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Aktuális

Változtak az erdei fák szállítási Elbukott a tejeskávéadó
szabályai!
ötlete Nagy-Britanniában
Módosultak az erdei faválaszték szállításának mind a
kereskedelmi célú, mind a saját felhasználásra vonatkozó szabályai és megújultak a szállításhoz szükséges
nyomtatványok is.

A Nemzeti és Élelmiszerbiztonsági Hivatal (Nébih) honlapján
közzétett tájékoztatás szerint a fával borított területekről kitermelt, úgynevezett erdei faválaszték – hengeres fa, tűzifa, kitermelt fából készített apríték - kereskedelmi célból csak speciálisan erre a célra kiadott szigorú számadású szállítójeggyel
szállítható. A szállítójegyre 2018-tól új szabályok vonatkoznak,
a faanyagszállításban résztvevők - feladó, szállító, vevő – igényeihez jobban igazodó új nyomtatványtervezet és annak kitöltési
útmutatója a Nébih honlapján érhető el.
Saját vagy közeli hozzátartozó általi felhasználásra történő szállítás esetén szállítójegy helyett bizonyos esetekben engedélyezett az egyszerűsített formanyomtatvány, amely szintén elérhető a Nébih honlapján. Az egyszerűsített formanyomtatvány
akkor használható, ha a szállítmány a fakitermelés helyszínéről
indul és annak saját célú felhasználása a fakitermelésre jogosult
tulajdonában lévő ingatlanon, vagy közeli hozzátartozója lakóhelyén vagy tartózkodási helyén történik, vagy olyan általa használt ingatlanon, amelyet szerződéssel tud igazolni. A másik eset,
ha a fa először szigorú számadású szállítójeggyel a fogyasztóhoz kerül, aki ezt követően a formanyomtatvánnyal szállítja tovább az előzőekben említett helyszínek egyikére – ismerteti a
közlemény.
A saját célú felhasználás körében további egyszerűsítés, hogy
a legfeljebb 20 kilogramm tömegű, önálló cikkszámmal vagy
megnevezéssel rendelkező erdei faválaszték esetén a kiállított
számla szállítójegynek minősül, ebben az esetben külön szállítójegyet sem kell kiállítani.
Kitértek arra is, hogy mivel a fekete fakereskedelem résztvevői
sok esetben megpróbálnak visszaélni a jogszabály adta könnyítési lehetőséggel, ezért a hatóság szakemberei az ellenőrzésekkor szigorúan vizsgálják majd a feltételek teljesülését, a valótlan
adatokat közlők pedig jelentős eljárási bírságra számíthatnak.
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A brit kormány elvetette az úgynevezett tejeskávéadó
ötletét, amelyet az eldobható kávéspoharakra vetettek
volna ki a hulladéktermelés visszaszorítása érdekében,
mert úgy véli, hogy hatékonyabb megoldás, ha a kávézók inkább kedvezményeket adnak azoknak a vásárlóknak, akik saját bögrével érkeznek.

A brit parlament környezetvédelmi ellenőrző bizottságának
januárban ismertetett javaslata szerint az adó mértéke poharanként 25 penny (87 forint) lett volna. Az elképzelés az volt,
hogy, ha a tejeskávéadó révén sem sikerül teljesíteni 2023-ig
az újrahasznosítási célkitűzéseket, akkor teljesen ki kell vonni a
forgalomból az egyszer használatos poharakat. A szigetország
kormánya szerint azonban jobb megoldás, ha a kávézók inkább
kedvezményeket biztosítanak azoknak a vásárlóknak, akik saját
bögrével érkeznek.
Az adójavaslat kezdeményezői szerint a kormány válasza azt
sugallja, hogy nem veszi komolyan a műanyaghulladékok kezelésére tett ígéreteit- írta a BBC News.
„Nagy-Britannia szemetelési kultúrájának pusztító hatása van az
utcáinkra, a strandjainkra és a tengereinkre. Mi megoldást javasoltunk az eldobható csomagolások problémájára. A kormány válasza
azonban azt mutatja, hogy a meleg szavakon kívül nem tervez valódi lépéseket” - mondta Mary Creagh, a bizottság elnöke, aki szerint a bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok szerint a nem
újrahasznosítható anyagok alkalmazásának visszaszorítására hatékonyabb módszer az adó kivetése, mint a kedvezmények biztosítása, ahogy ezt a műanyagzacskók megadóztatása is mutatja.
A kormány ugyanakkor azt mondja, hogy nagyon is komolyan
veszi az ügyet, de nem akar elhamarkodott következtetéseket levonni. „A kávéspoharak mindössze 0,7 százalékát teszik ki a papírcsomagolás-hulladékoknak Nagy-Britanniában. Úgy véljük, hogy
fontos a csomagolás- és hulladékkezelés rendszerét a maga teljességében vizsgálni” - fogalmazott a kormány a bizottságnak írt válaszában, hangsúlyozva, hogy további vizsgálatokra van szükség
az ügyben.
greenfo

Aktuális

Egyre szélsőségesebb lesz
az európai városok időjárása

Róma kitiltja a dízelautókat
a belvárosból

Európa 571 városának adatait elemezve a New Castle-i
Az örök város központjában 2024-től betiltanák a dízelEgyetem kutatói kimutatták, hogy az eddig véltnél jóautók használatát – jelentette be Virginia Raggi polgárval szélsőségesebbé válik az időjárás a 2050-2100 közötmester. - Ha komolyan akarunk cselekedni, vennünk kell
ti időszakban.
a bátorságot arra, hogy szigorú intézkedéseket léptesA szakemberek az
sünk életbe – tette hozzá a politikusnő.
Nem közlekedhetnek Róma belvárosában a dízelautók 2024től – jelentette be kedden a város főpolgármestere. „Gyorsan
kell cselekednünk” a klímaváltozás ellen – írta Virginia Raggi
Facebook-oldalán, ahol közzétette egy előző napi mexikóvárosi
konferencián elmondott beszédét.
Bejelentettem, hogy 2024-től betiltjuk a dízelautók használatát
Róma központjában. Ha komolyan akarunk cselekedni, vennünk
kell a bátorságot arra, hogy szigorú intézkedéseket léptessünk
életbe – tette hozzá.
Raggi, aki az ellenzéki Ötcsillag Mozgalom politikusa, Párizs
szocialista polgármesterének, Anne Hidalgónak a példáját akarja követni, aki tavaly a dízelautók párizsi betiltásának időpontját
2024-ben jelölte meg.
A Greenpeace környezetvédő csoport már régóta lobbizik az
ilyen jellegű szigorításért, novemberben közzétett jelentésében
azzal érvelt, hogy a dízelautók nitrogén-dioxid kibocsátása több
mint 17 ezer ember idő előtti halálát okozza Olaszországban.

A római bejelentés azon a napon hangzott el, amikor egy német bíróság úgy döntött, hogy ki lehet tiltani a dízelmotorral
működő járműveket a szennyezett levegőjű városokból Németországban a levegőminőség javítása céljából, és a Fiat-Chrysler,
Olaszország legnagyobb gépkocsigyártója bejelentette, hogy
felhagy a dízelüzemű autók gyártásával.
Az Európában eladott új gépkocsik több mint fele 2015-ig
dízelüzemanyagú volt. A Volskwagen-botrány és más autógyártók csalása nyomán azonban megkérdőjeleződött a technológia
hitelessége. MTI
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aszályokban, hőhullámokban, áradásokban végbement változásokat elemezték
az összes klímamodell
alkalmazásával
az
Environmental
Research Letters tudományos folyóiratban
közzétett
tanulmányukban. Kimutatták,
hogy mind az 571 városban fokozódni fognak a hőhullámok, a legnagyobb mértékben a
hőhullámos időszakok a dél-európai országokban nőnek, miközben
a közép-európai városokban a legnagyobb mértékben – 2-7 Celsiusfokkal, a legrosszabb forgatókönyv szerint akár 8-14 Celsius-fokkal
– fog emelkedni a hőmérséklet hőhullámok idején – olvasható az
eurekalert.org tudományos hírportálon.
Az aszály feltételei különösen Dél-Európában növekednek, számításaik szerint az Ibériai-félsziget déli részén fekvő Malagában és
Almeirában több mint kétszeresére nő a szárazság az 1951-2000-es
évekhez képest.
Északnyugat-Európában a folyók áradásának kockázata növekszik.
A legrosszabb előrejelzések a Brit-szigetek városait érintik, ahol még
a legoptimistább forgatókönyv esetében is a városok 85 százalékát
fogja a korábbinál nagyobb árvíz sújtani.
A legrosszabb előrejelzéseket alapul véve mindhárom jelenség –
aszály, hőhullám, áradás – a legtöbb európai városban jóval szélsőségesebb lesz. „Kutatásunk rávilágít, hogy sürgősen terveket kell kidolgozni arra, hogy városaink miként birkózzanak meg ezekkel a jövőbeni
időjárási jelenségekkel” – hangsúlyozta Richard Dawson professzor, a
tanulmány társzerzője.
„Már most első kézből látjuk az szélsőséges időjárási események következményeit az európai fővárosokban. Párizsban az átlaghoz képest
több mint négy métert nőtt a Szajna vízszintje” – tette hozzá. Más fővárosokban, mint Dublinban, Helsinkiben, Rigában, Vilniusban és
Zágrábban is valószínűleg az áradások vízszintje lesz extrém magas. A legrosszabb forgatókönyv több mint 80 százalékos vízszint
növekedéssel számol árvizek esetén számos nagyvárosban, köztük a spanyol Santiago de Compostelában, az írországi Corkban,
Waterfordban, a portugáliai Bragában és Barcelosban vagy a brit
Derry/Londonderryben.
Miközben Stockholmban és Rómában fog nőni leginkább a hőhullámos napok száma, a hőmérsékletnövekedés hőhullámok esetén Prágában és Bécsben lesz a legnagyobb. Lisszabonban és Madridban fog előfordulni legtöbbször legnagyobb szárazság, miközben
Athént, a máltai Valettát és Szófiát sújtja majd a legnagyobb szárazság és hőhullám az előrejelzés szerint.

Gondolkodó

Ismerd meg az újító japán
professzor személyiségtesztjét!

Az önmegismerés új dimenzióit vezette be a pszichológiába, most te is kipróbálhatod!
A ‚kokology’ elnevezés önmagunk újfajta megismerését jelenti. A módszert Isamu Saito japán professzor dolgozta ki, aki az elképzelt helyzetekre adott válaszból elemzi a személyiséget. Mutatunk egy kis ízelítőt a munkájából!
Válaszolj mind az öt kérdésre! Az ötödik kérdés alatt láthatod az értékelést.
1. Egy ismeretlen szörny kelt félelmet a városodban. Mit gondolsz, mit
akar? Miért jött elő az erdőből?

3. Van egy varázslegyeződ. Ha egyet
suhintasz vele valakire, az illető eltűnik. Kin próbálod ki?

A. Az éhség miatt. Mindenki tudja, hogy
éhínség idején a vadállatok oda mennek,
ahol az emberek vannak.
B. Valakit a hordájából keres. Talán a
párját, vagy a kölykeit.
C. Egy vadállat kijött az erdőből. Mi
mást kell ezen magyarázni?
D. Valami szörnyűség történhetett az
életében. Azzal, hogy bejött a városba,
magára akarja irányítani a figyelmet.
2. Kéziratot kaptál ajándékba egy titkos hódolódtól. Mi van benne?
A. Egy híres író életrajza.
B. Egy komédia.
C. Egy abszurd irodalmi mű.
D. Egy szerelmes vers.
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A. Saját magamon.
B. A szerelmemen.
C. Azon a személyen, aki a legtöbb fejfájást okozza nekem.

Gondolkodó
4. Egy kertben vagy és azt a kéziratot
olvasgatod, amit kaptál.
Egyszer csak feltűnik egy idegen és
azt mondja:
A. „Én is olvastam. Csodás mű, igaz?”
B. „Tetszik a cselekmény?”
C. „Meg tudnád mondani, merre van a
főtér?”
D. „Örülök, hogy tetszik az ajándékom.”
5. A barátaid meghívtak egy hajóra.
A fedélzetre lépve látod...
A. ...a nyugodt tengert, ahogy a napfény csillog a víz tetején.
B. ...az éjszakai tengert, amely visszaveri
a Hold fényét.
C. ..., ahogy a sűrű köd eltakarja a hideg
és szürke tengert.
D. ...a lenyűgöző naplementét.

Értékelés
1. A szörny életed legfőbb problémája
A. Nem élsz teljes életet, valamit mindig megvonsz magadtól, valamiben mindig korlátozod magad.
B. A szerelem viharában hánykódsz.
C. Kiábrándultál az emberekből.
D. Nagyon magányosnak és meg nem
értettnek érzed magad.
2. Az ajándék a legvonzóbb tulajdonságodat szimbolizálja

A. Mindig bízol magadban és a képességeidben. És meg is van erre minden
okod.
B. A barátaidat a humoroddal vonzod
be.
C. Nagyon eredeti személyiség vagy.
D. Őszinte ember vagy, akit mások a
legnehezebb pillanataikban keresnek fel.

hogy minden magától megoldódjon.
B. Hajlamos vagy a párodra hárítani a
felelősséget.
C. Nem futsz el a gondok elől, azonnal
megoldod őket.

3. A legyező az, ahogyan a gondjaidat megoldod a magánéletedben

A. Szeretsz új barátságokat kötni és a
régiekkel is kapcsolatban maradsz. Fontosak számodra az emberi kapcsolatok.
B. Meglehetősen nagyok az elvárásaid
a körülötted felbukkanó új emberekkel
szemben.
C. Nem nyomaszt a magány. Élvezed
a békét és hogy azt csinálhatod, amihez
neked van kedved.
D. Szeretsz a figyelem középpontjában
lenni és tudod is, hogyan érd ezt el.

A. Homokba dugod a fejedet és várod,

4. A kerti jelenet megmutatja, men�nyire vagy társasági ember

5. A tenger a megtestesítője a szerelmi ideálodnak
A. Szükséged van arra, hogy minden
‚csillogjon’, hogy az érzelmek minden határt átlépjenek, mindegy, mi jön utána.
B. Nem akarsz titkolózni a szerelmed
előtt és ugyanezt várod el tőle is.
C. Biztos vagy benne, hogy a szerelmed mindenekelőtt a legjobb barátod.
D. Úgy gondolod, hogy az igaz szerelem olyan, amilyet a romantikus regényekben írnak le.

szinesvilag.hu
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Novella

A sorsdöntő anyajegy
Justitia, az igazság
istenasszonya, testi sértés vétke
miatt Honti Imre, ügyvédbojtár
elől örökre elzárta az ölét, s így
véget is ért a jogi pályafutása.
De csak azért, mert annak idején
megvédett egy nőt. Ez akkor
történt, mikor még Koltai ügyvéd
patvaristája volt, s gazdája
aznap őt küldte megbeszélésre
maga helyett. Honti, a majd üres
vonaton éppen akkor nyitott
be a kupéba, mikor egy fiatal
hölgy dulakodott egy megvadult
férfival. A kisasszony blúza már
gyűrötten lógott, s a csinos,
kékszalagos szalmakalapja
remegve lapult a padlón.

Imre rögvest odaugrott és ellökte a
lánytól a kapatos embert. Közben meglehet, egy-két pofon is elcsattant. De ez
nem változtat a lényegen. A rendőrség
hiába igazolta, hogy jogos és dicséretes
volt a fiatalember tette, a nagyhatalmú
főnöke mégis kizáratta az ügyvédi kamarából. Imre csak később tudta meg,
hogy az a részeg utas egy dúsgazdag
lókapagyáros volt, s egyben Koltai ügyvéd régi barátja.
Az állomásparancsnokságon a jegyzőkönyv felvétele során Imrét forróság lepte el, ahogy elnézte Annát – kiderült, így
hívják – milyen feldúlt, hullámzó kebellel ecsetelte a rendőrtisztnek a vonaton
történteket. A megalázó emlék hatására
még akkor is csak úgy villogtak mélysötét szemei a felháborodástól.
Miután kijöttek az épületből, míg
Anna a lóvasútra várt, beszélgettek a
megállóban.

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
A lány elmesélte, hogy anyja halála
után a Szent Vincéről nevezett irgalmas
nővérek zárdájában nevelték, s onnan
nagybátyja küldte a Pesti Ranolder intézetbe. Ha befejezi az iskolát, tanítónő lesz.
Mikor betrappoltak a pacik, Anna
megfogta Imre kezét, és nagyon is meleg szavakkal köszönte meg lovagias tettét. Talán a szavait a bizsergő vonzódás
diktálta, amit először érzett férfi iránt.
Imre csak nehezen engedte szabadon
az ékszernyi kezecskét. Tudta, örömest
összekötné az életét evvel a formás üdeséggel. Szívből kívánta, bárcsak jönne
pár tucat kéjenc fogdosni a lányt, hogy
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vérfürdővel bizonyítsa, hogy ő igazából,
s szépszerével érez iránta.
Később Imre felkereste az iskolát, ahol
Anna tanult, de nyári szünet miatt üres
volt az épület. Bizonyára a kisasszony is
sajnálná, hogy megszakadt a románc,
ami még el sem kezdődött. Aztán már
csak álmaiban tűnt elő Anna bájos arca,
mikor ölelte.
Az első időben, miután Koltai elbocsájtotta, néhány barátja jött remek
ajánlattal, de ha elfogadja, újra irodához lett volna kötve. Inkább magánzó
lesz! Szerencsésen kezdte. Az első héten
már négy cséplőgépet adott el a Mayer

