
és szelén) szalvesztrolokkal való kombinálása, valamint a testmozgás által a sejtekhez
szállított többlet oxigén mind jelentősen
hozzájárulhatnak a rákbetegségekből való
felépüléshez. Ezt persze még további klinikai vizsgálatoknak is alá kell támasztaniuk.
A szalvesztrolok felfedezése mindenesetre
további jó ok arra, hogy étkezéseink során
a friss és feldolgozatlan bioélelmiszereket
részesítsük előnyben.
Forrás: Foundation OrthoKnowledge
(http://hu.orthoknowledge.eu )

További információ szalvesztrol
tartalmú készítményekről:
www.lipovit.eu
+36 30 954 0331

Ajánló
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Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (74. 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...2. rész
„Sokkal fontosabb azt tudni,
milyen embert érint a betegség,
mint azt, hogy milyen betegség
érinti az embert”
Hippokratész
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Kedves Olvasó!
Az egészség az ember természetes állapota. A betegség ennek hiánya. A betegség megértéséhez, az azzal való foglalkozáshoz, annak meggyógyításához,
beszélnünk kell az egészségről. A betegség Testi szinten jelenik meg, ott jelez, ott
okoz problémát. De forrásának zöme nem
a Testben, hanem a Lélekben van. A Lélek
elégedetlensége, kiegyensúlyozatlansága jelenik meg a Testben, a betegség tüneteiben.
A magyar nyelv csodálatos! Az egészség
szóban benne van az egész, azaz a teljesség! Ha nagyon alaposan utána megyünk
a dolgoknak, akkor arra a következtetésre
jutunk, hogy a teljesség, ami a harmóniát adja, nem ér véget a test határaival, a
Test-Lélek-Szellem elválaszthatatlanul
és oszthatatlanul egy.
De van tovább is... Mert ehhez „egyben
kell nézni Őt, az embert: teljes testi–lelkiszellemi, szociális, spirituális mezejében,
szűkebb és tágabb környezetében.” - azaz,
holisztikusan.
A harmóniának minden irányban meg
kell jelenni, mert másképpen sérülne az
egész fogalma. Harmóniában kell lennünk önmagunkkal, embertársainkkal, a
természettel, és függőlegesen a természetfelettivel, Istennel. Ez a gondolat napi
szintre lebontva azt jelenti, hogy egy sor
dologra kell képesnek lennünk! Képesnek
kell lennünk „repülni”, élve a kreativitás lehetőségével, - legyen az még oly kicsiny
is, mint a karácsonyi mézes sütin a habdíszítés – és képesnek kell lenni feszültségmentesen elfogadni a korlátokat, határokat. Jóban kell lennünk önmagunkkal,
meg kell birkóznunk a mindennapok kihí-

„A világ benned van, nem te vagy a világban.”
Sri Nisargadatta Maharaj
vásaival, egészséges önértékelés mellett
szeretni kell önmagunkat, és felelősséget
kell vállalnunk tetteinkért. Miközben a
társadalom szabályai szerint élünk, meg
kell őrizni kíváncsiságunkat, fel kell ismerni az életörömöt, és tudni kell sírni és
nevetni. Ezek tűnnek a harmóniában élő
egészséges ember legfontosabb külső és
látható jeleinek.
Van azonban egy láthatatlan világ is,
ami bennünk a kényelemre vágyó Ego
és a fejlődést igénylő Lélek között jelenik
meg. S ez nem ér véget a Test határainál.
Anélkül, hogy mélyebben belebonyolódnánk a kvantumfizikába, néhány szót kell
szólnunk erről a múlt századi nagy tudo-

„Újra felfedeztük Istent a tudomány segítségével.”
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mányos felfedezésről is.
A kvantumfizika születésnapját 1900.
december 14-től számoljuk, amikor is
Max Planck a Berlini Fizikai Társaságban
beszámolt az új kutatási eredményekről, melyeknek lényege, hogy az energia
nem folyamatosan, hanem oszthatatlan
kis egységekben, kvantumokban terjed.
Ennek következménye pedig, hogy – ezt
a vele foglalkozó tudósok számtalan egyszerűbb és összetettebb kísérlettel igazolták – egy eseménysor másképpen zajlik
le, ha megfigyeljük, mintha nem. Természetesen ez csak a végeredmény elemzésével igazolható.
Mit jelent ez számunkra? Azt, hogy az
„egész” fogalmát nagyon széles körben
kell értelmeznünk, felfognunk, és elfogadnunk, mert ez azt jelenti, hogy az
adott esemény „egészéhez” a megfigyelő
is hozzátartozik, és részt vesz abban, sőt,
mi több, befolyásolja annak végső eredményét. A gondolatot tovább folytatva,
oda juthatunk, hogy a „mindenség” részeként az „egészhez” tartozunk.
Ez a betegségek kialakulásában, megfigyelésében és gyógyításában is egyre
inkább megjelenő tényezővé válik.
Később, Max Planck a Nobel-díjas kvantumfizikus azt mondta: „Önmagában való
anyag nincs, csupán az éltető, láthatatlan
szellem van, mint az anyag oka, és titokzatos alkotó, akit én nem röstellek Istennek
nevezni.”
Dr. Amit Goswami kvantumfizikus pe-

Mert „az Élet él és élni akar”!
dig ezt nyilatkozta: „A tudat a végső valóság: nincs más, mint egyetlen tudat”, illetve
„A tudatosság – mely választ a kvantumlehetőségek közül – az, amit a spirituális tradíciók Istennek neveznek. Újra felfedeztük
Istent a tudomány segítségével.”
Kedves Olvasó!
Nos, gyerünk, ezek után tegyük félre az
eddigi beidegződéseinket a világról, betegségről, bűnről, büntetésről, közelítsük
meg az egészség fogalmát és kiapadhatatlan forrását más irányból! Munkára fel!
Vizsgáljuk meg, hogy mi az oka annak,
hogy bár:
„Az emberélet nagyszerűt ígér:
Mily hatalmas a nappal, és nagy az éj!
S mi, bár becéznek égi hatalmak,
Alig örvendünk a tündöklő Napnak.
Zavaros harcba sodródik az ember,
Előbb magával, aztán a többiekkel.”
Goethe
Tekintsünk el most a Test teljes egészére ható dolgok vizsgálatánál a katasztrofális külső hatásoktól, a mérgezéstől, a hiányállapottól és a balesettől. A különböző
vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a
fennmaradt betegségek 90%-ának oka a
Lélekben keresendő. A betegség okának
felderítéséhez meg kell ismerni az ember
viselkedésének hátterét, élete történetét,
az emberekhez való viszonyát, jellemző

A betegség a beteg nélkül nem gyógyítható.
tulajdonságait, a hobbitól az álmáig. Hiszen ez utóbbi a tudatalatti által elrejtett
dolgokat segít megérteni. Ennek feltárásához pedig a beteg és gyógyítója, a
terapeuta, vagy orvosa közötti bizalomra
és szoros együttműködésre van szükség.
Másképpen fogalmazva, a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható.
Ezeket a vizsgálatot végezte el Dr.
Hamer (1935-2017) önmagán és a kutatásába bevont betegeken. A kezdeti néhány

A különböző vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a betegségek
90%-ának oka a Lélekben keresendő.
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száz eset feldolgozását követően pedig
több, mint 40 000 eset feldolgozásának
eredményeképpen állt össze a Germán
Gyógytudomány, melynek korábbi angol
rövidítése GNM volt. Találkozhatunk azonban a „La Medicina Sagrada” a „Szakrális
orvostudomány” névvel is.
Fontos megjegyeznünk, hogy kutatásai során Dr. Hamer elsősorban feltárta és
leírta a biológiai folyamatokat és nem a
terápiára helyezte a hangsúlyt. Dr. Hamer
korszakalkotó kutatási eredményeiből
kiindulva, azokat felhasználva, követői
képzettségüknek, tudásuknak, egyéniségüknek megfelelően azokat tovább folytatták, és különböző önismereti, oktatási
és terápiás eszközök rendszerét dolgoztak
ki. Ezért ezek, bár magukban hordozzák
az alapelveket, nem azonosak a Germán
Gyógytudományban összefoglaltakkal.
Nem feladatunk a mértéket és a jogosságot kutatnunk. Amit fontosnak tartunk, az
a figyelem felkeltése. Ezt követően nézzük
meg a részleteket.
Tisztában kell lennünk azonban azzal, hogy egy ilyen léptékű tudományos
felfedezés, ami egy élet munkája, nem
foglalható össze néhány oldalon. Ezért
azoknak, akik jobban el akarnak mélyülni a témában, javaslom a forrásokban
megadott címek tanulmányozását. Ezek
tanulmányozása során kiderül, hogy nem
létezik olyan kórház vagy intézmény, ahol
az eredeti Germán Gyógymód szerinti terápiát meg lehetne kapni. Hiszen még Dr.
Hamertől is elvették az orvosi praktizálás
jogát.

Mert „az Élet él és élni akar”!

A Test-Lélek-Szellem kapcsolatai sematikusan:

Szellem vagyunk, van Lelkünk, és Testünkben élünk,
Kapcsolatainkat a Szív vezérli!

