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Aktuális

Új védjegy garantálja a magyar Újabb dízelbotrány
élelmiszerek GMO-mentességét
A belső vizsgálaton a károsanyag-kibocsátást szabályÚj védjegyet vezet be a Földművelésügyi Minisztérium
(FM) a géntechnológiai módosításoktól (GMO) mentes
magyar élelmiszerekét.
A védjegy, amelynek alapmotívuma matyó hímzéses minta, az egészséges, jó minőségű, természetes,
GMO-mentes élelmiszereket jelöli. A
védjegy tulajdonosa az FM, amely a
tanúsítással a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Nébih) szervezetét,
az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum
Nonprofit Kft.-t bízta meg.
A tanúsítvány igényléséről a vállalkozások és kistermelők az
Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. honlapján
kaphatnak információt. A védjegy megszerzéséhez mellékelni
kell a termékek leírását, illetve a felhasznált GMO-mentes alapanyagok nyomonkövethetőségét. A GMO-mentes védjegy az
első olyan tanúsítvány Magyarországon, amely hiteles, állami
garanciát nyújtó termékbiztonságot jelent.
A védjegy elsősorban a magyar vásárlók tájékoztatását szolgálja, azonban ez nem zárja ki azt, hogy a vállalkozások a külföldi
értékesítéskor használják, népszerűsítve ezzel a magyar, jó minőségű, GMO-mentes élelmiszereket.

talanul befolyásoló szoftveres megoldást találtak A6-os
és A7-es típusú luxusautóknál, amelyekbe Euro-6 besorolású, hathengeres, Gen2 evo jelzésű dízelmotort építettek be.

A vizsgálati eredményről tájékoztatták a német közúti közlekedési hatóságot (KBA) és a típusengedélyt kiadó luxemburgi hatóságot. A szabálytalanul működő motorvezérlő rendszerrel szerelt
új gyártmányokat egyelőre nem szállítják ki, hanem a felügyeleti
szervekkel együttműködésben kidolgoznak egy frissítést a szoftverre. A megrendelőket értékesítik.
Az ügy előreláthatólag világszerte 60 ezer autót érint - áll a német autógyártó közleményében.
A KBA már több mint 150 ezer Audi visszahívását rendelte el a
károsanyag-kibocsátást szabálytalanul befolyásoló megoldások
miatt a VW dízelbotrányának kezdete óta, több tízezer kocsit pedig a gyártó önként hívott vissza szervizre.
A botrány 2015 szeptemberében kezdődött, amikor az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) megvádolta a
VW-t, hogy olyan szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű jármű
kipufogógáz-tisztító berendezésébe, amely érzékeli a mérés körülményeit. Az autó így a teszteken a valóságos nitrogén-oxidkibocsátás töredékét produkálja, vagyis csal a vizsgán. A VW
elismerte a csalást. Az ügy világszerte a VW mintegy 11 millió
gépjárművét érinti, ezek közül 8,5 milliót az EU-ban adtak el.
A VW a világ legnagyobb gépjárműgyártója, tavaly 10,74 millió
gépjárművet értékesített, ami 4,3 százalékos növekedés az egy
évvel korábbihoz képest. A csoporthoz tartozik a névadó Volkswagen és az Audi mellett a Skoda, a Seat, a Bentley, a Bugatti, a
Lamborghini és a Porsche autómárka, valamint a Ducati sportmotorkerékpár, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania
és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja.
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Több mint 4,5 fokkal
volt melegebb
az idei április
Sok helyen több évtizedes melegrekordok dőltek meg; 1901 óta ez volt
a legmelegebb április az Országos
Meteorológiai Szolgálat által közzétett elemzésében.