Novella
gyártól, aztán egy tönkrement nagyraktár készletéből maradt négy mázsa mákot helyezett el egy kanizsai olajütőnél.
– Egyébként a patikusok sokat fizettek
érte, mert csodaszer volt az olaja a csontritkulás ellen.
Lassanként ügyessége s nyíltsága miatt kedvelt gazda lett Somogyban. Persze
föld híján ő csak az eszével gazdálkodott.
Házat, telket közvetített, s egy katonatiszt barátja révén cégek és hadseregszállítók közt hozott létre kapcsolatokat,
ami számára is bőven gyümölcsözött.
Aztán hosszabb időre Kassára utazott,
hogy hozzásegítse hajdani diáktársát a
birtokához, ami jogos öröksége volt. De
nagyon is megérte.
Mikor visszatért Somogyba, a mákos s
gépes üzletét is beleszámítva már több
pénze volt, mint az egész Koltai irodának.
De mint valami szenvedélyes kártyás, továbbra is játszott, csak a játékért filléres
üzleteket, olyan élvezettel, mintha sok
ezer korona lenne a tét. Pont ezért is
szekerezett aznap az újlaki vajdához három kandisznót. Azok megvető pofával
néztek mindenkire útközben a szekérről.
Érthető, mert szegényeket kiselejtezte a
kanász, mert már öregek voltak. Főképp
azért, mert csak ímmel-ámmal végezték
a kötelességüket. Ezért a kanász mérgében mindhármat kiherélte, mikor egyikük elaludt a kocán.
Imre éppen a vágóhídról jött, ahol
még feldobatott egy zsák marhapatát
a szekérre, s éppen jókor hajtott a kanászhoz egy kocáknak való csodakenőcs
ügyében. Rögtön felismerte a lehetőséget. Gyorsan, míg el nem csitul a csürhegazda haragja, egy marék krajcárért
megvette a három invalidust. Tudta,
este már tízszer annyit fog értük kapni
a vajdától. A cigányok majd három évig
hizlalják őket, hogy puha s lágy legyen a
húsuk, s a borzalmas kanbűzt is kihízzák
magukból.
Újlak felé megállt Hirschbein kocsmájánál, mert meglátta, hogy Bálint, fésűs
mester is ott iszogat Boros Janival, a
kulacsbáróval. Borost azért hívták ilyen
nemesi titulussal, mert csutorás-tanoncból lett gazdag ember. Olyan szerencséje
volt, hogy akkor halt meg az öreg mestere, mikor ő nála volt segéd. De mivel
a szerelem vak, a gyásznapok leteltével
Jani elvette műhelyestől az öreg, de lelkileg üde asszonyt. Sajnos rövid ideig
tartott a boldogság, mert az Úr magához
szólította a mesternét is. Azért az élet

nem állt meg. Egy időre rá Janinak már
vagy tucat segédje gyártotta a hadi csutorát az osztrák–magyar hadseregnek.
Ezt a hatalmas üzletet Hontinak köszönhette.
Mikor Imre belépett a kocsmába,
örömmel fogadták, hisz jó ideje odavolt.
– Mi újság idehaza? – fordult Bálint
mesterhez.
– Hazajött az unokahúgom. Egy hete
jegyben jár Janival. Hozzáadom, mert
azért öreg fa alatt is jó megpihenni. Nem
igaz?
– Gratulálok – mosolygott Imre, de már
kérdezte is, amiért tulajdonképpen megállt a kocsma előtt.
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– Kell marhapata, Józsi bátyám? Van
egy zsákkal a kocsin. Tíz koronáért a tiéd.
– Megveszem. Persze, én már csak teknőccel dolgozom úrnőknek, de a segédem kihoz belőle vagy nyolcvan parasztfésűt. – Evvel elővette a bugyellárist, s
Imre kezébe nyomta a bankót. Éppen
akkor nyílt az ajtó. Imre sóbálvánnyá meredt, csak a markában lebbentette meg
a tízkoronást a hirtelen cúg. Anna állt
előtte!
– Jó hogy jössz húgom! –, örvendezett
a fésűs.
– Bemutatom neked Honti urat.
A dermedtségből Anna tért hamarabb
magához:

Novella
– Mi már találkoztunk Pesten –, mosolygott kézfogás közben a lány.
Imre meg csak állt, s dadogott, hogy
nagyon örül, s csak nézte Annát. Még jó,
hogy a kapatos csutorás közberikkant.
– Este elvárlak a legénybúcsúra –, csapott barátja vállára. Imre mintha hipnózisból ébredne, összerezzent. Pont jókor,
kint olyan ordításba csaptak a disznók,
mintha égne a falu. Imre kirohant a szekérhez. Hála Istennek, nem volt baj, csak
éppen az előbb a szomszéd, Mikó böllér jött ki véres köpenyben, s pakolta a
félmarhákat a szekerére. Imre éppen a
vállára dobta a zsák patát, hogy bevigye
a fésűsnek, de Anna már mellette állt, s
megfogta a kezét.
– Várjon, kérem. Segítsen most is,
mint a vonaton. Bálint bácsi hozzáad
Boroshoz, mert életét mentette meg a
boszniai okkupáció alatt. De én nem akarok hozzámenni! Mit tegyek?
Imre, ahogy a lányt hallgatta, visszatért
igazi formája. Most a boldogsága a tét!

Érdekes

– Este azt mondom Janinak, hogy én
már háltam veled egy éve. Hiszen erénycsősz lett a felesége halála után. Még a
plébános úr is megrótta, hogy ne legyen
pápább a pápánál. – De a lány közbevágott.
– Van egy megoldás! – csillant fel
Anna szeme, de rögtön sötét bíborpír
öntötte el az arcát a szégyentől. Majd
erőt vett magán, mert igen rettegett a
házasságtól a vénemberrel. Inkább közelhajolt Imréhez, s lángvörös arccal elmondta titkát.
– Este a legénybúcsún diszkréten
súgja meg Borosnak, hogy egy csillag
alakú anyajegy van fél arasszal a köldököm alatt. Hogy honnan tudja, az a
maga dolga.
Másnap Bálint fésűs nem értette,
hogy Jani miért bontotta fel az eljegyzést. Barátja csak annyit mondott, hogy
ő már öreg, s fél, hogy rámegy a szíve a
nászéjszakára. Azért úriember volt, mert
sosem mondta, hogy mit hallott Honti

barátjától a legénybúcsún.
A fésűs nagybácsi nem szomorkodott.
Titokban remélte, hogy a Honti gyerek
majd megszereti Annát. Aztán, mint a
mesében, így is történt. Pár hónapra rá, a
szüret utáni vasárnap, a fél falu mulatott
Imre és Anna lakodalmán.
A kétnapos vigasság után, végre üres
lett a ház. Igazán akkor ébredt rá a fiatal
pár, hogy milyen kanyargós útjai vannak
a sorsnak, s milyen kegyes volt hozzájuk
az ég. Imre felkelt, s vidáman vitte Annának a kávét. Az ifiasszony az ágy mellé
tette a csészét, megcsókolta ura kezét, s
magához húzta.
Imre boldog volt. De picit aggódott,
hogy olyan éles eszű a felesége, pedig
még kártyázni sem tud. Ugyanis az éjjel,
ahogy elnézte Annát, övön alul is csak a
finom, sima bőrét látta. Nyoma sem volt
anyajegynek. Pláne csillag formájúnak.
Kisslaki László

Elzöldülő nyelv, zsibbadás, bénulás...

A történelem egyik legnagyobb gyógyszer-okozta megbetegedése
A betegek kezdetben csak a hasmenés tüneteit észlelték magukon. Néhány hét elteltével az ujjaik is zsibbadtak.
A zsibbadás átkúszott a végtagokra, a csípőre, végül megvakultak és deréktól lefelé megbénultak. Tízezres nagyságrendben jelentkezett a tünetegyüttes főleg Japánban, de számos esetet jelentettek Nagy-Britanniában, Svédországban, Mexikóban, Indiában, Ausztráliában is.
Az esetek jellemzően 1955 és 1970 között fordultak elő. Japánban több mint
900 halálesettel járt a rejtélyes kór, amit
az orvosok SMON-nak neveztek el a
subacute myleo-optic neuropathy kifejezés rövidítéséből.
A betegség minden esetben hányással
és hasmenéssel kezdődött. Néha ijesztő
mellékhatással járt: a betegek nyelve úgy
elszíneződött, mintha zöld szőr nőtt volna
rajta, bár ez nem szőr volt, hanem egy vastag lepedék.
A kór fertőzőnek tűnt, mivel az érintett
családokban több családtagnál is jelentkezett.
Az orvosoknak fogalmuk sem volt,
hogy mi okozhatja a járványt. Aztán jött
egy fontos megfigyelés: megállapították,

Ha valaki most beüti a keresőbe a „kliokinol”
szót, azt láthatja, hogy több, ma is használatos készítmény összetevői között ott szerepel.
A használatáról kérdezze meg az orvosát
vagy gyógyszerészét.”
hogy két áldozat kétféle antibiotikumot is
szedett, így antibiotikum-allergiára gyanakodtak.
A ’70-es évek végén egy gyógyszerész
jött rá a megoldásra. Csakugyan a kétféle
antibiotikum okozta a betegséget, ami,
mint kiderült, kétféle különböző márkája
volt a kliokinol nevű szernek.
Ez a gombaölő készítmény megakadályozza a szervezetben a kliokinol lebomlását, és ettől vált zölddé a betegek nyelve
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és vizelete. Egy hónap múlva egész Japánban betiltották a kliokinolt, 1983-ban
pedig az egész világon tiltólistára helyezték, mert a későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy idegméregként hat.
A megbetegedés azért pusztított főleg
Japánban, mert a gyógyszert rendszeresen írták fel hasmenésre és egyéb emésztési problémákra, s úgy terjedt el, hogy
amikor a betegek emésztőrendszeri problémákat tapasztaltak, túl sokat vettek be
a gyógyszerből, és a családtagjaik - attól
félve, hogy ők is elkapják a vírust - ugyancsak követték a példájukat, és ugyanazt a
gyógyszert kapták.
A történetben az a legijesztőbb, hogy
amit az emberek gyógymódnak gondoltak, éppen attól váltak súlyos beteggé.

Ajánló
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Aktuális

Most kell kihelyezni
a madárodúkat a kertbe…
Sokan nem tudják, mi a különbség
a madáretető s az odú között. Íme,
egy kis segítség: A madáretetőt télen töltjük meg naponta eleséggel, ez a kis madarak „konyhája”.
Ide csak enni járnak. A madárodúba tavasszal költöznek be a madárpárok, és itt költik ki fiókáikat.
Ez a „lakásuk”. Márciusban már
keresik-kutatják a megfelelő helyet a fészekrakásra, úgyhogy mihamarabb helyezzük ki a kertbe a
madárodúkat!

Hogyan lesz az odúból igazi
kis otthon a kertünkben?
Az odúlakó madarakat csak akkor telepíthetjük meg a ház körül, ha megfelelő
fészkelő helyet találnak. A kiskertekben
nagyon kevés a természetes, illetve harkály által készített odú, azonban mesterséges fészekodúk kihelyezésével pótolhatjuk azokat. Lehetőleg csak természetes
anyagokból készült odút vásároljunk!
A különböző fajok számára más-más
méretű odút kell kihelyeznünk. Mégis,
milyet?
Az „A” típusú odúba elsősorban cinkék, verebek csuszkák, és egyéb kisméretű madarak költöznek be. Röpnyílása
26-27 mm átmérőjű, a röpnyílás az odú aljától legalább 18 cm-re kell, hogy legyen.
Belső alapterülete: legalább 10x10 cm.
2-6 m magasra javasoljuk kifüggeszteni!
A „B” típusú odúba széncinege, csuszka, mezei veréb, légykapók és nyaktekercsek beköltözésére számíthatunk. Berepülő nyílása 32 mm átmérőjű, az odú aljától
legalább 20 cm-re kell legyen. Az odú belső alapterülete legalább 12,5x12,5cm,
2-8m magasan függesztve vagy akár fatörzshöz rögzítve helyezzük ki!
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A „C” típusú odú berepülő nyílása legalább 10x10 cm legyen, nem kell kerek
formájúnak lennie. Kihelyezésével üregekben, repedésekben lakó fajok betelepedésére számíthatunk, akik szeretnek
kotlás közben is kilátni az odúból. Belső
alapterülete: legalább 12,5 x12,5 cm. 2 - 8
m magasra javasoljuk kihelyezni - fajtól
függően.
„D” típusú („szalakóta”) odút helyezzünk ki, ha szalakótát, búbos bankát, vagy
seregélyt szeretnénk udvarunkban fészkelésre csábítani. Berepülő nyílása 46-60 mm
legyen, az odú aljától legalább 35-40 cmre, belső alapterülete: legalább 20x20cm.
Amennyiben galambot vagy kuvikot is szeretnénk kertünk lakójaként üdvözölni, a berepülő nyílás 80-120mm átmérőjű legyen!

• Praktikus, ha a tető leemelhető vagy
felnyitható, de rögzített, hogy a szél ne
sodorhassa le.
• Új odúkat legcélszerűbb ősszel kihelyezni a kertbe, hogy mihamarabb felfedezhessék azokat kis barátaink, legkésőbb február-márciusban.
• A röpnyílás lehetőleg kelet vagy délkelet felé nézzen, ágak ne takarják be!
• Fontos, hogy az odú árnyékos vagy félárnyékos helyen legyen, semmiképp ne a
folyamatosan tűző napon!
• Az odút ősszel és kora tavasszal takarítsuk ki, ha azt szeretnénk, hogy kis barátaink be is költözzenek.
• Az odúba nem kell fészekanyagot, táplálékot tenni, azt jobb szeretik a madarak
maguk beszerezni.

Az odútelepítés alapelvei:

Zavarhatjuk-e a madárcsaládot
tavasszal?

• Ha több madárodút szeretnénk kihelyezni, maximum 25m²-enként legyen
egy odú a kertben!
• Egymás melletti odúk röpnyílásai ne
egymás felé nézzenek, hogy a kirepülő
madarak útja ne keresztezze egymást!

Mindenki kíváncsi arra, hogy mi történik az odúban, hány tojás van benne,
mekkorát nőttek a fiókák. Bár a kertekben
megtelepedő madarak jól tűrik az ember
közelségét, szükségtelenül mégse za-
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varjuk őket! Az odút a fészkelési idő alatt
egyszer, legfeljebb kétszer ellenőrizzük!
Kéthetente legfeljebb egyszer nyissuk fel
az odú tetejét, többször semmiképp sem!
Óvatosan nyissuk föl a madárodú tetejét!
Amennyiben a madár a tojásokon ül, haladéktalanul vissza kell zárni a tetőt! A tojásokat, fiókákat semmiképp se érintsük meg,
ne vegyük ki az odúból! Óvatosan, halkan
csodáljuk meg őket, kis gyerekeinknek már
a fiókák látványával is nagy örömöt szerezhetünk. Ráadásul szívet melengető látvány
lesz, amikor a fiatal fiókákat repülni tanítják
a szülők, és mi ennek 4-5 méteres távolságból a szemtanúi lehetünk.
Kellemes, madárcsicsergős tavaszi készülődést kívánunk!
Madárodúk és etetők rendelhetők
webáruházunkból:
www.biokertapolas.hu
Latinkert Kertészet és Ajándékbolt
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 14.
Tel: 06(26)389-632, 06(30)302-2460
Nyitva: H-P:9-18, Szo: 9-15-ig

Életmód

Kávé mint antioxidáns
Mindenkinek megvan a véleménye a kávéról. Valaki szerint serkent és energizál, míg mások szerint veszélyes függőség. Ha a tudomány oldaláról vizsgáljuk a kérdést, hamar belátjuk, hogy a kávéfogyasztás valójában egészséges.
A jótékony hatások eredője a kávéban található hatalmas mennyiségű antioxidáns.
Sokkal több van benne, mint bármely más
ételcsoportban.
A szabad gyökök folyamatos támadásokkal bombázzák testünket. Ezek a molekulák
szabad elektronnal rendelkeznek, amik károsítják a DNS-t és testünkben található fehérjéket. Itt lépnek közbe az antioxidánsok.
Kiegészítik a szabad gyökök szabadon álló
elektronjait, így semlegesítik a támadásukat.
Ezáltal lelassíthatják az öregedési folyamatot és megelőzhetik az olyan oxidatív stressz
miatt kialakuló megbetegedéseket, mint
a rák. Mindemellett az antioxidánsoknak
számos más pozitív hatása is van szervezetünkre.
A kávé erős antioxidáns tartalma miatt
képes megszüntetni az oxidatív stresszt és
csökkentheti a diabétesz, szívbetegség és
a rák kialakulásának kockázatát. A legtöbb
ember körülbelül napi 1-2 gramm antioxidánst fogyaszt, főleg kávéból és teából. Manapság az étkezési szokásainkat vizsgálva
kijelenthető, hogy sokkal inkább folyadékokkal visszük be a megfelelő antioxidáns
mennyiséget, mint ételeinkkel. A megoszlás
körülbelül 79-21% az italok javára.
Egy kísérlet keretében a kutatók azt
vizsgálták, hogy egy adag mennyi antioxidánst tartalmaz különböző ételekből.
A kávé az összeállított lista 11. helyén áll.
Az első helyeket különböző bogyósgyümölcsök birtokolják. Azonban ezekből
hatalmas mennyiséget kellene elfogyasztanunk, hogy ugyanazt a hatást érjük el,
mint két csésze kávéval.
Norvég és finn tanulmányok úgy találták, hogy a kávéfogyasztás a leghatékonyabb módja az antioxidáns bevitelnek,
64%-át így biztosítjuk. Ebben a kutatásban
napi 2-4 csészével számoltak, de hasonló
eredményre jutottak a spanyol, japán, lengyel és francia orvosok, akik szerint a kávé
az étrendünk legjobb antioxidáns forrása.
A rendszeres kávéfogyasztók 23-50%kal kisebb valószínűséggel lesznek cukorbetegek, minden csésze 7%-kal csökkenti
a kockázatot. Ezen kívül a csökkentheti a
májzsugor kialakulásának valószínűsé-

Ha Te is a kávé szerelmese vagy, próbáld ki a MAKKA instant
kávékülönlegességeket is. A MAKKA Kávék 100% arabica instant kávé
mellett további jótékony hatású komponenseket is tartalmaznak.
gét, a vastagbélrák kockázatát és a szívbetegségek és a stroke kialakulását. A
rendszeres kávéfogyasztás 32-65%-kal
csökkentheti az Alzheimer és Parkinson
kór kialakulásának kockázatát.
Mentális egészségünk szintén profitálhat e szokásunkból. Egy tanulmány
szerint azon a nők körében, akik rendszeresen isznak kávét, kevésbé fordul elő
depresszió és öngyilkosság. A kávéfogyasztók tovább élnek, 20-30%-kal alacsonyabb a korai halálozási arány.
Azt azonban fontos szem előtt tartani,
hogy a hivatkozott tanulmányok kizárólag megfigyeléseken alapulnak, azt nem
bizonyítják, hogy a kávé okozta a csökkenést, csupán annyit állítanak, hogy a kávéfogyasztók körében kevesebb volt az
említett betegségek előfordulási aránya.
Az antioxidánsoknak számos fajtája
ismert, és a kávé kiemelkedően jó forrás-
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nak számít, ugyanakkor nem azokat a fajtákat tartalmazza, mint a gyümölcsök és
zöldségek.
Egészségünk megőrzése érdekében
figyeljünk oda étkezésünkre, próbáljunk
minél több forrásból vitaminokat és ásványi anyagokat bevinni szervezetünkbe.
Igaz, hogy a kávé étrendünk legnagyobb
antioxidáns forrása, ne hagyatkozzunk
kizárólag erre, törekedjünk a változatosságra!

Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu
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Mozgás, sport, egészség...
- Kínai hernyógomba! (1.rész) -

A téli olimpia sikereinek még friss emlékével köszönt ránk az idei tavasz. Nem csak a természet újul meg ilyenkor, hanem mi magunk
is! Valóban, elérkezik a kirándulások és a szabadtéri sportolás ideje. Ezek a tevékenységek a szív-érrendszeri betegségek és a cukorbetegség ártalmait is csökkenthetik. A rendszeres testmozgás az
általános egészség megőrzésének egyik alappillére! Jelen cikksorozatunkban a mozgás egészségre gyakorolt szerepéről és a kínai
hernyógomba (Ophiocordyceps sinensis Berk.) kivonataiban található értékes hatóanyagok sportolást (is) támogató hatásaival
foglalkozunk.
A WHO (World Health Organization)
szerint a fizikai aktivitás jelentősen csökkenti a szív-érrendszeri, légzőrendszer- és
anyagcsere-betegségek (elhízás és cukorbaj), a mozgásszervi- és csontbetegségek
(osteoporosis), bizonyos rosszindulatú
daganatos betegségek (mell és vastagbél
rák), valamint a depresszió kialakulásának
az esélyeit.
A fizikai aktivitás intenzitása, valamint időtartama is fontos szempont. Közepes fizikai aktivitásnak számít ha érezhetően erőt kell kifejtenünk
és tapasztaljuk a szívverésünk felgyorsulását.
Erre jó példa a gyors léptű séta, a kerti munka,
táncolás, vagy a kutyasétáltatás. Intenzív, azaz
erőteljes fizikai munkavégzés a gyors futás, a
hegynek felfelé történő tempós séta, versenysportok, aerobik, vagy a nehéz fizikai munka:
20 kg fölötti tömegű tárgyak mozgatása, csákányozás, stb.