(Forrás: thetalkingpot.wordpress.com/2013/12/31/the-body-the-soul-and-the-spirit/ alapján)

Az ismeretek elsajátítása azért is fontos, mert ezzel sokkal nagyobb lehetőségünk van a betegségek elkerülésére.
Ezért fontos, hogy lehetőleg addig ismerkedjünk meg ezzel a tudománnyal,
de legalább a szemlélet alapjait sajátítsuk el, ameddig egészségesek vagyunk.
S még egy jó tanács a „ne kapcsoljuk ki
a józan Észt” mondáshoz: Törekedjünk az
eredeti forrásokat elérni és azok alapján
képezzük magunkat. (könyv, előadás,
tanfolyam, Internet)
Dr. Hamer kutatásai tapasztalati eredményeket adtak, melyek alapján a szervezet működését öt Biológiai Törvényben,
továbbá egy tudományos táblázatban
foglalta össze, részletesen leírva a szervezet túlélő programjainak hatását a
szervekre, szövetekre és sejtekre vonatkozóan. Az elmélet alapján a hirtelen, váratlanul megjelent stresszre az adott pillanatban nem tudunk tudatosan jó választ

adni. Ezért a biológiánk a túlélés érdekében „túlélő programok” beindításával
válaszol. Ez kezdetekben az életműködés
gyorsítását-lassítását, sejtek szaporodását-elsorvadását fogja eredményezni,
majd a konfliktus elmúlását követően ennek a fordítottja fog lezajlani, helyreállítva
a kiindulási állapotot. Ezen változásokat
kísérő tüneteket az akadémiai orvoslás
gyakran betegségként könyveli el, pedig már a gyógyulás részei. Azonban, ha
a konfliktus tartósan fennmarad, akkor a
folyamat is fennmarad, és maradandó következményei lehetnek.
Meg kell jegyeznünk, hogy az agy érdemben nem tud különbséget tenni a
valóság és a képzelet, az álom és az illúzió
között. (Lásd a virtuális világ robbanásszerű elterjedését az ifjú generáció körében!)
Ezért egyetlen megoldás tűnik üdvözítőnek, a stressz minél előbbi feldolgozása,
kezelése, elengedése, elkerülése. Csak
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ezzel a módszerrel tudjuk elkerülni betegségeinket! Ahhoz, hogy otthonosan tudjunk mozogni a Germán Gyógytudomány
hatalmas anyagában, néhány új fogalommal - a teljesség igénye nélkül - definíciószerűen meg kell ismerkednünk. Ez azért
is igen fontos, mert az esettanulmányokat
enélkül nehezen érthetjük meg, nem tudjuk helyesen értelmezni. Az esettanulmányok és azok helyes értelmezése nélkül a
Germán Gyógytudomány pedig életünktől, egészségünktől független, száraz
írásnak tűnhet. S mi több, magunk sem
tudunk akkor a saját életünkből tapasztalatot gyűjteni.
Nézzünk meg néhány fogalmat, összefüggést, melyek a megértésben segítségünkre lehetnek.
A biológiai konfliktus olyan sokkélmény,
ami felkészületlenül ér bennünket, nincs
rá hirtelen megoldásunk, melyre magunkban így válaszolunk: ezt nem gondoltam
volna, ilyet álmodni sem mertem, ez nem
történhet meg velem, földbe gyökerezett
a lábam, stb. Fő jellemzője a váratlanság
és a felkészületlenség, melyet konkrét
érzelem is követ: bosszankodás, önleértékelés, halálfélelem, stb. Mivel nem tudunk
a bekövetkezett konfliktusra megfelelő
túlélési választ adni, bekapcsolódik az „Értelmes Biológiai Különprogram” (ÉBK) ami
megfelelő irányba tereli a szervezetet. A
túlélés érdekében mintegy 500 program
van bekódolva bennünk.
A kialakult konfliktus egyidejűleg három szinten jelenik meg, és szűnik meg a
konfliktus elmúltával, ill. feldolgozásával:
Lélek szinten a halálfélelem, melynek
okát csak a beteg tudja elárulni,
Agy szinten az un. Dirk-HamerSzindróma jelez (DHS), ami CT-vel kimutatható,
Test szinten pedig az adott szerv elváltozása, amely összefonódik a DHS helyével.
Ezek időtartamát az Értelmes Biológiai
Különprogram aktív időszaka határolja be. A DHS-ből megtudhatjuk, hogy a
megbetegedés milyen szervet érint, mi
annak az oka, és fennáll-e még a kiváltó
tényező vagy sem.
Beszélnünk kell még az ún. konfliktus
„sínekről” is. Ennek lényege, hogy az agy
nemcsak a legfőbb konfliktust jegyzi meg,
hanem azokat a mellékkörülményeket is,
melyek vele egyidőben felléptek. Hangokat, ízeket, embereket, körülményeket,

Mert „az Élet él és élni akar”!
nak megfigyelése és terápiája, testi szinten pedig az érintett szerv gyógykezelése.

Lássuk az öt Biológiai Törvényt:

Pl. ha a szénanáthából kigyógyult beteg meglát a TV-ben egy arató embert, visszatérhet a szénanáthája, mert az aktiváláshoz,
nincs is szükség a pollenre!
stb. Fontosságuk abban van, hogyha később akár csak egy is megjelenik közülük, beindíthatja, vagy újraindíthatja a fő
konfliktust. Például, ha a szénanáthából
kigyógyult beteg meglát a TV-ben egy
arató embert, visszatérhet a szénanáthája, mert az aktiváláshoz nincs is szükség
a pollenre! De az így kiváltott konfliktus
általában ugyanolyan gyorsan meg is oldódik, mint ahogy keletkezett.
Fontos felismerése volt Dr. Hamernek,
hogy a konfliktus során bizonyos sejtek,
sejtszövetek azonos módon reagálnak. Ez
pedig attól függ, hogy a fejlődés kezdeti
szakaszától, az embrionális élettől kiindulva, a csíralemez mely részéből – külső, középső, belső csíralemez - fejlődtek
ki. Ennek jelentősége abban van, hogy a
betegségek, melyeket korábban a természet hibájának, rosszindulatúnak, isteni
büntetésnek stb. tekintettek, a Germán
Gyógytudomány alapján a természet Értelmes Biológiai Különprogramjának, a
Lélek-Agy-Test/szerv-hez egzaktul kapcsolódó részei, melyeket az öt biológiai
természettörvény határoz meg. Ebben
a folyamatban a lélek programozza az
agyat, és az agy pedig befolyásolja a testet. De ez a folyamat nem kizárólag csak
ilyen irányú. A szerv is lehet kezdeményező, amikor bizonyos sérüléseknél elindít
az agyban egy különprogramot! Ha szigo-

rúan vesszük, ez a három elem (a test-agylélek) egy és nem is választható szét, csak
a könnyebb áttekintés végett beszélünk
róluk úgy, mintha különállóak lennének.
Ezek alapján a gyógykezelés is három
szintre osztható, ha a józan észt nem kapcsoljuk ki: Pszichikai szinten pszichikai
terápia, agyi szinten a konfliktus lefolyásá-

1. A rák vastörvénye: Váratlan sokk,
élmény, ami lelki megrázkódtatást okoz,
melynek jellemzőit a biológiai konfliktusnál foglaltuk össze (ÉBK). A rák nem
megvadult sejtek véletlenszerű inváziója,
hanem indítóokkal kiváltott, előre látható
folyamat, mely szigorúan illeszkedik az
egyedfejlődés adottságaihoz. (lásd csíra
lemezek).
2. A kétfázisú folyamat: A konfliktus
kiváltotta ÉBK, mindig két fázisban zajlik:
az első fázis a konfliktus-aktivitás, a második fázis pedig a helyreállítás fázisa.
3. A sejtszövetek fejlődéstani rendszere: Minden sejt és szerv valamelyik csíralemezhez tartozik, mely a rendszerezés
alapeleme, és ennek megfelelő tulajdonsággal rendelkezik.
4. A mikrobák egyedfejlődéstől
függő rendszere: Ennek lényege, hogy
a mikrobák nem ellenségek, hanem az
ősagy, és a nagyagy irányítása alatt állnak, és programozottan részt vesznek a
gyógyulás folyamataiban.
5. A lényeg megértésének törvénye:
Mely szerint el kell tudnunk fogadni azt,
hogy az ún. betegségnek nevezett tünetek a természet Értelmes Biológiai
Különprogramjának részei, mely egy biológiai szükségességet akar elérni.