A januári tavasz és a márciusi tél után áprilisban beköszöntött a nyár. Az idei április
azért is tűnik különösen melegnek, mert az
enyhe január után a február és a március az
átlagosnál lényegesen hidegebb volt, és
nagyon gyorsan jött a felmelegedés - írták,
megjegyezve: a növények fejlődése robbanásszerűen indult meg.
Az április havi középhőmérséklet országos átlagban több mint 15,6 fok volt. Ez
az 1981-2010-es sokévi átlagnál mintegy
4,6 fokkal magasabb. A havi maximumhőmérséklet pedig több mint 5 fokkal haladta
meg a sokéves átlagot. A hónap során csupán egy rövid időszakban süllyedt az átlag
alá a középhőmérséklet, április 1-jén és
2-án. Országos átlagban április 29-én volt
a legmelegebb, a középhőmérséklet ekkor
21,4 fok volt.
Kiemelték továbbá, hogy áprilisban mintegy 15 hőmérsékleti melegrekord dőlt meg.
Április 12-én például megdőlt az országos
és a budapesti melegrekord is: Pakson 27,8
fokot, Újpesten 26,9 fokot mértek. Április
29-én is új országos melegrekord született,
ekkor tizennyolc mérőállomáson is meghaladta a napi maximumhőmérséklet az
addigi rekordot. A legmagasabb értéket
Kelebián és Sátorhelyen regisztrálták, ahol
31,4 fokig melegedett fel a levegő.
Az 1901-től kezdődő éghajlati idősor szerint az áprilisi hőmérsékletváltozás 2018-ig
országos átlagban csaknem 2 fok volt, de
1981-től számítva 2,6 fokos melegedést jelent - áll az elemzésben.

Nem várható a Föld mágneses
pólusváltása egy kutatás szerint
Egy földtörténeti elemzés szerint nem várható a Föld mágneses pólusváltása annak ellenére, hogy számos kutató ennek jeleként értelmezi a dél-atlanti anomáliát.
A Föld mágneses mezeje védi a bolygón lévő életet a világűrből érkező halálos sugárzással, különösen a napszél
elektromosan töltött részecskéivel szemben. Ez a védőpajzs azonban nem stabil:
a mágneses mező globális ereje a feljegyzések 1840-es kezdete óta mintegy 5 százalékkal csökkent évszázadonként.
Azóta az Atlanti-óceán déli része felett
egy gyenge zóna képződött, amelyben
megnövekedett sugárzási aktivitás figyelhető meg. A kutatók ezt a jelenséget „dél-atlanti anomáliaként” jegyzik, és arról vitáznak,
hogy vajon ez a mágneses pólusváltás előjele-e.
Maxwell Brown és Monika Korte, a potsdami Német Geológiai Kutatóközpont munkatársai és kollégái a PNAS tudományos lapban bemutatott kutatásaikkal véget vetnek a spekulációknak: földtörténeti elemzésük eredményei ellentmondanak a várható pólusváltás
elméletének.
Ezek szerint az elmúlt 50 ezer évben legalább kétszer lépett fel hasonló anomália az Atlanti-óceán déli része felett, de a mágneses mező mégis újra megerősödött, nem történt
pólusváltás.
A rövid ideig tartó, tényleges pólusváltás fázisai lényegesen eltérő mintázatot követtek.
Földtörténeti szempontból a pólusváltás nem ritka jelenség, átlagosan minden 250 ezer
évben megfordul a Föld mágneses mezeje. Az utolsó tartós pólusváltás 780 ezer éve következett be, és gyorsan, legfeljebb egy évszázad alatt végbement. Ez alapján és a növekvő
dél-atlanti anomália alapján a kutatók az elmúlt években újra és újra arra figyelmeztettek,
hogy egy újabb pólusváltás várható a következő évtizedekben.
Bár egy ilyen eseményt mindig hosszú stabil szakaszok követnek, a folyamathoz alacsony
mágneses erő társul, tehát ilyenkor a Föld nagyobb dózisban van kitéve a kozmikus és a
Napból érkező sugárzásnak. A kutatók ezért egy esetleges pólusváltáskor nemcsak a kommunikációs technológia zavarára, hanem a rákos megbetegedések számának nagy mértékű
növekedésére is számítanak.
Egyes paleontológusok szerint több, egymást követő pólusváltás az élőlények tömeges
pusztulását és azt követően a kambriumi fajrobbanást váltotta ki 550 millió évvel ezelőtt.
Kambriumi fajrobbanásnak hívja a tudomány azt a jelenséget, amikor a tengerek élővilága hirtelen sokszínű és népes lett. Az állatok több nagy csoportja ekkor jelent meg először
a Földön.
Kutatásuk során Korte és kollégái a Föld mágneses mezejének változásait rekonstruálták
az 50-30 ezer évvel ezelőtti időszakban. Ehhez mágneses ásványokat tartalmazó mélyfuratokból és vulkáni kőzetekből származó adatokat használtak fel, melyek információval szolgáltak a kialakulásukkor jellemző mágneses erősségről.
Eredményeik szerint 46 ezer és 49 ezer évvel ezelőtt a Föld mágneses mezejében az Atlanti-óceán déli része felett hasonló gyenge zónák alakultak ki, mint most, de mindkét esetben
eltűnt egy idő után az anomália. 41 ezer évvel ezelőtt azonban egy csupán néhány évszázadig tartó váltás következett be, amely ezért csak mágneses kitérésnek számít.
A mágneses kitérés az a jelenség, amikor a mágneses mező közel kerül a pólusváltáshoz,
de visszaáll eredeti állapotába.
„Az elmúlt 50 ezer évre tekintve arra a következtetésre jutottunk, hogy a ma tapasztalható
dél-atlanti anomália nem egy pólusváltás kezdetét jelenti” - idézi Kortét a der Standard című
német lap.
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Hasznos

