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Aktuális

Tavakat találtak a kanadai
jégtakaró alatt

A globális felmelegedésben
kizöldültek az európai hegycsúcsok

Az Északi-sarkvidék kanadai területén talált két felszín
alatti állóvízben a maximális hőmérséklet a becslések
szerint mínusz 10,5 Celsius-fok, a víznek tehát nagyon
sósnak kell lennie ahhoz, hogy ne fagyjon meg.

- Megötszöröződött az elmúlt tíz évben az európai hegycsúcsokon élő növényfajok száma az 1957-66 közötti
időszakhoz képest - mutatta ki 11 európai országi kutatóinak közös tanulmánya, amelyet a Nature című tudományos folyóiratban tettek közzé.

Valószínűleg hasonlóan hideg és sós lehet a Jupiter Európa
nevű holdjának felszín alatti óceánja, amelyben feltételezhető
az élet jelenléte.
A két tó az északi Nuvanut területen lévő Devon-sziget Devonjégsapkája radaros vizsgálata során tűnt fel.
Bár egyre gyakoribb, hogy vízrendszerekre bukkannak nagy
jégtakarók alatt, a felfedezés azért meglepő, mert a Devonszigeti jégsapkáról úgy hitték, hogy a talajig be van fagyva a
terület.
Ezek az első jég alatti tavak, melyeket megfigyeltek a kanadai
Északi-sarkvidéken, a becslések szerint egyenként 5-8 négyzetkilométeren terülnek el.
A becslések szerint a tavak vize ötször sósabb, mint a tengervíz, így fagyáspontja jóval az édesvízé alatt van.
Más, grönlandi és antarktiszi jég alatti tavakban édesvíz található, melyek a jég aljának olvadásából keletkeznek. Ezeknél a
geotermikus hő felszáll az alul lévő kőzetből, a felülről határoló
vastag jég azonban bezárja. A kanadai jégtakaró viszont nem
elég vastag ahhoz, hogy így szigeteljen.
Tanulmányoztak már korábban is sóban gazdag vizet az antarktiszi McMurdo Dry Valleys Taylor-gleccsere alatt, de ezt egy
ősi tengeri vízgyűjtő medence táplálta. Ezek a tavak 1200-1700
méterrel a tengerszint felett, egy hegyláncban lévő hosszú medencében találhatók. Hegyvidéki helyzetük ezeket a tavakat a
korábbi tengerszintek fölé emeli, sótartalmuk a környező sziklák
magas sótartalmának köszönhető.
A tudósok szerint egész tóhálózatot rejthet a régió. Fontos
kérdés azonban, hogy ebben a környezetben lehetséges-e az
élet: ezek a tavak akár nagyrészt izolált mikrobiális életterek is
lehetnek.
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A 302 hegycsúcsról az elmúlt 145 évben gyűjtött adatokat
elemezve a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy a
globális felmelegedés az oka növényfajok számának növekedésének az Alpokban, a Kárpátokban, a Pireneusokban vagy Norvégia és Skócia hegycsúcsain.
A kutatók nemcsak a fajok számának növekedését mutatták ki
kétséget kizáróan, hanem azt is, hogy ez a folyamat felgyorsult.
Miközben az 1957-1966 között a 302 vizsgált hegycsúcson
átlagosan 1,1-del nőtt a növényfajok száma, a 2007-2016 között
átlag 5,5 új faj jelent meg - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.
A szakemberek azt nem mutatták ki, hogy a hegycsúcsokra
újonnan betelepült növényfajok kiszorították-e a már évszázadok óta ott élő fajokat. A számok azonban azt jelzik, hogy ez a
folyamat elindult, vagy a jövőben végbemegy.
„A hegycsúcsokon a sziklás és hideg feltételekhez alkalmazkodott néhány faj valószínűleg el fog tűnni hosszú távon. Ők nem
tudnak sehova vándorolni, és képtelenek olyan gyorsan fejlődni, ami elegendő ahhoz, hogy felvegyék a versenyt az újonnan
betelepültekkel, amelyek magasabbak és versenyképesebbek a
melegebb klímában” - közölte Manuel Steinbauer, a tanulmány
vezető szerzője.
Lehetséges, hogy a hegycsúcsok nagyon különleges növényei
a jövőben kiszorulnak, azonban nem teljesen bizonyos. A felfelé
vándorló növények gyakran a felső erdőhatár fölötti legelőkről
érkeznek, de nem képesek mindenhol megélni a hegycsúcsokon,
ezért nem biztos, hogy veszélyt jelentenek a már ott élő növényfajokra. A helyi talajviszonyok és a mikroklíma szintén szerepet
játszanak a folyamatban - tette hozzá.

Aktuális

Több mint száz mikroműanyagszemcsét nyelhetünk le minden
főétkezéskor

A saját tükörképükre támadó
madarak védelmére hívják fel a
figyelmet a természetvédők

A skóciai Heriot-Watt Egyetem kutatói szerint a műanyagszemcsék, amelyek egyebek között a bútorszövetekből és szintetikus textíliákból származnak, a házi porral keveredve hullanak az ételekre.

A tükröződő felületek eltakarását, a parkoló autókon a visszapillantó tükrök behajtását javasolja egyebek mellett a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület(MME) tavasszal, a költési időszakban a saját
tükörképüket támadó madarak problémája miatt.

A kutatók porfogó ragasztócsíkokat tartalmazó petri-csészéket
tettek az asztalokon lévő lapostányérok mellé a főétkezések alkalmával három háztartásban. Egy húszperces étkezés során akár 14
műanyagszemcse is összegyűlt a Petri-csészékben, ami azt jelenti, hogy egy átlagos lapostányérra körülbelül 114 műanyagszemcse hullik rá ennyi idő alatt.
A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy egy átlagember évente akár 68 415 potenciálisan veszélyes műanyagrészecskét is lenyelhet csupán a főétkezések alkalmával.
Érdekességképpen összevetették az éti kagylókban és az otthon elkészített ételekben előforduló mikroműanyag-szemcsék
mennyiségét.

Az eredményeik kevesebb mint két mikroműanyag-szemcsét
mutattak kagylónként, amelyek elfogyasztásával tehát évente
nagyjából 100, míg az ételekre hulló házi por révén 13 731-68 415
mikroműanyag-szemcse kerülhet egy átlagember szervezetébe.
A kutatók véleménye szerint az otthon készített ételekben kimutatott műanyagszemcsék nem az élelmiszerekből vagy a főzés
folyamán kerültek a fogásokba, hanem a házi por révén.
A háztartásokban előforduló porban vagy az általunk belélegzett levegőben lévő mikroműanyagok egyebek között a gumiabroncsokból, szőnyegekből, bútorszövetekből, de ruhaneműkből,
például gyapjúkabátokból is származhatnak.
A kutatók véleménye szerint igencsak indokolt lenne egy globális akcióterv kidolgozása a műanyagszennyezés felszámolására, és kutatást indítani annak megállapítására, hogy a környezetben előforduló műanyagszemcsék milyen hatással lehetnek az
emberi egészségre.
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A természetvédők közleménye szerint számos madárfajnál
megfigyelhető jelenség, hogy a költési időszak kezdetekor a
tükröződő felületeket - autók visszapillantóját, szélvédőjét vagy
házak, irodák ablaküvegét - támadják, csipkedik, kopogtatják. Ennek következtében az állatok legyengülhetnek, megsérülhetnek.

A jelenség hátterében az ilyenkor felerősödő területféltő magatartás áll: az állatok ilyenkor lényegében saját tükörképükkel
vívnak élet-halál harcot. Mivel a hormonoktól feltüzelt hímek saját tükörképükkel vívott, sokórás mániákus harca teljesen természetellenes körülmények között zajlik, hiszen az „ellenség” nem
adja fel, így a madár képes a végkimerülésig küzdeni - olvasható
a közleményben.
A harc közben az állat nem táplálkozik rendesen, nem tudja a
területét megvédeni a valódi riválisoktól, és akár a fiókák etetését
is hanyagolhatja. A betörő üvegek pedig sérüléseket okozhatnak.
A probléma megelőzése érdekében a tükröződő felületek eltakarását, a parkoló autókon a visszapillantó tükrök behajtását, az
üveg külső felülete elé zsinegből és nejlonzacskóból készíthető
„rémzsinór” kifeszítését javasolják a természetvédők. De megoldást jelenthet az ablakokra belülre felragasztható, a madarakat
egy-egy üvegfelülettől jó eséllyel távol tartó ragadozómadár-ábrázolás is, amely akár az egyesület honlapjáról (www.mme.hu) is
letölthető és kinyomtatható..

Növényápolás

5+1 tipp az egész nyáron dúsan
virágzó balkonhoz
1.Az ideális növénytartó
Az otthonunkba illő kaspó vagy balkonláda vásárlásakor csupán ízlésünk és pénztárcánk szabhat határt elképzeléseinknek.
Mit vegyünk figyelembe választáskor? A
kültéri kaspó fagy- és UV-álló legyen! Célszerű kiemelhető belsővel ellátott balkonládát vagy kaspót vásárolni a könnyebb
kezelhetőség érdekében A növényekkel
teli kaspókat könnyebb lesz szállítani,
mozgatni.
A növénytartó alja vagy a betét mindenképpen perforált legyen, vagy lyukasszuk
ki, hogy a felesleges eső-, vagy öntözővíz
ki tudjon folyni az alján!

2. A megfelelő növény
kiválasztása
Először is tudjuk meg, mely növények
alkalmasak arra, hogy otthonunkat díszítsék! Ha megvan a napos vagy árnyékos
listánk, abból választva döntsünk, milyen

virágban szeretnénk gyönyörködni a kellemes nyári estéken! Így jóval könnyebb

dolgunk lesz egész nyáron.
Elsődleges szempont, hogy napos, vagy
árnyékos-e a teraszunk. Napos helyre javasolt virágzók: álló- vagy félfutó muskátli, mézvirág, cseppecske, tölcsérjázmin,
kuffea, leander, citrusfélék.
Árnyékos, de világos helyre futó, vagy
félfutó muskátlit, lobéliát, verbénát, petúniát, hópehelyvirágot (bacopa), begóniát,
dáliát, díszburgonyát ültethetünk.

3. Jó minőségű talaj
Ne kövessük el azt a hibát, hogy nem
cseréljük le a tavalyi földet a tartókban!
A tavaly már elhasznált, tápanyagot nem
tartalmazó földbe ültetett növények nem
lesznek olyan szépek.
Sok vásárló jön be hozzánk azzal, hogy
„A legolcsóbb általános földet kérem, csak
muskátlinak lesz!” A gyökeresedéshez, virágzáshoz és a szép, üde zöld levélhez is a
talajból veszi fel a növény a tápanyagot.
Vagyis minél jobb minőségű a virágföld,
annál szebb lesz a virágunk. Mi a kertészetünkben Jóföldbe ültetünk minden
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Növényápolás
balkonnövényt, így 4-5 hónapig nem is
kell tápoldatozni a növényeket.

4. Megfelelő tápanyag
utánpótlás
A virágzáshoz sok káliumra, a szép zöld
levelekhez nitrogénre, a megfelelő gyökeresedéshez foszforra van szüksége a
növénynek. Szerencsére ezeket az összetevőket nekünk nem kell figyelni, hiszen
a gyártók jól értelmezhető névvel illetik
termékeiket, mint „Muskátlidoktor”, vagy
„Leanderdoktor”, „Substral Balkonnövény táp”…
Tipp: Ha ültetéskor táptablettát teszünk a növény alá, sokáig nem kell ezzel
foglalkoznunk. Pl. „Buviplant A” tabletta,
Substral Osmocote tabletta balkonnövényekhez.

5. Öntözés
Minél dúsabban virágzik egy növény,
annál több tápanyagot használ fel a talajból. A számára szükséges makro- és mikroelemeket csak megfelelő mennyiségű
vízzel tudja felvenni. A szép zöld levélzet
és a dús virágzás titka a megfelelő men�nyiségű, EGYENLETES vízellátás.
Nyáron mindenképpen a késő esti órákban öntözzünk, amikor a talaj már nem
forró, és a levegő is kicsit lehűlt! A tűző
napon ne maradjon víz a kaspó alatt, mert

a gyökerek szabályosan megfőnek a forróságban. Ha túlöntözzük a növényünket,
a pangó víz is fel tud forrósodni.
Nagy előnyt jelent egyes vízmegtartó
készítmények használata. Ezek lényege,
hogy a talajba juttatva magukba szívják a
vizet és nem engedik elpárologni. Ezáltal
valóban kevesebb öntözővizet kell használnunk. Ilyen például az Aquaperla kris-

tály, amit ültetéskor kell a talajba keverni.
Rengeteg vizet takarítunk meg vele, és
gyönyörűek a növények tőle.
Másik megoldás a Gyökéritató használata, amely egy természetes anyagból,
Alginitből készül, ami folyamatosan tápanyaggal látja el a növényt, emellett tárolja, egyenletesen adagolja vissza a növény
számára a vizet, és lazább szerkezetűvé
alakítja a talajt. BIO természtésben is javasolt, engedélyezett termék.

5+1 Nyaralásról hazatérve
is gyönyörű balkon?
Léteznek önöntöző rendszerrel ellátott
balkonládák és kaspók, ezek nagy előnye,
hogy nyaraláskor is biztonságban tudhatjuk növényeinket. Nem kell megkérni a
szomszédot, hogy jöjjön át minden este,
és nem kell aggódnunk, hogy mire hazajövünk a nyaralásból, vajon kiszáradtak
vagy kirohadtak-e a muskátlik, petúniák.
Az önöntözős növénytartók a nyaralás
alatt is gondoskodnak balkonunkról.

A fenti termékeket megrendelheti
kertészeti webáruházunkból is:
www.biokertapolas.hu
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 14.
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Novella

Bolond Ica csalatkozik
– Persze, hogy kidobóták, Bodor mama! Be kő’ mondani, ha
tudunk elbújt zsidórul – cuppogta bolond Ica, de az Istennek sem hagyta félbe a cukorka szopogatását. Hogyisne,
hiszen éppen azt lesi a Mitvesz
fűszeres, hogy milyen hangosan ízlik neki. Akkor biztos ad
legközelebb is. Na és ha fogdossa is a réklije alatt, ha üres
a bolt? Belefér a lapátkezébe.
Pláne, múltkor még egy pengőt is adott neki Mitvesz; – és
csakis azért, mert tapogatás
közben egy akkorát horkantott örömibe, mint egy kani.
Meg is verné az apja, ha megtudná, hogy pénzt kapott a
boltostól. Még el is venné tőle.

- Aztán meg jutalom is jár, Bözsi néni!
Egyenest a főtestvér kezibü! Tuggya? –
jutott ismét eszébe a reggeli „közhírré
tétetik!”
– Ne járasd a szád annyit! – szólt rá
Kasza Pista, aki tűzkőre várt a boltban.
Megtehette; a háború elvan már nélküle
is. Jobb karján a zubbony ujja csak
azért nem leffegett, mert az anyja vállig
felvarrta.
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Novella
Icára a legény hangja úgy hatott,
mintha szájon ütötték volna. Egy
pillanatra újra visszazuhintotta a való
világba. Eszébe jutott a szégyene, mikor
tavaly megkérte Pistát, hogy legyen a
férje. Mire a legény csak azt mondta,
hogy „Dilibaba, neked nincs ki az összes
kereked”.
– Mért? Hisz a babakocsit is lehet
hárommal tolni…, de nem szólt, csak
hazaszaladt, és otthon vinnyogott az
üres ólban, nehogy apja meghallja.
Kapott is volna!
Akkor bánatában majd megszakadt
a szíve, hiszen a faluba a nála fiatalabb
lányok is kaptak férjet, csak ő van még
ember nélkül. Hovatovább már száradt
vénlánnyá szikkad, de ahhoz ő túl kövér,
hál’ Istennek. Merengés közben hirtelen
majd megfulladt a köhögéstől, mert
félrenyelte a cukrot. Aggódva Mitveszre
pillantott, de az éppen káromkodva
kereste a pult alá gurult tűzkövet.
Aztán Icának újra eszébe jutott a
főtestvér beígért kitüntetése.
– Maga igazán keresztény, Bözsi néni?
– kérdezte.
Az a jutalom tényleg megülte a rövid
eszét. Remélte, hogy ha már a néni nem
is, de legalább a saját szélütött nagyapja
zsidó. Úgyis útban van, és büdös. Vagy
netán a goromba apja, aki örököst részeg, és akkor ő is úgy markolássza, mint
az a Mitvesz? – Kár, hogy az anyja rég
meghalt …Őt már nem kérdezheti meg.
Pedig Ica már látta magát a templomban, ahogy Krisztus lemosolyog rá a
keresztről, mert biztos meglátja a misésblúzán csillogó medált.
– Nahát, hogy milyen időket élünk –
csóválta a fejét Bodor néni. – Ezek még
a Szűzmáriát is elvinnék, ha megtudnák
róla, hogy zsidó – de megijedt, hogy
ilyesmi kiszaladt a száján. Elpirult volna,
ha tűrte volna pergamenre aszott arca.
De aztán csak megborzolta a hibbant
lány haját:
– Apád várja már azt a pakli bagót,
elrak, ha nem iparkodsz! – küldte útjára
a kószaeszű lányt. Ilonka már az utcán
nyargalt, mikor a boltos hazafi módra
kimérte a néninek ötért a petróleumot.
Ő már tizenhatban hadiözvegy lett,
amikor Bodor honvéd és a lova tévedésből hősi halált haltak. Ugyanis honnan
is tudhatta volna az óbesterük, hogy
milyen állat az a páncélvonat, hogy még
a huszárkard sem fogja?