DHS = Dirk-Hamer-Szindróma, // KM = konfliktusmegoldás // KA fázis =
konfliktus aktív fázis // MK fázis = megoldást követő fázis // epileptoid/
epileptikus krízis = a megoldás első és második fázisa közötti nappali
epilepszia-szerű krízis //
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Dr. Hamer kutatási eredményei a kívülálló számára érthetetlennek, értelmetlennek vagy csodának tűnhetnek. Aki kicsit
is foglalkozik a témával, rádöbben, hogy
minden logikus és egyszerű, és rá is csodálkozik, hogy-hogy ezt hamarabb miért
nem fedezték fel, és ha már ismerjük, akkor az akadémiai orvoslásban miért nem
terjed el. Ez a kis rövid összefoglaló csak a
legalapvetőbb dolgokra hívja fel a figyelmet, miközben az esettanulmányok során
láthatunk csak igazán bele és érthetjük
meg ennek a felfedezésnek a fontosságát.
Számtalan olyan témát meg sem említettünk, mint a fájdalom oka és szerepe,
metasztázisok vizsgálata, stb.
Nem foglalkoztunk azzal sem, hogy a
Germán Gyógymód megállapításai, törvényei nemcsak az emberre, de az állatokra és a növényekre is igazak. Nem említettünk olyan egyszerűnek tűnő dolgot,
mint a jobb- és balkezesség, mely a tapsolás megfigyelésével könnyen eldönthető.
Ha a jobb kéz van felül, jobbkezesek, ha
a bal, akkor balkezesek vagyunk. Pedig ez
nagyon fontos szerepet játszik a mellrák
esetében. Ugyanis „egy jobbkezes nőnél a
bal mell a nő gyermekéért és az anyjáért,
valamint a saját fészkéért felelős, a jobb
mell pedig a partneréért, ahova egyébként
a többi ember is tartozik... A balkezes nőnél
ez pont fordítva van.”

A jobb- és balkezesség a tapsolás megfigyelésével könnyen
eldönthető. Ha a jobb kéz van felül, jobbkezesek, ha a bal, akkor
balkezesek vagyunk.
Ez azért fontos, mert ezzel kideríthető,
hogy melyik félteke irányítása alatt áll az
ember. (Hiszen nagyon sok balkezest átneveltek.)
Kedves Olvasó!
Dr. Hamer öt biológiai törvénye olyan
erős, mint a fizika törvényei. Nyugodtan

lehet rájuk támaszkodni. A tudás tiszta forrásai adottak. Ne légy rest, tanulj,
nem számít, hogy hány éves vagy, mert a
„Germán Gyógytudomány feltárja előtted
tested, lelked és gondolkodásod kölcsönös
viszonyát, megszabadít a félelemtől, pozitív változásokat hoz életedben, új képességekre tehetsz szert, mert leleplezi tested ősi
kódjait, minden testi tünetet hajszálpontosan visszavezet a lelki eredetére.”
Ha valaki ezt a tudást olyan mértékben
elsajátítja, hogy a hétköznapokban egyedül tudja használni, igazi kincshez jutott!
Ha csak segítséggel, akkor is!
Barátsággal,
Erdei István

Források:
www.germangyogytudomany.hu és tanfolyam anyagaik
https://en.wikipedia.org/wiki/Ryke_Geerd_Hamer
http://drbudai-germangyogytudomany.hu/germangyogytudomany/
Dr. Hamer gyógyító zenéje: https://www.youtube.com/
watch?v=C3DtuKpP8OQ

A Germán Gyógytudomány feltárja előtted tested, lelked és
gondolkodásod kölcsönös viszonyát, megszabadít a félelemtől,
pozitív változásokat hoz életedben.
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SPORTOLJ TERMÉSZETESEN!
Király Gáborral, 108-szoros magyar
válogatott hálóőrünkkel közösen
hívtuk életre ezt az egyedülálló natúr sportkrémet.
A közel egy évig tartó hosszas fejlesztéseknek és Király Gábor kiemelkedő sportolói tapasztalatának
köszönhetően egy hatóanyagdús
könnyen masszírozható krémet
hoztunk létre, melynek fő célja a
sportolás utáni regeneráció maximalizálása. A Magister eszme és
szakmaiság Király Gábor tökéletességre való törekvésével karöltve kivételes végeredményt hozott.

A hagyományos masszázskrémekben
előforduló paraffinolajat (kőolaj származék) hidegen sajtolt mandula olajjal
helyettesítettük, ezáltal a sportkrémünk
páratlan összetételt képvisel.
Az izomfáradtság ellen egymással harmonizáló gyógynövényeket alkalmaztunk mint a rozmaring, a borsmenta, a
kajeput és a tömjén. Hivatásos sportoló-

kon tesztelve ezen kivonatok szinergiája
hozta a legnagyobb sikert és a leggyorsabb izomregenerációt.

MILYEN ESETEKBEN
HASZNÁLHATÓ A MAGISTERK1RALY SPORTKRÉM?
• Alkalmazható izomhúzódások, izomfájdalmak, zárt baleseti sérülések időszakában ápolási céllal. Az ilyen jellegű sérüléseknél fokozza a regenerációt, gyorsítja
a gyógyulási hajlamot.
• Csökkenti az izomfáradtságot, a túl-

terheltség okozta panaszokat, lazítja
az izomgörcsöket, csökkenti az izomláz
okozta kellemetlen érzést.
• Otthoni használatban segíti az idősebb
korosztály izomfeszülés (izomspazmus)
okozta fájdalmainak csökkentését. Az
izom lazításával segítségre lehet különböző hát és végtagfájdalmak, reumatikus
problémák esetén.
• Sportsérülésekkel összefüggésbe hozható műtétek utáni regeneráció segítésére.
• Krémünk konzisztenciája úgy lett kialakítva, hogy ideális használatot biztosít
sportmasszőröknek is. Nem rendelkezik
erőteljes illattal, így masszírozás közben is
viselhető érzést nyújt, könnyen lehet vele
masszírozni, nem szívja be azonnal a bőr,
így belőle kis mennyiség is elegendő, akár
nagy felületek ellátására is.
• Mivel sportkrémünk segíti a hegképződést, műtétek utáni hegmasszázshoz is
alkalmazható.
Jó egészséget és rendszeres
sportolást kívánok!
Dr. Mester Ildikó

A termék elérhetősége:
www.magister.hu
Információ: 20/33-25-158
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Mi a csoda az a Q-10?!
A kérdés jogos. Napjainkban egyre többet hallani róla, valóságos divatmozgalmat indított el: mindenki
Q-10-et akar szedni vagy használni anélkül, hogy tisztában lenne, hogy miről is van szó. Ismerkedjünk meg
az Energy Queen Koenzim Q-10 Energia komplex és a forradalmian újszerű, diabetikus DIET Q-10 díjnyertes
magyar termékekkel.
A Q-10 megfiatalítja a szervezetet, acélosítja az izmokat, és igen jó hatással van
az agyműködésre is. A Q-10 koenzim vitaminhoz hasonló anyag. Emlékeztet az
E-vitaminra, ám még annál is erőteljesebb
antioxidáns hatású. Egyfajta katalizátornak tekinthető, amely felgyorsít vagy más
irányba terel bizonyos biokémiai folyamatokat. Biológiai szempontból a Q-10 mint
az energiatermelés szabályozója érdemel
figyelmet. A Q-10 koenzim indítja be és
tartja működésben a mitokondriumokat,
vagyis a sejtek parányi „erőműveit”, ahol
a táplálékból a testünkben előállított
magas energiatartalmú “fűtőanyag”, az
adenozintrifoszfát (ATP) molekula keletkezik.
Ahogy öregszünk, a meredek egyre
meredekebb, a szív és a tüdő egyre nehezebben dacol a gravitációs terheléssel.
Olyan béklyók ezek, amit a növekvő életkor rak ránk. Sokan úgy tartják, hogy ez
az élet rendje. Viszont akadnak olyanok
is, akik ezt nem fogadják el. Nekik szól a
koenzim-Q-10, ez a sokak által csodaszernek tartott készítmény. Sejtjeink - így
egész szervezetünk - energiával való ellátását a Q-10 koenzim biztosítja. Testünk
úgy 30 éves korunkig saját maga megtermeli a számára zavartalan működéshez
szükséges mennyiséget. Ha a Q-10 men�nyisége akár csak 25%-al csökken, máris
megbetegszünk. Döntő szerepet játszik a

Q-10 az immunrendszer hatékony működésében és az öregedési folyamatok gátlásában. Mellékhatása nem ismert.

DIET Q-10
Egyetlen kapszulában
a vitalitás titka!

Q10
Az energiaforrás

A DIET Q-10
speciális technológiával készült
termék, mely lehetővé teszi a Koenzim Q-10, Béta-karotin és E–vitamin,
vízoldékony emulzióját, ezzel a
diétázók és organikus termékeket igénylők
számára is ajánlható. Több tudományos
publikációban igazolt tény, hogy a vízben
oldódó vitaminok mintegy háromszoros
hatékonyságúak, mint a zsírban oldódó vitaminok. A Koenzim Q-10 (ubiquion) az emberi szervezet anyagcsere folyamataiban,
katalizátor szerepet tölt be. Enzimekhez
kapcsolódó molekula, innen ered a koenzim elnevezés. A koenzimnek lényeges szerepe van az energiatermelésben, így nem
csoda, hogy a test minden sejtjében jelen
van. Antioxidáns tulajdonságánál fogva
védi a sejteket az oxidatív stressz ellen.