Négy akupresszúrás pont a gyakori fájdalmak enyhítésére
Az akupresszúra az ókori Kínából eredő, több ezer éves orvoslási módszer. A lényege, hogy testünkön léteznek olyan pontok,
amelyekre nyomást gyakorolva enyhíthetők bizonyos fájdalmak. Ezek a pontok energetikai szempontból kapcsolatban állnak
az egész testtel.
Az alábbi a négy akupresszúrás pont a leggyakoribb fájdalmakra nyújthat gyors megoldást. Mindenképp próbáljuk ki ezeket,
mielőtt a gyógyszerekhez fordulunk!
Mivel nyomjuk meg a pontokat? Egyszerűen a hüvelykujjunk-

kal! Az időtartam 2-5 perc legyen, naponta háromszor is megismételhetjük. Ennél többször viszont nem javasolja a kínai
gyógyászat az akupresszúrás pontok ingerlését, mert az a test
energetikai hálójában zavart okozhat!

A „GB20” vagy Feng Chi néven ismert pont a tarkónk fölött
helyezkedik el. Stimulálásával megszűnhet a fejfájás, migrén,
fáradtság miatti homályos látás, maga a fáradtság és az influenza kezdeti tünetei. Célszerű hüvelykujjal végezni a pontok
stimulálását.

Az „LV3”, más néven Tai Chong az a pont, amit stressz, alsó
deréktáji fájdalom, lumbágó, magas vérnyomás, menstruációs
görcsök, álmatlanság és szorongás esetén érdemes „elővenni”. A
nagylábujj és a második lábujj csontja közötti területen található.
A nyomás legyen enyhe és körkörös mozdulatotis vihetünk bele,
mivel azon a területen elég vékonyka csontjaink vannak.

Az „ST36” pont elnevezése kínaiul Zu San Li. A gyomorral
kapcsolatos gondokra adhat gyógyírt, úgymint gyomorfájás,
emésztési zavarok, hányinger, hányás, bélproblémák. Ez a pont
aktiválja az immunrendszert is, ezért érdemes stimulálni járványos időszakban.
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Az „L14”-es, vagyis a Hoku pont segít a stressz tüneteinek enyhítésében, de olyan esetekben is hatással lehet, mint a fogfájás,
fejfájás, arcüregi fájdalmak. Fejfájás esetén lehet a nyomkodása
hosszabb is, mint öt perc, egészen a fájdalom eltűnéséig.

Egészség
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Mézes
vodka
Mose Bábel szerette a mézes vodkát. Főleg az akácmézest. Bajtársai
elnézték neki, hiszen nemrég kapott
fejlövést. A vörös csillagos türkmén
harcosok is hibbantnak tartották,
mert hiszen Allah előtt még mézzel
is tréfli volt az alkohol; a hasis mégiscsak jobb – vélték. Ez annyira kézenfekvő, minthogy Mekka a szentváros és nem Moszkva.