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
Decemberre a téli viharok már
nemcsak a hófúvást hozták be a tanyák
közé, hanem az ágyúk ugatását is, ami
már a hálószobákba is behatolt.
Nem csoda, hogy az idegesebb
gazdáknak még a házasélettől is elvette
a kedvét. A rettegő lakosság naponta
énekelt orgonaszó mellett a békéért,
mindaddig, míg egy belövés el nem
vitte a kántort kottástul. Pedig akkorra
már a falu végleg zsidómentes lett,
mert egy jó magyar ember résen volt. A
zárdából elvitték a Münz ikreket, hogy
füstté válva szüleik után szálljanak. Emiatt egy leheletnyivel sem lett sötétebb
az ég a falu felett.
Hogy mi változott? Semmi. Legfeljebb az, hogy Mitvesz megvette a

9

Tanácstól a Münz-féle vetőmagboltot.
Állítólag olcsón jutott hozzá.
Karácsonyra aztán megszületett a
Kisded. De hogy is tudná megváltani a szenvedőket, mikor a Mikulás is
Dachauban ült? A Gestapo nem hitte el
neki, hogy ő tényleg a Mikulás. S hogyan
is járná be onnan ajándékkal a világot?
Hiszen szánja lángján, a rénszarvasaiból
is rég gulyást főztek a katonák.
Karácsony másnapján a kisbíró még
kihirdette a hadsereg kiürítési parancsát,
aztán maga is szekérre dobta a dobját
és csatlakozott a Keszthely felé vonuló
karavánhoz.
A faluban csak az öregek, betegek
maradtak, és még egy maroknyi lélek,

Novella
akiknek minden mindegy volt. Persze Ica
is maradt béna nagyapjával. Egy kicsit
aggódva, de azért reménykedve várta a
katonákat. Hiszen annyi rémeket hallott,
hogy mit tesznek az asszonyokkal…
Szilveszter éjjelén aztán egy
drasztvujtyével beköszöntött az újév,
Gavrilov századossal. Kirgiz katonáit
az istállóba küldte aludni, ahol csak a
kecske búslakodott a tehén után. Icának
rögtön megtetszett a halk szavú tiszt.
Csodálta a százados szép szemét, s
szerette volna megsimogatni búzamező
színű haját.
Már egy hete megdermedt a front a
Balaton vidékén. Gavrilov egysége is
bekvártélyozta magát a házba. Az istállóból helyszűke miatt kiették a kecskét.
Ica nem bánta, mert neki is ízlett. Meg
fejni sem kellett többé. A kapitány a
tisztaszobába költözött, ahol esténként
olvasott a petróleumlámpa fényénél.
Néha meg átszellemült arccal verset írt.
– Biztos valami bánatost – gondolta
Ica, mert, ha tehette, hokedlit húzott
mellé, s onnan figyelte áhítattal a kapitányt. Olyankor neki is bepárásodott
a szeme, mint a férfinak. Irigyelte azt
a lányt, akihez a vers szólt. Előfordult,
hogy gyengéden meg akarta simogatni
Gavrilov arcát, de a tiszt minduntalan
szelíden visszatolta Ica kezét. Ilyenkor
az irigysége átcsapott vad gyűlöletbe
az ismeretlen orosz némber iránt. Aztán
éjjel a kínok kínját szenvedte végig a
takaró alatt. Már arra is gondolt, hogy
bemegy az istállóba a kirgizekhez, de
halálra szégyellte volna magát Gavrilov
előtt. – Inkább a kútba ugrik – sugallta
a következő pillanatban bomlott agya.
Olyankor csak magában nyüszített, mert
nem mert jajgatni, mert talán egész
Somogy meghallaná.
Ha Gavrilov nem volt szolgálatban és
nem írt, akkor az öreg veteránnal beszélgetett. Lassanként egész jól összebarátkoztak annak ellenére, hogy a hadastyán
gyakran megfenyegette a botjával az
ágyból. Néha meg ráfogta, mintha fegyver volna, és azt mondta, hogy durr!
– Szerencséd van, te muszka, hogy
nincs puskám – meg ilyesmiket zagyvált.
A kapitány csak mosolygott, és örömmel jegyezte fel azt a rengeteg zamatos,
délorosz káromkodást, amit az öregtől
hallott először; – ugyanis a kapitány

civilben etnográfus volt.
Ica ilyenkor csak hallgatta a két férfit,
s még azért is hálás volt, hogy nem
küldték ki a konyhába. Ült és csodára
várt. Tán meghallgatta a türelmes ég,
mert úgy január vége felé egy délután
Gavrilov már tiszta ingben vodkát ivott.
Igaz, nagyapja mondta reggel, hogy a
tisztnek ma születésnapja van, és valami
Gajdar nevű írónak is, aki három éve
haditudósítóként elesett, de Ica senkit
sem ismert ilyen néven a faluból.
Ő is ivott a tiszttel, de rögtön a fejébe
is szállt. Nagyapja is megihatott az
ágyban már egy bögrével, mert mélyen
horkolt. Ica hirtelen felbátorodott, hogy
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még tanú sincs, ezért hirtelen magához
húzta a legény fejét, s megcsókolta
a száját. Gavrilov meghökkent, majd
magába roskadva szótlanul ült egy darabig. Lassan, fátyolos szemmel, remegő
ujjakkal előkotort zubbonyából egy
töredezett fényképet. Ica tudta, hogy ez
a vég, mikor meglátja azt a gyűlöletes
némbert. Szinte öntudatlanul odanézett, ahová a tiszt bökött az ujjával.
Onnan egy hetyke matróz mosolygott
vissza rá.
– Igor – mondta lágyan a százados, és
sajnálattal nézte a megdermedt lányt.
Kisslaki László

Ajánló
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Bemutatkozik a DIOCHI
A Diochi már több mint 14 éve van jelen a cseh piacon. Napjainkban már Európa hét országában elérhetőek a
termékeink, melyeket Csehországban gyártunk a legszigorúbb EU-s előírásoknak megfelelően. A felhasznált
alapanyagokat mindig külön teszteknek vetjük alá. Amíg át nem mennek a minőségellenőrzésen, addig nem
kerülhetnek bele egyetlen termékünkbe sem.
Vállalatunk neve a DIOCHI két szóból tevődik össze. A DIO jelentése Isteni a CHI (csi) pedig energiaként is fordítható, így áll össze
az Isteni energia (Diochi).
tosan azon fáradozik, hogy
a leghatékonyabb receptúrákat állítsa össze, amelyek
a Diochi termékpalettáját
alkotják. A bioinformációs
kozmetikumokon
kívül,
gyógyteák, tinktúrák és étrend kiegészítők (kapszulás
formában) is kaphatók.
Ebben a cikkben két terméket szeretnénk a kedves
olvasóval megismertetni.
Az első az a krém, amely
a különleges gyógynövényeknek köszönhetően már
14 éve hoz javulást az ekcémában és pikkelysömörben
szenvedőknek.
A Detoxin krémről azt
érdemes tudni, hogy több
mint 60 ásványi anyagot
Vladimír Ďurina éppen diagnosztizál
és olyan gyógynövény kivonaTalán meglepő, de a vállalat tulajdono- tokat tartalmaz, amelyek antibakteriális,
sa nem egy multinacionális gyógyszer- antivirális és gombaölő hatásúak. Töbipari cég, vagy egy befektetői csoport, bek között egy indián gyógynövénynek
hanem egyetlen ember, aki időt és ener- (Tapeque - Acanthospermum australe)
giát nem kímélve a semmiből építette fel köszönheti pozitív hatását. Az indiánok
a cégét egyetlen bio-krémmel kezdve. Ez már évszázadok óta használják ezt a nöaz ember Vladimír Ďurina, Csehország vényt különböző bőrproblémák kezelélegnevesebb bioterapeutája, aki több sére, például: gombás megbetegedések,
mint 30 éve foglalkozik a keleti gyógymó- kiütések, aranyér, izomfájdalmak stb. Egy
másik fontos gyógynövény az Ázsiai gázdokkal.
Életét arra tette fel, hogy természetes ló kivonata, azért került a krémbe, mert
alapú gyógymódokat találjon különböző hatása nagyon széles spektrumú, segít
betegségekre, az egyszerű kiütésektől a például a narancsbőr és a scleroderma
megfázáson keresztül egészen a májgyul- esetében, mivel támogatja a perifériás
keringést.
ladásig.
A teljes hidratációt a Kolbászfa (Kigelia
Világszerte keresi a gyógyító és rege- africana) kivonat segíti, amely javítja a bőr
neráló képességekkel bíró növényeket és feszességét, védi a kollagén és elasztin
egyéb természetes anyagokat. Folyama- rostjait.
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Mint tudjuk, a kollagén és az elasztin teszi
lehetővé, hogy a bőr könnyen megnyúljon,
és gyorsan visszanyerje eredeti alakját. Bőrünk 75%-át kollagén alkotja, ami lényegében összetartja a bőrt és alátámasztja a
szöveteket és vérereket. Az elasztin az irha
(dermisz) legfelső rétegében helyezkedik el
és ez adja a bőr lágyságát.
Az ózon és egyéb aktív anyagok pe-

Főbb jellemzők:
- felgyorsítja a bőr és az érintett területek regenerálódását
- korlátozza a ráncok és hegek kialakulását
- támogatja a perifériás keringést
- korlátozza a mikrobák bejutását a
bőrön keresztül
- pozitívan hat az izmok és inak állóképességére
- a gyógynövény kivonatok antibakteriális, antivirális, antioxidáns és gombaölő hatásúak.

Életmód
dig csökkentik annak lehetőségét, hogy
mikrobák hatoljanak át a bőrön. A krém
jelentősen felgyorsítja a sérült szövet regenerációját.
A második termék, amelyet szeretnénk
bemutatni a Deviral Plus, amely egy
gyógynövény alapú étrend-kiegészítő. A
tavaszi megfázás és sok egyéb vírusos fertőzés legyőzésében segít.

Így készül a tibeti gyömbértea
A gyömbér egy rendkívül egészséges növény, melyet nem csak az őszi-téli
hónapokban ajánlott fogyasztani. Amellett, hogy kiváló immunerősítő és
segít leküzdeni a megfázás okozta kellemetlen tüneteket az emésztést is javítja, megelőzheti a belső gyulladásokat és még a fájdalomcsillapító hatása
is érvényesül, mivel a gyömbér gumók érzéstelenítőként is bevethetők.

Főbb jellemzők:
- immunerősítő
- támogatja a vesék működését
- segíti a májsejtek megújulását
- fertőtlenítő hatású
- segíti a száj, a torok és a felső légutak
egészségét.

Többek között a közönséges párlófű
és az erdei gyömbérgyökér kivonatait
tartalmazza. A közönséges párlófű támogatja a szervezet természetes védekezőképességét, a vesék működését és a májsejtek megújulását. Az illatos szegfűszeg
fertőtlenítő hatása segít fenntartani a száj,
a torok és a felső légutak egészségét.

A gyömbér különleges hatása, hogy felmelegíti a testet, mivel beindítja a vérkeringést, és a verejtékezésnek köszönhetően kezdetét veszi a méregtelenítés is.
A friss gyömbér a legjobb választás, ugyanis ebben az esetben a legerősebb annak
gyógyhatása, teába, kompótokba is friss gyömbért, illetve annak levét ajánlott felhasználni.
Zsíros ételeket érdemes gyömbérrel fűszerezni, mivel így könnyebben tudjuk majd a
nehezebb ételeket is megemészteni.

Tibeti gyömbértea
Ezt a finom teát egész nap lehet kortyolgatni, főként étkezések előtt javasolt, hogy
éveken keresztül megőrizhessük egészségünket.

Vállalatunk elérhetősége:

DIOCHI HUNGARY Kft.
Weboldal: www.diochi.hu
Cím: 1132 Budapest, Váci út 22-24, VII. em.
(nem üzlethelyiség)
Telefonszám:
+36 20 298 49 27
E-mail cím: info@diochi.hu

Hozzávalók:

• 5 g frissen reszelt gyömbér
• 2 evőkanál frissen facsart citromlé
• 1 evőkanál méz
• 1 csipet őrölt bors
• 1 csipet ánizs
• 2 liter víz

5 percen keresztül főzzük a vizet, majd kicsit hagyjuk hűlni. Ezután tegyük bele a reszelt gyömbért, a citromlét, a mézet, a borsot és az ánizst. Ezt szürcsölgessük egész nap,
főként étkezések előtt érdemes egy bögrével meginni.
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Immunerősítés természetes forrásból 2. rész

Természetes immunerősítés és állapotmegtartás ritka, EREDETI ázsiai forrásból származó gyógynövényekkel.
Ezek jellemzik a Sun Moon Patikát, a Big Star Street Kft saját márkás termékcsaládját.
A Big Star Street Kft. versenyképességét jelzi, hogy lépést tart a hazai óriási kíná-
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eredet
l: ezze a az ellenőrzött forrásból, eredeti élőhelyükről származó gyógynövényt tartalmazó Big
g
e
f
a
l
k
ó
a
r
kizá
ok,
náln
Star terméket tartja a kezében
anyag
eikhez nyeket hasz
p
k
é
a
l
a
a
m
r
t
t
é
t
á
Te
v
s
e
t
ö
á
z
r
yógyn
ot ves
ok kizá
Fontos megjegyezni, hogy a termékeikre jellemző, Ázsiában őshonos gyógynömett g hatóanyag származék
vények
jótékony hatásukat csak a természetes élőhelyükön nevelkedve tudják
s
a
é
k
tosítjá
alékok
d
igazán
megőrizni.
Ezért a gondos felméréseket követően a legideálisabb körüla
.
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tesít
sa sor
á
ményeket
biztosító
termőföldeket
választották ki gyógynövényeik termesztéséhez. A
ít
helyet
ll
á
kek elő
méhpempőt tartalmazó készítmények előállításához helyi méhészeteket létesítettek. Komoly eltermé
lenőrzés mellett történik a hatóanyagok kivonása, ötvözve a modern tudomány adta lehetőségeket az ősi,
hagyományos tradíciók szerinti eljárásokkal. A gyártás körülményeire is kiterjed a kiválóság iránti igény: csakis olyan
gyárakból kerülhetnek ki a termékek, amelyek minden szükséges engedéllyel, környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkeznek.

2018 újdonságai
A cég rendszeresen jelentkezik a hazai igényekre építő újdonságokkal, fejlesztésekkel. Idei tavaszi programja a természetes diéta
és tisztítókúra jegyében zajlik, melyben segítenek a PAI YOU GOU, Balerina és Sellő fogyasztó teák. Ezt a programot hatékony
támogatással segítik, mely nyomon követhető Facebook oldalukon.

Új kommunikációs szokást szeretnének kialakítani, amely révén informatív, a tudatos vásárlók számára hasznos információkat tesznek közzé nyomtatott anyagaikban és weboldalukon is. Részletes gyógynövény- hatóanyag tájékoztatókkal bővítik
online elérhetőségeiket, és törekednek a személyes kapcsolatra is az egészségtudatos fogyasztókkal egyes egészségnapokon, városi rendezvényeken. Egészségtudatos rendezvényekre szóló meghívásoknak is szívesen tesznek eleget.
Termékei megtalálhatóak a nagyobb gyógynövényboltokban és természetesen a webáruházukban is. A Zöld Újság olvasói
pedig 10% kedvezményben részesülnek egészen 2018. május 31-ig MINDEN webáruházas vásárlás során, amennyiben
a „ZÖLD” kódot feltüntetik a kuponbeváltás opciónál.