Japán, svéd,
olasz, kanadai
és más országokban praktizáló orvosok
Koenzim Q-10
használatát írják
elő szívbetegeiknek. A Q-10
biológiai energiaforrás, a koenzimen kívül a szervezet
számára nélkülözhetetlen, csak táplálékkal
felvehető egészségvédő anyagokat tartalmaz. A Koenzim Q-10 szintje a szervezetben
az évek folyamán, és bizonyos betegségek
hatására csökken, ezért harminc éves kortól
rendszeres szedését javasolják, és minden
esetben, ha idült fáradékonyság, allergiás
tünetegyüttes, szívpanaszok jelentkeznek,
vagy támogatni szükséges az immunrendszert. A Koenzim Q-10 és az összetevők egymás hatását felerősítve növelik a szervezet
energiaszintjét. A szívizomzat energiaellátásával javítja a vérkeringést. Dinamikus
ritmussal, életenergiával tölti fel az egész
szervezetet.

Szakértőnk:
Prof. Dr. Gyévai Angéla, tudományos tanácsadó
az MTA doktora, az ELTE címzetes egyetemi tanára és a tudományok doktora. Kutatási területe a sejtekben lezajló morfofunkcionális differenciálódás, a sejt és molekuláris összefüggései
az ontogenezis folyamán.

Mindent összevetve, javítja a fizikai-szellemi kondíciót és a szervezet fertőzésekkel
szembeni ellenálló képességét, és a vázizmokat friss energiával látja el, ezáltal védi a
szívet és a keringési rendszert. Megelőzéskent védi a szervezetet minden olyan betegségtől, mely a sejt oxidációs folyamataival összefügg.
A terméket most
20% kedvezménnyel rendelheti meg!
Részletek a 32. oldalon!

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

Mit jelentenek a leggyakoribb
álmok?
Az álmok szimbólumainak
megfejtése egy rendkívül bonyolult és sokrétű pszichológiai ág, amelyet talán sosem fog
az emberiség teljes egészében
ismerni. Mindenkinek vannak azonban visszatérő álmai,
ezekről pedig már rendelkezésünkre áll annyi tapasztalat,
hogy képesek legyünk jelentést társítani hozzájuk.
Neked melyik álom szokott
rendszeresen visszatérni?

Zuhanás a semmibe

Kétféle magyarázatot társítanak ehhez
az álomhoz. Vagy azoknál jelenik meg,
akiknek gondjuk van a családban, az
egészségükkel vagy a munkahelyen, vagy
pedig ez az álombéli zuhanás egyfajta jeladás az agynak, hogy azonnal ébredjen
fel, mert valami történik a testeddel. Például, fázol vagy nem vettél egyenletesen
levegőt.

Kiesik a fogad

A fog a hatalom és a bizalom szimbóluma. Ha fogad elvesztésével álmodsz, az
azt jelentheti,hogy elvesztetted az önbizalmadat, mert valami történt, ami megingatott a magadba vetett hitedben. Más
értelmezés szerint a kapcsolatod végét
jelenti, ha ezzel álmodsz.
A harmadik értelmezés nemek szerint
különbözteti meg a jelentést: míg a nőknek a vágyak teljesülését, például gyermekáldást hoz, addig férfiaknak a vágyat
szimbolizálja, hogy párjukkal legyenek.
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Iskolában vagy munkahelyen
meztelenül jelensz meg

A sebezhetőséged és az elismerésre
való vágyakozás fejeződik ki ebben az
álomban. Leginkább akkor bújuk elő a
tudatalattidból, amikor új munkahelyi
pozíciót töltesz be, vagy elő kell adni több
ember előtt, esetleg új élethelyzetbe kerültél.

Nagyon nehéz vizsgán
veszel részt

Csak a maximalisták szokták ezt álmodni. Felnőtteknél párhuzam figyelhető meg az iskola és a munkahely között,
mert mindkettő stresszforrás. Ezért, ha
vizsgával álmodsz, az azt jelenti, hogy jelenlegi munkahelyed emlékeztet az iskolai évekre: túl magasak az elvárások, vagy
te állsz túl maximalistán a dolgokhoz.

Meghalsz

Ha álmodban meghalsz, az nem feltétlenül rémálom. Annak a vágya jelenik meg
benne, hogy valamit befejezz az életben:
kapcsolatot, munkát, szakmát, vagy egyszerűen csak kedved támadt szakítani a
múlttal. Inkább ösztökélő álomnak tartják
a kutatók, hogy az álmodó merjen új életet kezdeni.

Híres embert ismersz

Ez az az álom, amiből mosolyogva ébredsz fel. Az álmodban megjelenő híresség képviseli azt a tulajdonságot, amit el
szeretnél érni. A híres ember egyben az

elismerés szimbóluma is az álmodban.
Elismerésre vágysz valamilyen teljesítményed folytán.

Követnek

Bár rémálomnak tűnik, arra figyelmeztet, hogy nézz szembe a problémával, ami
már többször is előkerült az életedben.
Nők többször álmodják, mint férfiak.

Megcsal a párod

Nem biztos, hogy ennek az álomnak
szimbolikus jelentése van. Lehet, hogy

csak az elhanyagoltság érzése testesül
meg benne. Talán a párod hanyagol, többet dolgozik, vagy nem von be úgy a dolgaiba, mint ahogyan szeretnéd, te pedig
kirekesztettnek érzed magad.

Elkésel egy fontos találkozóról

Túlterhelt vagy és több rajtad a nyomás,
mint amit el tudsz viselni. Arra is lehet figyelmeztetés, hogy ne ígérj olyat, amit
nem tudsz teljesíteni.

Repülés

Ha álmodban repülsz, arra szeretne biztatni a tudatalattid, hogy hagyd a jelenlegi
problémáidat és engedd, hogy a dolgok
megtörténjenek a maguk módján.
Lehet annak a jele is, hogy olyan helyzetben vagy, amit nem tudsz uralni és irányítani.

Terhes vagy

Problémáid vannak, és alkotó módon
szeretnél felülemelkedni rajtuk, vagy új
ötleteid támadtak valamivel kapcsolatban
- ezek a leggyakoribb magyarázatok az álmodban megjelenő terhességre.

Olyan kocsit vezetsz,
ami irányíthatatlan

Ennek az álomnak a jelentésére bárki
egyszerűen rájöhet. Úgy érzed, nincs eléggé az irányításod alatt az életed, ez pedig
szorongást okoz.

szinesvilag.hu
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Az öngyógyítás abc-je 126. rész

H

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

Homeopátia
Váradi Tibor

A homeopátia holisztikus szemléletű
gyógymód, amely nem csupán a betegség, hanem a teljes ember gyógyítására
törekszik. Neve a görög homoio (hasonló) és pathos (érzet, szenvedés) szavakból ered, ugyanis központi gondolata az,
hogy a „hasonló a hasonlót gyógyítja”. Ennek elérésére a páciens olyan speciális hígítású, ún. potencírozott gyógyszert kap,
amely nagyobb koncentrációban a beteg
tüneteihez leginkább hasonló klinikai képet eredményezné.
A homeopátiás kezelés individuális,
egyénre szabott, energetikai szinten ható
folyamat, melynek célja a beteg öngyógyító folyamatainak aktiválása. Szelíd
gyógymód, amely úgy éri el a kívánt terápiás hatást, hogy eközben nincsenek
nemkívánatos mellékhatásai.
A HOMEOPÁTIA TÖRTÉNETE
A homeopátiás elveket már különböző
ősi szent iratokban és néhány antik orvos, például Hippokratész szemléletében
is fellelhetjük. Végül Samuel Hahnemann
(1755-1843) német gyógyszerész és orvos
volt az, aki a homeopátiát önálló gyógyítási rendszerbe foglalta. 1790-ben híres,

tudatos önkísérletével bizonyította, hogy
a kínafa kérgéből készült kinin, mely kis
adagban gyógyítja a maláriás lázat, nagy
adagban a maláriára jellemző delíriumos
lázrohamot vált ki. Kísérleteit a későbbiekben is önmagán végezte. Kutatási
eredményeit mintegy 50 szer hatásának
bemutatásával 1796-ban közölte a kor
leghíresebb orvosi folyóiratában.
Hahnemann lefektette a homeopátia
elméleti alapjait és kidolgozta a sajátos,
potencírozott gyógyszerek előállításának
technológiáját. Organon címmel 1810ben jelentette meg könyvét. Tanai világszerte gyorsan elterjedtek, és utódai munkája nyomán a homeopátiás szerek száma
ma már meghaladja a négyezret. Követői
iskolákat alapítottak, és a homeopátia
ma is dinamikusan fejlődő területe a gyógyításnak. A leghíresebb homeopaták,
akiknek nevét érdemes megemlíteni: az
amerikai Kent, a holland Bönninghausen
és Scholten, az indiai Sankaran, valamint
a görög Vithoulkas.
Magyarországon a homeopátia nagyon
hamar teret nyert és igen népszerűvé vált. Az
1831-es kolerajárvány idején Bakody József
homeopátiát alkalmazva 92%-os túlélést tudott elérni a
megbetegedettek
körében. Az egyedülálló eredmény
pozitív nemzetközi
visszhangot váltott
ki, ennek ellenére a
módszert hazánkban újból és újból
betiltották. Tiltását
legutóbb 1991-ben
oldották fel.