A fizikai munkavégzés intenzitását a
munkavégzés alatt felhasznált energia
és a nyugodt pihenés során meghatározott energiafelhasználás (1 kcal/kg/h)
arányaiban adjuk meg. Ezt metabolikus
ekvivalensnek (ang. Metabolic Equivalent
(MET)) nevezzük. Ha a „nyugalmi energiafelhasználásunk” háromszorosa és hatszorosa közti a MET, akkor közepes fizikai
aktivitásról beszélünk. A hat feletti MET
érték pedig erőteljes fizikai aktivitást jelent.
A WHO ajánlásaiban megkülönbözteti
a fiatal (5-17 éves), a felnőtt (18-64 éves)
valamint az idős (65 év feletti) korosztályt.
Mindegyik korosztály számára javasolt,
hogy egy-egy testmozgás legalább 10
percig tartson és aerob körülmények közt
történjen.

Az „aerob anyagcsere” a
testmozgás kontextusában:
Oxigént igénylő és szőlőcukrot (glükózt) használó energiatermelési folyamat. Ez
a maximális szívfrekvencia
(férfiaknál 220/perc kivonva
belőle az életkort években
mérve, nőknél ugyanez, csak
225/percből vonjuk ki az életkort) 70% -át elérő vagy meghaladó percenkénti
szívverés esetén történik.
Mind az aerob, mind az anaerob testmozgás
termeltet az izmokkal hormonszerű anyagokat,
úgynevezett miokineket (myokine). Ezek hormonként viselkedve - a korábbi cikkeinkben említett - számos interleukin (IL) aktiválásán keresztül fejtik ki jótékony hatásaikat, például az erek
belső felszínét borító endotel-re. A miokin stimulálta IL-6 -nak központi szerep jut: többek közt
az immunrendszert, a hasnyálmirigy szigeteit, a
zsírsejtek anyagcseréjét, valamint az izomnövekedést is előnyösen befolyásolja.
Tehát a miokinek működése, valamint ettől
függetlenül a szőlőcukor megfelelő felhasználása is alátámasztja a testedzés cukorbetegség
tüneteit enyhítő hatásait.

Fiatalok számára az ajánlott mozgás legalább 60 perc naponta, ami lehet közepes
is, de legalább heti háromszor erőteljes
mozgás javasolt, az izmok és a csontok
erősítése miatt. Az ajánlottakon túlmenő
mennyiségű és intenzitású munkavégzés
előnyös.
Felnőtteknek legalább heti 150 perc közepes, vagy 75 perc erőteljes mozgás (vagy
ezek arányos kombinációja) a javasolt. Az
ajánlott mozgások mennyiségét a duplájára növelve a korábban említett egészségügyi előnyök fokozódnak. Fontos még,
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hogy a nagyobb izomcsoportok kerüljenek
átmozgatásra, legalább heti kétszer.
Az idős korosztály számára a felnőtt korosztályhoz hasonló ajánlások láttak napvilágot, azzal a különbséggel, hogy ha az
egészségi állapotuk már nem teszi lehetővé az említetteket, akkor a lehetőségeknek
megfelelő (és örömforrásként is szolgáló)
mozgást kell végezni; például kirándulni,
sétálni, kertészkedni.
De vajon lehetséges -e támogatni a fizikai aktivitást, sőt a sportteljesítményt
– megfelelő étrend-kiegészítési célú anyagokkal?
Következő cikkünkben a kínai hernyógomba jótékony hatóanyagaival, valamint
ezek sportolásra kifejtett támogató hatásaival foglalkozunk.
Folytatjuk!

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

Fűben-fában
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Életmód

Csokoládéról a kozmetikus szemével
Napjainkban az érdeklődés fókuszába az egyik legnépszerűbb élvezeti élelmiszer, a csokoládé került.
Bár legtöbbször csak káros hatásairól beszélünk, mégis téves lenne azt hinnünk, hogy kizárólag csak
rosszat tesz a szervezetünkkel. Jótékony hatásait már régóta ismerik, de mára a táplálkozástudományi szakemberek és kardiológusok
egyik legizgalmasabb kutatási területévé vált. Immár orvosok által
is bizonyítottan hasznos a szervezetünknek, több egészségügyi kihívás esetén is előnyös lehet. pl.:
autizmusban, elhízásban, cukorbetegségben, Alzheimer-kórban, sőt
általában az öregedési folyamatokkal is összefüggésben állhat.
Hogy kerül a kozmetikus a képbe? Úgy,
hogy a csokoládé a bőrre kenve is csodákra képes!
Jó hír Nektek, csokiimádóknak, hogy
kedvenc nyalánkságotok nem csak a bőrötöknek, hanem az egészségeteknek is
jót tesz.
Mint kozmetikus, már régóta alkalmazom arc- és testkezeléseimben ezt a finomságot.
A kezelés alatt felhasznált csokoládé
már illatával is elősegíti az endorfin, a
„boldogsághormon” termelődését. Gazdag teobromin tartalma serkenti a zsírégető folyamatokat, a flavonoidok pedig
gátolják az öregedésért felelős szabad
gyökök képződését, vagyis hidratálják a
bőrt, erősítik struktúráját, javítják a létfontosságú funkcióit, pl.: keringés.
Magnézium és cink tartalma pedig táplálja, pihenteti a bőrt és fokozza a stres�szel szembeni védekezőképességet. Mivel a kakaóvaj gyorsan felszívódik, kedvelt
kelléke a masszázsoknak is. Ideális a zsírés vízhiányos bőrnek, megőrzi az erek rugalmasságát, jó hatással van a petyhüdt
bőrre, kiváló ellenszere a narancsbőrnek,
hatékony az alakformálásban.

Itt a személyre szabott, prémium, kézműves
csokoládé a ChoCordiál!
A csokoládék esetében komoly probléma,
hogy magas cukor- és zsírtartalma miatt
nem mindenki fogyaszthatja.
Ezért elhatároztuk, hogy olyan csokoládét
állítunk elő, ami kedvezőbb összetétele révén
szélesebb körben is fogyasztható.
És ez már nem csak élvezeti cikk, hiszen antioxidánsokban, ásványi
anyagokban, vitaminokban gazdag.
A ChoCordial 72% kakaótartalmú étcsokoládéja tökéletes alapot
nyújt a biológiailag aktív összetevőknek. Úgy beltartalmi értékben,
mint ízvilágban.
Palettáján rövidesen megtalálod
a Neked legmegfelelőbbet, az élettanilag kedvező hatású komponensekkel dúsított roppanós csokoládét.
Összetevői biológiailag aktív,
100%-ban természetes gyógynövény és gyümölcs őrlemények, bizonyítottan kíméletes eljárással
készültek, ökológiailag ellenőrzött
területről.
Válogassatok kedvetekre!
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www.vitalplatform.hu

Gondolkodó
Kibédi Péterfi Károly Filozófusok
és a filozófia története c.
munkáját lapozgatva itt, az
atomkor hajnalán, a görög
atomizmus, az antik atomelmélet
megalapítójának, Demokritosznak
élete maradt fenn a rostán. Együtt
szokták emlegetni Lenkiposszal,
de most vele nem foglalkozunk.
Hosszú életét - ie.460-470 és ie.360
közöttire - 90-100 évre, de egyes
források szerint 105 évre teszik.

Démokritosz
„A barátoknak nem tudni segíteni:
a szegénység jele; nem akarni:
a gonoszságé.”
Élete utolsó éveiben testvér húga minden nap friss kenyeret sütött neki, és ennek illatával vidámította öreg napjait.
Gazdag családból származott, szerencsés
ifjúkora volt, mert amikor Xerxes perzsa királyt Görögországból kiszorították, Démokritosz apjánál szállt meg és hálából neves
embereket hagyott ott az ifjú tanítására,
akik felébresztették benne a filozófia iránti
érdeklődést. Később örökségét tudásvágya
kielégítésére fordította. Sokat utazott, bejárta Kis-Ázsiát, Görögországot, Dél-Itáliát,
Egyiptomot, Perzsia egy részét is. Utazásaiból hazatérve, különböző hivatalokat vállalt,
de hamarosan lemondott azokról és életét a
tudománynak szentelte. Éles elméjű, vidám
ember volt, akiről sok ostobaságot beszéltek, és ez csak fokozta jókedvét.

Forgácsok...
nemes fából...
Számos szakterülettel foglalkozott:
etikával, természetfilozófiával, matematikával, zenével, irodalommal és nyelvi
kérdésekkel is. Bár műveiből csak töredékek maradtak fenn, mégis számos olyan
munkát tulajdonítanak neki, amelyekhez
kapcsolódását nem sikerült bizonyítani. A
fennmaradt feljegyzésekből kiderül, hogy
Démokritosz nem sokra becsülte a hírnevet, ennek ellenére számos konfliktusa
volt kortársaival. Platón műveiben meg
sem említi, sőt tudunk arról, hogy egy alkalommal el akarta égetni Démokritosz
összegyűjtött műveinek egy részét.
Démokritosz gondolati alapon megalkotta az atom fogalmát, aminek helyessége csak kb. 2000 évvel később igazolódott
be. Az anyag oszthatóságával kapcsolatban azt állította, hogy az egy határon túl
már nem osztható, hanem az így kapott
részecskék mindegyike már valóban
„egy”. Olyan kicsinyek, hogy érzékszerveinkkel nem érzékelhetőek, színtelenek,
szagtalanok, ízetlenek. Matematikailag is
oszthatatlanok, nem keletkeztek, és nem
pusztulnak el soha, tehát örökkön létezők. Íme, az anyagmegmaradás elvének
antik megfogalmazása.
Amit még fontosnak tartott, hogy az
atomok nem tartalmaznak ürességet. Ma
már tudjuk, hogy ez nem így van, hisz az
atommag és az elektron pályák között
nagyságrendileg olyan arányok vannak
mint a Nap és a bolygók keringési pályái
között. Ugyanakkor azt állítja, hogy ezek
az atomok képesek úgy kapcsolódni egymáshoz, hogy közöttük „üres” tér marad. A
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kapcsolódásuk sokfélesége adja az anyagok sokfajta tulajdonságait, és meghatározó jellegzetességüket. Az atomisták úgy
gondolták, hogy ez a belső üresség ad
lehetőséget a testek felmelegedésére is.
Ezen az alapon sok ma dőreségnek tűnő
magyarázatot adtak az édes, a savanyú,
a keserű, stb. ízek és a színek, valamint a
súlynak az anyagszerkezettel kapcsolatos
magyarázatára. Bár foglalkoztak az atomok mozgásával, azonban nem maradt
fenn olyan ismeretanyag, ahol az ezzel
kapcsolatos elgondolásaikat leírták volna.
Az atomok tulajdonságaival kapcsolatos
megfogalmazások azonban elég világosak: „Csak látszólag van a dolgoknak színe,
csak látszólag édes és keserű: a valóságban
csak atomok vannak és az üres tér.”
Demokritoszt foglalkoztatta az érzékszerveink megbízhatósága. Azt állította,
hogy amit érzékszerveik közvetítenek az
elménkbe, az nem igazi tudás, pusztán
vélekedés. Ezt a gondolatot tovább folytatva, arra a megállapításra jutott, hogy
az ember hiába törekszik megismerni a
dolgokat, próbálkozásai kudarcra vannak
ítélve. Ezért az értelemmel való megismerést magasabb rendűnek tartotta a tapasztalattal való megismerésnél.
Érdekes megfontolásra jut a mértékletességre vonatkozóan: a derült kedélyre
úgy tehetünk szert, mondja, hogy ha az
ember kerüli a „kívánás” és a „kielégülés”
túlzásait, és adottságainak megfelelő
életvezetés szerint él!
Barátsággal,
Erdei István

Életmód

Hatékonyabb tanulás?
Brahmi, a memória támogatója
A Brahmi (Bacopa monnieri) gyógynövény a trópusi és szubtrópusi területeken honos. Általában India,
Nepál, Sri Lanka, Kína és Tajvan mocsaras vidékein él. Amerikában az
USA déli területeitől (főleg Virginia,
Florida és Texas) Közép-Amerikán
át, egészen Paraguayig és Brazíliáig
megtalálható az 1300 m magasságnál nem magasabb régióban.
A Bacopa monnieri egyike azon első
növényeknek, melyeket a CDRI (Central
Drug research of India) egy, az 1960-as
években Indiában az ott őshonos számos
gyógynövényben rejlő lehetőségek kutatására létrehozott intézmény részletesen
megvizsgált. Indiában ezt a növényt hagyományosan arra használták, hogy az újszülöttek számára felnyissák az intelligencia kapuját. Ez feltehetően e növénynek az
agyra gyakorolt pozitív hatásán alapult.
Gyógyászatilag az egész növény felhasználható. Hatóanyaga a „Bacoside” néven szereplő Szteroidszaponin, mint pl. a

Bacosid A, mely az agy vérellátását, és a
Bacosid B, mely az agy protein anyagcseréjét segíti. A Brahmit a szellemi teljesítőképesség fokozására, és mind a rövid-,
mind a hosszú távú memória erősítésére
használják.
Számos tanulmány és kutatás bizonyítja a kognitív funkciókra gyakorolt hatását,
különösen a memória, a tanulás, és a kon-

centráció területén. Vizsgák előtt pl. amerikai diákok a tanulási stressz csökkentése
és koncentráció érdekében fogyasztják.
Vizsgálatok igazolták, hogy pozitív hatású koncentrációs zavaroknál, AD(H)S-nél
(figyelemzavar, hiperaktivitás) és segít
kimerültség esetén. Segít stressz okozta
félelmi állapotnál, segít a depresszió ellen.
A Brahmi levél segíti a koncentrációképesség és a memória javítását, a kognitív
funkciók fenntartását időskorban is.
További pozitív szempont, hogy hála
antioxidáns tulajdonságainak, tizedeli a
szervezetben levő szabad gyököket.
Forrás: Dina Nath Tewari ,
Kaushal Kumar, Arti Triphati: Brahmi

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
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Érdekes

A természet csodája, ami egy kis hibából keletkezik
A gyöngy közel 4 ezer éve kedvelt és
igen nagy becsben tartott szerves
eredetű drágakő. A természetes módon képződött gyöngy értékét nem
csak a szépsége – színe, fénye, mérete és alakja – határozza meg, hanem
ritkasága és a gyöngyhalászok embert próbáló munkája is növeli. Ritka, mert természetes körülmények
között csak minden ötvenezredik
kagyló rejt magában gyöngyöt!

Az igazgyöngy különböző, sós- vagy
édesvízben élő, az osztriga rokonságába
tartozó kagylók védekező reakciójaként
jön létre, amikor olyan idegen anyag (pl.
egy parazita vagy szervetlen törmelék)
kerül a belsejébe, amit nem tud sem kilökni, sem megemészteni.
Ilyenkor először egy gyöngyzsák képződik, amely a kagyló héját is felépítő hámsejtekből áll, majd a hámszövet kalcitból
vagy aragonitból (a kalcium-karbonát két
eltérő kristályszerkezetű módosulatából)
réteget képez az „idegen” anyag köré. Ezt
később bevonja gyöngyházzal, ami tulajdonképpen a gyöngy csillogását adja, és
zsindelyszerűen elhelyezkedő mikroszkopikus aragonit lapocskákból áll.

Ennek a rétegnek a kialakulásához legalább 1-2 évre van szükség, de – a kagyló
fajtájától függően – a nagyobb, körülbelül
borsószem méretű gyöngyök kifejlődéséhez akár 10 esztendő is szükséges lehet.
Tehát a kagylógyöngy köré gyöngyházat „építő” hámsejtek ugyanazok, amelyek
a kagyló héját is felépítik, így kijelenthetjük, hogy a gyöngy anyaga azonos a kagylóhéj anyagával.
A gyöngysor régen státuszszimbólum
volt, de a nőiesség jelképeként is emlegették.

Így termesztik

A gyöngyök tenyésztésével – főleg a
kínaiak – már évezredek óta próbálkoznak. A múlt század
elején egy Ausztráliában élő brit biológus,
William Saville-Kent
fedezte fel, hogy hogyan lehet a kagylót
gyöngyképződésre
ösztönözni.
A technológiát a
japánok
fejlesztették ipari méretűre.
A módszerének lényege, hogy a donor
kagyló héjából vett,
általában golyó formájúra csiszolt, 6-12
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mm átmérőjű gyöngyház magot a kagyló
hámszövetéből vett darabkába csomagolnak (az ebben található hámsejtek
képezik majd a gyöngyház bevonatot), és
beültetik a tenyészkagyló köpenyhúsába.
Az ily módon előkészített mesterséges
gyöngyzsák jó eséllyel termel gyöngyöt.
Egyszerre csak 1 magot tudnak beültetni egy adott kagylóba, amelyet a tenyészidő (2 év) elteltével újabb beültetés
követhet, amennyiben a kagyló egészséges. Újabb két év elteltével kerülhet sor
egy harmadik beültetésre, de a folyamat
többször nem ismételhető meg.
A magbeültetéses módszerrel elsősorban a tengeri gyöngyöket tenyésztik,
mint a Japán és Kína környéki tengerekből származó Akoya-, illetve a Francia-Polinéziából származó Déltengeri- és Tahitigyöngy.
Az édesvízi gyöngyök rendkívül népszerű alternatívái a sósvízi gyöngyöknek.
Manapság már egyre nehezebb természetes módon képződött édesvízi gyöngyöket találni a folyókban, tavakban.
A környezetszennyezés következtében
drasztikusan csökkent a gyöngyképzésre
hajlamos kagylók száma. Ráadásul csak
minden századik kagylóban van valamilyen minőségű, természetes módon képződött gyöngy, és minden száz gyöngyből csak egy kiváló minőségű, ezért az
édesvízi gyöngyök tenyésztése egyre nagyobb jelentőséggel bír.

Érdekes
Az édesvízi tenyésztett gyöngyök piacát Kína uralja, de nagy gyöngyfarmok
vannak Észak-Amerikában, a Mississippi
vízrendszerében is.

Mi az a Teklagyöngy?

Az édesvízi gyöngytenyésztés során inkább a donor kagyló köpenyéből
származó vékony szövetet összehajtogatva vagy formára alakítva illesztenek
a tenyészkagylóba, egy kagylóba akár

20-25 darabot is. A tengeri gyöngyökkel
szemben (amelyeknél 2 évente 1 magot
ültetnek be) részben ez biztosítja olcsóságukat. Ezzel a módszerrel 95%-os gyöngyház vastagság is elérhető.
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A teklagyöngy egy mesterségesen,
üvegből, újabban műanyagból előállított
gyöngyfajta. Szokták hamis gyöngyként,
gyöngyutánzatként is emlegetni. Az
1900-as évektől, amikor megjelentek a jó
minőségű tenyésztett gyöngyök, gyakorisága és jelentősége erősen lecsökkent,
bár ma is kapható.
Az üveggyöngyre kagylóhéjból porított, illetve különböző ásványi anyagokat
tartalmazó bevonatot visznek fel, aminek
az igazgyöngyhöz hasonló fénye van,
azonban a bevonat igen sérülékeny, kön�nyen fényét veszti, megkopik, karcolódik,
ezért használhatósága erősen korlátozott.
Nevének semmi köze a Tekla női nevünkhöz. A Magyarországon így elterjedt megnevezés a „Tecla” márkanévből származik,
amely alatt nagy mennyiségben gyártották ezt a gyöngyfajtát és a belőle készült
ékszereket.