Elérhetőségek:
www.bigstar.hu
www.facebook.com/bigstar.hu/
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Mozgás, sport, egészség...
- Kínai hernyógomba! (2.rész) -

A hideg és meleg-frontok váltakozása, a szeszélyes áprilisi időjárás, valamint a „tavaszi fáradtság” az emberek sokaságát teszi testileg-lelkileg próbára. Bizony, a „téli üzemmódról” át kell állnunk
a „nyári üzemmódra”. Ebben is segíthet a testmozgás – aminek az
általános jótékony hatásairól már előző cikkünkben írtunk. Jelen
cikkünkben a kínai hernyógomba (Ophiocordyceps sinensis Berk.)
kivonataiban található értékes hatóanyagok a sportolást (is) támogató hatásaival foglalkozunk.
A „tavaszi fáradtság” tünetei és okai is
hasonlóak ahhoz, amikor egy sportoló
túlhajtja magát. A tünetek közösek: fáradékonyság, teljesítménycsökkenés, figyelmetlenség, ingerlékeny hangulat és
lehangoltság-érzés. A tavaszi fáradtság
és a túledzettség esetén is, a fizikai megerőltetések után hamarabb kifulladunk és
a regenerálódáshoz szükséges pihenési
idő megnyúlik. Ezek mellé néha fejfájás,
migrén, és izomfájdalmak járulnak – nem
beszélve a megnövekedett sérülési kockázatról. Ráadásul még az immunrendszer is viselkedhet úgy, mintha „elfáradt
volna” – így nő a fertőző betegségek iránti
fogékonyság.
Ezen állapotok okai összetettek: Kiürülhetnek a szervezet vitamin- és nyomelem-raktárai, amellett, hogy a hormonrendszer „téli-nyári üzemmódú átállását”
szenvedhetjük el. Bizonyos aminosavraktárak is kiürülhetnek – ami megmagyarázhatja az immunrendszer csökkent
hatékonyságát és az enervált, levert hangulatot szintén.
Az aminosavak a fehérjék „alapvető építőelemei”. Ha
a mennyiségük csökken, (mint például a túledzettség
esetén a glutamin aminosavé) akkor a fehérjeszintézis
láthatja ennek kárát. Ez nem csak a sportteljesítményre lehet rossz hatással, hanem az idegsejtek jelátvivő
molekuláinak (neurotranszmitterek) az egyensúlyát is
rossz irányba tolhatja el, valamint az immunrendszer
hatékonyságát csökkentheti.
Ugyanúgy a „stressz-hormonként” ismert kortizol
szintje, ha a napi normális hullámzás során várható
értékektől eltér (illetve más hormonokkal mutatott
egyensúlya felborul) akkor annak a hatásait érzékeljük
„tavaszi fáradtság” tünetegyüttesként.
Továbbá, a fáradtságérzet és deprimált hangulat
a D-vitamin csökkent mennyiségével is összefügghet,
hiszen télen (általában) kevesebb napfény ér minket és a napfény UV spektrumának a hatására képződik a
D-vitamin az elő-anyagából, a 7-dehidrokelszterinből.

Az energiatermelésért
(nagyon kevés sejtünk
kivételével) a mitokondriumnak nevezett
sejtalkotó a felelős.
A mitokondriumot, ezt a
„sejten belüli erőművet” (többek közt) fehérje természetű
anyagok alkotják és szabályozzák (más tényezők mellett). A
mitokondriumban számos átalakító és energiatermelő folyamat zajlik – méghozzá
nem csak az izommozgáshoz szükséges energiáról
van itt szó, hanem a biokémiai átalakító-anyagcsere
folyamatok, valamint a hőszabályozás energiaigényének a fedezéséről is!

Télen a mitokondrium „nagyobb hőenergiát termelő üzemmódban” működik,
mint nyáron... Tehát a mitokondriumok
működésében beálló változás szintén
hozzájárulhat a tavaszi fáradtságérzethez!
Ezek után nem csoda, hogy a tavasz
eljövetelével sokszor nehézkes érzések
közepette látunk neki mindennapi teendőinknek – vagy a várva-várt kertészkedésnek, kirándulásnak, szabadban űzött
sportolásnak... Pedig - miként az előző
cikkünkben írtuk a WHO ajánlásai szerint
is - a testmozgás az összes korosztálynak nagyon sokrétű módon szolgálja az
egészségét!
Szerencsére, a kínai hernyógomba még más étrend-kiegészítési célú gombákhoz képest is - nagyon bőségesen
tartalmaz aminosav-forrásokat, továbbá
vitaminokat (a szénhidrát anyagcserét támogató B-vitaminokat és az említett D-vitamint), nyomelemeket, flavonoidokat,
polifenolokat, valamint az immunrendszer falósejtjeinek működését serkentő
poliszacharidokat.

15

A falósejtek (makrofágok) „az immunrendszer végrehajtói”, melyek ártalmas anyagokat (pl. baktériumokat, elpusztult sejtek törmelékeit, sőt rosszindulatú daganatos osztódásnak indult sejteket is) bekebeleznek és
ártalmatlanítanak.

A kínai hernyógomba hasznos anyagainak kivonataival végzett állatkísérletes
és klinikai vizsgálatok eredményei is a fizikai teljesítményt fokozó, kifáradást késleltető, stressz-hormon egyensúlyt javító
hatásai mellett szólnak. Sőt, polifenoljai
- antioxidáns hatásain keresztül - a
mitokondriumokban zajló folyamatokat
támogatva, illetve gyulladást csökkentve
- közvetetten - szinte a teljes lényünkre:
testünkre és lelkünkre is, jótékony hatású
lehet.

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

Forgácsok
A görög filozófusok életének és törekvéseinek tanulmányozása akaratlanul is a mai európai történésekre hívja fel figyelmünket. Bár
a görög demokráciának már abban a korban is voltak bírálói, nem
is beszélve arról, hogy alapvetően
egy rabszolgatartó társadalmi berendezkedés uralkodó rétege találta ki. Felismerték, hogy fékek és
ellensúlyok nélkül nem lehet biztosítani a társadalom jól szabályozott
működését. Ezért érdemes tanulmányoznunk a görög demokrácia
intézményrendszerét.

Kleiszthenész,
Az athéni demokrácia atyja

Született ie. 565-570 körül,
halálának időpontja nem ismert
A demokrácia, eredeti jelentésétől eltérően nem néphatalmat, csupán csak a
közhatalom választásának lehetőségét
jelenti. A választások után pedig a hatalom birtokában az ígéretek többnyire
el is tűnnek. Mint ahogy jobbára ez történik ma, Európa nyugati részén, hiába
a kialakított demokratikusnak mondott

Forgácsok...
nemes fából...
politikai berendezkedés és ennek intézményrendszere. Szemünk láttára és érthetetlenül zajlik az eredetileg keresztény
Európa kulturális értékeinek feladása.
Hiába tiltakoznak egyre több országban
egyre gyakrabban, és egyre nagyobb
tömegek! A demokratikus elvek alapján
megválasztott bürokraták érthetetlen
módon olyan elvekhez ragaszkodnak és
próbálják átnyomni a demokratikus intézményeken, melyeket már régóta nem
támogatnak az őket megválasztó polgárok. Kibontakozik előttünk a képviseleti
demokrácia csődje!
A görögöknél a demokratikus berendezkedés kialakítása mindig egy erős
akaratú egyéniség hatalomra kerülésével haladt előre. Kleiszthenész reformjai
lezárták a Szolon által megkezdett politikai forradalmat, és törvényeivel megszüntette a nemzetségi előjogok még
meglevő maradványait. A teljes jogú
athéni állampolgárok számára azonos,
alkotmányos jogokat biztosító rendszert
hozott létre. Athént 10 kerületre osztotta, figyelve arra, hogy a népesség a kerületekben homogén legyen, biztosítva
ezzel a nem kívánatos befolyás kialakulásának megakadályozását. Törvényelőkészítő, ügyvezető és végrehajtó tanácsot
is létrehozott. Ez volt az ötszázak tanácsa.
Az ügyvezető tanács tagjai maguk közül
minden nap új elnököt választottak.
Kleiszthenész vezette be a cserépszavazást. Ennek lényege, hogy évente egy-
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szer - de nem szükségszerűen – felírták
a polgárok egy cserépdarabra egy nagyon nagy hatalomra szert tett és ezért
„nem kívánatos személy” nevét, akinek
hatalma veszélyeztethette a társadalom
egyensúlyát. S, amennyiben a cserepek
száma a 6000-et meghaladta, a legtöbbször előforduló nevű polgárt 10 évre
száműzték. Vagyonát nem vették el, csak
a politikai szereplését korlátozták, de ha
idő előtt visszajött, halálra ítélték. A 10
év lejárta után pedig továbbra is szabadon élhetett és tevékenykedhetett a polgárok között.
Kleiszthenész a fontos kérdésekkel
kapcsolatos döntéseket a népgyűlés hatáskörébe tette. Ilyenek voltak pl. a háború és a béke kérdései, az adók kivetése,
az államszerződések, és többek között a
cserépszavazás kitűzése is. Nagy gondot
fordított a törvényesség és a tisztségviselők ellenőrzésére, ezért számtalan tanácsot hívott életre ezzel a feladattal. Azzal,
hogy a hatalmat a népgyűlés gyakorolta,
Athén népe önmagát kormányozta.
A cserépszavazás modern változatát
az EU-ban is létre kellene hozni, a túlzott befolyással rendelkező tisztségviselők politikából való kizárása érdekében.
Valószínű, hogy egy hasonló rendszert
kellene bevezetni a multik hatalmának
korlátozására is.
Erdei István

Életmód

A rendszeres kis adagokban fogyasztott
koffein élénkít leginkább
A kávé az egyik legnépszerűbb élénkítőszer a világon, mégis csak kevesen
használják ki maximálisan az előnyeit. Hogyan érhető el és tartható fenn az
éberség akár egész nap? Chris Chatham amerikai neurológus friss útmutatójában négy ökölszabályt fogalmaz meg.

1. Kis mennyiségben
és rendszeresen

Mivel a koffein felszívódása és élénkítő
hatása kb. 1 órán át tart, Chatham szerint
óráként kis adagok (20-200 mg) segíthetik leginkább az éberség fenntartását. Ez
testsúlykilónként vett 0,3 mg-ot jelent,
ami egy átlag 66kg-os ember esetén
20mg.
Tekintve, hogy egy filteres vagy pörkölt
kávé 100-150 mg koffeint tartalmaz, óránként egy csésze több mint elég a jóból,
ha csupán a kognitív előnyök kiaknázása
a cél. A napi kávémennyiségünk meghatározásakor azonban a koffein további,
szervezetre gyakorolt hatásait is érdemes
figyelembe venni.

2. Élj a kognitív-mentális löket
előnyeivel

A neurológus azt is ajánlja, hogy olyan
tevékenységet végezzünk, amit rutinból

szoktunk, és nem igényel különösebb
fejtörést és kreativitást, mivel így használhatjuk ki leginkább a koffein kognitív
előnyeit. A koffein, régóta tudjuk, felpörgeti gondolatainkat és cselekedeteinket, azonban rendszerint nem javul tőle
a problémamegoldó-képességünk, és
absztrakt, nehezebb feladataink összerendezésében sem lesz hatékony segítség. Arra a pár órára, amíg elkortyolunk
néhány csészényi kávét, érdemes tehát
monotonabb és automatikusabban végezhető feladatokat időzítenünk, így
gyorsabban túllendülhetünk rajtuk.

3. Használd ki a koffein erejét

A koffein hatása attól is függ, milyen
egyéb anyagokkal kerül kölcsönhatásba.
A cukor fokozza, a vérnarancs meghos�szabbítja a koffein élénkítő hatását, míg a
nikotin gyorsíthatja a koffein felszívódását,
lebomlását és kiürülését a szervezetből.

4. Tudd, mikor kell abbahagyni
és újrakezdeni

Bár valószínűleg kicsi az esély a koffeinnel szembeni erős tolerancia kialakulására, enyhébb mértékben függőséget okozhat, így az elmaradása elvonási
tüneteket is eredményezhet. Számos
egészségügyi előnye mellett – segíthet a
kognitív funkciók erősítésében, valamint
a 2-es típusú diabétesz, az Alzheimer- és
a Parkinson-kór megelőzésében is – a kiegyensúlyozott koffein- és kávéfogyasztáshoz érdemes figyelembe venni a további hatásait is.
***
A MAKKA Okos Kávéival ráadásul a kávézás nemcsak élénkítő lehet, de további
jótékony előnyökkel is szolgál a szervezet
számára.
További információk a www.vitalvar.
hu-n oldalon.
A szöveget fordította: Lipusz Kinga
forrás: http://scienceblogs.com/developingintellige
nce/2008/02/11/optimally-wired-a-caffeine-use/

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

Május a szeretet hónapja
Válassz termékeink közül szívből jövő ajándékot
A májusi hónap a szeretetről, az ös�szetartozásról szól. Ebben a hónapban ünnepeljük az Anyák napját,
valamint a Gyereknapot. Mindkét
eseménynek története van.
Az Anyák napja már az 1600-as években
is volt Angliában. Ilyenkor szabadnapot
kaptak a szolgálók, hogy édesanyjukkal
lehessenek, és megsüthessék az anyák
sütijét. Az 1800-as évek végén már az
Amerikai Egyesült Államokban is megismerték ezt a szép ünnepet, itt 1914-ben
lett nemzeti ünnep egy elhunyt édesanya
emlékére.

Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt emlékezett meg először az
édesanyákról 1925-ben, majd 1928-tól
miniszteri rendelet tette az iskolák számára kötelező ünneppé május első vasárnapját, az Anyák napját.

bek között a nagyon finom levendulás
sütivel, ami emlékeztet az angliai ünnepekre, levendula szörppel, vagy illatos
szappannal, párnákkal. Erre az alkalomra piros, illatos szívecskét is készítettünk.
Hazánkban május utolsó vasárnapja a
Gyereknap. A gyermekeket ünnepeljük
ezen a napon, akik csodálatossá teszik
életünket. Néha rosszak, különféle csínyekkel borzolják idegeinket, de Ők azok,
akik önzetlen szeretetükkel szebbé teszik
mindennapjainkat. Cégünk neve, az „RBL”
kisfiunk nevének rövidítése.
A gyereknapot Törökországban ünnepelték először, majd 1931-től nálunk is az
ünnepek közé sorolták. Régen egy hétig
tartott, különböző programokkal. 1950től már csak egyetlen nap, május utolsó

Közeledve az ünnep felé, Édesanyánkat, Nagymamánkat köszönthetjük az RBL
Natural Manufaktura termékeivel is. Töb-

vasárnapja, de ekkor csak róluk szól a nap.
Örömet szerezni nekik is tudunk az
RBL Natural Manufaktura termékeivel,
hiszen melyik gyermek nem szereti az illatos szappant, a sütit (amit gumicukor-

ral is készítünk erre a napra), vagy egy hűs
levendulaszörpöt a sok-sok program,
játék közben.

www.rblmanufaktura.hu
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Életmód

Az első fecske - primőr a polcokon
A zöldség – gyümölcs kedvelők nagy
örömére végre beköszöntött a primőr időszak. Az első, fóliasátrakban és üvegházakban termelt vitaminbombák már megjelentek a
piacokon és az áruházláncok polcain. Friss tavaszi salátafélék, roppanós karalábé és retek, vastag húsú
étkezési paprika, lédús paradicsom
– hogy csak néhányat említsünk
azokból a növényfajokból, amikből
a hosszú tél után válogathatnak a
fogyasztók.
A hidegtűrő növények fóliákból, míg a
kényesebb paprika, paradicsom és uborka
kb. 2500-2600 hektárnyi termálvízzel fűtött
üvegházból érkeznek a polcokra és a fogyasztók asztalára. A termesztéstechnológiák fejlődésének köszönhetően ma már jóval
hamarabb el tudják látni a magyar gazdák
a piacot friss zöldséggel, mint másfél évtizeddel ezelőtt. A bőség zavarában gyakran
bizonytalanodhatunk el – vajon melyik zöldséget, illetve gyümölcsöt tegyük be kosarunkba vásárlás során?
A tudatos vásárlók minden évszakban
figyelnek arra, hogy ha lehetőségük van, a
hazai árut válasszák az import helyett – ezzel egyrészt támogatják a magyar gazdákat,
másrészt megbízhatóbb forrást jelent a hazai
termelők áruja. Ha szem előtt tartjuk, hogy
mindig szezonális zöldségeket és gyümölcsöket fogyasszunk, könnyedén találhatunk
hazai termesztésű alternatívát a legtöbb
hazánkban is megtermő zöldségre és gyümölcsre. Árérzékenyebb fogyasztók esetében sem lehet már nyomós érv a hazai és az
import ára közötti különbség. Ami az üvegházak fűtése miatt felmerülő pluszköltséget
jelent, az megtérül a szállítási költségen –
ráadásul a kisebb szállítási távolság miatt a
magyar áru frissebb. A fogyasztói tendenciák
azt mutatják – főként élelmiszerek esetében
– hogy a vásárlási döntés során előtérbe kerülnek a megbízhatósági tényezők az árral
szemben. Lehetséges, hogy adott esetben
a hazai tavaszi káposzta drágább, mint a

macedón importáru, azonban ezt a többletköltséget a fogyasztók többsége inkább feláldozza a megbízhatóság oltárán. Elsődleges
tehát a származási hellyel tisztában lennünk,
hogy felelős vásárlási döntést hozhassunk. A
hazai árualap tekintetében is nagy a differencia a különböző források között. Informálódjunk a beszállítókról a csomagolások alapján,
és figyeljünk a csomagolás idejére, így elkerülhetjük a napok óta a polcokon várakozó
árukat. Ha biztosak szeretnénk lenni abban,
hogy a választott zöldség vagy gyümölcs
növényvédőszermaradványoktól mentes,
vásároljunk inkább áruházláncokban a piac
helyett. Az áruházláncok szigorú szabványainak csak a valóban minőségi árut termelő
cégek tudnak megfelelni, auditokkal és folyamatos mintavétellel ellenőrzik a termelési
folyamat megfelelőségét és a termékek minőségét.