38

A HOMEOPÁTIA ELMÉLETI HÁTTERE
Ahhoz, hogy jól megértsük a homeopátiás gyógymód működését, két fő alapelvvel kell megismerkednünk.
1. Hasonlósági szabály (simile-elv)
A homeopátia lényege a „hasonló a hasonlót gyógyítja” gondolkodásmód, amelyet a
magyar népi bölcsesség úgy fogalmaz meg,
hogy „kutyaharapást szőrivel”. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mindig azt a gyógyszert alkalmazzuk, amely a beteg tüneteihez
leghasonlóbb panaszokat okozná, ha azt
egészséges embernek adnánk. Ehhez a pácienst minél pontosabban és alaposabban
megfigyeljük és kikérdezzük, mert csak így
tudjuk megtalálni a számára legmegfelelőbb
szert.
A másik oldalról megközelítve a folyamatot, az egyes növényekből, ásványokból
és állatokból készülő homeopátiás szerek
hatásának megismeréséhez egészséges
embereken folytatott gyógyszervizsgálatok
(ún. proving) szükségesek. Ha a homeopátiás szert egészséges embereknek adjuk,
akkor ők különféle, a szerre jellemző tüneteket fognak magukon tapasztalni. Ezek a
tünetek együttesen alkotják a homeopátiás
szer gyógyszerképét. A mindennapi terápiás gyakorlatban pedig az így megismert
gyógyszerképek ismeretében választhatjuk
ki a legmegfelelőbb, vagyis a leghasonlóbb
szert a beteg számára.
Gyakorlati példával élve: a vöröshagyma
vágásakor szemünk ég, könnyezik, orrunk
is folyni kezd, és ez a bőséges, vízszerű
nátha kimarja az orr környékét. Időközben
pedig rendkívül ingerültté válunk. „Hasonló a hasonlót gyógyítja”, ezért a vöröshagymából készült homeopátiás szer (Allium
cepa) a megfelelő választás a vírusos nátha

Öngyógyítás abc-je
vagy a szénanátha esetében, hiszen ezek
tünetei megegyeznek az egészséges ember hagymavágás hatására megfigyelhető
reakciójával.
2. Potenciálás
Potenciálásnak nevezzük a hígítás és az
összerázás váltogatott alkalmazását. „Ami
nagy adagban méreg, az kis adagban orvosság” – fogalmazott Paracelsus, a híres középkori orvos, akinek megfigyeléséből kiindulva
Hahnemann higított formában adta betegeinek a hasonlóság alapján kiválasztott gyógyszereket. A legenda szerint a gyógyszerek
rázásának terápiás jelentőségét pedig úgy
fedezte fel, hogy észrevette, hogy a távolabb
lakó betegei gyorsabban gyógyulnak, mert a
szekér zötykölődése jobban összerázta a számukra vitt szert. A rázás valójában intenzív
energiaközlés, melynek során a víz átveszi a
benne oldott anyag mintázatát. A homeopátiával ugyanis energetikai vagy információs
szinten hatunk a páciens szervezetére.
A leggyakrabban kétféle hígítási sort használnak az őstinktúrának nevezett alapanyagtól kiindulva. Az ún. D sor minden egyes
lépésében tízszeres, míg a C sorban százszoros hígítás történik. Minden hígítást 10

összerázás követ, mely után megint hígítás
következik. A hígítás aránya és a lépések gyakorisága határozza meg a homeopátiás szer
erősségét. Például a Pulsatilla D12 esetében
a kökörcsinből készült főzet 12 alkalommal
lett tízszeresére hígítva és összerázva.
TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATOK
A megszokottól merőben újszerű látásmódja miatt gyakran érik támadások a homeopátiát. Emellett az utóbbi évtizedekben
számos klinikai kutatás látott napvilágot,
melyek közül több olyan neves orvosi szaklapokban jelent meg, mint a British Medical
Journal vagy a Lancet.
Sinha és Siddique 2012-ben megjelent
tanulmában heveny középfülgyulladásban
szenvedő gyermekek esetében azt figyelték
meg, hogy a homeopátiás és az antibiotikus
kezelés során a kis betegek gyógyulásának
mértékében és ütemében gyakorlatilag
nincs különbség. Míg Roger 2009-es cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy a visszatérő középfülgyulladás gyakoribb az antibiotikummal kezelt gyermekek esetében.
Egy másik vizsgálatban, melyet 2014-ben
publikált munkatársaival a francia Karine
Danno, 146 idős, ízületi panaszoktól szen-
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vedő páciens sorsát követték egy éven keresztül. A vizsgálat során a homeopátiás
kezelésben részesülő betegek statisztikailag
kimutathatóan kevesebb fájdalomcsillapítót
használtak, mint azok a páciensek, akiket az
akadémikus orvoslás protokollja szerint láttak el.
Nagyon hasonló eredményre jutottak
Lamiae Grimaldi-Bensouda és munkatársai
2016-ban közölt kutatásukban, melynek
során 1562 enyhe szorongásos, depressziós
pácienst követtek egy éven át. Eszerint a homeopátiás kezelésben részesülő páciensek
szignifikánsan kevesebb szorongásoldó tablettára szorultak, mint homeopátás kezelést
nem kapó sorstársaik.
Mindezek fényében elmondhatjuk, hogy
bár természetesen a homeopátiának is vannak határai, de mégis a legtöbb akut és
krónikus betegségben használható, akár
van látható szervi elváltozás, akár nincs.
Alkalmazásával kiváló eredmények érhetők el, harmonikus, tartós gyógyulást, illetve az egészségi állapot javulását hozva,
káros mellékhatások nélkül.
folyt.köv.
dr. Hargitai Réka
homeopata - házi orvos

Ajánló
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Életmód

A zöld tudomány a mosást is élménnyé tudja varázsolni
Fontos, hogy vigyázzunk a természetre, ám néha jólesik egy kis kényeztetés. Hol érhet össze a környezettudatos szemlélet és az érzékek
kényeztetése okozta élmény? Például a mosásnál. Az Ecover új mosószerei tényleg élménnyé teszik a mosást.

Koncentrált hatékonyság

Az Ecover új mosószerei három dologban a régiek: a hatékonyságban, a környezetbarát összetételben, csomagolásban
és a bőrbarát megoldásban. Aki ismeri az
Ecover mosószereit, már megszokhatta,
hogy alacsony hőfokon (30,40 fokon) is
villámgyorsan leszámolnak a foltokkal, s
mindezt természetes, növényi és ásványi
összetevőkkel képesek elérni.
Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a csomagolás a kupaktól egészen
a címkéig környezetbarát. A flakonok
tartalma is úgy készül, hogy biológiailag
gyorsan és teljes mértékben lebomló termék legyen a végeredmény, így a lehető
legkisebb terhelést jelenti az élővizek (s
halak) számára a lefolyóba kerülő mosószeres víz.
Az Ecover mindig törekszik a jobbra, az
új mosószerek így lettek koncentráltabbak: 54 százalékkal kevesebb vizet tartalmaznak mosásonként a régi formulához
képest. Kisebb flakon, mégis több mosásra elég.
Nézzük, mit jelent ez számokban a környezetre nézve. A kisebb csomagolás, a
koncentrált hatóanyag-tartalom révén
egy mosásra a csomagolóanyagból is kevesebb jut - 38 százalékkal. Ez összesen
1482 kilogrammal kevesebb műanyagot
jelent évente.
A koncentráltabb formula a teszteken
kiemelkedően jól telesített. A piacvezető
márkával vetették össze a hatékonyságát.
Az eredmény magáért beszél: az új Ecover
mosószer kétszer hatékonyabban távolítja el az enzimatikus foltokat, és 33 százalékkal tisztábbak lesznek általa a ruhák,
mint a piacvezető mosószertől.

Jó barátságban a bőrrel

Egy újszülött baba hőszabályozó és
fertőzésekkel szembeni védekező ké-

pessége még éretlen. A bőr vékonyabb,
sokkal nagyobb dózisban szívódnak fel a
káros anyagok, mint felnőttkorban. Irritációra hajlamosabb a bőr, így a kicsiknél
fokozottan ügyelni kell a vegyszermentességre. Vannak, akiknek később is érzékenyebb marad a bőre a nagy átlaghoz
képest. Nekik feltétlen oda kell figyelni
a mosásra, tisztálkodásra, de általánosságban kijelenthető: mindenki számára
egészségesebb, ha kevesebb vegyszerrel
találkozik a szervezete.
Mivel 24 órát töltünk valamilyen ruhaneműben, így nem mindegy, hogy olyan
mosószert használunk, ami allergén
vegyszermaradékot hagy a textílián, vagy
olyat, ami antiallergén, természetes ös�szetevőkkel végzi a munkáját. Az utóbbi
a jó választás. Öko mosószerekkel elkerülhető a kellemetlen bőrpír, a viszketés,
az ekcémás bőrtünet, ami nemcsak gyerekeknél jön elő egyre gyakrabban, sok
felnőtt életét is megkeseríti.
Az Ecover mosószerei maximálisan
antiallergének, így nemcsak a környezet
kímélik, hanem a bőrünket is.