Recept

Főzz okosan a Hunorganic Kft.
NATURBIT termékeivel
Túrós táska gluténmentesen elkészítve
• Elkészítési idő: 110 perc
• Nehézségi szint: Közepes

Hozzávalók 6 adaghoz
• 300g Naturbit ALFA MIX gluténmentes
lisztkeverék
• 5g porélesztő
• 1evőkanál 1:4 édesítőszer
• 1evőkanál útifű maghéj (psyllium)
• 1db közepes méretű tojás
• 60g puha margarin
• 200ml ALPRO rizsital
• 20g Kenyérvarázs rizsliszt a nyújtáshoz

Töltelék elkészítése
• 250g túró
• 40g mazsola (ízlés szerint)
• 1 teáskanál 1:4 édesítőszer
• 1ml vanília aroma
• 1db közepes méretű tojás (kenéshez)

Elkészítés:
1. A száraz alapanyagokat egy tálba
tesszük, elkeverjük. Hozzáadjuk a tojást
és a margarint, eldolgozzuk benne, majd
a langyos rizstejet is hozzáadjuk, és alaposan eldolgozzuk.
2. Egy órát kelesztjük.
3. Rizslisztes lapon kinyújtjuk, és egyforma kockákra vágjuk.
4. A túrót kikeverjük az édesítővel, aromával, mazsolával, és megtöltjük a kockákat.
5. A széleit behajtjuk. Lekenjük felvert
tojással, sütőpapíros tepsire tesszük.
6. 180 °C fokon kb. 25-30 perc alatt
megsütjük.
Reggelire vagy tízóraira tökéletes finomság a gluténmentes túrós táska vagy
túrós batyu.

A felhasznált termékeket keresd
a www.hunorganic.com
webshopon!

Elérhetőségünk: Hunorganic Kft.
www.hunorganic.com
tel: +36-30-533-9271
contact@hunorganic.com
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Életmód

Tavaszi szépülés étrend-kiegészítőkkel
A nagy hidegek után végre ledobhatjuk nagykabátunkat, előkerülnek a szellősebb ruhadarabok, így a télen felkúszott kisebb-nagyobb súlyfeleslegtől villámgyorsan szeretnénk megszabadulni. A hideg hónapok, a száraz szobalevegő bőrünket és hajunkat is megviseli, sőt a nem megfelelő vitaminpótlás tovább
ronthat a helyzeten. A téli begubózásnak vége, megállíthatatlanul közeleg a tavasz és a jó idő…

Lendüljünk ismét formába!
Az élelmi rostokban gazdag zabkorpa
és csicsóka a korszerű táplálkozás részeként a diétázni vágyók számára is egyszerűen beépíthető az étrendbe. A Dr. M
Prémium Zabkorpa tabletta fogyasztása
- napi 3 alkalommal 4-5 tabletta - biztosítja, hogy megfelelő mennyiségű rosthoz
jusson szervezetünk.
A rendszeres testmozgás és a megfelelő
étrend mellett számos étrend-kiegészítő
segíthet a vágyott testsúly mielőbbi elérésében. Egész évben szedhető a Dr. M Prémium Zöld és fehér tea kapszula vagy a
glükomannán- tartalmú Dr. M Prémium
Ördögnyelv kapszula, melyek a diétázóknak elősegíthetik a fogyókúra sikerét a
megfelelő étrend kiegészítéseként.
A diétánk során különösen fontos
szervezetünk alapvető vitaminszükségletének biztosítása. Soha nem szabad
immunrendszerünk rovására fogyókúrázni! Legjobb, ha vitaminszükségletünket
gyümölcsfogyasztással fedezzük, de ez

a tapasztalatok szerint nem elegendő.
C-vitamin bevitelünket kiegészíthetjük
Dr. M Prémium Liposzómás C-vitamin
kapszulák bevételével. A liposzómás formula sokkal hatékonyabb felszívódást
biztosít, és a megfelelően adagolt összetétel segít, hogy szervezetünk C-vitamin
szintje egész napon át biztosítva legyen.
Mindenféle diéta kiegészítéséhez ideális.

Tegyünk bőrünk, hajunk,
körmeink szépségéért!
Fénytelen a hajunk, megviselt a bőrünk
vagy töredezik a körmünk? A Dr. Böhm®
Bőr Haj Köröm tabletta belülről támogatja testünk természetes megújulását
és segíti a haj, a körmök és a bőr regenerációját. A Dr. Böhm® tabletta egyedülálló szépségformulája belülről támogatja
egészségünket.
Lássuk szépségünk legfontosabb építőköveit! A magas szilícium-tartalmú kovaföld és aranyköles-kivonat, a pantoténsav,
biotin (H-vitamin), cink, vas és a ként szál-
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lító MSM együttesen, egymást segítve
jelentős szerepet játszik bőr rugalmasságának és feszességének megőrzésében,
valamint a haj és a körmök fiatalon tartásában.
A Dr. Böhm® Bőr Haj Köröm tabletta ös�szetétele gondos válogatás eredménye nem B-vitamin alapú, így nem fokozza az
étvágyat, fogyókúrázók is bátran szedhetik. Ez az étrend-kiegészítő tabletta ideális összetételben tartalmazza a legfontosabb vitaminokat, mikrotápanyagokat és
nyomelemeket a belülről fakadó természetes szépségért!

Volmix Kft.
1146 Budapest, Thököly út.76.
Tel.: (1) 383-3252
www.volmix.hu, volmix@volmix.hu

Ajánló
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Bőrápolás

A So Wonderful Kollekció varázslatos illatvilága
A So Wonderful Kollekció az Institut
Karité Paris egyik alapvető termékcsaládja, mely kézkrémjeivel odaadóan
ápolja testünk egyik legérzékenyebb,
környezeti hatásoknak leginkább kitett
részét, és selymes állagával fantasztikusan puhává teszi a kezeket. A márka
hosszú időn át, szakemberek sokéves tapasztalatával fejlesztette ki azt a prémium illatanyagot, mely minőségi összetevőinek köszönhetően hagyományos
társaival ellentétben kíméletes a bőrhöz, mégis képes elhozni számunkra a
legdúsabb virágosrétek pompás illatát.
S hogy mi inspirálta az egyes illatokat?
1. Mézesmandula – So Precious
Ez a bársonyos, kényeztető illat a közkedvelt francia királynő, Marie Antoinette tiszteletére született meg, mely pillanatok alatt
Versaille-ba repít minket. A hagyományos
formula és a sheavaj kombinációjával uralkodóhoz méltó, gyönyörű kezeket kapunk
a mindennapos használat eredményeként,
mely során minden alkalom egy mézes, tejes
fürdő élményét hozza el számunkra.
2. Gyöngyvirág – So Chic
Akár az örök esküt, a gyöngyvirág finom,
visszafogott illatát sem lehet soha elfelejteni.
A női tisztaság jelképeként ez a kedves kis virág gyakran kerül menyasszonyi csokrokba,
az esküvők elmaradhatatlan kellékeként. A
kellemes, lágy textúra megadja a kezeknek
a mindennapi boldogságot, kifinomultsága,
csipkével borított kiszerelése minden menyasszonynak csodás kiegészítő a nagy napon.
3. Rózsa – So in Love
Mi más is lehetne a legromantikusabb illat,
ha nem az örök szerelem és szépség ősi jelképe, a rózsa? Egy igazi óda a szerelemhez, mely
púderes, visszafogott, mégis varázslatos aromájával elhozza nekünk a szerelem fővárosát, a költői szépségű Párizst, melyről többek
között Edith Piaf is oly sokat énekelt.
4. Citrusverbéna – So Magic
Ez az illat a varázslókat és szerelmi bájitalaikat hivatott felidézni – a legenda szerint
ugyanis a verbéna a szerencse jelképe, mely
nemcsak a menyegzőkön hivatott betölteni
szerepét, de a varázsitalok egyik fő alapanyagaként is előszeretettel használták a mágu-

sok. Egy igazán elbűvölő illat, mely könnyed
állagával, a verbéna frissességével és egy
cseppnyi boszorkánysággal azonnal elvarázsol mindenkit.
5. Levendula – So Fairy
Ez a közkedvelt, fantasztikus illat minden
nap felidézi bennünk Provence lélegzetelállító, káprázatosan gyönyörű és illatos levendulamezőit. „Provence kéklő aranyának”
is nevezik, nem hiába. A számos gyógyító
hatásáról is ismert levendula segít a mindennapos relaxációban, hogy egy kis időre kiszakadjunk a dolgos hétköznapokból.
6. Liliom – So Royal
A liliom fenséges illatával fűszerezett
sheavajas kézkrém a méltóság és a Francia
Királyság jelképeként tiszteleg a francia királyok előtt, és kelti életre mindazt a luxust,
melyet az uralkodók olyannyira kedveltek
– felidézve a versailles-i palota minden
pompáját.
7. Jázmin – So Pretty
Az indiai legenda szerint Kāma, a szerelem
istene is jázminnal díszített nyilakkal szúrta át
a szíveket. A szerelem és szépség jelképeként

25

varázslatos illata egészen a Montmartre csodás környékére repít minket, ahol a csillámló
hajnali fényben az árusok minden arra járónak ajándékoznak egy jázmincsokrot. Ez az
illat azért jött létre, hogy elhozza számunkra
e titokzatos virág elragadó báját, vidámsággal töltve meg a mindennapokat.
8. Gardénia – So Elegant
Az elegancia és udvariasság jelképeként
ez az illat a francia Haute Couture divat előtt
teszi tiszteletét, mely több évszázados történelmével a mai napig megalapozza a divatvilágot. Akár egy kabátra tűzött virágszál, ez
a kézkrém is gyengéden ápolja a kezeket,
biztosítva a tökéletes francia eleganciát.
A kézkrémekből háromféle kiszerelés közül választhatunk – 30 ml-es tubus doboz
nélkül, 30 ml-es tubus dobozban, illetve 75
ml-es tubus dobozban. Mindegyik illathoz
megvásárolható a hozzá tartozó körömreszelő is, mely nemcsak csodás meglepetés
a virágok kedvelőinek, de a krém mellett kényelmesen elfér bármely női táskában, akár a
mindennapokban, akár utazáshoz.

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (75. 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...3. rész
„A parancs kiadatott:
A legkisebb dolgok formálják meg
a legnagyobbakat,
és ami él, ne legyen több,
mint egy felvillanás az örökkévalóságban.”

26

Mert „az Élet él és élni akar”!
Kedves Olvasó!
A mi életünk ez a „felvillanás”! Nem mindegy hogyan töltjük el, s mekkora az egészségben tartható szakasza. A cél pedig nem
a „felvillanás” idejének mindenáron való
meghosszabbítása, hanem sokkal inkább a
teljes élet, az egészséges szakasz fenntartása. Ez viszont nem öncél, hanem a tanulás
időszaka, ezért nem lehet csak az orvosokra hárítani a bajok megszüntetését, nekünk
is, kinek-kinek saját magának ki kell ebből
vennie a részét. Igyekeznünk kell elkerülni a bajt, ha pedig mégis bekövetkezett,
akkor törekedni kell annak minél előbbi
megszüntetésére, az orvosainkkal való
együttműködés mellett! Ebben az együttműködésben pedig nem az a lényeg, hogy
„kinek van igaza”, hanem az, hogy be kell
vetni mindent, de mindent, ami a gyógyulást elősegíti!
Dr. Hamer Germán Gyógytudományába
való betekintés után egy újabb követőhöz
jutottunk el: dr. Claude Sabbah-hoz. Ez év
januári cikkünkben már röviden foglalkoztunk munkásságának lényegével. Mint
minden tanítvány, Dr. Sabbah is a mesterét
akarja túlszárnyalni, és ehhez kiváló adottságai vannak. Egyrészt nagyon sokoldalúan
képzett és nagy gyakorlattal rendelkezik (35
év) a humán orvoslás területén: onkológia,
sürgősségi ellátás, sportorvoslás, hiperbar
technika (nagynyomású oxigén terápia),
pszichoterápia, NLP. Mindemellett kutató,
jó tanár és kiváló előadó is. *(NLP: neurolingvisztikus programozás, tapasztalatokra
épülő konkrét pszichológiai, pszichoterápiás és kommunikációs technikák rendszere.)

Dr.Claude Sabbah

Nem lehet csak az orvosokra hárítani a bajok megszüntetését,
nekünk is, kinek-kinek saját magának ki kell ebből vennie a részét.
Claude Sabbah érdeklődési területe széles, ami az emberen kívül érinti a növényés állatvilág működésének megfigyelését
is. Ismeretanyaga jóllehet, hogy Dr. Hamer
tapasztalatán alapul, de az elme és test kapcsolatának vizsgálatában túlmutat azon. Az
emberi testet feltérképezve, a szakemberek
figyelmét azon érzelmi mintákra hívja fel,
melyek kötődnek a fizikai mintákhoz, „azonosulnak” azokkal. Megfelelő technikával,
szavakkal az érzelmi mintákat elengedve,
a fizikai állapot ezeknek megfelelően fog
változni. Sabbah francia, és angolja kicsit
gyenge, mégis a Totál
Biológia az Egyesült
Államokban debütált
kollégája, Dr. Pageau
Harvardi rákkutató segítségével, aki a Total
Biology alapjait nagyon
sikeresen mutatta be
– főleg a televízióban
– és ezt egészítette ki
Sabbah klinikai gyakorlatának tapasztalatával.
Művében a Total Biology of Living
Creatures-ben (Élőlények teljes biológiája) a
megfigyelések alapján
az élő teremtmények
normális működését, a

27

betegségeik kialakulását, és azok gyógyítását egységes koncepcióba tudta foglalni,
így könnyebben érthető, hogy Dr. Hamer
kutatásaival való találkozása milyen óriási
hatást gyakorolt rá. Dr. Hamer követőjének
vallja magát, miközben több mint 120 000
vizsgálati eredményének feldolgozásával
kiegészítette az ő kutatásait, és továbbfejlesztette módszerét.
Dr. Hamer módszerét 1978-1983 között
írta le, akkor még „New German Medicine”
címen. Csak emlékeztetőül, ennek lényege, hogy felfedezte a test, az agy, és a psziché (psziché (görög) = lélek) közötti fontos
hármas összefüggést, ahol a betegségek
tünetei egyidőben jelennek meg a három
területen, és gyógyuláskor ugyanakkor tűnnek el.
Dr. Sabbah A Totál Biológia koncepcióját 1985 óta alkalmazza a gyakorlatában,
kiegészítve és pontosítva orvosi gyakorlatával, beintegrálva mindazon ismereteket,
melyek a növényi és állatvilág megfigyelésével, valamint a nyugati és a keleti orvosi
gyakorlat alapján ide illeszkedtek.
A Totál Biológia óriási tudásbázisa nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az ember könnyebben megértse a betegsége
és az érzelmi traumája kapcsolatát, azáltal,
hogy saját gyökereivel próbálja kapcsolatba hozni azokat. Ehhez szembe kell nézni
életével, múltjával, hibáival, stb. A végeredmény az lehet, hogy ha a tudatalattit szem-

Mert „az Élet él és élni akar”!

Meg kell értenünk, hogy minden betegség konfliktus eredetű! Néha
könnyű megtalálni a konfliktust, néha nagyon el van rejtve!
besítjük az eseményekkel, akkor abbahagyja a test befolyásolását, azaz meggyógyul
a test és mind a három helyről eltűnnek a
tünetek (szerv, agy, lélek). Ezek után kön�nyebb megérteni a kurzusainak különlegességét és gyógyító hatását: a hallgatóság,
vagy a kliensei nem kérdezhettek és nem
szólhattak közbe, de az előadott anyagban
előbb-utóbb mindenki szembesült saját
élete történetével, belső titkaival, és így az
előadás végére nagyon sokan gyógyultak
meg úgy, hogy önmaguk szembesítették a
tényekkel a tudatalattijukat.
Itt egy fontos lépéshez, mondhatnám kuriózumhoz értünk el Claude Sabbah módszerével kapcsolatban: a cél az, hogy a kliens
megértse a konfliktus helyzetét és megoldást találjon rá. Tehát a terápia célja nem az,
hogy bebizonyítsa: „igazam van”, hanem az,
hogy megoldást találjon a konfliktus feldolgozására, bármi is legyen az! Ezért javasolja
Dr. Sabbah, hogy kapcsolatban kell maradni
a betegnek orvosával, hogy bármikor segíteni tudja abban, hogy hozzáférjen saját
maga „titkaihoz”. Tehát egy „másik” terápiát
nem kritizálni kell, hanem meg kell vizsgálni, hogy az adott helyzetben mivel tudna
hozzájárulni a gyógyuláshoz. Akik nyitottak
erre, előbb vagy utóbb megtapasztalhatják
ennek az útnak az előnyeit!
A Totál Biologia számos tudományág
ismeretanyagát foglalja magában, és az
egyszerű tünetektől kiindulva az ember, a
család, sőt, az emberi faj közvetlen túlélésé-

hez ad segítséget azzal, hogy - a Hamer által
1978-ban felfedezett biológiai törvények
segítségével - a memorizált sejtbiológiai
ciklusokat és egyéb technikákat is figyelembe véve, a betegségek gyógyításához egységes strukturált tudásrendszert biztosít. Ez
az újrarendezett tudás lehetővé teszi, hogy
megértsük az érzelmi mechanizmusokat,
melyek viselkedésünket vezérlik és betegségeket okoznak. A biológiai agynak egyet-

len célja van, a túlélés. Egyszerűséggel és
pontossággal válaszol a stresszhelyzetekre,
ill. az azokra adott hibás döntésekre, és ezeket a szokatlan válaszokat „betegségként”
éljük meg. Azonban a betegségek is a biológiai törvényszerűségek felügyelete alatt
állnak és tökéletes túlélési programok.
Egy érdekes megfigyelés az, hogy a rák
előfordulása a mentális intézményekben
szinte nulla. A betegeknek más módjaik
vannak konfliktusuk kezelésére. Az agyunk
automatikus túlélési reflexe, amely minden adatot elemez, akár az érzékeken
keresztül, akár az analitikus gondolkodás
révén, arra figyel, hogy milyen programok kellenek majd a jövőbeni döntések
módosításához, azaz, milyen „betegségprogrammal” kell a hibás döntést a helyes
útra terelni! Testünk minden része speciális
kódrendszerrel rendelkezik, melynek segítségével a test és az érzelmek kapcsolatait
fel tudjuk fedni. Például a csontproblémák
a leértékelődéshez, az értékvesztéshez fűződő konfliktusokhoz kapcsolódnak, míg
az előrehaladás konfliktusai az izomfájdalmat (mozgás) kódolják. Ha azt mondom,
„ezt nem tudom megemészteni”, az agy a
biológiai túlélés érdekében, hogy a megoldást megteremtse, a helyzet súlyosságtól
függően elküldi a megoldást: gasztritisz,
vagy adenokarcinoma.
Meg kell értenünk, hogy minden betegség konfliktus eredetű! Néha könnyű
megtalálni a konfliktust, néha nagyon el
van rejtve!