A bőséges áruválaszték között segítenek
eligazodni a különböző védjegyek és minőségjelzők is. Iránymutató lehet például
a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy, Magyar Termék védjegy, vagy a Magyar Ter-
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mék Nagydíj. Az élelmiszerbiztonságról
ad tanúbizonyságot, ha a termelő szervezet a GlobalGAP rendszerben dolgozik. A
GlobalGAP a termelés és a termékkezelés
(raktározás, csomagolás) egész folyamatán
keresztül biztosítja a minőséget és az élelmiszerbiztonságot. Az oltalom alatt álló
földrajzi árujelzőkkel ellátott termékeknek –
például a makói hagyma, hajdúsági torma,
szentesi paprika vagy a gönci kajszibarack
– szintén szigorú szabványoknak kell megfeleljenek, hogy érdemesek legyenek az oltalomra, így ez is biztosítéka a minőségnek.
Családunk egészsége érdekében kellő
tudatossággal kell megválogatnunk, mi
kerül az asztalunkra. Főként a gyermekek és
a betegséggel élők szervezetére lehet megterhelő, ha nem az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő körülmények közül kerülnek ki a zöldségek és gyümölcsök, vagy
esetleg vegyszermaradványt tartalmaznak.
Legyünk tehát körültekintőek, informálódjunk a csomagolásról, figyeljük a védjegyeket, és mindenek előtt élvezzük az első
tavaszi napsugarak ízletes ajándékát!

Délalföldi Kertészek Szövetkezete
H-6600 Szentes, Szarvasi út 3/B.
Tel.: + (36- 63) 311-411
tesz@delkertesz.hu
www.facebook.com/delkertesz
www.delkertesz.hu

Recept

Főzz okosan a Hunorganic Kft.
NATURBIT termékeivel
Gluténmentes szilvalekváros gombóc
• Elkészítési idő: 50 perc
• Nehézségi szint: Könnyű

Hozzávalók 8 adaghoz
• 500g burgonya
• 1db L-es tojás
• 150g NATURBIT Alfa-Mix lisztkeverék
• 1 csipet só
• 1 kávéskanál 1:4 édesítőszer
• 100g lekvár
• Pirított gluténmentes zsemlemorzsa a
forgatáshoz
• 5g KENYÉRVARÁZS rizsliszt a nyújtáshoz

Elkészítés:
1. A krumplit megpucoljuk, megmossuk, felszeleteljük és sós vízben megfőzzük.
2. Ha megfőtt a burgonya, összeturmixoljuk, majd hozzáadjuk a többi alapanyagot és alaposan összedolgozzuk.
3. Rizslisztes lapon 6 részre osztjuk, golyókat formázunk belőle. Kezünkkel kissé
kilapítjuk, lekvárral megtöltjük, és újra golyót formázunk belőle.
4. Forró vízben kifőzzük, majd megforgatjuk a pirított zsemlemorzsában.
A gombócokat lehet akár egész meg�gyel, eperrel is készíteni, mi most szilvalekvárral teszteltük és nagyon finom lett a
végeredmény!

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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Bőrápolás

Tudományos gyógynövénykombináció
a bőrünk védelmére
Az ayurvedikus gyógyászat egyik tudományos gyógynövény kombinációja a Borototal védőkrém, amelyre minden modern háztartásban
szükség lehet. A gyógynövények
koncentrált kivonatát tartalmazza.
Ápolja a bőrt, és nem csak hogy védi,
de nyugtatja a kiszáradt részeket.
Gondosan válogatott növényekből,
ayurvedikus receptúra alapján készült termék!
Aktív gyógynövényes formulája többek
között aloe verát tartalmaz, ami hozzájárulhat az egészséges bőr megőrzéséhez,
de sérült bőrfelületek kezelésére is alkalmas lehet. Az aloe vera számos enzimet,
ásványi anyagot és vitamint tartalmaz,
ezzel megvédve a bőrt a kiszáradástól és
hidratálja azt.
A száraz területeket puhává, bársonyossá varázsolja és segít megóvni azt a
környezeti hatásoktól. Az aloe egy másik
jótékony hatása, hogy aloin tartalmának
köszönhetően segíthet gyorsabban eltávolítani az elhalt hámsejteket.

A Borototal krém komplex és természetes összetevője egyebek mellett a
szantál, amely a szépségiparban kedvelt
alapanyag, ugyanis fertőtlenítő, antibakteriális hatással rendelkezik, ezáltal hatékonyan alkalmazható problémás bőr
kezelésére is. Pórusösszehúzó, kezeli az
aknés bőrt, segíthet csökkenteni az ekcémás tüneteket, és a viszketést is csillapíthatja.
A „vetiver”vagy más néven khus-khus
egy Indiában, Burmában és Sri Lankán őshonos pázsitfűféle. Rendkívüli tulajdonságokkal rendelkező növény: nyugtató, bőr-

ápoló hatású, valamint kisebb sérülések és
sebek gyógyulásához is hozzájárulhat.
A kurkuma bőrvédő tulajdonságairól
ismert: a benne levő kurkumin antioxidáns hatású, és véd a szabadgyök-molekulák ellen, így megelőzheti a sejtkárosodást. Kisebb égési sérüléseknél nyugtató
hatását kifejtve segít a kipirosodott bőrfelületet megnyugtatni.
Az édesgyökér alkalmas lehet az irritált és kipirosodott bőr kezelésére, de a
rosacea-val is felveheti a harcot. Gyulladást csökkentő tulajdonságokkal rendelkezik.
Neem tartalmának köszönhetően sokféle bőrproblémát megelőzhet:
ekcémát, pikkelysömört,
aknét vagy kiütéseket.
Antibakteriális,
segít
meggátolni a sebek,
horzsolások elfertőződését, antioxidáns
tartalmának jóvoltából pedig igyekszik
megvédeni a bőrt a különféle környezeti
hatásoktól.
Hogy a hidratáltság és bőrápolás teljes
körű élményét adja, lanolin is megtalálható az összetevői között. A lanolin – vagy
más néven gyapjúzsír – kiváló hidratálást
nyújt a száraz kezeknek azáltal, hogy bőr
mélyebb rétegeiben fejti ki a hatását.
Méhviasz hozzáadásával a bőr feszesebbé és bársonyosabbá válik és segíthet meggátolni a fertőzések kialakulását.
A-vitamin tartalmának köszönhetően
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hosszabb ideig segít fenntartani a puhaságot. Antivirális és gyulladáscsökkentő.
A szezámolaj tovább ápolja a száraz
területeket: leégés után csillapíthatja a
sérült és kipirosodott bőrfelületet és természetes UV védelmet biztosít.
Összességében elmondható, hogy ez a
védőkrém segít megelőzni a bőr kiszáradását, valamint a szúrt, égett, horzsolt sérülések és kipirosodott bőrfelületek kezelésére is szolgál. Repedezett bőr, kiszáradt
ajkak, továbbá rovarcsípés utáni kezelésre
és viszketés enyhítésére is eredményesen
használható.
Krémes, nem zsíros állagú. Arcra, sarkakra, kézre és a könyök területére is alkalmazható.
További információ:

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

Életmód

A legjobb öregedés elleni bőrápoló
étrend-kiegészítő?
A TOP SANTÉ MAGAZIN SZERKESZTŐJE, KATY SUNNASSEE HÁROM HÓNAPON ÁT SAJÁT MAGÁN TESZTELT EGY ÚJ FAJTA
C-VITAMINT – ÉS RÁTALÁLT AZ EGYIK LEGJOBB KOLLAGÉN- ÉS ELASZTINFOKOZÓ MÓDSZERRE!
Se szeri, se száma az örök fiatalságot
ígérő italoknak, tablettáknak és poroknak. A belsőleg alkalmazott szépészeti
termékek, mint a kollagénes italok, a haj-,
bőr- és körömerősítő étrend-kiegészítők,
valamint a legkülönbözőbb, turmixba
adagolható antioxidáns porok rövid idő
leforgása alatt a nők szépségápolási rituáléinak kötelező elemeivé váltak.
Egyik-másik kétségkívül eredményes,
ám drága: egy hónapra elegendő men�nyiség gyakran tetemes kiadással terheli
meg a pénztárcánkat. De létezik-e bármilyen alternatíva? Nos, ha alaposabban
megvizsgáljuk, mi is képez elsősorban
egészséges kollagént, rájövünk, hogy
a C-vitamin. Amellett, hogy alapvetően
hozzájárul az általános jólétünkhöz, a bőrünket ragyogó formában tartó kollagén
egyik alapvető alkotóeleme is.
„A C-vitamin gyakorlatilag a szervezetünk egyik üzemanyaga: rengeteg folyamathoz van szükség rá, a talpunktól a fejünk búbjáig” – mondja Dr. Thomas E. Levy,
világszerte elismert C-vitamin-szakértő
(www.peakenergy.com).
„Nemcsak a kollagéntermelésben segít,
hanem a szervezet méregtelenítésében is,

amelynek nagy része a bőrön keresztül, a
verejtékezéssel történik. Nem ez az egyetlen
antioxidáns, amely részt vesz ebben a folyamatban, de határozottan az egyik legfontosabb” – teszi hozzá.
A Top Santé szerkesztőnője maga is kipróbált egy három hónapos kúrát, amely
során nagy dózisú C-vitamint, az Altrient
C nevű liposzómás étrend-kiegészítőt
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szedett (www.lipovit.eu), napi 3 tasakkal.
Egy-egy tasak 1000 mg C-vitamint tartalmaz, amelyet egy zselé állagú anyag zár
magába.

MI AZ A LIPOSZÓMÁS
C-VITAMIN?
Az általában ismert C-vitamin-tabletták, -kapszulák vagy -porok aszkorbinsavat tartalmaznak, amely a C-vitamin legáltalánosabb formája. Napi 1000 mg-ot
meghaladó dózis bevitele esetén a gyomornyálkahártya irritációja miatt az arra
érzékenyeknél mellékhatásként laza széklet jelentkezhet. Ez azonban az egyetlen
lehetséges mellékhatás.
„A C-vitamin esetében tulajdonképpen
nincs felső biztonsági határérték – soha,
senki nem szenvedett súlyos mellékhatásoktól, még akkor sem, ha lényegesen nagyobb dózist szedett. Csak meg kell találni
az egyén számára optimális adagolást, ami
azt a mennyiséget jelenti, amelyet még tolerál az illető bélrendszere – ez az a pont,
amikor bélgázok kezdenek képződni, és
lazábbá válik a széklet” – mondja Dr. Levy.
Az Altrient C fogyasztása, mivel ez a

Életmód
termék különbözik
a por és tabletta
formában kapható C-vitaminoktól,
nem okoz gyomornyálkahártya-irritációt. A C-vitamin itt
liposzómás formában, azaz egy zsíros,
zselé szerű anyagban található.
Az Altrient C-t vízbe téve kell fogyasztani, ám abban nem
oldódik fel.
„Ez a beviteli mód lehetővé teszi, hogy a
vitamin a sejtmembránon át közvetlenül
a sejtekbe jusson be, ahol az aszkorbinsav
hatékonyabban végezheti méregtelenítő
munkáját” – magyarázza Dr. Levy. Talán
ez az oka, hogy a liposzómás C-vitamint
bőr-kisimító hatásáért is dicsérik – hiszen
valóban oda kerül, ahol szükség van rá.

MILYEN HATÁSSAL VOLT
A C-VITAMIN KATY BŐRÉRE?
„Mielőtt belevágtam volna a kísérletbe,
elvégeztettem néhány hihetetlenül részletes vizsgálatot, többek között átfogó vérképet készíttettem. Felkerestem ezenkívül egy

intézetet,
ahol az egyetlen Cortex gép működik, amely tökéletes pontossággal képes
mérni a hidratáció és az elaszticitás mértékét, a kollagén- és a bőrön át elvesztett nedvességet, valamint a bőrpírt.
Három hónap elteltével a megismételt
vér- és bőrvizsgálat során hihetetlen eredményeket kaptunk. A bőröm rugalmassága 89%-kal nőtt (erre a vizsgálatot végző
azt mondta, ez volt a legnagyobb mértékű
növekedés, amit valaha látott); a kollagén
szintje 39%-kal nőtt – ahogy megtudtam,
ez is óriási javulásnak számít; a bőrön át
elvesztett nedvesség érték 16%-kal csökkent, a bőröm hidratáltsága 17%-kal javult, míg a bőrpír ugyancsak 16%kal csökkent.
A belső értékek javulása tényleg lenyűgözött. Emellett a nagy
dózisú C-vitamin szedése számos
egészségügyi előnnyel járt, amelyek többsége sokkal fontosabb a
bőr feszességénél.
A tasakok kicsik, könnyen elférnek a női táskákban!”

ÁTSEGÍT A STRESSZEN
Először is, stresszes állapotban
a C-vitamin-készletek ürülnek,
mivel a mellékvesék működéséhez C-vitaminra van szükség. Minél stresszesebb az ember, annál
több C- és B-vitamint használ fel –
Dr. Levy szerint a mellékvese gyakorlatilag „issza” ezt az anyagot.

JOBB
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG
„A kísérlet ideje alatt néhányszor
előfordult, hogy kapart a torkom,
és éreztem a kezdődő megfázás je-
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leit. Azt a tanácsot kaptam, hogy
ilyenkor emeljem az adagot napi
5–6 tasakra – ezt a fajta C-vitamint túladagolni ugyanis képtelenség. És ez abszolút bevált! A
torokkaparás megszűnt, egyszer
sem lett belőle teljesen kialakult
betegség.”
Léteznek azzal foglalkozó
tanulmányok, hogy a nagy dózisú (az általam szedett men�nyiségnél is nagyobb dózisú)
C-vitamin feltartóztathatja vagy
visszafordíthatja a rákos folyamatokat; erről bővebben Dr. Levy
The Primal Panacea című gondolatébresztő könyvében olvashat. (elérhető:
www.peakenergy.com)

MI A KIROBBANÓ EGÉSZSÉG
ÉS A FIATALOSABB BŐR TITKA?
Katy válasza arra kérdésre, hogy folytatja-e az Altrient C szedését? „Mindenképpen! A kísérletet követően rendeltem egy
egész évre való adagot Igen, drága, de 12
havi adag vásárlása esetén jelentős kedvezményt kapunk.
Egészségünk megőrzéséhez a vitaminok és ásványi anyagok teljes spektrumára szükségünk van. De ha az idén csak egy
dolgon szeretne változtatni az egészsége
javításának érdekében, őszintén ajánlom,
az Altrient C termékét. Úgy vélem, hogy
számos egészségügyi előnyre tettem
szert az Altrient C-nek köszönhetően:
megúsztam több megfázást, kezeltem a
stresszt, méregtelenítettem és általában
véve „fiatalabbá” vált a szervezetem – a
szebb bőr pedig már csak a (cukormentes) hab a tortán!”
KATY SUNNASSEE cikke nyomán
http://www.topsante.co.uk

Altrient C Liposzómás C-vitamin
megvásárolható jelentős mennyiségi kedvezményekkel is:
www.lipovit.eu
Telefon: 06 30 954 0331

Ajánló
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Bőrápolás

Bízd rá a bőröd egészségét
A folyékony aranynak is nevezett
argánolaj segíthet felvenni a harcot a bőrünk egészségét nap mint
nap veszélyeztető természeti hatásokkal. A természetes fiatalság az
argánolajos kozmetikumok által
végre elérhetővé vált.
Bőrünk húszéves korunkban kezd el
öregedni. Ekkor indulnak el a nemkívánatos folyamatok, aminek hamar látszata is
van: 30 éves korunkra felbukkannak haloványan az első ráncok.
Arcunk az, ami először árulkodik az
idő múlásáról. A stressz, az UV-sugárzás,
a nem megfelelő bőrápolás mind-mind
hamar elvégzik munkájukat. A genetikán
nem lehet változtatni, ám a megfelelő
arcápolási rutin kialakítása rajtunk múlik,
ahogy az is, milyen arctisztítót, arcápoló
terméket választunk.