Magával ragadó illatok

Az Ecover azonban úgy kínál környezetkímélő mosószereket, hogy megmarad az
illat varázsa. S mindez természetes illatanyagokkal megvalósítva, amelyek nem
allergének.
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Az új mosószer széria illata egészen különleges, a színes mosószer almavirág és
frézia illatot kapott, az általános mosószer
eddigi illatát lecserélték kényeztető lonc
és jázminra.

Forradalom az öblítésben is:
itt az extra puha formula

Az Ecover nagy mestere annak, hogy lehet a természet által rejtett összetevőket
saját szolgálatunkba állítani. A természet
ihlette az öblítőkkel kapcsolatos jelenlegi
újításokat is. Két összetevőről van szó: a
lecitinről és a repceolajról.
A lecitint szójababból nyerik, ami krémes emulgeátorként hozzátapad a textilszálakhoz és puhává varázsolja azokat.
S mindezt úgy, hogy kíméletes a bőrhöz.
A másik úttörő összetevőt a repceolajból nyerik (nem pálmaolajból!), s ami
még fontos: helyben, Franciaországban
szerzik be az alapanyagot, hogy a szállítással se terheljék feleslegesen a környezetet.
Az új öblítő igéző gardénia és vanília illatban kapható. Igazi kényeztetés a
természetnek, a bőrnek, a ruhának és az
orrnak is.

A termékek elérhetőek
a www.ecoverwebaruhaz.hu oldalon,
valamint a dm és a Herbaház üzleteiben.
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Hidrogén medicina kialakulásának vagyunk
szemtanúi
Az orvos-biológiai kutatások a molekuláris hidrogénnel kapcsolatban még újkeletűek, kb. 10 évesek, több mint 500
tudományos cikk jelent meg a témában és a kutatók azt sugallják, hogy a hidrogén medicina előnyös terápiás hatású. Jótékonysága az emberi és állati betegségekben bizonyítottá vált.
Prof. Dr. Shiego Ohta 2007-ben és
munkatársai a „Nature Medicine”-ban
megjelent közleményükben bemutatták,
hogy a hidrogén szelektíven semlegesíti
a toxinokat hidroxil gyököket (*OH). Nem
lép reakcióba más élettanilag fontos reaktív oxigéngyökökkel (pl. szuperoxid, nitrogén-monoxid, hidrogén-peroxid).

„A hidrogén nem
hosszabbítja meg a
maximális életkort,
hanem egészségesebbé teszi az életet,
amíg el nem múlik.”
- Prof. Shiego Ohta
A kutatások tisztázták a molekuláris hidrogén alapvető élettani hatásait:
szelektív antioxidáns, gyulladáscsökkentő és antiallergén hatású. Továbbá:
sejtprotektív, azaz sejtvédő hatású és a
mitokondriumok szintjén javítja az energiatermelést. A hidrogénnek a génszintű
szabályozó, jelzőmolekula szerepe van:
„mester regulátor”. A hidrogén az eddig
ismert és felfedezett legerőteljesebb és
ugyanakkor az egyetlen szelektív antioxidáns.
Az összes szervi betegséget lefedő 166
betegségmodellben, humán vizsgálatokban beszámoltak a hidrogén gyógyító
hatásáról. Az oxidatív stressz által közvetített, a gyulladásos folyamatokkal és a sejtek metabolizmus zavaraival összefüggő
kórfolyamatok befolyásolhatóak. Javítja
az életminőséget a gyógykezelésekhez
köthető kórállapotokban.
A molekuláris hidrogén ellentétben
sok más antioxidánssal, diffúzióra is képes minden sejtstruktúrában, negatív
redoxpotenciált termel a szervezetben,

aminek köszönhetően növekszik a szervezet képessége harcolni a szabad gyökök és az oxidatív stressz ellen. A túlzott
oxidatív stressz és a vele járó szövetkárosodás komoly megbetegedések tömegének/százainak/ lehet az oka. A molekuláris hidrogén szelektív antioxidánsként
működik, amely csak a veszélyes gyököket semlegesíti bármely
koncentrációban, de a
hasznosakat fenntartja.
Helyreállíthatja a vörösvértestek egészséges membránfeszültségét,
hatására
javulhat a mikrokeringés az
életfontosságú szervek területén, fokozhatja az agy,
a szív, a vese, a tüdő működését. A hidrogén hatására
gyorsabban gyógyulhatnak a krónikus sebek, fekélyek. Csökkentheti a csont-ízületi
fájdalmakat, duzzanatot, gyorsabb gyógyulást eredményezhet sérüléseket, műtéteket
követően. A molekuláris hidrogén medicina
anti-aging hatása a sejtek hidratáltságának
növelésén, a kötőszöveti rostok épségének
helyreállításán és antioxidáns hatásán alapul.

eliminálását, amelyek egyre mélyülő és
krónikus fáradtságot okoznak. Megkön�nyebbülést érezhetnek a sportolók is, akik
a „fáradt szív” betegségben, ízületi fájdalmakban és különböző ín és ízületi gyulladásokban szenvednek /MUDr:Pavel Malovic
PHD,
MPH/
A Recovery+
tabletta Magyarországon,
a WESLING Hungary Kft. által bevizsgált
étrend-kiegészítő, mely a Doppingmentes Adatbázisban (doppingmentes.hu) is
szerepel!
A mi termékünknek van OGYI engedélye, így az EU országaiban is szabadon
forgalmazható!

A Recovery +felhasználása
a sportban, illetve az aktív
mozgást végzők számára

A molekuláris hidrogén a leghatékonyabb antioxidánsként jelenik meg,
amely harcol az ellenséges oxidatív stres�szel, mivel képes nagyon gyorsan bejutni
a szervezet összes szövetébe és sejtjébe,
beleértve az agyunkat is. Eliminálja a
megnövekedett tejsav /laktát/ tartalmat, amely az akut terhelés után főleg az
izomsejtekben alakul ki, és amely fárasztó
savasodást, fájdalmat, sőt akár a megterhelt izom „elzáródását” és görcseit is előidézheti. Így bebiztosítja a csontrendszer
szöveteinek a terhelés utáni gyorsabb
regenerációját és egyéb, salakanyagok
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Várjuk viszonteladók, területi
képviselők jelentkezését!
Bővebb információ:
http://recoveryplus.eu/
e-mail: recoveryplusz.info@gmail.com
tel: 06-30 6810 633

Környezetvédelem

A környezetvédelem jegyében:
biológiailag lebomló csomagolások
A környezetvédelem napjaink egyik
legfontosabb témája, hiszen a globalizáció hatásait már a saját bőrünkön érezhetjük. A környezettudatosság kulcsfontosságú eleme,
hogy kellő hangsúlyt fektessünk a
háztartási és egyéb hulladékok szelektív gyűjtésére, emellett pedig
fontos azt is szemügyre vennünk,
hogy a terméket, amit megvásárolunk, milyen csomagolás borítja.
Gyakran a marketingeszközök csapdájába
esünk, hiszen az esztétikusabban, esetleg figyelemfelkeltően csomagolt termék jobban
vonzza tekintetünket, és nagyobb eséllyel
landol kosarunkban a vásárlások során. Vegyük csak a zöldség-gyümölcsök példáját:
bár egyszerűbb egy előre kiszerelt egységcsomagot megvásárolni, a lédig termékek
esetén lehetőségünk van kiválogatni a nekünk tetsző termékeket, és még csak haza
sem kell vinnünk azt a rengeteg műanyagot.
Sok esetben nem lehet elhagyni teljes mértékben a csomagolást, hiszen annak funkcionális célja is van: védi a terméket, higiénikusan tartja, valamint segít tovább megőrizni a
frissességét. Azonban nem mindegy, milyen
csomagolóanyagról is van szó.
Napjainkban a népesség növekedésével
és a városiasodással párhuzamosan növekszik a hulladék mennyisége is, azonban az
ezt feldolgozó egységek kapacitásai nem
növekszenek ilyen mértékben. Egyes országok már képesek arra, hogy a termelődött
szemét 55%-át újra tudják hasznosítani,
céljuk 2020-ra pedig az, hogy szinte 100%ban sikerüljön. Kutatások kimutatták, hogy
amennyiben nem változtatunk a szokásainkon, 2100-ra napi 11 millió tonna szilárd
halmazállapotú szemét keletkezhet a világban. Ekkor lesz aktuális a kérdés, hogyan
csökkenthetnénk még tovább a túlzott mértékű hulladékképződést, illetve milyen opciók vannak számunkra, hogy ebből kivegyük
a részünket?
Mindannyiunk számára ismert fogalom
a komposztálás, és bármennyire furcsán