A negatív érzelmek, mint harag, félelem megerősíthetik a betegségeket vagy új betegségeket hozhatnak létre.
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A mellrák kialakulásának oka mindig kapcsolatba hozható
valamilyen veszteséggel.
Kedves Olvasó!
Csak gondolj a cikk címére! Ha megértjük,
hogy minden betegség a fennálló konfliktus biológiai megoldása, már el is kezdtük a
gyógyulást, s mi több, ez segít elkerülni a jövőbeni betegségeket. Ugyanakkor a negatív érzelmek, mint harag, félelem, ellenkezőleg hatnak, megerősíthetik a betegségeket,
vagy új betegségeket hozhatnak létre. Ezért
fontos a felismerés és a konfliktus mielőbbi feloldása. A Totál Biológiát segítségként
használhatjuk ahhoz, hogy minél hamarabb megtaláljuk a konfliktusokat, melyek
a betegséget programozzák. Azt a folyamatot, amikor az agy megérti, hogy a konfliktust megtaláltuk, mely folyamatot „dekódolásnak” hívjuk, azonnal elküldi üzenetét
a betegség gyógyítására. A rend helyreállítása is az agy felügyelete mellett történik.
Bár elég kusza világban élünk, azonban azt
le kell szögeznünk, hogy egy személy nem
tehető felelőssé más ember egészségéért.
Természetesen az induláskor már rögzített
feltételeket szem előtt tartva. (Mérgezés,
baleset, stb. kizárva.)
Itt kell beszélnünk a kiváltó ok megtalálásának, a dekódolásnak a kudarcáról: Ez
kudarc a terapeutának, mert nem találta
meg a megoldást, de kudarc a betegnek is,
aki nem hagyta el, vagy nem akarja elhagyni a konfliktusokat. Sabbah nagyon óvatos
a nyilvános kijelentésekkel, mert rossz tapasztalata van a médiával kapcsolatban,
ezért nem szeret filmezni, nyilatkozni.

Gyógyításai során 1700 rákos beteggel
foglalkozott, és ezek közül csak kettő halt
meg.
Nézzünk meg most egy gyakori női betegséget, a mellrákot. A keblek, a mell, a
szépség, a nőiesség, az anyaság, a nemiség
legfontosabb szimbóluma. Funkciója a kisded táplálása, szoptatása, ami egy titokzatos kapcsolat édesanya és a kisded között.
Számtalan kifejezés, szólásmondás vonatkozik a mellekre. A kebleken mindenki
megnyugvást talál, aki fontos a nőnek: a
baba, a gyermek, a kedves, azonban a látszólag páros szerv a külvilág számára nem
szimmetrikus. Eleve más a vezérlése a jobb
kezes és a balkezes nő esetében, bár mind
a két esetben a nő legfőbb territóriumát, a
„fészket” képviseli. Ha baj van a mellekkel,
akkor a baj oka a fészekben keresendő.
Anélkül, hogy a mell anatómiájával részletesebben foglalkoznánk, tudnunk kell,
hogy a funkcionális rész két szakaszból áll:
a mezodermális csíralemezből származó, és
így a kisagy vezérlése alatt álló tejmirigyekből, valamint az ektodermális csíralemezből
származó és az agy kéregállománya által vezérelt tejvezetékekből. A mellrákos elváltozások zöme, 80%-a tejvezeték, míg a 20%-a
tejmirigy típusú elváltozás. A jobbkezes nőnél a jobb mell a partneré, a bal mell pedig
az anya-gyermek kapcsolaté. A balkezes
nőnél ez pedig fordítva van. Ez alapján vizsgálhatjuk a mell betegségeit, az új szemlélet
mód alapján. Maradjunk az általánosnál, a
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jobbkezes nőnél.
A tejvezetékkel kapcsolatos problémák az
elválasztási, elkülönülési konfliktusok körébe tartoznak. A bal mell tehát az elszakadási
konfliktus miatt betegszik meg, míg a jobb
mell a partnerrel, a tágabban értelmezett fészekkel kapcsolatos problémák miatt. A tejmirigyekkel kapcsolatos problémák mindig
a fészekhez tartozókkal kapcsolatosak. Ez
lehet belső, de lehet igen széles külső vonatkozású probléma is, mert talán nem a tény a
legfontosabb, hanem az, hogy az anya mit
érez: tehát lehet az otthon, de a család, a barátok, a munkahely, stb is.
A betegség, a mellrák kialakulásának oka
mindig kapcsolatba hozható valamilyen
veszteséggel, aminek fontos eleme, hogy
a nő hogyan éli vagy élte azt meg. Ez lehet
vetélés, abortusz, gyermek elvesztése, vagy
akár az is, hogy nem lehet gyermeke. Ez
megjelenhet úgy is, hogy kevésnek érzi azt,
amit nyújtani tud. Ennek következménye
gyakran lehet a lelkiismeret furdalás, amiből
következik a kötelesség csapdája: mindenben, mindenkinek meg akar felelni. Ekkor ki
marad egyedül és időhiányosan? Ő maga!
Ha pedig önmagunk szerető gondoskodása elmarad, akkor kezdődnek csak az igazi
bajok!
Mi a megoldás? Általánosságban a konfliktus okának mielőbbi feltárása és a megoldás beindítása, vagyis a szembenézés a
kihívással! A módszerek szerteágazóak, bár
gyökerük egy, a Germán Gyógytudomány.
„A beteljesülés eléri azokat, akik figyelnek,
a sors pedig a többieket.
Ezért hát tanuld meg, amit megtanulhatsz,
tedd meg, amit megtehetsz,
és soha ne add fel a reményt!”
		
Marshall Masters
Barátsággal,
Erdei István
Források:
http://www.totalbiology.ca/ // Kolbrin biblia //
www.acimconnect.com/Portals/0/Documents/.../
RCHL1PDF.pdf //

www.magtar.hu

Fűben-Fában

A Svédkeserű legendája

Valószínűleg amióta az emberiség a gyógynövényeket betegségek kezelésére használja, azóta kombinálja azokat
a különösen jó hatás elérése érdekében. A Svédkeserű egy ősrégi recept alapján készült tinktúra, és ahogy a neve
is jelzi, különböző keserű gyógynövényeket tartalmaz. Különleges összetétele számos egészségügyi problémára
nyújthat megoldást. (A régi időkben a Svédkeserűt még a pestis ellen is bevették.)
Belsőlegesen alkalmazva élénkíti az
anyagcsere folyamatokat és erősíti az immunrendszert.
Felhasználási lehetőségei az egyszerű
megfázástól kezdődően az anyagcsere
problémákon, fájdalomérzeten át a női
betegségekig terjedhetnek. A Svédkeserű
azonban nem csak belsőleg alkalmazható,
hiszen a bőrbe masszírozva is felszívódik,
így közvetlenül hat a mozgásszervekre és a
belső szervekre is. Sok panaszt lehet tehát
Svédkeserű-borogatással vagy bedörzsöléssel kezelni.
A Svédkeserű hatását jelentősen befolyásolja egy titokzatos összetevő a Theriak. Ezt
a vegyületet először i.e. 170-ben Nikandros
von Kolophon feljegyzéseiben szerepelt.
Olyan mindentudó gyógyszernek számított, amelyet főleg mérgek ellenmérgeként
használtak. A Theriak receptje az évszázadok
során sokat változott, és egyre több alapanyagból állt, mígnem újkor kezdetére állítólag elérte a 300 összetevőt. A mai legismertebb Theriak receptváltozat, amit Theriak
venecian néven ismerünk, már jóval kevesebb hozzávalót tartalmaz, de még mindig

„Mivel a Svédkeserű ilyen nagy segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez
illetve visszaállításához, egyetlen házi
gyógyszertárból sem szabad hiányoznia.
Nagyon jó, hogy egy Svédkeserűvel töltött
kis üveg otthon mindig a kezünk ügyében
van, ám utazásaink alkalmával is legyen
mindig velünk, mint leghűségesebb kísérőnk. Bizony gyakran előfordul, ha nem
otthon étkezünk, hogy nem esik jól az étel, és szükségünk van egy kis gyomorerősítőre, vagy kimerültnek és depressziósnak érezzük magunkat – ilyenkor valóságos elixír a
Svédkeserű. Kevés vízzel felhígítunk egy evőkanálnyi Svédkeserűt és bekenjük vele a halántékot, a homlokot a szemet, a fül mögötti részeket – azonnal érezzük egész testünkre
kiterjedő élénkítő hatását.
Ha valakin hirtelen kitör a nátha, olyan kellemetlen kísérőjelenségekkel, mint fáradtság, levertség, homloktáji és gyomortáji nyomásérzés, csak egy Svédkeserűvel átitatott
vattadarabot kell az orrunkhoz tartani, miközben mélyeket lélegzünk. Nyomban megkönnyebbülést érzünk a homlok és az orr tájékán. Ha a meghűlés tovább tart és átterjed
a hörgőkre, lélegezzük be nyitott szájjal a Svédkeserűt. Ezáltal is gyorsan javul állapotunk. Influenzás időkben naponta egy teáskanállal fogyasztunk belőle, olykor – kevés
langyos vízben- egy evőkanállal, ez mindenképpen felvértez bennünket az influenza
ellen. Az állandóan jelentkező fájdalmakon belsőleg is, bedörzsölés, illetve borogatás
formájában, külsőleg is mindig segítenek a svédfüvek.” Maria Treben
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Fűben-fában
az egyik legfontosabb és kihagyhatatlan eleme a Svédkeserűnek.
A Svédkeserű legendájának története
több szálon is fut, ami feltehetőleg 1641 és
1724 között Svédországban kezdődik.
Dr. Urban Hjärne doktor a svéd királyi ház
személyi orvosa volt, aki egy gyógynövénykeveréket Dr. Hjärne Elixir amarum Hjaerneri
(ad longam vitam) néven hagyott az utókorra. Lefordítva annyit tesz: Hjärne keserű
gyógyszere (a hosszú élethez).
Erről az elixírről 1800-ban írásos dokumentáció készült, melyben a készítményt „csodakoronás esszenciának” nevezték. Számos panasz - többek között láz, lábdagadás, makacs
köhögés, köszvény, bénulás, szédülés, kólika
– esetében is használták. Ezt az elixírt Németországban a 18. század végétől „Kronessenz”
(Koronás esszencia) néven árusították.
Több másik svéd orvost említenek a legendák a Svédkeserű származásával kapcsolatban.
Maria Treben egy bizonyos Dr. Samstra vezeti vissza a Svédkeserű származását, aki 104

éves korában, egy lovas balesetben hunyt
el. Hagyatékában találták meg állítólag a
Svédkeserű receptjét és egy régi, kézzel írott
szöveget az alkalmazásáról.
További svéd orvosokat is említenek, mint
a Svédkeserű receptjének hagyományozóit.
Pl. Dr. Yernest, Dr. Ernst vagy Dr. Gernert. A
titkos Svédkeserű receptet megőrző svéd
orvosok állítólag többnyire igen magas kort
értek meg.
A Svédkeserű akkor szerzett óriási ismertséget, amikor a gyógyfüvekkel gyógyító
Maria Treben (1908 - 1991) ismertté tette az
egész világ számára. Az Egészség Isten patikájából című könyvében publikálta a történetét és vele szerzett tapasztalatait, valamint
a régi kéziratot, amely az akkori felhasználási
módokat tartalmazta. Könyve bestseller lett
a világon, így a Svédkeserű is világhírű lett.

Látogasson el webáruházunkba,
és ismerkedjen meg az eredeti Maria Treben
Svédkeserűvel.
www.mariatrebenpatikaja.hu

„Ha az ember házi patikájában
csak egy hely lenne, akkor a
Svédkeserű minden bizonnyal
jó választás lenne.”

Elég egyszer megvenni!
Ezek a zöldségek folyamatosan képesek megújulni, kihajtani!
A zöldségimádók kreatív emberek, mert minden kis helyet, cserepet kihasználnak, hogy kedvenc fűszernövényeiket, leveles és gyökeres zöldségeiket maguk termelhessék meg, figyelve amint azok növekednek, fejlődnek,
és beérnek.
Ezek a zöldségek mindig képesek megújulni, kihajtani, ezért megéri foglalkozni
velük!
1. Újhagyma
Vásároljunk egy-két csomó újhagymát,
de ne együk meg a gyökér részt, hanem
csak a szárát. Ezt tegyük bele egy pohár
vízbe, tartsuk napos helyen, és pár nap
alatt gyökeret fog ereszteni a hagyma,
amit majd ki lehet ültetni.
2. Fokhagyma
Ha télen megkívánjuk a friss fokhagymaszárat, egy kis cserép földbe szúrjunk
el pár cikket, majd pár nap múlva ki fog
hajtani.
3. Kínai kel
Ha meghagyjuk a káposzta szárát, és
vízbe rakjuk, szobahőmérsékleten egykét hét alatt leveleket fog hajtani. Fon-

tos azonban, hogy
időnként cseréljük
ki a vizet.
4. Sárgarépa
Ha úgyis levágjuk a répa végét, ne dobjuk ki, inkább tegyük egy vízzel feltöltött
tálba, és nézzük, ahogyan leveleket bontanak.
5. Bazsalikom
Ez a finom illatú fűszernövény könnyen
szaporítható. Ha megvettünk egy tövet, a
dús leveleiből csípjünk le párat, és tegyük
bele egy pohár vízbe, és tegyük napsütötte helyre. Pár nap múlva, ha már szépen
fejlődésnek indulnak a hajtások, egyszerűen ültessük ki a veteményes kertünkbe.
6. Zeller
Ebben az esetben is a gyökér- és szárrészt tegyük vízbe, hogy érje a napfény,
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majd figyeljük a “mozgást”, hogy mikor
bújnak elő a levélkék. Utána pedig ki lehet ültetni a kertbe is, hogy tovább fejlődjön a növény.
7. Római saláta
Ugyanaz az eljárás, mint a zeller esetében. A szárát kell beletenni egy pohár vízbe, majd a napra. Ha már szépen
fejlődni kezd a saláta, mehet a szabadföldbe.
8. Koriander
A fiatal hajtásokat tegyük vízbe, és ha
gyökerezni kezdenek, ültessük kisebb
cserépbe őket, hogy tovább gyarapodhassanak.

Ajánló
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Bőrápolás

5 FONTOS szabály, ha hámlasztásba fogsz
Tavasszal mindenki szeretné a bőrét is csúcsformába hozni. Ilyenkor, mint
oly sokan, biztosan Te is keresed a lehetőségeket. Ha simogatni való bőrre vágysz, a hámlasztás jó választás, de van 5 fontos szabály, amit érdemes
betartanod.

Először nézzük,
miért kell ez Neked…

Azáltal, hogy az elhasználódott és kifakult hámsejteket oldjuk (kémiahámlasztás) vagy ledörzsöljük (mechanikai
hámlasztás), a bőr puhább, feszesebb és
üdébb lesz, a pigmentfoltok halványodnak, a tág pórusok láthatósága csökken
és a kisebb ráncok is halványodnak.
Mire figyeljünk?

1. Fényérzékenyítés.

Az AHA savas hámlasztók fényérzékenyíthetnek (a BHA savak nem és
a szemcsés bőrradírok sem), így ezek
használata után javasolt legalább 2, de
erősebb hámlasztók esetén 6 hétig is a
fényvédős nappali arckrém használata.
Természetesen a szolárium is tiltott.

2. Figyelmeztető jelek.

A túlhámlasztás elkerülése érdekében
figyeljük bőrünk reakcióját.

A hámlasztásnak szemmel látható jele
nem lehet, hámlás, kipirosodás, csípő érzés estén a terméket azonnal le kell mosni
és használatát abba kell hagyni.

3. Amikor ne tedd!

A hámlasztás minden bőrtípusra ajánlott, kivétel, ha rosaceás vagy, ekcémás
az arcbőröd, nagyon dehidratált, illetve
bizonyos vírusbetegségekben, szalicilsav
érzékenység (AHA savas hámlasztás) esetén sem.

4. Használd előírásszerűen!

Ezeket a készítményeket mindig gyártói utasítás szerint alkalmazd, semmiképp
se többször. Figyelj rá, hogy meddig kell
rajta hagyni, le kell–e mosni. Hámlasztás
után mindenképpen javaslok bőrtípusodnak megfelelő hidratáló krémet. Ez azért
is szuper, mert a krém aktív hatóanyagai
sokkal könnyebben törnek be a bőrbe,
illetve az esetleges szárító hatást is mérsékli.

2590.- / 50 ml

Itt csaphatsz le rá:
www.magister.hu
Referencia üzlet: Szombathely, Bejczy utca 1

dr. Mester Ildikó
Farmakológus szakgyógyszerész
Natúrkozmetikai szakértő

4. Csak lassan

A drogériákban 1-20 % -os AHA savas
készítményeket találunk. Kezdő bőrhámlasztóknak mindig az alacsonyabb
koncentrációjú termékeket javaslom. Az
általunk kifejlesztett frissítő, kíméletes
pakolás a Magister AHA maszk 5 % természetes gyümölcssav tartalommal, zöld
agyaggal és növényi bőrnyugtatókkal varázsol pihe-puha arcbőrt. Szükséged van
rá? AHAaaa!

A termék elérhetősége:
www.magister.hu
Információ: 20/33-25-158
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Egészség

Higany és más nehézfémek
kivezetése szervezetünkből
A higany és annak különböző vegyületei bizonyos egészségügyi kezelések során a környezetből, illetve egyre több tengeri táplálékból
kerülhetnek az emberi szervezetbe.
Kb. 2 hétig laboratóriumi vizsgálattal kimutatható, majd azt követően
beépül a szövetekbe. A szervezetből magától nem ürül ki.