Az argánfa kincse

A Marokkóból származó argánfa
teméséből nyerik az argánolajat, ami nagy
mennyiségben tartalmaz antioxidáns hatású tokoferolokat, flavonoidokat, esszenciális zsírsavakat, E-vitamint. Az Equilibra
nevű olasz natúrkozmetikumokat gyártó
cég hamar felismerte az argánolajban rejlő lehetőséget. Több termékének is ez a fő
hatóanyaga.
A hialuronsavval dúsított EQUILIBRA
hidratáló- és tápláló arckrémekben
az a legcsodásabb, hogy úgy képesek
feszesíteni az arc bőrét, hogy pillanatok
alatt felszívódnak. Nyoma sincs a nehéz,
zsíros bőrérzetnek! Természetesen nincs
bennük allergén, parabén, szilikon, vazelin, ásványi olaj, színezék. Ezzel szemben a két krémben bőségesen fellelhető
- az argánolajon kívül - bőrpuhító sheavaj,
édes mandulaolaj, gardéniakivonat,
E-vitamin, valamint (bőrvédő hatásáról
ismert) szőlőmagolaj. A természetes ös�szetevők felerősítik egymás hatását, a
végeredmény pedig: fiatalabbnak tűnő,
feszesebb, egészséges bőr.
Az egyik legpraktikusabb arctisztító
eszköz a micellás arc-és sminklemosó
kendő, hisz formulája miatt bárhova ve-

lünk utazhat a táskánkban megbújva.
Nem borul ki, nem folyik, nem kell hozzá víz,
törölköző. Az Equilibra arc- és sminklemosó kendője azért különleges, mert micellás
olajjal átitatott. Hatékonyan, mégis hihetetlen gyengédséggel távolítja el a sminket, a
szennyeződéseket. A bőrünk utána tiszta,
friss lesz, ráadásul selymesen puha is.
Ahogy más Equilibra termék, ez is
parabén-, és szilikon-, vazelin-, ásványi
olaj-, SLES-, SLS-, formaldehid, és színezékmentes. És van még egy jó pont: minden bőrtípusra, továbbá szemre is használható.
Különlegessége, hogy 3 természetes
olajnak köszönhető a szuper bőrápoló
hatás: az argánolajon, édes mandulaolajon kívül hidratáló és antiaging hatású
rizskorpa olajat is rejt az arctisztító kendő.
A tökéletes hatás érdekében a termékbe került seavaj, bőrlágyító gardénia
kivonat és Olifeel is. Ha az utóbbi nem
hangzik ismerősen, az nem csoda. Ez egy
szabadalmaztatott növényi hatóanyag,
ami megkönnyíti a kozmetikum bőrön
való eloszlását, és a smink eltávolítását,
ráadásul mindezt kíméletesen teszi, a bőr
érzékenységét szem előtt tartva.
A micella szó sokak számára még mindig idegenül csenghet. Mi tehát a micella? A vizes oldatban található gömb alakú
képződményeket nevezzük így, amelyek
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magukba zárják a szennyeződéseket,
mindeközben nem vonnak el vizet a bőrtől. Az Equilibra Argánolajos micellás
arctisztítója alaposan képes tisztítani a
bőrt, irritáció nélkül. A növényi eredetű
felületaktív anyagok mágnesként vonzzák magukhoz a sminket, majd magukba
zárják azt. Hab a tortán, hogy a tisztaság
mellé kapunk egy felfrissült, tonizált arcbőrt is.
Az argánolaj mellett az összetevők listáján találunk hialuronsavat, gardénia-kivonatot is. Így bőrünk nemcsak tiszta, de
puha is lesz.
Hasonlóképpen a micellás vízhez, az
argánolajos micellás arctisztító hab sem
tartalmaz egészségre veszélyes összetevőket, és növényi felületaktív anyagokkal
távolítja el a bőrről a szennyeződéseket.
A habos állag miatt kényelmes és kellemes a használata. Vizes bőrre kell felvinni, majd a bőrbe való masszírozás után
bő vízzel lemosni. Elképesztően puhává
varázsolja a bőrt, ami többek között az
argánolajnak, a gardénia-kivonatnak, s a
hialuronsavnak köszönhető.

A termékek elérhetőek
a Tesco hipermarketekben
és a Bijó Szakáruházban, valamint
a www.equilibrashop.hu oldalon.

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (76. 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...4. rész

„Ha segíteni
segíteni már
már nincs
nincs mód
mód aa bajon,
bajon,
„Ha
Adj túl
túl minden
minden keserves
keserves sóhajon.
sóhajon.
Adj
Ki
azon
jajgat,
ami
megesett,
Ki azon jajgat, ami megesett,
régi bajhoz
bajhoz újat
újat keresett.”
keresett.”
AA régi
(Shakespeare)
(Shakespeare)
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Kedves Olvasó!
Ha a mottót egy mondatban kell kifejezni, akkor az így hangzik: engedd el a
stresszt! Ez a betegségeink legfőbb oka! Az
egészségünk és féltett titkaink sorozat első
cikkében a Germán Gyógymóddal ismerkedtünk meg. A folytatás jobb megértése
érdekében azoknak, akik nem olvasták, álljon itt néhány alapvető, ismétlő gondolat:
a stressz hatására a Testben, az Agyban és
a Lélekben a tünetek egyidejűleg jelennek
meg, és egyidejűleg vizsgálhatók mind
a három helyen. Így, eltekintve a mérgezésektől, sugárzástól, és a balesetektől, a
betegségek 90%-a valamilyen lelki megrázkódtatás következménye. Nagyvonalúan fogalmazva: egyetlen betegség van,
a stressz. A stresszre a szervezet biológiai
védekező mechanizmussal válaszol, majd a
stressz megszűnését követően bekapcsolja
a helyreállítási szakaszt. Ez a szakasz különböző tünetekkel jár. A tüneteket az akadémiai orvoslás a betegség jelének tekinti, és
megpróbálja azokat eltüntetni. Pedig csak
hagyni kellene ezek szabad kifutását. Hisz
ez már a gyógyulás fázisa.
Mint a felvezető első cikkben jeleztem,
Dr. Hamer követői a módszerét továbbfejlesztették, kibővítették, és - más és más
nézőpontra fektetve a hangsúlyt – finomították. Az esetek tízezreit feldolgozva óriási
tapasztalatra tettek szert. Mindehhez Dr.
Hamer kutatási eredményei és bizonyított
tézise szilárd alapot adnak.
A Germán Gyógytudomány alkalmazá-

sával foglalkozók bemutatásának újabb
képviselőjéhez jutottunk el, Gilbert
Renaudhoz (PhD), aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik ebben a témában. Ő is Dr. Hamer kutatási eredményeire támaszkodik, és Dr. Sabbah-t pedig
mentorának tekinti. Elődeitől kicsit eltérő
módszerét „Recall Healing”-nek nevezte el. A világ számtalan országában tart
előadásokat, a témára vonatkozó könyve
magyar nyelven „Az egészség piramisa”
címen érhető el. Mindenkinek javaslom
módszertani ismertetését összefoglaló
videójának megnézését, melyet magyar
felirattal ezen a linken lehet elérni: www.

Engedd el a stresszt! Ez a betegségeink legfőbb oka!
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youtube.com/watch?v=h-qoaky9C4w.
Itt meggyőződhet Gilbert Renaud személyiségének egyszerűségéről, nyíltságáról és tudásáról. A videó alapján megtudhatjuk, hogy mi a közös és az eltérő
Hammer Germán Gyógymódja, Sabbah
Total Biologiája és a Recall Healing között.
Ismét fel kell hívnunk a figyelmet Anna Schützenberger világhírű
pszichoterapeuta könyvére, az „Ős szindrómára”. Ebben az egyénnel és felmenői kapcsolataival foglalkozik. Bemutatja, hogy
döntéseinket nagyon sokszor őseink megoldatlan konfliktusai befolyásolják. Ezek
alapvetően a családi titkok, a feloldatlan
családi konfliktusok. Csak akkor következhet be a gyógyulás, ha feloldják ezeket a
láthatatlan kötelékeket.
A Recall Healing a titkok feltárásának, és
ezzel a gyógyítás beindításának egy izgalmas és hatékony módszere. Aki elég bátor
és szembe tud nézni saját maga és felmenőinek családi történeteivel, (ha egyáltalán
még hozzá tud jutni), az elmondhatatlan
kincsekre lelhet e módszer segítségével.
A Recall Helaing lényege viszonylag
könnyen összefoglalható, azonban alkalmazása komoly felkészültséget és szoros
együttműködést igényel mind a beteggel,
mind orvosával. Tehát erre a módszerre se
úgy tekintsünk, mint egy önálló csodaszerre. Ugyanakkor azt állítom, hogy aki elvégzi
a Recall Healing tanfolyamait, az esettanulmányok során csodák sorozatával fog találkozni! Miközben végighalad egy betegség
okainak feltárásán - és remélhetőleg eljut a
gyógyulásig-, azt fogja mondani: nem, ez
nem lehet igaz! Ilyen nem létezhet! Pedig
létezik és működik. Az eredmények eléré-

Mert „az Élet él és élni akar”!

A páciens az esetek többségében már orvosi diagnózissal érkezik,
tehát a kiindulási alapok általában adottak, ezért az orvosi kapcsolatot nem szabad megszakítani, fenn kell tartani!
séhez azonban a kliens, a beteg, a páciens
részéről nagyfokú őszinteség kell. A páciens az esetek többségében már orvosi
diagnózissal érkezik, tehát a kiindulási alapok általában adottak, ezért az orvosi kapcsolatot nem szabad megszakítani, fenn
kell tartani! Ahhoz azonban, hogy eredményesek legyünk, a kidolgozott módszerek
ismeretén túl azok rutinszerű alkalmazására is szükség van.
Akik a témában jobban elmélyülnek,
azok számára egyre világosabbá válik,
hogy az ember (test, agy, psziché) egy hatalmas holografikus információs rendszer.
Felmérhetetlen mennyiségű információt
tárolunk, nem csak a saját tudatos életünk során megszerzett információkat, de
a fogantatást megelőző 9 hónap szülői
környezetének benyomásait, az anyaméhben való tartózkodás alatt szerzett információkat és a felmenőinktől hozottakat
is. Az információk egy része a történések,
események tényadatait tartalmazza, más
része pedig az ezek által kiváltott érzelmi
lenyomatot. Legtöbbször nem is tudunk
róla, mivel a tudatalattiban rejtőzik, de a
kutatások és a gyakorlat azt igazolta, hogy
az információk tárolásáért felelős rendszer
az esemény konfliktusra vonatkozó részét
a konfliktushoz tartozó testrészben is elraktározza. Tehát a baj gyökere itt keresendő.

Abból az alapelvből kell kiindulnunk,
hogy minden betegség mögött egy meg
nem oldott konfliktus húzódik. Ahhoz,
hogy a gyógyulás beinduljon, a konfliktusnak ezt a rejtett forrását kell megtalálnunk.
Azonban ez nem egy egyszerű és nem

egyszemélyes feladat, bonyolult, kirakós
játék! A páciens múltját kell feltárni, pontosabban a pácienst kell segíteni múltjának
feltárásában addig, amíg a konfliktus gyökerét, a „drámát” meg nem találjuk.
Nézzük a betegség okainak feltárására
használt módszereket dióhéjban, ami tulajdonképpen az élettörténetünk rejtett,
látszólag független darabkáinak összeillesztését és az összeillesztett részek alapján életünk, vagy annak egy szakaszának
újraértelmezését adja, vagy adhatja. Próbáljuk összeállítani azt a hatalmas és kezdetben teljesen ismeretlen adatbázist, ami
a pillanatnyi állapotig, a most vizsgált betegségig vezet.
Először nézzünk rá az időtengelyre: biológiai lények vagyunk, tehát vannak szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, és így eljutunk a családfához, ill. annak vizsgálatához.
Felmenőink megoldatlan életkonfliktusainak lenyomatai valamilyen szinten átjöttek az utódokba, ott alszanak és egy adott
élethelyzetben előjöhetnek, aktivizálódhatnak, betegséget okozhatnak bennünk!
De ha fel tudjuk tárni, rádöbbenhetünk,
ez nem a mi bajunk! Nem a mi életprogramunk, csak valami örökölt lenyomat, amit
pl. a dédnagymama sem tudott megoldani
életében. Az ő túlélési esélyének növelése
érdekében került „a süllyesztőbe” és kísért,
és betegít meg most bennünket. Sorsszerűen visszatért hozzánk! De ha felismerjük,

Biológiai lények vagyunk, tehát vannak szüleink, nagyszüleink,
dédszüleink, és így eljutunk a családfához, ill. annak vizsgálatához.
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Édesanyánk, édesapánk hozták az őseik tárolt lenyomatát, a meg
nem oldott konfliktusokat.
nagy valószínűséggel soha többet nem
fog visszajönni!
Az időtengely következő információgyűjtő szakasza a születés környékén van.
Édesanyánk, édesapánk hozták az őseik
tárolt lenyomatát, a meg nem oldott konfliktusokat. Szervezetük akkor jól kezelte a
konfliktusokat és túlélték azt, de ennek az
volt az ára, hogy elhozták magukkal. Találkoznak, egymásba szeretnek, tervezgetnek, családot akarnak alapítani. Ez az élet
egyik legboldogabb szakasza lehet! Még
nem történt meg a fogantatás, de mint
mindenre, erre az életszakaszra is emlékszik a tudatalatti. Ez a fogantatás előtti 9
hónapot foglalja magába. A fogantatás
pillanatában az önmagukban levő „mintákat” ami tartalmazza az ősök rejtett lenyomatait, a saját életük eseményeit, azok fizikai és érzelmi lenyomatait, a fogantatást
megelőző időszak átélt légkörét, hangulatát, örömeit és bánatait, így teljes önmagukat, mintegy „sablont” adják át utóduknak.
A magzat ezt követően 9 hónapot tölt az
édesanyja pocakjában, teljes körű és boldog ellátásban! Azonban ez az időszak az
anya számára konfliktusokat is tartalmazhat: lehet, hogy nem örül, hogy teherbe
esett, lehet, hogy párja sem örül ennek.
Lehetnek elvárások, pl. fiú legyen, mert az
apa ezt szeretné, stb. Lehetnek veszekedések és mindenfajta konfliktus a szülők
között. S amennyiben az anya ezen konfliktusait nem tudja jól kezelni, nem tudja

elengedni, az „le fog menni a baba fejébe”!
Így válhatnak a szülők érzelmi konfliktusai
a születendő gyermek biológiai konfliktusává.
Elérkezett a szülés ideje: óriási konfliktus
a baba számára. A békés és biztonságos
környezetet fel kell cserélni egy ismeretlen
világgal! Teljesen kiszolgáltatottá válik. El-

sősorban az anya, de a szülők nélkül nincs
életesélye. Ez az időszak egyéves koráig
tart. Így ez a második szakasz mintegy 30
hónapot foglal magába. Kilenc hónap a fogantatásig, 9 hónap az anyaméhben, és 12
hónap az első életév végéig. Mondhatjuk,
a teljes kiszolgáltatottság időszaka, ahol
egyetlen menekülési hely van, az édesanya.
Ezt az időszakot követi a gyermekkor és
a serdülőkor a maga konfliktusainak sokaságával, s ahogy múlik az idő, felnőtté növekszik az ifjú és előbb-utóbb önálló lesz.
Amikor teljesen önállóvá válik, formálisan
ugyanazt éli át, mint amit a szüléskor át
kellett élnie, gyakorlatilag nincs visszaút!
Ez emlékezteti a tudatalattit a születés
előtti 9+9 hónap „lenyomataira”, és ezért
ez időszak körül az akkori lenyomatok aktivizálódhatnak. Ez mintegy ciklusként a
későbbiekben is előfordulhat, más és más,
korábbi ciklusok meg nem oldott konfliktusait hozva a felszínre. Számtalan eset
igazolja ezeket a folyamatokat.
Íme egy eset, csak dióhéjban: Fiatal lány
a gyóntatótól teherbe esik. Mind a ketten
felettébb szégyellik az esetüket, és legszívesebben eltűnnének, nem szeretnék,
hogy környezetük tudomást szerezzen
róluk. Legszívesebb láthatatlanok lennének. Az anya egészséges gyermeket szül,
aki felnövekszik, és amikor eléri azt az
életkort, amikor az anyja szülte, hirtelen