Ha tehetjük, válasszuk a lédig termékeket az egységcsomagok helyett
is hangzik, ebbe a témakörbe tartoznak a
biológiai úton lebomló termékek is. A komposztálás során ugyanis az otthon képződött
szerves hulladékból a növények számára felvehető és nagyon hasznos, magas humusztartalmú komposztot tudunk előállítani.
A komposztálásra alkalmas helyet otthoni
körülmények között ki tudjuk alakítani - erre
elegendő egy fém háló vagy egy fa keret.
Tudatos komposztálással a háztartásunkban
képződött szemét egyharmadát tudjuk vis�szaforgatni akár konyhakertünk vagy gyümölcsösünk talajába.
Nézzük meg közelebbről a lebomló műanyag- és nylonzacskók esetét. A „biológiai
úton lebomló”, környezetbarát zacskók már
első hallásra is felvetnek pár kérdést. Létük
értelme és célja az, hogy a hulladéklerakóra
kerülve a szemét közt lebomoljanak. Ehhez
két komoly feltétel nem teljesül: az oxigén
jelenléte, mivel a tömörített hulladéktestből
ez ki van szorítva,
illetve a fény, ami
a föld alá nem jut
el. De akkor mégis
hogyan történik ez
a folyamat? Egyes
zacskók tartalmaznak különböző kaA védjegyek segítik talizátoranyagokat,
melyek hatására a
az eligazodást
műanyag láncok
a vásárlás során
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gyorsabban szétesnek. Valóban léteznek természetes alapanyagokból - például burgonya-, vagy kukoricakeményítőből - készülő
zacskók, de a hazánkban forgalomban lévő
biozacskók jelentős része nem ilyen! Azonban fontos tudnunk: a lebomló műanyag
táska a szelektív hulladékok közé dobva,
rontja az újrahasznosított termék minőségét.
Manapság számos cég fontosnak tartja azt,
hogy a környezetvédelemi szempontoknak
is megfeleljenek, a szemetet szelektíven gyűjtik és olyan innovatív lehetőségeket keresnek, amelyet bevezethetnek a csomagolás
korszerűsítésére illetve a keletkezett hulladék
szakszerű kezelésére, valamint a dolgozókat
is ösztönzik a környezettudatosság szem
előtt tartására. A versenyképesség záloga,
hogy a vállalatok a közeljövőben átálljanak a
környezetbarát csomagolóanyagok használatára – kérdés az, hogy a fogyasztók számára
többlet értéket nyújt-e, ha környezetkímélő
csomagolással ellátott terméket vásárolhat,
és hajlandó-e megfizetni azt a plusz költséget, ami értelemszerűen terheli a környezetbarát termékeket.
Délalföldi Kertészek Szövetkezete
H-6600 Szentes, Szarvasi út 3/B.
Tel.: + (36- 63) 311-411
tesz@delkertesz.hu
www.facebook.com/delkertesz
www.delkertesz.hu

Ajánló
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Biotermék vagy ökotermék?
Manapság gyakran alkalmazott jelzők
a „bio” és az „öko” szavacskák, amelyeket az élelmiszerektől a napi használati tárgyakon, vegyipari cikkeken át a
szórakoztató elektronika eszközeihez
kapcsolva alkalmaznak azok készítői,
forgalmazói azért, hogy termékeiket
jobban tudják értékesíteni.
Ez azért sikerülhet, mert a fogyasztók
számára a jelző pozitív üzenetet hordoz, de
gyakran a két szó csak reklámfogás.
A mezőgazdasági alapanyagok és az élelmiszerek esetében az EU-ban jogszabály írja
elő, hogy milyen követelmények betartása
esetén lehet a termék „bio”, „öko” jelölésű . Ez
azt jelenti, hogy a fogyasztók és a termelők
között kizárt a félreértés, és azt is, hogy szabálysértést követnek el, akik a jelölést nem
az előírásoknak megfelelő termékre alkalmazzák.

Mik is ezek pontosan?

Olyan növényi és állati eredetű élelmiszerek, takarmányok, alapanyagok, amelyeket
jogszabályokban rögzített szigorú szakmai
előírásokat betartva, a NÉBIH által elismert
ellenőrző szervezet felügyelete mellett állítottak elő. Feldolgozott, több komponensből
álló élelmiszerek esetében csak az minősül
bioterméknek, amely legalább 95%-ban tartalmaz bio összetevőket.
De legtöbben úgy ismerjük őket, hogy
„vegyszermentes” termékek. Ez így igaz,
ökotermesztésben csak a termék belsejébe
be nem jutó, egyszerűen lemosható szerekkel védik a termést, nem használnak műtrágyákat. Feldolgozott termékekhez nem
adnak mesterséges adalékanyagokat, színezőket, tartósítószereket, az összetevők 95%ának bionak kell lennie. A termelés során
környezetkímélő, biodiverzitást és talaj termékenységet segítő módszereket használnak. A biogazda úgy gondozza állatait, hogy
az megfeleljen természetes igényeiknek.

Honnan tudok meg többet
az ökotermékekről?

A biogazdálkodók mozgalma Magyarországon a 80-as évek elején indult. A Magyar
Biokultúra Szövetség 1983 óta működik, a
hazai ökológiai gazdálkodás civil szervezeteit

összefogó, országos ernyőszervezet. Célja az
ökogazdálkodás és -termékfeldolgozás elterjesztése, az ökotermékek fogyasztásának
népszerűsítése.
A Biokultúra Hírlevél egy havonta, elektronikusan megjelenő hírlevél, melyben
ökogazdálkodással, ökotermékekkel kapcsolatos híreket, cikkeket lehet olvasni.
A biotermékekről, felhasználásukról, és
kiskerti termelésükről többet tudhat meg
a
honlapunkról
(www.biokultura.org/
online-kiadvanyok), ingyenesen letölthető
Biokultúra E-book sorozatunkból. Kiskerti
ökotermelés témában a Biokerti kalendárium, az ÖKOporták kialakítása, a Balkonkertész, Bio csemegeszőlő a házikertben,
Növényi eredetű öntöző és permetező
levek készítése kiadványokból értesülhet,
míg a BIO, a sok jóból, jó sokat!, Egész évben
ökotermék, Gyakran Ismételt Kérdések, Biokultúra Információs sorozat kiadványokból
pedig az ökotermelésről, ökotermékekről
általában.
A honlapunk Ökokerti tanácsok rovatában
kiskerti termeléssel és környezettudatos háztartással kapcsolatos cikkeket is lehet olvasni.
Kéthavonta megjelenő szakmai újságunk, a
Biokultúra újság a Szövetség tulajdonában
álló Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kiadásában és gondozásában jelenik meg.
Rendezvényeinken is megismerheti az
ökotermékeket, kövessen bennünket a Szövetség FB oldalán!
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Hol vásárolhatok ökotermékeket?

Bioélelmiszereket már elég sok helyen be
lehet szerezni, de csak egyetlen piac van,
ahol hazai biotermelőktől közvetlenül is
meg lehet vásárolni friss terményeket, feldolgozott árukat egy helyen. Budapesten
működtetjük az ország és Közép-Európa
legnagyobb ellenőrzött ökopiacát Biokultúra Ökopiac néven. Évente többször családi programokkal várjuk a vásárlókat. Az
Ökopiac Facebook oldalán (www.facebook.
com/okopiac) minden héten más árussal
készített interjút olvashat, így megismerve
a hazai ökotermelőket és ökotermelést közelebbről. Bioalapanyagokból készült ételek
receptjeivel is várjuk a biotermékek iránt érdeklődőket.

Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
1/214-7005
www.facebook.com/
BiokulturaSzovetseg
biokultura@biokultura.org
www.biokultura.org

Zöld megoldások
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ÉLETENERGIÁVAL, OXIGÉNNEL teli ÉLŐ VÍZ,
és POZITÍV ENERGIÁKKAL teli ELEKTROSZMOG-MENTES KÖRNYEZET 3. rész
„A POZITÍV ENERGIÁK ELENGEDHETETLENEK A HARMÓNIA ELÉRÉSÉHEZ”
Az EREDETI VÍZ-REVITALIZÁLÓ a természet ősi törvényeit alkalmazva ÉLESZTI FEL
a VIZET, visszaadja természetes ÖNTISZTÍTÓ
KÉPESSÉGEIT, megemeli OXIGÉNSZINTJÉT,
harmonizálja LÚGOSSÁGÁT. Tapasztalatok
röviden:
„...A víz sokkal lágyabb, jóízű, szinte édesnek
nevezhető, és nagyon megnyugtató a tudat,
hogy a lefolyóból a csatornákba revitalizált,
újraélesztett víz megy a lakásomból, ezzel a
nagyobb környezetemet is segítem. Érdekes
megfigyelni, hogy 4 éve egyáltalán nem kellett vízkőteleníteni a vízforralómat, nem jelennek meg 3 naponta kis zöldes kövek, amiket
rendszeresen ki kellett régebben üríteni. Pedig
az ásványi anyag tartalom, a mész tartalom
nem kerül ki a vízből, csak a szerkezete lesz
olyan, hogy nem lesz tőle vízköves az edény.
Amikor egyszer leszedték a WC csészét, a lefolyóból nem jött fel semmilyen szag....”
„...sokan egyáltalán nincsenek tisztában
vele, hogy milyen károkat is okozhat egy drasztikusan megszűrt víz rendszeres fogyasztása a
szervezetben... A szűrt víz használatának első
jelei több hónap vízfogyasztás után kezdtek
el jelentkezni nálunk, bár ezt akkor még nem
ennek tulajdonítottuk. Ez általános közérzetromlásban, kedvtelenségben, majd később
több családtagnál látásromlásban és ingerlékenységben mutatkozott. Közben a mosogató
krómrészei lemaródtak és rozsdásak lettek. Na
ekkor figyeltem fel rá, hogy valami nincs rendben... találkoztam egy kedves hölggyel, aki
mint kiderült, már átment ugyanezen.. Ő ajánlott egy revitalizálót… átolvastam a weboldalon lévő információkat, és közösen a családdal
eldöntöttük, hogy veszünk egy konyhai változatot. Hát mondanom sem kell, hogy ég és
föld volt a két víz közötti különbség. 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. Rég ettünk
ilyen jó ízű leveseket és teákat, amiket ezzel a
vízzel főztünk...”