Dr. Detrich K. Klinghardt (MD és PhD)
a méregtelenítés egyik legtapasztaltabb
szakorvosa. Különösen az agy méregtelenítésében van jelentős ismerete és gyakorlata.
Weboldalán olvasható: A higany néhány egészségügyi mellékhatását az
orvosi irodalom is ismeri. Számos tünet
közvetlen vagy közvetett okozója. Ajánlása szerint kb. 3 gr chlorellát kell bevenni
30 perccel a koriander fogyasztása előtt.
A chlorella, melyet a koriander előtt megeszünk, „lezárja” az utat, egyesül a higan�nyal, és a májon keresztül kiválasztódik a
bélrendszerbe.
Klinghardt és más tudósok azt állítják,
hogy a higany kb. 80%-a „kirázódik” a sejtekből a koriander hatására. Chlorella nélkül a higany újra és újra felszívódik, majd
visszakerül a vérkeringésbe!
Klinghardt javasolja a koncentrált koriander folyadékot. Azt mondja, hogy a folyadékot jobb cseppenként alkalmazni a
csukló és könyök bőrén keresztül, mellyel
közvetlenül a vérkeringésbe, majd a teljes
emésztőrendszerbe kerül.
Ezen a módon a chlorella közvetlenül
tud egyesülni a koriander olaj által felszabadított higannyal, és a májon keresztül
kijut a szervezetből.
A koriander olajról azt írják, hogy kivezeti a szervezetből a gázokat, melyek
a gyomorban, belekben, a mellkasban,
sőt az izmokban is komolyabb fájdalmat
okozhatnak. Egy pici teáskanál koriander

olaj fogyasztása kivezeti a gázokat, és
nem engedi azok képződését. Igen sok
ember hal bele a bélgázosodásba. Csak
azok értékelik, akik tudják milyen érzés,
amikor megszűnik a bélgázok feszítő hatása.
A koriander olaj megtisztítja a vért a
mérgező anyagoktól, ezért méregtelenítő-szerként működik. Segíti a húgysav, a
nehézfémek és a szervezet által képzett
bizonyos összetevők és hormonok, illetve
a vérbe került külső mérgek eltávolítását.
A koriander növény képes a higany,
kadmium, ólom és alumínium mobilizálására a csontokból és központi idegrendszerből. Valószínűleg az egyetlen
hatásos anyag az intracelluláris sejtekben
(mitochondrium, tubulin, liposzomák,
stb.) és sejtmagban tárolt higany mozgatásához. A koriander több mérgező
anyagot mozgat meg, mint amennyi a
szervezetből távozni képes, ezért elöntheti a kötőszöveteket (ahol az idegek találhatók) azokkal a fémekkel, melyek előzőleg biztonságosan elrejtett helyeken
tárolódtak.
A folyamat neve re-toxifikáció. Kön�nyen elkerülhető, ha egyidejűleg a bélből
mérget elszívó anyagot adagolunk. Ehhez
a legjobb megoldás a chlorella. Állatkísérletekből ismert, hogy a csontvázból
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sebesen távozó alumínium bármilyen eddig ismert méregtelenítő anyagnál jobb
eredményt ért el.
A chlorella egy több száz millió éves
zöldalga, egy ún. superfood. Magas vitamin- és ásványi anyag tartalmával minden ember számára ideális immunerősítő
lehet. Főbb egészségügyi hatásai:
- vírusellenes (különösen hatásos a
herpes család citomegalovirus ellen)
- méregkötő, (mucopolysaccharid
membrán) minden ismert mérgező fém,
környezeti méreg, mint dioxin és mások
- kijavítja és aktiválja a szervezet méregtelenítő funkcióit.
- megnöveli a lecsökkent glutathiont.
- a sporopollen olyan hatásos, mint a
cholestyramin a neurotoxinok megkötésében és hatásosabb a mérgező fémek
kötésében, mint bármely más ismert
anyag.
- különböző peptidjei visszaállítják a
coeruloplasmát és metallothioneint.
- Methylcobalamin tartalma az idegrendszer tápláléka, helyreállítja a sérült
neuronokat és saját méregtelenítő hatása
is van.
Részletek és a pontos adagolás:
https://www.jomtom.hu/chlorella-korianderhigany-kivezetese-a-szervezetbol

Egészség

Természetes alternatívák kontra gyógyszerek

Hosszú évek kitartó munkája nyomán, minden saját fejlesztésű és gyártású termékünkről rengeteg információ
áll rendelkezésre, de mindig többet ér a személyes terméktapasztalat: az egyik beteg visszanyerte a
koncentrálóképességét, egy másiknak pedig elmúltak a bőrproblémái. Összegyűjtöttünk néhány beszámolót
termékeink fogyasztóitól.

Terméktapasztalatok – első kézből:
A CIRCO BALANS-ot minden reggel éhgyomorra 1 mokkáskanállal és fél pohár
vízzel ittam. A mutató és középső ujjamon a
sima leesett körmöm ismét kidomborodott,
a közérzetem is javult. A Circo Balans után a
LIFE HARMONY-t kezdtem inni. Ezt lefekvés
előtt esténként 1-2 mokkáskanállal és fél
pohár vízzel szedtem be. A sok epekövem
miatt a keserűsó kúrát a 8 dl vízzel megcsináltam. Utána könnyebbséget éreztem.
A fenti szirup fogyasztása az étvágyamat
javította, a koncentrálásomat javította. Már
egyszerre csak egy munkába kezdek, és
jobban odafigyelek, hogy be is fejezzem.”
Kiss Lászlóné
„Idén férjem súlyos szövődményes tüdőgyulladáson esett át. Kezelőorvosa otthoni
terápiaként - többek között - véralvadás gátló tabletta (Syncumar) szedését javasolta. A
gyógyszer hatékonyságának ellenőrzésére
hetente, később kéthetente, vérvizsgálatot
írtak elő. Mivel a tabletta hatását nagymértékben befolyásolja a bevitt táplálék K-vitamin tartalma, nagyon kellett vigyáznunk a
megfelelő típusú és mennyiségű zöldségek,
gyümölcsök kiválasztására, illetve fogyasztására. Ennek ellenére a vérvizsgálatok nem
mutattak kedvező eredményt: a véralvadás
mértéke erőteljesen ingadozott (azaz túl sűrű,
illetve túl híg lett a vére). Ezért a szedendő tabletta mennyiségét hol csökkenteni, hol növelni kellett, amely túl azon, hogy a szervezetre
sem gyakorolt jótékony hatást, életviteli gondokat is okozott. A Biogroup termékei között
felfedeztük az OMEGA-3 kapszulát,amely a
szervezet számos létfontosságú folyamatára

(vérnyomás, véralvadás szabályozása stb.)
kedvezően hat. Ezt kiegészítő terápiaként
két hónapja szedi férjem. A kapszula ös�szetétele, állaga biztosítja a könnyű és gyors
felszívódást, és a laboratóriumi vizsgálatok is
folyamatosan kedvező eredményt mutatnak.
Mindketten nagyon örülünk a termék jótékony hatására bekövetkezett javulásnak.” A.P.
„Kb. 2-3 éve fülzúgásom van. Amikor szedem a KVARGEZITET, jelentősen csökken a
fülzúgás erőssége. Néha teljesen zúgásmentes
időszakok is vannak. Egy-egy 3 hónapos kúra
befejezése után csendesebb a zúgás, de sajnos- később megint erősödik.” B.G.T.
„Évek óta szenvedtem a Rozaceában, Nagyon sok orvosnál jártam, sokmindent kipróbáltam, de sajnos eredménytelenül. Majd
2009 őszén ajánlották nekem a KVARGEZIT
nevű készítményt. Gondoltam még egy esélyt
adok magamnak. Elkezdtem kúraszerűen
szedni, 5 dobozzal szedtem be egymás után,
majd amikor befejeztem javasolták a HEPAZIT
NOVUS májtisztító kapszulát, melyből 2 dobozzal fogyasztottam el. Elmondhatom, hogy
nagyon szépen letisztult a bőröm és már nyoma sincs a Rozaceának, köszönettel: Bíró Antalné, Szolnok”
„58 éves férjem, sajnos évek óta bélgyulladással küzd, melynek következtében gyakori
a székrekedés vagy épp ellenkezőleg a hasmenés. Egyik ismerősöm ajánlotta a CIRCO
BALANS ELIXÍRT, melynek szedése következtében 3-4 nap alatt megszűnik a puffadás és a
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feszülés. Azóta 2 havonta kúraszerűen beszedi
az adagját, minden nap reggel éhgyomorra
és megszűnnek a panaszai. Nagyon meg vagyunk elégedve a termékkel, köszönjük!„ B.K.
„61 éves nő vagyok, egyik nap este lefekvés előtt nagyon rosszul lettem, azt hittem,
hogy itt a vég, mentőt kellett hívni, majd egy
görcsoldó injekciót követően kórházba vittek.
Kiderült, hogy epekövem majdnem elzárta az
epevezetéket, mely hasnyálmirigy gyulladást
vagy még súlyosabb problémát okozhatott
volna, a műtét elkerülhetetlen volt. Az ébredést követően az orvosok temérdek gyógyszereiből nem fogadtam el semmit, viszont
behozattam magamnak APITERÁT, OMEGÁT
ÉS HEPAZITOT. A kórházban töltött bő egy hét
alatt kizárólag ezeket fogyasztottam nagy
dózisban, majd miután hazaengedtek, megkezdtem az ENERGY QUEEN Q10 kúrát. Egy
hét múlva újra kezdhettem dolgozni, azóta is
jól érzem magam, mintha az egész csak egy
rossz álom lett volna.” G.M.
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

Ajánló
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Egészség

Természetes gyógymódok,
Apiterápiás készítményekkel
Az Apiterápia a méhek által előállított anyagok, melyeket gyógyítás céljára használunk fel.
Rendszeres használatukkal sokat tehetünk immunrendszerünk megfelelő működéséért, szervezetünk egészségéért.

Az egyik legkedveltebb,
legnépszerűbb termékünk
a Méhpempő

Az anyapempő a méhkirálynő táplálékát jelenti. A Méhpempő döntő módon
befolyásolja a méhnemzedék váltakozásának számát, mennyiségét és az anya életkorát. A méhpempő nemcsak a királynő
élettartamát növeli, hanem termékenységének képességét is. Kizárólag a méhkirálynő rendelkezik azzal a képességgel,
hogy kétezer utódnak adjon életet, míg
a dolgozók egyáltalán nem képesek a
szaporodásra. A több száz laboratóriumi
eredmény és a számos pozitív fogyasztói tapasztalat alapján kijelenthető, hogy
a méhpempő hasonló hatásokkal bír az
emberi szervezetre is. Komplex összetételének köszönhetően gyulladáscsökkentő,
baktérium és vírusölő, kitűnően befolyásolja az immunrendszerünk működését.
Továbbá depressziós állapotok, erőtlenség, idegi, és fizikai kimerültség esetén is
kiváló. Betegség vagy műtét utáni lábadozási időszakban növeli a vitalitást és
lassítja a szervezet öregedését. Alultáplált

gyerekek étvágyát és súlygyarapodását
is kitűnően segíti. A méhpempő fokozza
a munkateljesítményt, a koncentrációs
készséget, jótékonyan befolyásolja az alvási ciklust. Az egyik legjobb fogamzást
elősegítő, hormonszintet optimalizáló
készítmény, mely a hölgyeket a menopauza kellemetlen időszakán segíti át. Forgalmazzuk 100%-os tisztaságban, ahogy
az anyabölcsőben terem, illetve mézzel
keverve krémméz formájában.
APIMAGIC
méhpempős bőrápoló
krém. A termék fő hatóanyagtartalmának
a méhpempőnek nemcsak a szervezeten belüli hatása ismert, hanem már azt
is régóta tudjuk, hogy kitűnő bőrápoló
szerként is funkcionál. Ezt kihasználva
külsőleg is bátran alkalmazzuk, az egyik
legjobb bőrfiatalító, bőrmegújító szerként. Antibakteriális hatása révén a bőrön
lévő kisebb sérüléseket is kiválóan ápolja.
Másik fő hatóanyaga a propolisz, mely
szintén antibakteriális, vírus- és gombaölő. Tartalmaz még akácmézet, méhviaszt, melyek szintén csodákat művelnek
a bőrrel. Kitűnő bőrpuhító, hidratáló hatásokkal rendelkezik, bőrelváltozások helyreállítását elősegíti.

Propolisz

A kaptár különböző sérüléseinek betapasztására és a belsejének fertőtlenítésére a méhek propoliszt használnak.
Ezt a különleges anyagot a növények
rügyeinek ragadós váladékából alakítják
át. Mondhatjuk azt is, hogy a propolisz
a méhek védőbástyája! A propolisznak
magas antioxidáns tartalma van, természetes antibiotikumként működik, kitűnő
baktérium, vírus és gombaölő hatással
rendelkezik. Éppen ezért általános immunerősítőként, akár megelőzés, akár éppen fellángoló fertőzés, gyulladásos esetekben kiválóan alkalmazható, belsőleg
és külsőleg egyaránt. Kapható alkoholos
tinktúra, illetve mézzel keverve, alkoholmentes változatban is.
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Méhméreg

A méhméreg a méhek sajátos biológiai terméke. Összetételét apamin, melitin,
foszfolipáz és hialuronidáz csoportok alkotják, melyek az idegrendszerre gátló, szívre
és a mellékvese-kéreg mirigyekre serkentő
hatást fejtenek ki. Cortizon termelést serkentő hatása következtében, mint ismeretes a reumatikus fájdalmak és főleg ízületi
gyulladások klasszikus gyógyszere. Közvetlenül méhcsípés, vagy a gyomor megkerülésével injekcióként önállóan, vagy más
anyagokkal egyesítve használjuk.
APIDERMAL izom és ízületi krém. A termék fő hatóanyagtartalma a méhméreg,
melyet a MELLITIN tartalma végett a természetgyógyászatban használnak reumatikus
fájdalmak enyhítésére, közvetlenül méhcsípéssel történő gyógyításként. Már önmagában a méhméreg is egy csodálatos anyag,
melynek hatását tovább fokoztuk 8 értékes
gyógynövény kivonattal, melyeket a népi
gyógyászatban eredményesen alkalmaznak a reumatikus panaszok kezelésében.

Webshop, további információk,
honlapunkon:
www.mehpempobolt.hu
Tel: 06(20)2916409

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 127. rész

H
A múlt havi cikkben röviden bemutatásra
került a homeopátia története és működési
elvei. Most pedig nézzük meg, hogyan is tudjuk alkalmazni otthon, a mindennapokban!
Akut betegséget (pl. megfázás, horzsolás)
bátran elkezdhetünk magunk is kezelni. Ez
esetben elegendő főként a fizikai tüneteket
figyelembe vennünk a megfelelő homeopátiás szer kiválasztásához. Abban az esetben
viszont célszerű homeopatához fordulni, ha
valamilyen régóta fennálló, krónikus betegségünk van. Ennek fő oka az, hogy krónikus
betegségnél a lelki alkat, a személyiség és
az öröklött hajlamok is fontosak a fizikai
panaszok mellett, és ezek meghatározása
nagyobb szakértelmet, illetve gyakorlatot
igényel.
A homeopátia energetikai terápia, ezért a
szerek bevételi és tárolási szabályai a megszokott, úgynevezett allopátiás gyógyszerekhez képest eltérőek. Kellő odafigyelés híján
elmaradhat a kívánt hatás.
A homeopátiát eredményesen alkalmazhatjuk önmagunk és családunk gyógyításában az alábbi főbb elvek mentén:
1. Csak akut megbetegedés esetén kezeljük magunkat, krónikus betegség esetében
forduljunk homeopátiában járatos orvoshoz!
Ha már a betegség kezdetekor is drámaiak a
tünetek, vagy a kezelésünk ellenére romlás
tapasztalható, ne próbáljuk egyedül megoldani!
2. Keressünk a tüneteinket legjobban lefedő homeopátiás szert! Ehhez segítséget
nyújt az alábbiakban található gyorssegélytár, de érdemes lehet elvégezni egy kezdő
homeopátiás tanfolyamot is.
3. Az embernek betegsége adott stádiumában egyetlen homeopátiás szerre van
szüksége. Vagyis nem kell külön szert bevenni az orrfolyásra és a köhögésre, hanem
olyan szert kell keresni, amely mindkettőt
gyógyítja.
4. A kiválasztott szerből az alábbi, úgynevezett alacsony potenciák közül használjuk
valamelyiket: D3, D4, D6, D10, D12, D15, D30,
C5, C6, C7, C9, C12, C15.
5. Felnőtteknél 5 golyócskát, gyermekek-

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

Homeopátiás gyorssegély-tár
nél 1-2 golyócskát tekintünk egy adagnak,
azaz egyszerre ennyit kell bevenni.
6. A homeopátiás golyócskákat a nyelv alá
helyezve kell elszopogatni, hogy a nyálkahártyáról fel tudjanak szívódni. Gyermekeknek adhatjuk vízben oldva: egy-két golyócskát feloldunk fél deciliter vízben, műanyag
kanállal kevergetve, majd pár cseppet a pici
szájába cseppentünk. (Háziállatok esetében
szintén ez a járható út.)
7. Gyakori ismétléssel, az első 24 órában
5x5, utána 3x5 golyócskát vegyünk be.
8. A szer bevétele előtt és után mintegy
15 percig semmit ne fogyasszunk, sőt ez idő
alatt fogat mosni sem szabad!
9. Váltsunk szert, ha jelentősen változnak a
tünetek!
10. A kávé és a mentol megszüntetheti a
homeopátiás szer hatását, ezért fogyasztásukat tanácsos a kúra idejére felfüggeszteni.
11. Gyógyszereinket tartsuk távol elektromágneses mezőtől (főleg mobiltelefontól,
mikrohullámú sütőtől, számítógéptől), és ne
helyezzük őket direkt napfényre, valamint se
túl meleg, se túl hideg helyre.
12. A homeopátia jól kombinálható egyéb
terápiákkal, pl. böjttel, pakolásokkal, szükség
esetén még allopátiával is.

GYORSSEGÉLY-TÁR

Álljon itt néhány gyakori betegség és elmulasztásukra néhány homeopátiás gyógyszer,
melyeket érdemes beszerezni otthonra.

Fejfájás:

Belladonna – hirtelen fellépő, lüktető
fájdalom, főleg a halántéktájon.
Natrium chloratum – gyakori, tompa
fájdalom a koponyatetőn, ami sokszor érzelmi megrázkódtatást kísér.
Gelsemium – tarkótáji fájdalom, gyakran látászavar kíséri.

Fogfájás:

Arsenicum album (fehér arzén) – égő,
szúró fájdalom, ami melegre javul.
Belladonna – lüktető fájdalom, társulhat hozzá duzzanat.
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Chamomilla – szeszélyes, ideges a beteg; vagy fogzás esetén.

Torokfájás:

Belladonna – lüktető torokfájás, skarlátpiros garat, száraz köhögés.
Phytolacca – égő torokfájás, forró
„gombóc-érzés”, sötétlilás garat, fehér lepedékes nyelv.

Nátha:

Allium cepa – híg vizes nátha, maró
könnyezés, gyakori tüsszögés.
Arsenicum album – híg, maró orrváladék, orrdugulás; nem szomjas a páciens,
viszont nagyon fázós
Gelsemium – orrdugulás, maró vizes
orrváladék, fejfájás, aluszékonyság.
Kalium bichromicum – sűrű orrváladék, orrdugulás, az arccsont fájdalma, feszülése, arcüreggyulladás.
Pulsatilla – sűrű orrváladék, a szaglás
elvesztése, bújós-sírós hangulat, feltűnően nem szomjas a beteg.

Láz: A láz természetes reakció, csak
végszükségben szabad csillapítani!
Aconitum – hirtelen kialakuló, magas
láz, hidegrázás; a beteg sápadt, nem izzad, szomjas.
Belladonna – magas láz, kipirult bőr,
izzad, erős szomjúságérzet.
Bryonia – lassan kialakuló láz (max.
39°C); a beteg nagyon szomjas, bágyadt,
nyugalomra, mozdulatlanságra vágyik.
Sérülés:

Arnica – zúzódás, horzsolás, kisebb vérzés, rándulás esetén; valamint műtétek,
szülés után segíti a sebek gyógyulását
Chamomilla – főleg gyerekeknél, ha
nyűgös, szeszélyes.
Traumeel gél – zúzódás, rándulás esetén, ha nincs nyílt seb a felszínen.

Égés:

Belladonna – vörös bőr, lüktető fájdalom.

Öngyógyítás abc-je
Rhus toxicodendron (mérges szömörce) – kivörösödött bőr, apró hólyagok.

Csípés:

Ledum – viszketés a fő tünet
Belladonna – lüktető fájdalom, vörös
bőr, duzzanat.

Hasmenés:

Podophyllum – bőséges széklet, robbanásszerűen távozik, a gyomorban ürességérzés; valamint fogzás idején.
Arsenicum album – hányás, amit gyakran szorongás is kísér, a beteg kortyonként issza a vizet.
Magnesium phosphoricum – heves
hasi görcsök; a beteg kimerült, összegörnyedve fekszik; menstruációs görcs
esetén is kiváló (meleg vízben oldva, kortyonként fogyasztva a leghatékonyabb).

Hányás:

Arsenicum album – hasmenés is kíséri,
a beteg kortyonként issza a vizet.
Ipeca – hányinger, hányás a fő tűnet.