Felmenőink megoldatlan életkonfliktusainak lenyomatai valamilyen szinten átjöttek az utódokba.
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A magzat 9 hónapot tölt az édesanyja pocakjában, teljes körű
és boldog ellátásban!
elkezd romlani a látása, és megvakul. A
vizsgálatok semmiféle rendellenességet
nem tudnak kimutatni. A probléma gyökerét keresve, a Recall Healing módszerével
megtalálták a „drámát”, azaz az anya teherbeesése okozta szégyenérzet lenyomatát,
és amikor a lány szembesült azzal, hogy ez
nem az ő ügye, hirtelen visszatér a látása!
A Recall Healingben az ilyen és hasonló események feltárására az időtengelyen
való szisztematikus mozgás módszertani
elemei: az életvonal, az indító program és
a családfa elemzése ad lehetőséget. Az
életvonal elemzésénél - ami sejtszintű biológiai ciklusokon alapszik - a páciens jelenlegi életkorának 2,3,4,5-tel való többszörös
osztásával tudjuk megközelíteni a konfliktus helyét. Az új időpontra vonatkozó kérdés: Mi történt akkor? Pl. egy 56 éves páciensnél: Mi történt 28, 14, 7 éves korában.
Egy 30 éves páciensnél, ha a 15 és 7,5 éves
történés nem hozott eredményt, akkor mi
történt: 30/5=6 éves korában. Türelmes kirakójáték! Hihetetlennek tűnő dolgok derülnek ki, melyek beindítják a gyógyulást.
A Recall Healing nem csodaszer, hanem egy fantasztikus módszer az egészség helyreállítására, mert a betegség oka
mindig belső ok! Sokan néhány terápiás
alkalom után egyszer és mindenkorra
meggyógyulnak, vannak, akiknél néha
visszatér a betegség és vannak olyanok is,
akiknél nem hatásos a módszer.
A Reacall Healing tanulmányozása igazi intellektuális élmény. Egy ilyen rövid

cikkben csak egy-két felvillanással lehet
érzékeltetni a módszer lényegét és egy két
alapvető vonását. A tanfolyamok során az
esettanulmányok sokaságával találkozhat
a hallgató. Ezek között olyan „élő” problémamegoldó esetekkel is, amit a bátrabbak a tanfolyam hallgatói előtt tárnak fel,
és Gilbert Renaud 5-6 alapvető kérdéssel

vezeti rá a jelentkezőt a dráma forrásának
behatárolására. Akit a tématerület komolyabban érdekel, az látogasson el a www.
recallhealing.hu oldalra, ahol számtalan
fontos információt talál, írott anyag és videó formájában.
Végezetül, kedvcsinálónak álljon itt egy
hihetetlennek tűnő gyógyulás története.
Gilbert Renaud sok tanfolyamot tartott
Moszkvában is, és onnan a történet: Adott
egy gazdag nő, aki látja, hogy milyen értéktelenek a gazdag férfiak, és elhatározza, hogy egy normális férjet keres, legyen
az bár mégoly szegény is. Megtalálta, ös�szeházasodnak és boldogan élnek. A férj
szülei Moszkvától nem messze levő falu
szélén, egy tanyán gazdálkodnak. Nagyon
szegények és ezért a férj csak nagy sokára
viszi le a felségét hozzájuk egy családi ünnepre. A feleség, amikor meglátta, hogy
a falut elhagyva a tanyánál se járda, se
kerítés, mindenféle háziállatok szabadon
vannak ott az épület körül, mindenütt sár
és állati ürülék és rettenetes bűz van, arra
gondolt, visszafordul! De meggondolta
magát, és a kocsiból kiszállva, ajándékokkal a kezébe nelindult a ház felé. Ekkor egy
anyakoca nekilódult, lába közé rohant és
felborította.
A feleség alig tudta fenntartani a fejét,
hogy ne érjen le a sáros-tehéntrágyás földre. A férj sem tudott segíteni és megakadá-

Ez az időszak az anya számára konfliktusokat is tartalmazhat, és ha
ezeket nem tudja jól kezelni, nem tudja elengedni, az „le fog menni
a baba fejébe”!
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lyozni az esetet, az ő keze is tele volt ajándékokkal. Kiküzdötték magukat a kellemetlen
helyzetből, bementek a házba, ünnepeltek,
és a végén elfelejtették az egész kellemetlenséget.
Sok idő telt el, amikor egy alkalommal vidékről mentek haza, és a feleség arra kérte
férjét, kanyarodjanak be a húgához, ha már
itt járnak a közelben. A férj befordult az útra,
és a kanyarban egy nagy teherautó a kocsi
jobb oldalát, ahol a felesége ült, összetörte.
Olyan súlyosan megsérült, hogy egy évig
kórházban kezelték. Amikor hazamehetett,
orvosa közölte vele, hogy a súlyos fejsérülésének következményeként elveszítette a
szaglását, és ezt nem tudják meggyógyítani. Eddig a történet alapja.
Ezt követően ment el a Moszkvában előadást tartó Gilberthez, aki azt mondta: ha
elfogadjuk, amit az orvosok mondtak, akkor
itt a történet vége. Ha nem, akkor meg kell
keresni a dráma okát, azaz, miért veszítette
el a szaglását. A már ismertetett módszerekkel rakták össze a kirakós játékot, és egyre
közelebb kerültek a dráma forrásához, majd
megtalálták: amikor az asszonynak rohant a
disznó, aki ajándékokkal a kezében teljesen
kiszolgáltatottá vált, és leesett a bűzös földre, miközben irtózott a bűztől.
Hogyan tudta feloldani az agy ezt a konfliktust, a test ilyen fokú kiszolgáltatottsága
mellett? Egyetlen „reális” megoldás volt, ki
kell kapcsolni a szaglást! De az adott pilla-

9 hónap a fogantatásig, 9 hónap az anyaméhben, és 12 hónap az
első életév végéig. Mondhatjuk, a teljes kiszolgáltatottság időszaka,
ahol egyetlen menekülési hely van, az édesanya.
natban nem kapcsolta ki, csak eltett egy
memória lenyomatot a tudatalattiba az
esetről: „nem várt, meglepetésszerű nagy
tömeg, kiszolgáltatottság, és nem akarom
érezni ezt a bűzt” címkével!
A teherautó hirtelen feltűnt és összeüt-

köztek. A nagy tömeg megjelenése és a
kiszolgáltatottság aktiválta a korábbi lenyomatot, és ennek hatására az asszony
elveszítette a szaglását. Amikor a terápia
során ezzel szembesült a tudat, a tények
hatására a test feletti befolyását abbahagyta, és ott, egy órán belül visszanyerte
a szaglását.
Hihetetlen csoda? Igen hihetetlen!
Következetes feltárása a rejtett titkainknak? Igen! ...és működik!
Kedves Olvasó!
Szánj rá egy kicsivel több időt, és foglalkozz vele! Járj utána egy kicsit a Recall
Healing módszernek, és nézz bele az Ős
szindróma c. könyvbe is! Ígérem, nem fogod megbánni!
Barátsággal,
Erdei István

Ahhoz, hogy a gyógyulás beinduljon, a konfliktus rejtett forrását
kell megtalálnunk.
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Bőrápolás

Az év webáruháza
Dr. Mester Ildikóval, a Magister Products natúrkozmetikumok fejlesztőjével és tulajdonosával beszélgetünk, mivel múlt hónapban ők
nyerték el az „Év webáruháza” címét!

- A Zöld Újság csapata szívből gratulál.
Ildikó, miben más az Ön webáruháza,
mint a többi?
- Tudatosan alakítjuk ki webáruházunk felépítését, kiemelten odafigyelünk a részletes
termékleírásokra, hiteles bőrápolási tanácsadásokra és a könnyű és gyors rendelésleadásra. Fontos számunkra az ügyfelek igénye is, ezeknek megfelelően, folyamatosan
bővítjük termékportfóliónkat, szolgáltatásainkat. A kozmetikumaink fotózását is ötletesen, kreatívan igyekszünk megvalósítani.
- Tudna példát mondani arra, mikor tudatosan figyelt ügyfelei igényeire és azok
kielégítésének érdekében változtatott
valamin?
- Egyik legnépszerűbb termékünkből, a
Hipoallergén fürdő- és testápoló krémünkből, illetve habkrémjeinkből ügyfeleink
kérésére kezdtünk el forgalmazni maxi kiszerelést is (400 ml), emellett közkívánatra fejlesztettünk ki egy kókusz szilikont,
argánolajat, brokkolit és speciális ricinusolajat tartalmazó speciális hajvégápolónkat is.
- Hogyan kapcsolódik vállalkozásának

küldetése vagy annak működése a természeti fenntarthatósághoz?
-Atermészetességésatermészetközeliség
gyártási folyamatainkban és csomagolás
technológiánkban is megjelenik. Gépeink
mindegyike alacsony energiafelhasználással működik, egyes munkafolyamatokat pedig gépek nélkül, manuálisan látunk el, valamint a szelektív hulladékgyűjtésre is nagy
hangsúlyt fektetünk. Krémjeinket újrahasznosított műanyag tégelyekbe vagy üvegbe
töltjük, és környezetbarát újrapapírból készült dobozokban kerülnek kiszállításra. Az
alapanyagokat ellenőrzött ökológiai gaz-

daságokból szerezzük be, központunkban
minden adminisztratív folyamat digitálisan
zajlik.
- Hogyan jelenik meg az értékteremtés
a vállalkozásában?
- Fontosnak tartom a bőrápolással kapcsolatos tudat- és szemléletformálást. Annak megismertetését, hogyan befolyásolja
bőrünk egészségét a mesterséges anyagokat tartalmazó kozmetikumok használata,
a helytelen táplálkozás és a káros szokások,
valamint, hogyan javíthatunk állapotán
természetes hatóanyagok alkalmazásával,
egészséges életmóddal. Ezért honlapunkon
és Facebook oldalunkon (www.facebook.
hu/magisterproducts) folyamatosan közzéteszünk olyan edukációs tartalmakat, amelyek útmutatóként szolgálnak a helyes bőrápolási rutin kialakításához, az egészséges
bőrkép eléréséhez, fenntartásához.

A termék elérhetősége:
www.magister.hu
Információ: 20/33-25-158
Referencia üzlet: Szombathely,
Bejczy utca 1.
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Egészség

Érvek az erek mellett
Az emberi test maga a csoda: poraiból is képes feltámadni és szinte elnyűhetetlen. Ennek a csodás rendszernek viszont feltételekhez kötött a működése. Testünkben 5-6 liter vér folyik, mely szervezetünk szállítórendszere, amely a legkisebb sejthez is eljut. A szív pumpálja a testbe, táplálékot és oxigént visz a sejtekhez,
s onnan elszállítja a bomlástermékeket, salakanyagokat. Ennyi munka után érrendszerünk megérdemli a
gondoskodást. Ismerkedjünk meg három termékkel, melyeket kifejezetten az érrendszer karbantartására
fejlesztettek magyar kutatók.

VITA – C,
Csipkebogyóval és szelénnel

BILOVIN
– teljes körű karbantartó

Venozi+
az érfal védelmére

A C-vitamin a legismertebb, sokoldalú vitamin, hatása az egész szervezetre kiterjed.
A C-vitamin vízoldékony „egészségforrás”, se
előállítani, se raktározni a szervezet nem képes. A C- vitamin számos friss gyümölcsben,
zöldségben található, de leghatékonyabb
természetes forrása a vadrózsa termése. Természetes forrásból az aszkorbinsav (C-vitamin) kivonatolására azért van szükség, mert
koncentrált formában, azonosított minőségben, pontos mennyiségben így adagolható.
A csipkebogyó és króm együttes bevitele – a
flavonoidoknak köszönhetően – garantálja a
hatékonyabb felszívódást.
Gyógyszerek rendszeres szedése is okozhat C-vitamin hiányt. (vízhajtók, hashajtók,
fogamzásgátlók,
koleszterincsökkentők).
Élvezeti szerek tartós fogyasztása is okozhat
hiányállapotot (alkohol, nikotin, koffein, tein,
teobromin). A C-vitamin szükséglet emelkedik nagyobb megterhelés esetén (fizikai,
szellemi munka, sport). A környezeti ártalmak, nehézfém terheltség, gátolja a vitaminok felszívódását. A Vita-C vízben oldódó
antioxidánsként védi a sejteket a szabad
gyökök károsító hatásával szemben, aktiválja
az enzimeket, és a sejtlégzést. Meggyorsítja
a sérülések gyógyulását, segíti a szövetek
újjáépítését, részt vesz a csontok, kollagén
rostok (porcszövet, izületek, ínszalagok, íny)
regenerálásában.

A páfrányfenyő (Ginkgo biloba) a Föld
egyik legősibb lakója. Kínában már több mint
200 millió éve meghonosodott. A világ minden táján az emlékező képességre gyakorolt
hatása miatt ajánlják. Ez a fa a föld őstörténetének tanúja, titka a levelének hatóanyagaiban rejlik. Flavonoidokat és terpenoidokat
tartalmaz, és eme vegyületeknek köszönheti
antioxidáns és véralvadásgátló tulajdonságát. Így javítja a vérkeringést és védi az
idegsejteket. A vörös szőlő magolaj magas
telítetlen zsírsav értéke az egész szervezetre kiterjedő antioxidáns sejtvédelmet biztosít. A vörös szőlő magolajában található
proantocianidin (PCO) bioflavonoidok egyike azon anyagoknak, amelyek még a véragygáton is képesek átjutni, így megvédik
az agysejteket a szabad gyökök roncsoló
hatásától. Ezek a hatóanyagok hasonló módon védik a keringési rendszert, az agyat,
a szemet, a májat és védik a sejteket a tumoros sejtszaporulat ellen. A két összetevő
együttes hatása szinte minden életfunkciót
érint.
A BILOVIN multifunkciós készítmény, fokozza az agyi aktivitást, az agyi vérkeringést,
a központi hormonrendszert szabályozza, a
fáradságot csökkenti, lassítja az öregedési
folyamatokat. Növeli a tanulási képességet,
javítja a koncentrációt, az emlékezetet és a
reflexeket.

Ez a készítmény lecitin, zsírok és zsírsavak
komplexe, foszforral, karotinoidokkal, C-, és
E-vitaminokkal kombinálva. Fő komponense
a szója-lecitin és azt kiegészítő funkcionális
hatóanyagok. A lecitin zsírok és esszenciális
telitett és telítetlen zsírsavak bonyolult keveréke, foszforral kombinált formában. Funkciója, hogy segíti a sejthártya felépülését, a
zsíroknak és zsíroldékony anyagoknak a sejtfalon keresztül történő eltávolítását.
A Venozi+ rendszeres fogyasztása klinikailag igazoltan csökkenti a vér káros (LDL)
koleszterin szintjét, ezáltal tisztítja a vérereket és csökkenti a tápcsatornából a zsírok
felszívódását. Szellemi és fizikai kimerültség
estén elősegíti a szervezet regenerálódását
és fokozza a szervezet teljesítőképességét.
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Jó tudni!
Mint minden évben, idén is elérkezett a medvehagyma szezon. A kellemesen fokhagymás ízű leveleket sokan
gyűjtik az erdőkben. Szinte minden évben súlyos mérgezéseket okoz a gyöngyvirág. Ennek oka, hogy levele
könnyen összekeverhető a medvehagymáéval.

Évente számos mérgezést okoz a gyöngyvirág
A gyöngyvirág virága, levele, gyöktörzse is harmincnyolc féle szívre ható
glikozidot tartalmaz - pl. konvallamarin,
konvallatoxin, - de szaponinok is találhatók benne, a hivatalos orvoslás a gyűszűvirág (digitalis) pótszereként alkalmazza a
szívizom gyengesége esetén.
Vigyázzunk, mert ezek nagy mennyiségben fogyasztva akár halált is okozhatnak!
Az első szakaszban hányás, hasmenés,
erős hasi fájdalom, kábultság jelentkezhet, valamint a pulzus erőteljes lassulása.
A második szakaszban általában az érverés hirtelen meggyorsul, a vérnyomás
lecsökken és a szív is leállhat. Ha ezeket
a tüneteket tapasztaljuk, azonnal forduljunk orvoshoz, és a hányást ne próbáljuk
csillapítani!
Gyöngyvirágmérgezést a növény minden része, még a csokrot tartalmazó
vázában található víz is okozhat. Főleg
gyermekekre és kisebb háziállatokra figyeljünk, ha gyöngyvirág van a közelünkben. Furcsamód bogyóterméseit a madarak lecsipkedve többnyire emésztetlenül
ki is ürítik.
Medvehagymát állami erdőben
saját felhasználásra bárki szabadon
gyűjthet, de csak maximum 2 kg
szedhető naponta. A saját célra gyűjtött növényt azonban tilos értékesíteni! Emellett, ha valaki magánerdőben akar „vadfokhagymát” gyűjteni,
ahhoz engedélyt kell kérnie.
Árusítási célból medvehagymát
gyűjteni kizárólag az erdő kezelőjének vagy tulajdonosának engedélyével szabad. A gyűjtött medvehagyma
élelmiszernek minősül, így az általános jelölési, nyomon követési követelmények ugyanúgy vonatkoznak
rá, mint a termesztett zöldségekre,
gyümölcsökre.
Vásárlóként is könnyen ellenőrizhetjük, hogy a csomagoláson szerepel-e a gyűjtő vagy a forgalmazó
neve és címe, így elkerülhetjük, hogy
illegális terméket vegyünk.

Hogyan különböztessük
meg őket egymástól?

1. Illat: a gyöngyvirág levele szinte szagtalan, míg a medvehagyma fokhagyma
illatú. A leveleket dörzsöljük meg ujjaink
között, hogy ez érezhetővé váljon.
2. Levél alakja: a medvehagyma levele
hosszúkás, kihegyesedő, hosszú nyelű,
3-4 cm széles. A gyöngyvirág levele 6-8
cm széles, fényes fonákja van.
3. Föld alatti rész: a medvehagymának
hagymái, a gyöngyvirágnak pedig tarackjai (rizómái) vannak.
5. Virág: a medvehagyma virágzata a
szár csúcsán fejlődik és kis, fehér, csillag
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alakú virágokból áll. A gyöngyvirág virágai a virágszár mentén egymás fölött nyílnak, harang alakúak és kellemes illatúak.
Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy
felismerjük a növényeket, akkor ne gyűjtsünk. Ha a piacon vásárolunk, azért alaposan nézzük meg, mit veszünk. Sosem
tudhatjuk, hogy az árus hányas volt az
egyetemen növénytanból.
Ha mégis a mérgező növényt szedtük,
mossunk kezet. Ha már megettük, akkor
forduljunk azonnal orvoshoz. Mindkét
mérgező növény a szívre ható anyagokat
tartalmaz, amelyek már kis mennyiségben is komoly bajt okoznak.