„...Kb. egy hete vettem a salátát, és az
élő víznek köszönhetően még mindig ilyen
gyönyörű friss maradt. Máskor ezt a hagyományos salátát mindig 1-2 nap alatt meg
kellett enni, mert különben elfonnyadt és
összeesett....”
A REVITALIZÁLÓ SPIRÁLTÖLCSÉR bármilyen folyadékot ENERGETIZÁL, BIOLÓGIAILAG AKTÍVÁ TESZ, és segíti a méregtelenítést is. Tapasztalatok röviden:
„Három hónap múlva elkezdtem fogyni,
és az azt követő hat hétben további kilók
mentek le rólam, és elértem a normális súlyomat. Most két litert iszom naponta, de
teát és kávét nem...”
„Az ivóvíz ízének javulása drámai, ami
könnyűvé teszi sok víz elfogyasztását. Voltaképpen többet kívánok inni, ami meglehetősen jó érzés...”
„A kórházban használtam a Spiráltölcsért. Sokkal kellemesebbé tette a víz ízét,
és segített gyorsabban felépülni. Köszönöm
ezt az egyszerű, elérhető árú, hatékony terméket...”
Az ENERGIA ÁTALAKÍTÓK kristályokkal
vannak töltve. MEGSZÜNTETIK a FÖLDSUGÁRZÁSOK, a VÍTEREK, az ELEKTROSZMOG,
és MINDEN más NEGATÍV ENERGIA káros
hatásait. Tapasztalatok röviden:
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„A hangulatom jobb lett, és amit rögtön
megfigyeltem, a kisfiam már nem fél este a
sötétben. Sokkal nyugodtabb ő is és jobban
alszik. Mi is a férjemmel. A Mini-t viszem a
munkahelyemre is. Amit megfigyeltem, utazáskor már nem szokott megfájdulni a metrón, villamoson a fejem, a munkahelyemen
pedig jobb lett a hangulat, a negatívabb emberek pedig maguktól elmentek. Egyszerűen
kitisztult a közeg...”
„Amióta elhelyeztem a rendelőben, sokkal
kellemesebb lett a közeg. A kollégákkal és a páciensekkel is jelentősen leredukálódott a nézeteltérés, sokkal jobb lett az összhang közöttünk
és úgy tűnik, hatékonyabbak a kezelések is...”
„A kis szerkezet jobbá tette az életünket,
sokkal nyugodtabbak vagyunk. A lányom
depressziója fél év múlva elmúlt, pedig elég
reménytelennek tűnt. Sok minden sínre került
az életünkben...”
WWW.PORTHOLOGOS.HU
info@porthologos.hu
Porthologos Kft.
Tel.: 06 30 964 7333 (H-V: 10-18 óráig)
– Szívesen visszahívjuk!
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

Növényápolás

Kora tavaszi teendők a kertben
Végre közeledik a várva-várt tavasz, egyre több a napsütéses órák száma. Szép lassan éledeznek növényeink, kikandikálnak a föld alól a hóvirágok, krókuszok.
Jelzik számunkra, hogy ne késlekedjünk, amint jó az
idő, irány ki a szabadba!

1. Gyümölcsfák

Fagymentes időben már megmetszhetjük fáinkat. Mindenképpen jó minőségű,
megfelelően éles szerszámmal dolgozzunk!
Metszés után a metszőollónkat, fűrészünket,
ágvágónkat érdemes fertőtleníteni, hogy ne
vigyük át egyik fáról a másikra az esetleges
betegségeket. Ilyen például a leginkább a
kajszit, cseresznyét, meggyet támadó „monília”, vagy közismertebb nevén „tűzhalál”.
A keletkezett sebeket még aznap kenjük
be Fagéllel vagy Biocera fasebkezelővel! A
szer hamar beszívódik, ezért nyugodtan kenjük be vastagon a felületet, hogy megvédjük
növényünket a sérülésen keresztül beférkőző kórokozóktól!

2. Lemosó permetezés

A kora tavaszi tennivalók között az egyik
legfontosabb a télvégi lemosó permetezés.
Fő célja a növények fertőtlenítése és az
áttelelő kórokozók, kártevők gyérítése.
A lemosó permetezést mindenképpen metszés után végezzük, fagymentes időben! Sötétedés előtt 1-2 órával érdemes végeznünk
a művelettel, hogy a szernek legyen ideje
megszáradni az esetleges éjszakai fagy előtt!
Ha jól megválasztott növényvédő szerrel,
szakszerűen elvégeztük a lemosást a vegetációs időszakban, lényegesen kevesebb
kórokozóval, kártevővel számolhatunk.
Így kevesebb növényvédő szert kell kijuttatnunk később, ami olcsóbbá teszi
a kertünk ápolását, emellett kevesebb
vegyszer hatóanyag-maradék kerül a
szervezetünkbe és természetes környezetünkbe. De milyen szert használjunk?
A RÉZ főként a gombás, baktériumos
szervezeteket pusztítja. Csökkenti a tűzelhalás, monília, tafrinás levélfodrosodás,
blumeriellás levélfoltosság (pl.: cseresznye
és meggy levélfoltosságát okozó betegség), stb. kialakulásának esélyét. Pl: Bordói lé, Champion, Cuproxat, Champ,
Rézoxiklorid

A KÉN-t a levéltetvek, rovarok és lisztharmatgombák ellen alkalmazzuk. Kéntartalmú
szerek például: Mészkénlé, Bordói lé+kén,
Rézkén, Nevikén.
Az OLAJOK főként
a rovarok (pajzstetvek,
atkák, stb.) ellen hatásosak. Az olaj vékony
filmréteget von a növényre, ami alatt a kártevők megfulladnak.
Olaj tartalmú lemosó
szerek: Agrol Plus,
Biola, Nevikén,
KOMBINÁLT SZEREK: A kórokozók és
kártevők együttes irtására a réz + kén + olaj
tartalmú szerek alkalmasak. Ha szeretnénk,
hogy egyetlen lemosás a legtöbb károsító
ellen védje növényünket, használjunk ilyen
szert! Pl: Vegesol eReS, Olajos Rézkén.
Vektafid R, S, Olajos rézkén…
Tűlevelű örökzöldekre ne használjunk olajos lemosó szert, mert az elzárja a növény
pórusait!

3. Veteményes előkészítése

Már most gondolkodjunk előre! Tervezzük
meg a veteményest, mihamarabb szerezzük
be a zöldség vetőmagokat!
Február és március a palántázás hónapja. A palántázással lényegében időt nyerhetünk, mivel májusban nem a magot vetjük
veteményesünkbe, hanem az otthon nevelgetett erős, szép palántánkat ültetjük el. Ezzel akár 2 hónapot is nyerhetünk, és időben
szüretelhetjük zamatos zöldségünket.
Melyik zöldségfélét érdemes palántázni? A paradicsomot, paprikát, tök- és din�nyeféléket, a hosszabb tenyészidejű retket,
karalábét, cukkinit, padlizsánt, fejes salátát,
káposztát…
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A veteményest már feláshatjuk, belekeverhetjük a szarvasmarha trágyát, hogy később
ne a frissen trágyázott talajba kerüljenek az
érzékeny magok és palánták. A szarvasmarha trágyát már könnyen kezelhető pelletált
formában is beszerezhetjük, ezzel jóval kön�nyebb dolgunk van. (Marha-jó trágya granulátum)

4. Gyepápolás

Amikor a talaj már nem „ragad”, rámehetünk a fűre is. Amennyiben ősszel nem tettük
meg, most érdemes egy gyepszellőztetést elvégezni. Tömény, gyorsan oldódó műtrágya
helyett én inkább a hosszabb hatású, kombinált Starter műtrágyákat javaslom, mert a
nedves talajban nem mossa ki a felesleget az
eső és a talajvíz. Pl. Substral Starter, Hauert
Turbo, Everris New Grass, vagy a BIO DCM
Gyeptrágya granulátum.
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. március 23.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2017/12. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Szeret, nem szeret, szeret nem szeret!”
A beküldők közül
Balla Nikolett (Budakalász)
Juhász Istvánné (Baja)
Sárosi József (Cegléd)
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
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. hirlapelofizetes@posta.hu

Nyomdai kivitelezés: Arany Napsugár Kft., Nyíregyháza Felelős vezető: A Kft. ügyvezetője
ISSN: 1785-4911
Hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. A cikkek, grafikai megoldások utánközlése a kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos!
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