Hólyaghurut:

Sarsaparilla – nagyon erős fájdalom

vizelés közben, ami a vizelés végére erősödik és a hasba sugárzik
Staphysagria – gyakori vizelési inger,
cseppenként ürülő vizelet; katéterezés
utáni fájdalom enyhítésében is segít

Alvászavarok:

Arsenicum album – szorongás miatt
Cocculus – az alvás-ébrenlét egyensúly
felborul.
Coffea – túlzott izgalmi állapot.
Ignatia – bánat miatt.
Phosphorus – aggódás miatt.
Staphisagria – elfojtott düh, sértett
büszkeség, megalázottság miatt.

Köhögés:

Arsenicum album – száraz köhögés,
ami fekve romlik; a páciens nem szomjas,
viszont nagyon fázós.
Bryonia – száraz, kínzó köhögés, szájszárazság, erős szomjúságérzet; a beteg
állapotán mindenfajta mozgás ront.
Kalium bichromicum – felszakadó, érces köhögés, hidegre erős romlás tapasztalható.
Natrium sulfuricum – hurutos köhögés, asztma.
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Pulsatilla – a beteg köhögése nappal
hurutos, éjjel száraz; feltűnően nem szomjas; bújós-sírós hangulat.

Utazási betegség:

Cocculus – hányinger, heves szédülés,
gyengeség, aluszékonyság, szagundor;
főleg autóban, buszon hatásos.
Borax – hányinger, szédülés; főleg repülőn, hajón segít.

Szénanátha (tüneti kezelés):
Allium cepa – híg vizes nátha, maró
könnyezés, gyakori tüsszögés.
Euphrasia – erős, maró könnyezés,
fényérzékeny szemek, bő, nem maró orrváladék.
Sticta pulmonaria – orrdugulás, orrgyöki teltségérzés, nem fújható ki.
Galphimia – bőrtünetek kísérik.
Ha a kezelés ellenére sem tapasztalunk
javulást, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz!
Dr. Hargita Réka
homeopátiás orvos
Napfényes Gyógyközpont
bejelentkezés: 06-1-311-7777

Fűben-fában

Minden, ami levendula
A Romhányi Balu Levendulafarm kisfiúnk nevét viseli, szeretnénk valami maradandót alkotni az Ő számára, ami a
természethez és az egészséges életmódhoz kapcsolódik. Az első levendulatövet 2013-ban ültettük ki. Családi vállalkozásunk a megtermelt levendulavirágot felhasználva olyan termékeket készít, melyek minden korosztály számára hasznosak és szemet gyönyörködtetőek. A több mint 39 féle levendulafajta közül nálunk a francia levendula
(Lavandula Angustofolia), és a Lavandula Intermedia (amit a széles és keskenylevelű levendula keresztezéséből nemesítettek) található meg.

„Egy új felfedezés szerint a levendula nem egyszerű természetes
stresszoldó gyógynövény, hanem
olyan különleges erővel bír, mely
képes a legfontosabb pillanatokban mellénk állítani a sorsot.”
Termékeink között a natúr kozmetikai,
SPA, az egészségmegőrző termékek, valamint egy-két finomság is fellelhető. Mivel
bőrünk szervezetünk első védelmi vonala,
ezért egyre többen választunk természetes, vegyszermentes terméket. Ha Neked
is fontos az egészséged, nálunk megtalálod a számodra legideálisabb termékeket.
Termékeink természetes összetevőket
tartalmaznak:
- nem használunk tartósítószert,
- minden termékünk kézzel készül,
- alapanyagainkat helyi őstermelőktől
szerezzük be,
- aromaterápiás hatással is rendelkeznek.

Az RBL Natural Manufaktura
termékei a teljesség
igénye nélkül:
Szappanjainkat több mint tízféle illatban készítjük. A szappan lúgos kémhatása
miatt elpusztítja a bőr felületén élő, betegségeket okozó kártevőket, fertőtlenít
és hatékonyan tisztít, eltávolítja az elhalt
hámsejteket, így segít megőrizni bőrünk
valódi tisztaságát. Emellett hidratál is.
A testvaj minden bőrtípusra ajánlott.
Gazdag, krémes állagú és illatos, a test
egész felületén használható csodaszer,
ami megvédi a bőrt a kiszáradástól, lágyítja és simává teszi azt. Csak természetes
összetevőkből áll, színezék és illatanyag
mentes.

A Levendulás fürdősóban a parajdi só
valamint a levendula együttesen fejti ki
hatását a szervezetre. Egy fáradt nap után
kiváló stresszoldó az illatos, levendulás
fürdő.
A sópárnánkban a kipárolgó só valamint a levendula jótékony hatása ötvöződik. A levendula szárított virága
aromaterápiás kellemes nyugtató illatát
élvezhetjük használatakor. Nyugtat, ellazít, elűzi a feszültséget, lehangoltságot,
depressziót, stresszes állapotot, békét,
egyensúlyt teremt lelkünkben. A sópárna
végtelen alkalommal újra melegíthető
vagy hűthető, ha vigyázunk rá, hogy a vászon ne sérüljön.
A tönkölypelyva párnáinkat vegyszermentes, bio minősítésű tönkölybúza
pelyvájával és levendulavirággal töltjük
meg. A párna jól formázható, jól szellőzik
és nem melegszik túl. A tönkölypelyva
párnát allergiások is használhatják, mivel
nem vált ki allergiát és a poratka sem telepedik meg benne. (gabona allergiásoknak nem ajánlott) Segít az alvászavarok

40

leküzdésében, oldja a nyak-, a váll- és a
hátizmok feszültségét, görcsoldó és regeneráló hatású. Csillapítja a migrént és az
ízületi fájdalmakat.
Levendulavirággal töltött nyugi
párna, csuklótámasz: a párna morzsolgatása beindítja a kreatív gondolkodást,
segít lecsillapodni, összpontosítani. Számítógép használatakor csuklónk alá téve
a kéznek kényelmes tartást biztosít, így
az egér mozgatása közben élvezhetjük az
aromaterápiás növények kellemes nyugtató illatát. Nyugtat, ellazít, elűzi a feszültséget, lehangoltságot, depressziót, stres�szes állapotot, békét, egyensúlyt teremt
lelkünkben.
Finomságaink: Levendula szörp, Levendulás keksz, Levendulás fűszerecet,
Levendulás fűszersó: annak ajánljuk, aki
szereti a levendula csodálatos illatát és zamatos aromáját. Saját termesztésű levendulát használunk termékeinkbe, így ez
garancia arra, hogy nem fogsz csalódni.

www.rblmanufaktura.hu

Életmód

A VAS jelentőségéről
Az emberi szervezet egészséges
működéséhez többek között
vitaminokra, ásványi anyagokra
és nyomelemekre is szükség van.
Egyik legfontosabb nyomelem
a VAS, melyet előállítani
nem vagyunk képesek, így
táplálkozásunk során kell
bevinnünk szervezetünkbe.

Termékajánló:

Sal-Bert Kft.
www.vashiany-verszegenyseg.hu
Telefon: +36 517-367

A vas nélkülözhetetlen a vörösvértestek hemoglobinjának
felépítésében, mely az oxigén
szállítását végzi mind az agy,
mind pedig a vázizomzat felé.
Így csökkent oxigénellátás esetén sokkal fáradékonyabbak lehetünk, figyelem - és koncentrációzavar léphet fel és hajlam
egyes betegségekre. Jellemző
lehet még a kimerültség érzése, a sápadt bőrszín, hajhullás,
a körmök töredezettsége. Lecsökkenhet a vas mennyisége
pl. szigorú diéta esetén, de a
vas felszívódási vagy raktározási alulműködése következtében is előfordulhat, hogy szervezetünkben nem megfelelő a
vas mennyisége.

tozhat. Az aktív korban lévő nőknek, a
várandósoknak és szoptatós anyukáknak,
tinédzsereknek több, míg a férfiaknak kevesebb vasra van szükségük.
Kiegyensúlyozott táplálkozással sokat
tehetünk azért, hogy elkerüljük ezt a hiányállapotot. Étkezzünk változatosan,
fogyasszunk lehetőségeink szerint idénynek megfelelő, az adott földrajzi területen
termő zöldséget és gyümölcsöt! Bizonyított, hogy a vas az állati eredetű élelmiszerekből jobban szívódik fel, így javasolt
rendszeresen sovány vörös húsok, belsőségek, ezek közül is a máj és tojás fogyasztása. Megtalálható a vas a hüvelyesekben,
mint a lencse, a bab és a borsó, valamint
az olajos magvakban: szezámmag, mák,
dió, mogyoró és mandula. Előnyös a gabonafélék, petrezselyemzöld és spenót
fogyasztása is.

Mennyi vasra
van szükségünk?

Különösen fontos odafigyelni erre a várandósoknak, szoptatós édesanyáknak,
aktív korban lévő nőknek, hosszan tartó, erős menstruáció esetén, egyoldalú,
szigorú diétázásnál, műtét után, lábadozóknak, rendszeresen erős fizikai munkát
végzőknek, sportolóknak.

Átlagosan 10-15 mg-ra
ponta, természetesen ez
menként, életkoronként
élethelyzettől függően is
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naneés
vál-

Ajánló
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Környezetünk

Gyilkos műanyagok a csapvízben…
Láthatatlan mikroműanyag rostok szennyezik a városi csapvíz 83 százalékát világszerte, a szennyezés az
Egyesült Államokban eléri a 92 százalékot, míg Európában 72 százalékos. Az öt kontinensen begyűjtött minták 83 százalékában jelen voltak a műanyag mikro-rostok. A Greenpeace környezetvédő szervezet szerint a
csapvíz mikro-műanyagokkal való szennyezettségéről szóló jelentés rámutat, hogy „a műanyagszennyezés
már abszolút mindent elért”.
Évente csaknem 300 millió tonna műanyagot termelünk, és ennek mindössze
húsz százalékát hasznosítjuk újra, a többi
a földet, a vizet vagy a levegőt szennyezi.
Az apró műanyagdarabokat elsőként
a tengerekben figyeltek meg az 1970-es
években. Természetes vizeinkbe két fő
úton kerülhetnek be: a szintetikus szövetből készült ruhák mosásából és a kozmetikai szerekből a szennyvíztisztítókon
keresztül, valamint a környezetben jelen
lévő műanyaghulladékok fizikai-kémiai
aprózódása útján. Mikro-műanyagnak az
5 mm-nél kisebb, a környezetbe kerülő
műanyagdarabokat nevezik. Az egy mikrométer alattiakat nano-műanyagoknak
nevezik.
A Magyarországon végzett mikroműanyag-vizsgálatot során kiderült, hogy
jelentős, az európai mérésekhez hasonló
mennyiségű mikroműanyag található a
Tiszában is. A mérési eredmények alapján elmondható, hogy a szennyezés nem
csak adott régiót érint, hanem globálisan
jelen van vizeinkben.
Hazánkban és Európában a folyók a
műanyaghulladék legjelentősebb szállítói. A Duna ausztriai szakaszán végrehajtott mérések alapján évente több mint
1500 tonna, 5 cm-nél kisebb műanyag
kerül a Fekete-tengerbe. Az Ausztriában
észlelt szennyezettség feltehetően érinti
a Duna alsóbb régióit is, de azon a folyószakaszon még nem végeztek vizsgálatokat. A Rajnában 11 mintavételi ponton
vizsgálták a 300 μm és 5 mm közötti
mikroműanyagok jelenlétét. Az összes
mintát szennyezettnek találták.
A szennyvíztisztító telepekre érkező és
onnan elfolyó szennyvizekben, valamint
különböző üledékekben (tengerparti,
mélytengeri, tavi) egyaránt kimutattak
mikroműanyagokat. Egy német tanulmányban 12 szennyvíztisztító telepet
mértek fel. A tisztított szennyvízben 100
és 1500 részecskét találtak egy köbméterre vonatkoztatva, amelyek átmérője

főként 50-100 μm közötti volt.
A magyarországi ivóvízbázisok egy
része úgynevezett sérülékeny földtani
környezetben található, ami azt jelenti, hogy a felszínen található szennyező
forrásoktól nem vagy csak részben védi
meg a vízbázisokat a fölöttük lévő kőzetréteg. Területünkön 156 ivóvízbázis közül
86 sérülékeny, melyek nem védettek a
mikroműanyag szennyeződéstől sem, kiemelten pl. a partiszűrésű (Budapest és a
Duna vonala - a lakosság 1/3-a) vízbázisokból nyert ivóvíz.
A mikroműanyagok elfogyasztása ételeinkkel (pl. tengeri halak), vagy csapvízzel
erősen károsítja egészségünket. Ezek az
anyagok az emésztőszervek elzáródását
képesek előidézni, de az érdes részecskék
koptathatják is a tápcsatorna felületét, illetve képesek a szövetekbe beágyazódni,
és különböző gyulladásos folyamatokat
indukálni. A fizikai hatásokon túl kémiai
mérgezést is okoznak, hiszen a gyártás
során felhasznált, többnyire mérgező
vagy hormonháztartást zavaró anyagok
(pl. biszfenol-A [BPA], ftalátok, égésgátlóként használt polibrómozott bifeniléterek
[PBDE]) kioldódnak a szövetbe ágyazódott műanyag részecskéből. Ezek az

43

anyagok viszont erősen rákkeltőek. A
beágyazódott részecskének köszönhetően csökkenhet az enzimtermelődés és a
táplálkozási aktivitás is. A tápanyagok nehezebb felszívódását idézhetik elő, mely
gyerekek esetében növekedési zavarokat
okozhat. A reprodukciós folyamatokra is
hatással lehetnek; csökkenhet a szteroid
hormon szint, kitolódhat a peteérés.
Sajnos a műanyag megtalálta az útját
és visszatér hozzánk a táplálékláncon keresztül. Szörnyű tény, hogy a csapvíz minőségét is érinti az emberiség műanyagpazarlása, ezért ahol tudjuk, redukáljuk
a műanyagban tárolt termékek vásárlást.
Amíg az élelmiszerek mikro- és nanoműanyag tartalmát egyelőre nem vizsgálják, és jelenleg nincs hathatós módszer a
kikerülésére, addig a csapvízbe bekerülő
részecskéket egy jó minőségű víztisztító
berendezés 100%-ban tudja szűrni.

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

Környezetünk

Mi a véleménye orvosoknak az elektroszmogról?
Emberek nagy része csak azt hiszi
el, amit lát és hall, pedig az érzékszerveink a valóságnak csak néhány százalékát érzékelik. Sajnos
az elektroszmog is ebbe a kategóriába tartozik, láthatatlan, színtelen,
szagtalan, és füllel sem érzékelhető.
De ettől még nagyon is létezik, amit
műszerekkel ki lehet mutatni!

Mi is az elektroszmog?

A vezeték nélküli információtovábbítást megvalósító eszközök, többek
között a mobiltelefonok, WiFi berendezések, vezeték nélküli rövid hatótávolságú kommunikációs eszközök
széles körű használata miatt napjainkra egyre jelentősebb mértékeket ölt
az elektromágneses környezetszen�nyezés. Ezentúl nagyfeszültségű vezetékeknek is jelentős sugárzása lehet!
Kutatások és vizsgálatok kimutatták,
hogy a túlzott sugárterhelés hátrányosan befolyásolja az élőlények egy
részének, így többek között az ember
közérzetét, életritmusát és fizikai folyamatait, súlyosabb esetben pedig
egészségkárosodást is okozhat.
Nézzük, hogy mi a véleménye erről orvosoknak!
Többségében környezet-egészségügyben
dolgozó orvosok 2002. október 20-án közzétették a „Freiburgi Felhívás”-t (FREIBURGER
APPELL), melynek eredeti szövegéből alább
olvasható egy rövid idézet:
„Mi, különböző szakterületeken, főleg a
környezetegészségügyben dolgozó orvosok, embertársaink egészsége iránti rendkívüli aggodalomból fordulunk az orvostársadalomhoz, a közegészségügyért felelős
személyekhez, a politikusokhoz és a nyilvánossághoz.
Azt észleljük az utóbbi években, hogy pácienseink körében drámaian elszaporodtak a
súlyos és krónikus betegségek, kiváltképpen
a következők:
• tanulási, koncentrációs és viselkedési zavarok gyerekeknél (pl. hiperaktivitás);
• alacsony vagy magas vérnyomás, amit
egyre nehezebb orvosságokkal befolyásolni;

• szívritmuszavar;
• szívinfarktus és szélhűdés,
egyre fiatalabbak körében;
• degeneratív agyi betegségek (pl.
Alzheimer-kór) és epilepszia;
• rákos megbetegedések, mint leukémia
és agydaganat.
Azt is megfigyeltük, hogy egyre több különböző zavar fordul elő, amelyet a páciensek gyakran tévesen pszichoszomatikusnak
diagnosztizálnak, mint:
• fejfájás és migrén;
• krónikus fáradtság;
• belső nyugtalanság;
• álmatlanság, napközben fáradtság;
• fülzúgás;
• fertőzésekre való hajlam;
• ideg- és izomfájdalmak, melyek nem magyarázhatók a szokásos okokkal hogy csak a
legszembetűnőbb tüneteket említsük.
Mivel rendszerint ismerjük pácienseink lakókörnyezetét és szokásait, célzott kérdések
feltevése után látjuk, hogy időbeli és térbeli
összefüggés van a betegségek fellépése és
valamilyen rádiófrekvenciás sugárzás megjelenése között,
Mindennapi tapasztalataink alapján e végzetes fejlemények egyik alapvető okának az
1992-ben bevezetett és időközben elterjedt
mobiltelefon technológiát, és az 1995 óta
kapható vezeték nélküli DECT-szabványú
digitális telefonokat tartjuk. Ma már senki
sem tudja teljesen elkerülni ezeket a pulzáló
mikrohullámokat. A sugárzás növeli a már
jelenlevő kémiai és fizikai környezeti behatá-

44

sok kockázatát, megterheli az
immunrendszert, és leállíthatja
a test még működő egyensúlyozó ellenszabályozó mechanizmusait.
Különösen veszélyeztetettek a terhes nők,
a gyerekek, a serdülőkorúak, az öregek és a
betegek.
Az egészség helyreállítását célzó kezeléseink egyre sikertelenebbek, mivel a sugárzás
akadálytalan és folyamatos beáramlása a
munka- és lakóterületekbe, főleg a gyerekszobákba és a hálószobákba, a pihenés, a
regenerálódás és a gyógyulás létfontosságú
helyeire, folyamatos stresszt okoz és akadályozza a betegek teljes felépülését.”
(Részlet Dr. Erdei Edit Professzorasszony tanulmányából. A Tanulmány teljes egészében
elolvasható a www.sugarzaspajzs.hu oldalon.)
Örvendetes, hogy 2018. március 3-án
a Villányi úton több száz orvos vett részt
Sugárzásvédelmi továbbképzésen, ahol kiemelt helyett kapott az elektroszmog, mint
veszély!
Nem kell a technika legújabb vívmányait megtagadnunk, de van lehetőségünk, hogy hatékonyan védekezzünk
ellene!
A védekezés lehetőségeivel kapcsolatban forduljon bizalommal Erdős László
Természetgyógyászhoz
a 0670 9497787 –es telefonszámon
vagy a sugarzaspajzs@gmail.com e-mail
címen!