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 128. rész

H

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

A homloklebeny
Váradi Tibor

A homloklebeny az agy koronája, amely
a homlok mögött helyezkedik el, mint az
agy legnagyobb lebenye, s annak 30-40%át teszi ki. Az állatokkal összehasonlítva az
embernél a legfejlettebb és a legnagyobb
ez a terület. Olyan funkciókért felelős, amire azt mondjuk: ezektől ember az ember. A
homloklebenyhez kapcsolódik az intellektus, az értelem, az értelmes gondolkodás, az
elvont, absztrakt gondolkodás, a moralitás,
a tudatosság, az önkontroll, az önreflexió,
a vágyvilág kontrollja, az ítéletalkotás és a
transzcendencia iránti igény is. Ha károsodik a homloklebeny, akkor ezek a működések is sérülhetnek.
A XX. század közepéig a pszichiátria leggyakoribb módszerének számított a frontális lobotómia (a homloklebeny roncsolása).
Egas Moniz 1949-ben Nobel-díjat kapott
a frontális lobotómia révén szerzett felfedezéseiért. Ezen megcsonkított betegek
megfigyelése alapján írták le a homloklebeny számos funkcióját. A roncsolás után
képtelenek voltak az elvont gondolkodásra,
a társas kapcsolatok ápolására, a tervezésre,
az önkontrollra, az emlékezésre. Szétszórtak, közömbösek és érdektelenek lettek. Az
eredeti betegségük (pl. dühöngés) szempontjából „kezelhetőek lettek”.

Más kutatások megfigyelték, hogy bizonyos kórképek (depresszió, demencia,
hiperaktivitás) esetén az agy vérellátása
rosszabb ezen a területen, és amikor ezt fokozták, a tünetek csökkentek. Emiatt és kiemelkedően fontos szerepe miatt lényeges,
hogy a homloklebeny működését semmi se
gátolja.
Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen hatás
befolyásolja a homloklebeny állapotát
negatív irányba, akkor hét fő területet
találunk.
1. Kábítószer-használat
A kábítószerek folyamatosan károsítják
az agyat és blokkolják a homloklebeny normális működését. Az áldott állapotban való
kábítószer-használat a magzat agyát is károsítja. Mára kimutatták, hogy a függőségek
uralásának képessége is a homloklebeny
feladatai közé tartozik. Így a drogfogyasztók vagy akár az alkoholisták ördögi körbe
kerülnek: a szer rontja a homloklebeny működését, és ennek hatására még nehezebb
ellenállni neki.
2. Bizonyos gyógyszerek
Bizonyos gyógyszerek az agyra károsítóan hatnak. Ha van rá mód, érdemes természetes módszerekkel pl. homeopátiával
kiváltani őket – ebben szakember tanácsát kell kérni!
A homloklebenyt
károsító gyógyszerek közé tartozik:
vérnyomáscsökkentők, élénkítők,
altatók, fájdalomcsillapítók, asztma
elleni szerek, nem
szteroid gyulladáscsökkentők stb. A
gyógyszerek agyra
gyakorolt hatása
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már annyira közismert tény, hogy lényegében minden új
gyógyszervegyület vizsgálati stádiumában
külön tanulmány készül erről a területről.
3. Alkohol
Az alkohol kis mennyiségben is károsítja
az agysejteket. Az alkoholisták és az antialkoholisták MRI és PET CT vizsgálata szerint
az alkoholistáknál szürkeállomány-veszteség figyelhető meg, főként a homloklebenyben. Ez annál súlyosabb, minél régebb
óta iszik az illető.
4. Koffein
A koffeintartalmú italok és ételek (kakaó,
csokoládé, feketekávé, fekete tea, energiaitalok) az agy kommunikációs rendszerére
hatnak, az idegingerület-átvivő anyagok
mennyiségének befolyásolásával. A koffeinfogyasztás hatására a vérellátás romlik, a
dopaminszint viszont nő az agyban – előbbi a depresszió, utóbbi a skizofrénia kísérő
tünete is.
5. Dohányzás
A nikotin hozzájárul az érszűkület kialakulásához, és így csökkenti az agy vérellátását.
A gondolkodást próbálja gyermeki szinten
tartani. A pszichológia egyes irányzatai szerint az orális fixáció jele, vagyis az ember
visszacsúszik abba az életkorba, amikor csecsemőként még mindent a szájába vett.
Az alkohol, a koffein és a nikotin számos
vitamint és ásványi anyagot rabol el a szervezettől (pl. A-, C-, B-, E-vitamin, kálium,
szelén, cink). A szenvedélybetegségekről
való leszokásban nagy segítséget tud adni
a homeopátia, a lelki okok feltárása és oldása, valamint az egészséges étrend. Vegyük
figyelembe ugyanakkor, hogy a leszokás
általában szakember segítségét igényli és
hatékonyabb csoportos terápiával.
6. Fehér cukor
Az agy anyagcseréje egyszerű cukrot,
glükózt igényel. Nem tudja tárolni, ezért
folyamatos pótlásra van szüksége. A ter-

Öngyógyítás abc-je
mészetes szénhidrátok a legideálisabbak
az agynak. A finomított cukor rendszeres
fogyasztása (egyéb étrendi problémákkal
súlyosbítva, mint pl. többlet zsír fogyasztás,
rostszegény étrend) a hasnyálmirigy kimerüléséhez, hiperinzulinizmushoz, később II.
típusú cukorbetegséghez vezet. A cukorbetegség szövődményei közé tartozik az érelmeszesedés, a magas vérnyomás és ezek a
következménye: a sztrók. A fehér cukor felpörgeti a gyerekeket, nehezíti a koncentrációt és fokozza a hiperaktivitást is.
7. Többlet fehérje- és zsírbevitel
A többlet fehérje- és zsírbevitel könnyen
előfordul állati eredetű fehérjék fogyasztása
esetén. Ezek az ételek kevés antioxidánst
tartalmaznak, melyek megvédhetnék az
agyat a káros szabadgyököktől. Ilyen étrend
mellett növekszik a magas vérnyomás és a
magas koleszterinszint esélye is. Az eddig
említett három tényező pedig összefüggést mutat az elbutulással és az Alzheimer-kórral. Vizsgálatok is megerősítették,
hogy a kevesebb telített zsírt és koleszterint, ugyanakkor több rostot, természetes
szénhidrátot, vitamint (elsősorban folsavat,
C- és E-vitamint), valamint ásványi anyagot
(vasat és cinket) tartalmazó étrend időskor-

ban nemcsak az általános egészségi állapotot támogatja, hanem a szellemi frissesség
megőrzése szempontjából is előnyös.
+ 1. Stressz
A stresszes állapot az agy szempontjából azzal jár együtt, hogy az ösztönös, ősi
agyterületek aktivizálódnak, és a tudatossághoz tartozó homloklebeny kevéssé.
Emiatt érezzük úgy, hogy stresszhelyzetben
nem tudunk gondolkodni, nem reagálunk
a megszokott módon. Az állandó stressz
folyamatosan nehezíti a gondolkodást. A
stresszcsökkentés ezért hozzájárul a homloklebeny jobb működéséhez.
Ami segíti a homloklebeny működését,
az az általános egészséget is támogatja.
A következőkben csak egy felsorolás olvasható, a természetes gyógymódok és
megelőzési módszerek részletes leírása
a következő cikkben lesz.
• Helyes étrend, mely megóv az agykárosító betegségektől (agyérelmeszesedés,
agyvérzés, magas vérnyomás, szívbetegségek). Az agy vérellátását segíti: a csökkentett fehérje bevitel; a fehér cukor és az
állati zsiradékok kerülése; a gyümölcsök,
zöldségek, teljes gabonák mennyiségének
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növelése az étrendben; a vitamin- és ásványianyag-bevitel fokozása természetes
forrásokból (A-, B-, C-vitamin, jód, vas, cink,
kálium); valamint tisztítókúrák rendszeres
végzése.
• Az első életévben a homloklebeny számára a legideálisabb az anyatej.
• Az agy vérellátását légfürdőkkel,
légzőgyakorlatokkal, napfürdővel, rendszeres mozgással, hidroterápiás módszerekkel
(váltózuhany, frottírozás, lemosás) is javítani
lehet.
• „Agytorna”: mentális, illetve kreativitást
igénylő feladatok végzése. Magasabb célok
felé való gondolkodás és törekvés.
• Stresszoldás: relaxáció, autogén tréning,
kineziológia stb.
• Tudatosságra törekvés: pl. jelenlét gyakorlatok segítségével. Minél többször tudatosan arra koncentrálni, amit éppen csinálunk.
A homloklebeny egészsége az emberi képességek kibontakoztatásának előfeltétele,
ezért fontos, hogy tegyünk érte a mindennapokban.
folyt.köv.
Váradi Tibor

Ajánló
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Életmód

A szappankészítés hagyománya
Abban biztosak lehetünk, hogy a
szappan már évezredek óta fontos szerepet játszik az emberiség
mindennapjaiban, azonban pontos dátum nem áll rendelkezésünkre. Azóta természetesen a technológia fejlődésével a szappankészítés
is rengeteget változott, így ma már
megannyi ínycsiklandó termék közül válogathatunk.

A szappant eredetileg az állatbőrök
kikészítésére és kicserzésére használták,
Egyiptomban pedig a mumifikálás során
alkalmazták őket, virágokból préselt illóolajokkal gazdagítva. Babiloni cserépedények tanúsítják, hogy már akkor is használtak egy bizonyos hamuból és olajból
előállított kenőcsöt a haj formázására és
fixálására. Az ókori görögök és rómaiak
ugyan már tisztálkodás céljából használták az összetevőket, viszont külön-külön
– először bedörzsölték bőrükbe a hamut,
majd bekenték testüket olajjal. A gallok
kecskezsír és hamu elegyítésével készítettek szilárd és kenőcsös szappant, melyet
a római nők is előszeretettel használtak,
ugyanis tisztító hatása mellett a vörös
színű kenőcsös anyag vöröses árnyalatot
kölcsönzött sötét hajuknak.
Az első kézműipari szappanműhelyek
az 1200-1300-as években jöttek létre
Franciaországban, Olaszországban és
Angliában, ahol a legfőbb alapanyag, az
állati eredetű zsír mellett Franciaországban már megjelentek az olíva olaj alapú
szappanok is. Ez idő tájt a szappan csak
a tehetősek kiváltsága volt, a legtöbb
ember számára elérhetetlen cikknek bizonyult.
A 17. század nagy előrelépést jelentett a szappan történetében, hiszen ekkor – habár még mindig drága – egyre
nagyobb teret hódít. A francia kémikus,
Michel Eugène Chevreul, a zsírt vizsgálva
ekkor fedezte fel a szappanképződés lényegét, majd a francia és belga kémikus
páros, Nicolas Leblanc és Ernest Solvay
egy korszakalkotó lépéssel megtalálták

A szappankészítés egyik legfontosabb központja még ma
is Franciaország, így az Institut Karité Paris e pompás hagyomány tiszteletére a legjobb minőségű prémium parfümökkel és alapanyagokkal látja el vásárlóit a közelgő Anyák
napja és Gyereknap alkalmából is!
Látogasson el webshopunkba, vásároljon meglepetéseket
legalább 5.000 forint értékben, és mi díjmentesen házhoz
visszük csomagját az ország egész területére! 10.000 forint
felett ráadásul ajándék Sheavajas Macaron Szappannal
lepjük meg!

www.karite.hu

a tiszta nátronlúg előállításának módját
(tiszta sziksó, szóda, szódabikarbóna ipari
előállítása). Ezt követően zöld utat kapott
a szappan nagyüzemi gyártása, majd a 19.
század végére fellendült és kiteljesedett a
szappan gyártása és felhasználása.
A mosás még az első mosógép megjelenésekor, az 50-es években is komoly
szertartást jelentett, különösen vidéken.
A szappanokat házilag állították elő a
két legfontosabb alapanyagból, zsíros és
faggyús állati anyagokból: illetve nátrium-
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hidroxidból (lúgkőből). A házi receptek
alapján, melyek anyáról lányára szálltak,
a disznóvágási időszak zárásaként akár
több napig is főzték együtt a disznózsírt
vízzel és nátronlúggal. A vagyonosabb
családok fenyőgyantát, timsót, esetleg
zsírkövet is kevertek szappanjaikhoz. A
fent említett két fő alapanyag főzése során glicerin és karbonsavak nátriumsója
keletkezett összekevert állapotban, majd
konyhasó adagolása után a szappan kivált az oldatból.

Ajánló

42

Recept

Készítsünk ecetes érlelt gyömbért!
A keleti országokban előszeretettel fogyasztják az
egészségük megőrzése érdekében. A benne található
jótékony baktériumok megvédik a szervezetet, erősítik
az immunrendszert, és az emésztést is serkentik.
Hozzávalók:
25 dkg friss gyömbér gyökér
1 evőkanál tengeri só
300 ml almaecet
10 dkg cukor
Elkészítés:
Hámozzuk meg a gyömbért, majd szeleteljük kisebb darabokra. Minden darabot egyenként forgassuk bele a sóba, és
hagyjuk állni benne egy fél órán keresztül.
Ezután tegyük a gyömbért egy tiszta befőttesüvegbe.
Forraljuk fel az ecetet, majd keverjük
bele a cukrot, és amikor felolvadt, a keletkezett levet töltsük rá a gyömbérre.

Az üveget zárjuk
le és borítsuk be
egy tiszta konyharuhával, és hagyjuk
így másnapig. Reggel vegyük le róla
a konyharuhát, és
tegyük 14-18 napra a kamrába.
Fogyasszuk napi
rendszerességgel,
akárcsak a savanyúságot.
Nem
kell túlzásba vinni
a fogyasztását, csupán 5-6 karikát együnk
meg belőle minden nap. Nem kell meg-

ijedni, ha rózsaszínesre vált a gyömbér,
ez csak annak a jele, hogy nagyon friss

Így készül az isteni orgonaszörp!
Az orgonaillattal nem lehet betelni! Kár hogy csak pár
hétig élvezhetjük! De ha szörpöt készítünk belőle, akár
egy egész évre megőrizhetjük!
Hozzávalók:
kb 1 liternyi orgonavirág, csak a lila
vagy fehér virágocskák, mindenféle zöld
rész nélkül
1 liter víz
50 dkg cukor, fehérrel szebb színe lesz,
de nádcukorral is finom
1 tk citromsav
2 citrom leve

részre vágni. A virágot csipkedjük
le a szárról, úgy tegyük a szirupba.
Közben párszor
keverjük át alaposan. A harmadik
napon szűrjük le és
töltsük üvegekbe.

Elkészítés:
Az orgonavirágokat csipkedjük le a
száráról és egy órára áztassuk be hideg
vízbe, hogy véletlenül se legyenek benne bogarak.
A cukrot a vízzel felforraljuk, belekeverünk a citromsavat, majd lehűtjük. A
frissen szedett virágot és 2 citrom levét,
héját belekeverjük és két napig áztatjuk.
A citromot nem kell kicsavarni, elég négy

Ez a recept minden ehető virággal
működik, amelyikhez illik a citrom
íze - pl. akác, ibolya, bodza, stb.
Nem csakl a lila orgonát használhatunk, fehér orgonából is készíthető
szörp. Sőt! A fehér orgonának a sokkal
erősebbek az íz- és illatanyagai, de nem

43

festi meg a szörpöt, így a színe kissé sárgás lesz.
TIPP: érdemes először kipróbálni egy
kisebb mennyiséget: 1 dl virág- 1 dl víz –
10dkg cukor + kevés citromlé.