Bio-logikus

BIO–logikus
A „bio” jelzővel nap mint nap találkozunk, sokféle árut kínálnak ezzel a megjelöléssel. Két fontos dolgot szeretnénk
ezzel kapcsolatban előrebocsájtani.
1. Élelmiszerek vonatkozásában jogszabályok határozzák meg, mi kerülhet bio megnevezéssel forgalomba.
2. A jogszabályok a termék előállításának
teljes folyamatára vonatkoznak. Arra, ahogy
• a növényeket termesztik,
• az állatokat tartják,
• az alapanyagokból készterméket állítanak elő.
Egy Hatóság által elismert szervezet ellenőrzi, tanúsítja azok betartását, így nem lehet
valamit utólag biotermékké minősíteni. Ezzel még későbbi cikkünk fog foglalkozni, de
most lessünk be egy biogazdaság kerítésén,
hogy állítják elő a biotermékeket!

Növénytermesztés

A jóféle ételekhez elengedhetetlen a
beltartalmi értékekben gazdag alapanyag, a
termesztés alapja pedig az egészséges talaj.
A termőföld csak akkor tud minket egészséges élelemmel ellátni, ha mi is vigyázunk
az egészségére. A biogazda csak természetes anyagokkal pótolja a tápanyagokat. A
műtrágyák ugyanis tönkreteszik a talaj élővilágát, maradékuk könnyen bemosódik a
vizekbe, valamint a túl bőséges tápanyag
kínálatból a növények „betegre eszik magukat”, amitől ellenálló képességük romlik.

Vetésforgó és más csalafintaságok

Egy biogazda nem a kémiai hadviselésre
alapozva védi meg növényeit a vírusoktól,
baktériumoktól, gombáktól, rovaroktól és
minden egyéb kártevőtől. Megelőző intézkedéseket tesz, amelyek közül a legfontosabb a vetésforgó. A kártevők, kórokozók
kitelelnek a földön. A többségük szerencsére válogatós, így csak bizonyos növénycsoportokat károsít. Éppen ezért a biogazdák az
egymást követő években más-más növénycsoportot vetnek egy adott helyre.
Ezzel azonban korántsem merült ki a
megelőző növényvédelem eszköztára. Néhány példa a mindennapi gyakorlatból:

- A biogazdaságokban előnyben részesítik
azokat a fajtákat, amelyek ellenállnak a betegségeknek, vagy legalább „szívósabbak”.
- Ügyelnek a kiegyensúlyozott tápanyagellátásra, ugyanis az „éhezés” és a „túltápláltság” egyaránt gyengíti a növényeket.
- Fertőzött növényeket, növényi részeket
eltávolítják.
- „Szellősen” vetnek, hogy a levelek minél
gyorsabban száradjanak, mivel a nedvesség
a gombabetegségeknek kedvez.

A biogazda is permetez?!

Igen, csak nem akármivel! Előfordulhat,
hogy a megelőző intézkedések kevésnek
bizonyulnak és be kell avatkozni, hogy elfogadható mennyiség - minőség teremjen.
Rendelkezésre áll néhány ökológiai gazdálkodásban engedélyezett, biztonságos hatóanyag. A leggyakrabban használtak: olajok,
elemi kén, réz-sók, ránk nézve veszélytelen
baktérium készítmények. Fontos szempont,
hogy ezek nem szívódnak fel a termés belsejébe, ellentétben számos olyan készítmén�nyel, amit a nem bio gazdaságokban rutinszerűen, évente többször is kipermeteznek.

illetve túl sok állat van összezárva, akkor a
zsúfoltság stresszként hat rájuk, annak minden káros, sokszor megbetegítő következményével.
Egy biogazdaságban az állatoknak biztosítják az „önmegvalósítás” feltételeit. Kapirgálhatnak, turkálhatnak, úszkálhatnak, legelészhetnek, ösztönös viselkedési mintáik
szerint.
Alapelvárás, hogy az állatok kijussanak a
szabad levegőre, megfelelő mozgásterük legyen és természetesen „biomenüt” fogyas�szanak.

Feldolgozott biotermékek
– nem csalás én nem ámítás

Az elmúlt néhány évben rohamtempóban bővült a magyar biogazdák kínálata,
jelenleg szinte minden hagyományos hazai
terméket elkészítenek bio minőségben is.
A biotermékek feldolgozásáról egy későbbi számban még írunk, de addig is ismerje
meg a kínálatot a Biokultúra Ökopiacon!

Állattartás – a jólét is fontos

Az állati élelmiszerek fogyasztásának
nélkülözhetetlen vagy tarthatatlan voltáról
rengeteget olvashatunk. Mi nem szállunk
be ebbe a vitába, de javasoljuk a bio minőséget, saját magunk és a haszonállatok érdekében egyaránt.
Gazdasági haszonállataink ősei kisebb
csoportokban éltek, így bizonyos határig
jól is érzik magukat fajtársaik körében. Ha
azonban nincs meg a mozgáslehetőségük,
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Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
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Környezetünk

- „A legjobb napelem”
Napelem választásánál mindig két dolog jár az ember fejében: Legyen jó, és ha lehet, olcsó
Legyen jó, mert azt szeretnénk, hogy a nagy könyvben leírtaknak megfelelően történjenek a dolgok. Sőt, ha lehet, azért
múlja felül az ott leírtakat és termeljen többet a vártnál.
Legyen olcsó, mert attól lesz jó.

„A napelem csak olyan jó, mint amilyenek a cellák maguk.”
A napelemeket szilícium félvezető cellákból állítják össze. Egy
napelemben általában 60 cella található és az a jó, ha mindegyik
karakterisztikája minél inkább azonos. Ugyanígy a gyártás során,
nem csak a cella válogatásra (és minőségének biztosítására) van
szükség, hanem a napelemeket is eszerint kell válogatni és egy
raklapba csomagolni.
A Q Cells nem csak gyártó, hanem fejlesztő is. Már 2009 óta
használják és fejlesztik a PERC technológiát. Talheimben 200
mérnök felel a Q Cells innovációiért és technológiai újításaiért.
A Q Cells akkreditált először 300W –os polikristályos napelemet
1,67 x 1 m –es keretméretben. 2012 óta évről évre nyerik a világ
több pontján a TOP BRAND PV díjakat, mely méltányos bizonyítéka annak, hogy a Q Cells kiváló.
A celláikat lézergravírozással látják el, mely minden cellának a
műszaki paramétereit, gyártás idejét takarja. Ezáltal cellára bontva visszakövethető az, hogy a gyártás során mi történt. További
eredetiségigazolásként a „Q” betűt is a cella sarkába írják.

A fenti leírtak sajnos ellentmondásosak, mivel ami jó, az sosem
olcsó és ez különösen igaz a napelem panelekre. Ez egy hosszú
távú befektetés, amire jó eséllyel egyszer kell csak költeni, tehát
egyszer lehet jól dönteni vagy rosszul. És semmi nem rosszabb annál, ha egy hosszú távú, nagy értékű befektetés nem jó.
Amikor az ügyfél sajnálja a pénzt napelemes rendszerre, akkor
nem a vállalkozótól, hanem saját magától sajnálja a pénzt. Már az
elején úgy kell gondolkodni, mintha bróker lenne, tőzsdecápa, aki
arra spekulál, hogy mi fog történni a jövőben. És távlati jövőben
kell gondolkodni 20 – 30 évekre. Ilyenkor sokan mondják, hogy
„hol van az még, addigra már mi se leszünk”. De az igazság az,
Ábra 2.: Q Cells eredetiségigazolások a cellán
hogy már sok olyan céget találni, amely sok évtizeden keresztül
bizonyított, talpon maradt és nem süllyedt el.
Ha Ön most napelemes beruházáson töri a fejét és sokszor
A német Q Cells cellagyártó és napelem gyártó céget 1999 –ben
alapították. 2012 óta a Hanwha csoport tagja. Mára a Q Cells a világ
legnagyobb cellagyártója, és az SMSL gyártók közt is tudhatja magát. (SMSL = Szilikon modul szuperliga, a világ legnagyobb napelem gyártói, 7 cég, melyek több mint a napelemek felét gyártják
jelenleg a világon. Durván 25.000 napelem gyártó van ma.)
A Q Cells az IEC (nemzetközi szabványminősítés) sztenderdek
triplájának veti alá napelemeit. Saját minőségbiztosítási programot vezettek be, mely a VDE minősítést is meghaladja. Mind a
cellagyártás és a napelem gyártás során jellemző rájuk a német
precizitás. Ennek köszönhetően 2013 és 2014 –es Photon labor
méréseken, melyen 174 napelem gyártó vett részt, azt vizsgálták,
hogy /Watt –ra nézve (tehát mintha minden napelem panel azo- azért tett le róla, mert ami jó volt az drága volt, vagy azért, mert
nos teljesítményű volna) hány kWh energiát termel meg az adott olyan áron, amelyen Önnek megérte volna nem talált csak minőévben.
séginek egyáltalán nem nevezhető terméket, akkor most itt az
Ábra 1.: Photon labor napelem modul hozam mérési eredmények 2014
idő, hogy újra számoltassa az ajánlatokat.
Az Erópai Unió most lehetőséget ad Önnek, ugyanis a Magyar
Fejlesztési Bankon keresztül elérhető 0% -os kölcsön ilyen célokra. A teljes költségek 90% -át adják kamatmentes, EU által támogatott hitelként.
Tehát amennyit felvesz, annyit fizet vissza és nem többet.
Ha szeretne végérvényesen megszabadulni a villanyszámlájától, sőt akár a gáz fűtéstől is és átállni villanyfűtésre, akkor keresse
tanácsadóinkat akik tájékoztatást adnak Önnek.

Látható, hogy mind a 174 –ből a Q Cells lett a legelső és 1 kW –ra
vetítve 1162 kWh / év volt a hozam. A 13. helyen például a Sharp
áll, szintén 1 kW –ra nézve, 1080 kWh / év hozammal. Eszerint egy
Q Cells 5 kW –os rendszer 5800 kWh –ot termel míg a Sharp 5400
kWh –t. Ez 7,5% különbség, ami jelentős.
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Növényápolás

DCM … több, mint tápanyag
De Ceuster úr, a világ egyik legnagyobb szerves növénytáp gyárának
alapítója és tulajdonosa jó 30 évvel ezelőtt érdekes problémával találkozott. A gazdák egyre nagyobb
mennyiségű műtrágyát használtak
fel a termés növelése érdekében, de
a termés nem növekedett, sőt, helyenként csökkent is. Először a műtrágyák minőségére gyanakodtak,
azután az időjárásra. Keresték az
okot, de nem találtak magyarázatot
a jelenségre.

De Ceuster úr gondolt egyet, kiment a
földekre, sok-sok parcellából talajmintát
vett, és bevizsgáltatta egy laboratóriumban. Nagy meglepetésére a kijuttatott
műtrágya jelen volt a talajban, de a talaj
gyakorlatilag „halott” volt. Ugyanis a talajban milliószámra élő mikrobák sehol
nem voltak. A növény a műtrágyában
lévő nitrogént, foszfort, stb csak akkor
tudja hasznosítani, ha azokat a számára felvehető formában kapja. De ehhez
szükség van a talajban élő mikrobákra,
jótékony baktériumokra, melyek feldolgozzák, mint a háziasszony a nyers
húst. Ahogy a frissen tálalt sültet jó ízűen elfogyasztjuk a háziasszony örömére,
ugyanúgy az ásványi anyagot is elő kell
készíteni a növény számára, hogy az el
tudja fogyasztani. Ezt a munkát végzik el
a talajban lévő élőlények. Segítségükkel
az ásványi anyagok olyan fizikai és kémiai
átalakuláson mennek keresztül, melynek
eredményeképpen a nitrogén, foszfor,
kálium, stb. a növények hajszálgyökerein
keresztül bekerülnek és beépülnek a növénybe.
A mikrobák jótékony tevékenysége
ezzel még nem ér véget. Örökös mozgásukkal porhanyítják a talajt, szabad
utat biztosítva a levegő és nedvesség
áramlásának. A növények hajszálgyökere egészséges közegben élhet, a végük
nem kocsonyásodik el, nem fullad be, az

előkészített tápanyagot képes felszívni
és továbbítani a növénynek.
Hogyan lehet a talajt újraéleszteni? A
mikrobákat be kell juttatni a talajba olyan
anyagokkal együtt, melyekben ezek az
élőlények jól érzik magukat, szaporodnak,
és ismét képesek lesznek ellátni a feladatukat. A szerves anyagok erre kiválóan alkalmasak. Ezzel indította De Ceuster úr a
DCM gyárat, amely ma már a világ egyik
vezető szerves anyag gyártójává nőtte ki
magát.
Ha azt halljuk, hogy szerves anyag, tehén- vagy egyéb trágyára gondolunk. Itt
erről szó nincs, a több mint 40 féle alapanyag nagy része növényi eredetű, mint
pl. kókusz, napraforgó, vinasz, stb, kisebb
része állati eredetű, pl. csontliszt, toll liszt,
vérliszt (a termékek jellegzetes szagát a
vérliszt adja, de ez a jellegzetes szag 24
órán belül elillan, és már csak a jótékony
hatása marad meg). Ezekből a szerves
anyagokból ugyanúgy kinyerhetők a
nitrogén, foszfor, kálium, nyomelemek,
melyek a növények fejlődéséhez létfontosságúak. Nagy előnyük, hogy a DCM
termékek mindezeket tartalmazzák, és
mivel a hatásukat gyengéden fejtik ki, a
fiatal, még gyenge növénynek is adhatók
a kiégés és túladagolás veszélye nélkül.
A termékek Minigran® mikro-granulátum formában kerülnek forgalomba.
Jellemzője, hogy minden egyes szemcse
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mérettől függetlenül tartalmazza az ös�szes alkotóelemet, ugyanazt a tápanyag
összetételt, és az apró méretnek köszönhetően biztosítható a tökéletes eloszlás.
A gyár kezdettől fogva nagy figyelmet
fordít a kutatásra és fejlesztésre, saját laboratóriumukban végzik el a kísérleteket.
Magyarországon a NÉBIH által bevizsgált,
és engedélyezett termékek kerülnek forgalomba. Nagy részük már ma is BIO vagy
ÖKO, és folyamatosan dolgoznak a többi
termék BIO engedélyének megszerzésén.
A termékek 0,75 kg-os visszazárható tasakban, 10 és 25 kg-os zsákban kaphatók.
Importőr és forgalmazó: GRAMEN KFT.
www.gramen.hu
Részletes ismertetők olvashatók a honlapunkon. Termékeinket megvásárolhatja
a www.gramen.hu web áruházunkban,
a Bauhaus áruházakban és még számos
web áruházban, kertészeti boltban.
Körmendy Klára

Gramen Kft.
wwww.gramen.hu
+36303499922
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Egészség

A szem fáradása és öregedése is lassítható
A szem természetes öregedése mellett a szemet ért környezeti ártalmak eredményezik a látásromlást, szemfáradást. Antioxidáns vitaminokkal, növényi hatóanyagokkal tartósan frissen tartható szemünk a képernyő előtt,
és ezekkel a makula korral járó gyengülését is lassítjuk.
Szemünket hosszabban erőltetve hamar érezzük fáradását, különösen korunk
előrehaladtával. Gyengül benne a vérkeringés, hibásodik az éleslátás helyének, a
makulának a fizikai állapota. Régen tudjuk, hogy érdemes sárgarépát fogyasztani
szemvédelemre, de a tudomány folyamatosan fedezi fel a szem további naponta fontos„ennivalóit”. Az antioxidáns A-, C- és E-vitaminok a környezeti oxidatív gyökökkel
szemben védenek, a cink, a réz és a szelén
nyomelemek a szem számos enzimjének
működéséhez nélkülözhetetlenek. Hiányuk
a szem gyengüléséhez vezet.

Már 35 éves kortól!

A makula öregedése, elváltozása, a látás romlása már 35 éves korban elkezdődik. Természetes védőanyagai a lutein és
a zeaxantin védik a káros fénysugaraktól,

ezért fontos ezeknek a tápanyagoknak a
szinten tartása. Szinte kizárt azonban, hogy
egyes zöld salátákból ehhez eleget tudjunk
fogyasztani, ezért étrend-kiegészítőkkel
való pótlásuk időskori szembetegségek
(pl. makuladegeneráció) esetén különösen
ajánlott.
A szem tápanyagainak napi pótlása A
hatalmas betegszámú amerikai AREDS és
LAST orvosi vizsgálatok szerint a naponta
pótolt vitaminok, a fenti nyomelemek és a
lutein kombinációja a makula öregedését sikeresen lassíthatja. A kutatások rámutattak
arra is, hogy a fekete áfonya antocianinjai
a szem fáradását és természetes öregedési
folyamatait lassítják, védik a makula hajszálereinek épségét, a mikrocirkulációt, valamint a szemlencse tisztaságát.
Kutatások kiderítették, hogy a retina
egyik alap építőeleme a DHA omega-3
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zsírsav, amely fontos a látásmembrán működésében, a színek látásában, csökkenti
az időskori makula-degeneráció előrehaladásának veszélyét is. Az emberi szervezet
a vitaminokat, mikrotápanyagokat és a
DHA-t nem képes előállítani, így étkezéssel
és a BILUTIN-Omega komplex szemkészítménnyel kell a szükséges mennyiségeket
pótolnunk!
Prof. Dr. Ősapay György
Az MTA doktora

Kora tavasszal sokaknak gondot okozhat
A változékony időben tartósabb kintlét esetén lehűlhet a szervezetünk és könnyen felfázás jelentkezik.
Mit tegyünk? Kellő óvatossággal, előkészülettel elkerülhetjük a fájdalmas tüneteket. Van akinél gyakorta
jelentkezik a probléma.

Visszatérő probléma

Az emberek egy jelentős hányadánál gyakran visszatér a vizeletkiválasztó szervek problémája, másoknál nem.
Ennek oka, hogy a húgyút baktériumokkal szembeni önvédelmét szolgáló THG fehérjemolekula termelődése
egyeseknél hiányzik vagy nem kielégítő. Ilyenkor segíthetnek természetes
hatóanyagok, gyógynövények, mint az
amerikai nagyszemű tőzegáfonya.

Akik a természetes
segítséget kedvelik

Az amerikai tőzegáfonya (Cranberry
angolul), illetve a kivonata első kapszulázott formája Magyarországon 16
éve lett bevezetve, azóta sikeresen bi-

zonyítja kedvező hatását, sokezren eredményesen alkalmazták, alkalmazzák.
Ismeretes, hogy a húgyútba bekerülő
és megszaporodó E. coli baktériumok
gyakran okoznak helyi gyulladást. A tőzegáfonya hatóanyagai nem puszítják el
a kórokozókat, így nem gyógyítanak. De
kedvezőtlen közeget képesek teremteni
a húgyútban a baktériumok megtapadásához és így azok nem tudnak szaporodni. Alkalmazásához sok folyadék
fogyasztása javasolt, ami segíti a húgyútban megtapadni nem tudó baktériumok
kimosódását.
Az amerikai OceanSpray tőzegáfonyakivonata (amely a magyar készítmény
hatóanyaga) a kutatásokban eredménye-

sen alkalmazott proantocianidin hatóanyagot tartalmazza.
A termék fentebb leírt hatását jól kiegészíti a kivonat magas antioxidánsés vitamin-tartalma, amelyek C-vitaminnal segítik az immunrendszert a
baktériumok elleni harcban.

Antibiotikum-kezelésekhez
is fontos

Felfázások antibiotikum-kezelése
esetén is javasolt a tőzegáfonya-kivonatának fogyasztása, a baktériumok
megtapadásának megakadályozása
által ugyanis gátolja új antibiotikumrezisztens baktériumtörzsek keletkezését, a tünetek visszatérését.