Környezetünk

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

A gyermekek vannak leginkább
veszélyben

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

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

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

Bio-logikus

Feldolgozott bioélelmiszerek –
nem csalás és nem ámítás
Van egy korszakalkotó ötletünk!
Mi lenne, ha a bolti lekvár zamatát is a gyümölcs adná? Ha a „menzás leves” is a zöldségektől és a fűszerektől, a hústól lenne ízletes? Ha a tömör kenyértésztát élesztőgombák alakítanák jó ízű pékáruvá, vegyszerek helyett? Ráadásul
mindez bio alapanyagokból? Lehetséges! Olvassuk el egyszer egy élelmiszer összetételét. Mennyi készült kizárólag
természetes alapanyagokból? Hányban van tartósítószer, ízfokozó, természetazonos aroma?
A csomagolatlan élelmiszerek
összetétele további talány. Például mi van a kifliben, a kenyerekben? Az élelmiszergyártás
során előszeretettel alkalmaznak
adalékanyagokat. Ezek többsége
érzékszerveink átverése céljából
kerül a termékekbe. Így gyenge
minőségű, ízetlen alapanyagból
varázsolhatnak tetszetős, erőteljes
ízű, sokáig tárolható árut, amivel
a gyanútlan fogyasztókat etetik.
Ahogyan a mezőgazdaságban is
az élelmiszeriparban is megjelent
a tömegtermelés, mellyel elérhetővé tettek nagyon sok terméket,
alacsony áron. Ezzel nincs is semmi baj, csak átestünk a ló másik oldalára. Az olcsóbb, kevésbé minőségi élelmiszerekből többet vásárolunk, majd az
ételek nagy része a kukában landol. Nem
lenne jobb ehelyett kevesebb, de minőségi élelmiszert vásárolni, amit nem dobunk
ki a kukába? Sokunk vágyik a hagyományos, régi, eredeti ízekre. Az adalékanyag-,
tartósítószer-, mesterséges aroma- és színezékmentes termékekre. Erre ad lehetőséget, ha bioélelmiszert vásárolunk, ahol
csak természetes, régóta kockázat nélkül
használt tartósítási módokat és alapanyagokat, adalékanyagokat használhatnak fel.
A biotermékeknek nem csak a megtermelése történik bio módon, de a feldolgozás
során is be kell tartani a jogszabályokat,
amelyek a biotermékekre vonatkoznak.

Élelmiszerek mesterséges
tartósítószerek, ízfokozók és
egyéb vegyi anyagok nélkül

A feldolgozott biotermékek legalább
95%-ban bioalapanyagokból készülnek.
De nem elég, ha csak bioalapanyagokból

marad utána radioaktív az élelmiszer, és nincs nagy hőhatás.
Azonban nagy valószínűséggel
roncsolja, illetve átalakítja az
élelmiszer molekuláit. Ez a tartósítási mód életpusztító, azaz
nem BIO.

készül, a feldolgozás során is számos
előírást kell betartani, melyet a tanúsító
szervezet ellenőrei vizsgálnak. Az ízeket,
illatokat az alapanyagok szolgáltatják,
nem az élelmiszervegyészet remekei. A
tartósítás jellemzően hőkezeléssel, esetleg vízelvonással (aszalással, szárítással)
történik. Van vagy félszáz olyan jól ismert
adalékanyag, amely biotermékek előállításához is engedélyezett. Ilyen például
az agar, a pektin, a citromsav, a borkősav. Ezek között nincsenek mesterséges
aromaanyagok és a közismert ízfokozó, a
nátrium-glutamát sem engedélyezett.

Csak a minősített biotermékekről tudhatjuk biztosan, hogy
minden az előírásoknak megfelelően történt a termesztés és a
feldolgozás során. Ne higgyünk
a piacon Minősítő Tanúsítvány
nélkül „bioterméket” árusítóknak, ahogyan annak sem, hogy a
„vegyszermentesnek” kiírt zöldség valóban nem látott kemikáliákat. Ha bizonytalanok vagyunk, kérjük el
a Minősítő Tanúsítványt a gazdától, árustól! Bioterméknek, mivel jogszabályban
rögzített, csak azokat a termékeket hívhatjuk, amelyek az ellenőrzési rendszerben részt vettek és Minősítő Tanúsítványt
kaptak. Csomagolt termékeken keressük
az EU bio logót és a feliratot: ökológiai
gazdálkodásból származó termék.

„Ionágyú” használata tilos!

Biotermékek tartósítására nem használható ionizáló sugárzás sem, pedig
vegyszermentes eljárás. Egy radioaktív
kobalt izotóp felhasználásával nagy frekvenciás elektromágneses sugárral lőnek
az élelmiszerre. Nemcsak a romlást okozó
mikroorganizmusokat pusztítja el, hanem
a hagymafélék csírázását is gátolja. Nem
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Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
1/214-7005
www.facebook.com/
BiokulturaSzovetseg
biokultura@biokultura.org
www.biokultura.org
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ÉLŐ VÍZ a HÁZBAN és a KERTBEN is!
Nem csak a szervezetünk, a növényzet is meghálálja.

Az EREDETI VÍZ-REVITALIZÁLÓ feléleszti a vizet, visszaadja a valódi forrásvíz frissességét, oxigéndússágát. Méregtelenít és segíti a tápanyagok beépülését, mely nem csak az emberek és az állatok, hanem a növények szervezetére
is rendkívül jó hatással van. Mintha csak egy forrás eredne a házban. A víz állaga sokkal lágyabbá, természetesebbé válik, esővíz illata járja át a kertet.
A mellékelt képek egy Élő Vizet használó organikus családi gazdaságban készültek, ők csak teakomposztot használnak az
Élő Vizes öntözés mellett. Az eredmény
szemmel látható. A zöldségek sokkal
egészségesebbek lettek, terméshozamuk
megsokszorozódott, sokkal tovább eltarthatók és ízletesebbek. Immár Magyarországon is van organikus kertészet, mely
nagyon jó eredményeket tapasztal. Ennek
elsődleges visszajelzői a hosszú sorokban
álló vásárlók a standjuknál a biopiacon,
de a gazdaságában használt Eredeti VízRevitalizáló áldásos hatása könnyen ellenőrizhető. Az általuk termelt saláták és
más leveles zöldségek nagyon sokáig frissek és ropogósak maradnak, főleg akkor,
ha azokat mielőtt eltennénk a hűtőszekrénybe, egyszer még leöblítjük az Eredeti
Víz-Revitalizáló által kapott Élő Vízzel. Ezt
követően le kell csepegtetni, és úgy tenni
a hűtőbe.
Lehet az Ön kertjének növényzete is
dús és életerős, ha Elő Vizet alkalmaz. Korábbi cikkeinkben már tárgyaltuk a szervezetre gyakorolt jótékony hatásokat,
most a növényzet tekintetében tapasztalt
előnyöket fogjuk röviden ismertetni:
„...egy 70 literes kád, ami tele van egy 17
méter hosszú sorról leszedett babbal, mely
összesen 36 kg fölött termett! Soha sem
kaptam ilyen alkotást az előző években még
humusz teával sem. Csak azt akarom mondani, hogy a revitalizáló sokkal többet tett a
kertért, mint amit valaha lehetségesnek tartottam. Még eddig sosem volt több 10 kilónál a teljes 17 méteres soron!… Több mint 36
kg érett paradicsomot arattunk közel 11 palántáról, és van még legalább 30 darab, ami
még zöld, vagy éppen most válik pirossá....”
„... Termőföldet tettem a sóderes parkoló-területre… bevetettem fűmaggal.
Hatalmas csodálatomra... a fű felülmúlta
minden elvárásomat, mely részben az Eredeti Víz-Revitalizálónak köszönhető. Mivel

közel négy hónapon keresztül szárazság
volt, úgy gondolhatnánk, hogy a fű teljesen
kiszáradt, különösképpen a sóder alapon,
de tulajdonképpen mindenféle extra locsolás (2 hetente) nélkül is csak folyamatosan
növekszik...”
„...Létezik egy bizonyos növénytípus, a
Dracena Warneckeis, ami nagyon kényes…
levélhullásba kezd… Ezek a növények nem
bírják tovább egy hónapnál… Mindenesetre az Élő Víz-Rendszer használata során…
NEM mutatták levélhullásnak semmilyen
jelét... Úgy találtam, hogy az összes növény,
kb. 50 nagy edényben… friss volt, természetes új hajtásokkal...”
Az állatok is, nagy hasznát vehetik az
Élő Víznek. Előnyös számukra a víz kön�nyebb lenyelhetősége, ami segít nekik
az emésztési folyamatban, és a sejtekhez
való tápanyag eljutásában. Mindez mellett beindítja a méregtelenítést is, ami
jobb egészséget biztosíthat számukra
csakúgy, mint a növények számára is. Az
Élő Víz által szállított energia fontossággal
bír minden biológiai organizmus számára.
A REVITALIZÁLÓ SPIRÁLTÖLCSÉR az
Eredeti Víz-Revitalizáló egy alternatívá-
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ja. Bármilyen folyadékot ENERGETIZÁL,
BIOLÓGIAILAG AKTÍVÁ TESZ, és segíti a
méregtelenítést. A kristályalapú ENERGIA
ÁTALAKÍTÓK pedig az ELEKTROSZMOG
MENTES KÖRNYEZET kialakítását segítik.
MEGSZÜNTETIK a káros FÖLDSUGÁRZÁSOK, a VÍZEREK, az ELEKTROSZMOG, és
MINDEN más NEGATÍV ENERGIA nem kívánatos hatásait, melyek minden élő Szervezet tekintetében problémát jelenthetnek.
Használatuk által, főleg az Élő Vízzel történő együttes alkalmazás, jelentős mértékben segít egy negatív hatásoktól mentes
pozitív élettér kialakításában mind az emberek, állatok, mind a növények számára.
Éljünk egészségesen és építsünk fel egy
környezetbarát, egészséges élővilágot.
WWW.PORTHOLOGOS.HU
info@porthologos.hu
Porthologos Kft.
Tel.: 06 30 964 7333 (H-V: 10-18 óráig)
– Szívesen visszahívjuk!
Mintatermékek az alábbi címen elhelyezett bemutató standon megtekinthetők
és mindkét Élő Víz megkóstolható:
Gyógynövény és Biobolt
(1119 Bp. Etele út 32/C)
H, Cs: 9-18 óráig; K, Sze, P: 9-17 óráig;
Szo: 9-12 óráig

Növényápolás

Tavaszi teendők a gyep körül
A gondozott, egészséges pázsit biztosítja a kert alaphangulatát. A virágok, cserjék, fák színesítik, keretbe
foglalják a gyepet, kiemelik annak
szépségét, lelki és testi felüdülést
nyújtva a kert tulajdonosainak. A
gyep sok munkát igényel, de számtalan előnye is van: a gyeppel borított terület felszívja a csapadékot,
a párolgással nyáron hűti a levegőt,
kellemesebb mikroklímát biztosít.
Gondoljunk csak bele, hol kellemesebb mezítláb sétálni a nyári hőségben: az aszfalton vagy a füvön? A
szép gyep látványa oldja a stresszt,
és a napi munka után még jól is esik
kertészkedni.
Az első verőfényes tavaszi napokon szembesülhetünk a tél negatív hatásaival. A virágokat újraültethetjük, a gyepfelületet nem
cseréljük ki évente, de a felújítására mindenképpen szánjunk rá magunkat. A hideg szél,
jeges eső elgyengítik a vékony fűszálakat,
a hótakaró alatt nem jutnak oxigénhez, az
erőtlen növényeket könnyen megtámadják
a gombabetegségek. Ha jól megerősítjük a
gyepet, az erős, egészséges fűszálak kiheverik a tél ártalmait, és a gyomoknak is jobban
ellenállnak.
A fű egy évben mintegy 8-szor építi fel a
levélzetét, amihez sok energiára van szüksége. Ezért kell folyamatosan trágyázni a
gyepet. Ám nem elég a tápanyagot a gyepre
kijuttatni, biztosítani kell, hogy azt a növény
felvegye és hasznosítsa. Korábbi cikkünkben
már említettük, most ismét hangsúlyozzuk,
hogy a tápanyagot a növények bonyolult kémiai és fizikai folyamat során tudják felvenni
és beépíteni a szervezetükbe, amelyhez a
talajban élő mikroorganizmusok nélkülözhetetlenek. A szerves anyagok táplálják a
mikroorganizmusokat, melyek mozgásukkal, anyagcseréjükkel elvégzik a feladatukat.
A talaj gazdagabb, porhanyósabb lesz, a
növények gyökérzete megerősödik, a hos�szabb, sűrűbb gyökerek több táplálékot tudnak felvenni, és a végeredmény egészséges,
erős növényi állomány. A folyamat minden

növényre igaz, a gyepre a nagy tápanyagszükséglete miatt különösen igaz.
Tehát kezdjük a gyep tápanyagellátásával.
A kertbarátok nem szeretik műtrágyákkal elárasztani a kertjüket, ezért választják a DCM
termékeket. Ezek a természetes, nagyrészt
növényi alapú (kókusz, napraforgó, kakaóbab stb) részben állati termékek (csontliszt,
toll-liszt stb) BIO gazdálkodáshoz is használhatók. A tavaszi gyeptrágyák nagyobb
arányban tartalmaznak nitrogént, ami a
növekedéshez elengedhetetlen, de a káliumra és foszforra és egyéb nyomelemekre
is szükség van. A Tavaszi indító gyeptrágya, a
Vital Green a tavaszi tápanyagszükségletet
fedezi. A 2-3 hónap hatástartamú gyeptrágyák folyamatosan, gyengéden fejtik ki hatásukat a túladagolás veszélye nélkül. Nyáron
a kiegyenlített Bio gyeptáp javasolt, amikor
a növekedés még kívánatos, de szükséges a
sejtfalak erősítése is a nyári hőség elviselése
érdekében. Téli felkészítésre a Stresszkezelő
vagy a Grass Care az ideális választás, amikor
a sejtfalak erősítése a cél.
Ha a gyep túlságosan kiritkult, felülvetésre
lehet szükség. Ha csak sűríteni szeretnénk a
gyepet, a meglévő gyepre szórjuk a magot. A
felülvetésnél a magok egy része a már meglévő fűszálakon elakad, nem jut a talajba, ezért
célszerű ugyanazzal a mennyiségű fűmaggal
számolnunk, amennyi az újonnan telepítendő gyephez szükséges (30-50 gr/m2). Ha új
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telepítést szeretnénk, ne feledkezzünk meg
ott sem a trágyázásról. A DCM Gyeptrágya
telepítéshez tartalmazza mindazt a tápanyagot, amihez a frissen vetett fűnek szüksége
lehet. Ha nem vagyunk elégedettek a talajjal,
túl tömör, esetleg korábban építési terület
volt, dolgozzunk a felső talajrétegbe talajjavítót (komposzt, Antagon).
Felülvetéshez, telepítéshez a Johnsons
fűmagok széles választékát találja web áruházunkban, ill. a DCM termékeket árusító
áruházakban, webshopokban.
A virágokról se feledkezzünk el! A DCM
hobby kiszerelésben kínál muskátli,
rózsa, hortenzia, rododendron, fenyő,
gyümölcs és fűszernövény tápot. Ezek a
termékek praktikus, visszazárható tasakban
kaphatók. Ültetéskor a cserép vagy a talaj
földjébe keverjük, később a növény köré
szórjuk, és jól megöntözzük. A többit bízzuk
a természetre.
Ne feledje, a növény meghálálja a gondoskodást!
Körmendy Klára

Gramen Kft.
www.gramen.hu
Kövessen a Facebookon is!
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Egészség

A K2-vitamin ereinket is segíti
Merjünk szedni kalciumot? Csontjainknak jó, de ereinkben lerakódva nagy bajokat okozhat! Ismert, hogy a D3-vitamin fontos az oszteoporózis ellen, a csontok erősítésében, a kalcium bevitelében. Segíti az emésztőrendszerből a
kalcium felszívódását a vérbe. Sajnálatos azonban, hogy a csontépítő hatás csak részleges, miközben az erek meszesedése a bevitt kalcium mennyiségével fokozódik. Ezért nagyon jelentős az a felismerés, hogy egy másik vitamin,
a K2-vitamin (leghatékonyabban az MK-7 forma) a D3-vitamin által támogatott és felszívódott kalciumot segíti az
erekből a csontok felé irányítani.

A természetes eredetű
K2-vitamin (MK-7)
A közelmúlt tudományos eredménye
a K-vitamin család tagjainak megismerése. A legkisebb szerkezetű K1-vitamin
zöld növényi levelek fogyasztásával jut
szervezetünkbe, ahol a vastagbél baktériumai alakítják K2-vitaminná, ami ténylegesen hatásos.
A természetes eredetű, transz szerkezetű K2-vitamint (menakinon-7, MK-7)
nattóból, erjesztett szójából készítik.
Egy 2007-es tanulmány szerint a K2-vi-

tamin rendszeres bevitele mintegy 80%kal csökkenti a medence- és egyéb csonttörések rizikóját.
A napi K2-vitamin bevitelre korábban
45 mikrogrammot ajánlottak, jelenleg
napi 100 mikrogramm a javasolt. A kalcium-felszívódás és –beépülés elősegítésének eredményeként a kalciumbevitelt
a folyamatban lévő kutatások szerint
alacsonyabb mennyiségre is mérsékelni
lehet.
Az OGYÉI ajánlása szerint napi étrendünk közel elegendő, 800 mg kalciumot
biztosít.
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A K2-vitamin hatása
a szív és az erek egészségére
Az erek meszesedésére rizikófaktor a
K2-vitamin hiánya. A több ezer személyen
Rotterdamban végzett hét éves vizsgálat azt
mutatta, hogy a rendszeres K2-vitamin-bevitel 52%-kal csökkentette az aorta meszesedését és mintegy 60%-kal a szívproblémákból eredő halálozások számát. Állatkísérletek
legújabb eredményei pedig azt is mutatják,
hogy a K2-vitamin képes az erekben lerakódott meszet, plakkot mobilizálni, miáltal az
ereket tisztítani tartós bevitele esetén.