Bábel egyébként már a háború előtt is hivatásos közlegény volt, mert kedvelte a sereget;
tehát nem túloztak a türkmén efendik… A
mézszerető katona betegállományban volt,
mikor karácsony tájt már itt tombolt a harc a
Német birodalom szívében; - alig egy kőhajtásnyira Balatontól. Többek közt a pápai ejtőernyősök is megpróbálták Fonyód-Marcali
vonalán fedezni a visszavonulást, de nagyon
sokan örökre itt maradtak anélkül, hogy fürödhettek volna Csisztapuszta gyógyvizében
és mocsétázhattak volna a gyógyiszapban
az álommá vált majdani unokáikkal. Igaz,
a gyógy-piócák már nem dolgoztak a fürdőben, mert egy szerelvény elvitte őket a
vagongyár teljes felszerelésével Vlagyivosztokba. Egyébként a férgeknek mindegy volt,
hogy kinek a vérét szívják. Még nem is sejtették szegények, hogy legtöbben mint idült
alkoholisták végzik.
Bábel december végén kapta a fejlövést,
amiért tápzsoldra írta a katonaorvos. A baleset úgy történt, hogy mikor a napi harc végén az utolsónak kilőtt lövedék is nyugodni
kívánt, éppen Mose fejében akart megpihenni. Pontosan akkor találta el a golyó, mikor
kihozták a finom feketekenyeret a lövészárokba. A véletlen úgy hozta, hogy pont egy
ezredmásodperccel azelőtt, mielőtt szegény
összeesett volna, egy hatalmas pofont kapott a Pável nevű motoros zászlóaljfutártól. A
szegény kurír nem is gondolta, hogy ilyen fergeteges hatása van a tenyerének. Mose elzu-

hant, mint egy véres zsák a lövészárok alján.
Két napig eszméletlenül feküdt a szakácsuk
sátrában, míg végre kinyitotta a szemét, és
elhaló hangon valami italért könyörgött.
Utólag már hiába derült ki, hogy a vodkás
demizsont nem is ő emelte ki az ordonánc
motorjának az oldalkocsijából; - de mit segít
már ilyenkor Pável nyilvános önkritikája?
Lassanként, miután Mose a bajtársai segítségével újra megtanulta a nevét, annyira
kitört rajta a méz utáni vágy, hogy már csak
szükségből fanyalodott az ízetlen vodkára.
A szerencsétlennél egyre súlyosabbá vált ez
a függőség. Egy hónapra le is csukták, mert
egy bödön mézért odaadta a kocsmárosnak
Kuprin százados arany zsebóráját. Amit persze még melegében ellopott tőle Igor géppuskás. De nála sem ketyegett sokáig, mert
másnap hősi halált halt. Azóta az a finom óra
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a szanitéc legféltettebb kincse.
Már jól benn jártak az évszázad negyvenhatodik esztendejében. Bábel ezrede már
Sármellék alatt állomásozott, mert valahol
az irodában elhányódott a hazamenetelre
szóló ukáz. Augusztusban váratlanul megjelent az új forint, és avval együtt szintén váratlanul Nabokov őrmester is. Itt a laktanyában
nem tudták a katonák, hogy az altiszt majdnem életével fizetett a szerencsétlen neve
miatt. Dacára, hogy mint méhész, elismert
szakértője volt a szovjet méhek munkásosztályának; - még jó, hogy nem a lepkéket
tanulmányozta, mint a névrokona, a nyugati orosz származású író, aki akkor elismert
nemzetközi szakértője volt a pillangóknak.
Arról a Nabokovról még senki sem sejtette,
hogy vagy tíz év múlva írni is fog valami Lolita nevűről, aki még kiskorú volt. Az a derék

Novella
irodalmár nem is tudta, hogy akaratán kívül
majdnem Szibériába küldi ezt a derék szovjet harcost. Úgyis ült már ott vagy négyezer
Nabokov.
Az őrmester Székesfehérvárott szerencsésen tisztázta magát, mert bizonyítottan
semmiféle kapcsolata nincs a könyvekkel,
és a rovarokat sem ismeri, kivéve azt a százmilliót, akik a laktanyában tartózkodnak. De
azok állandóan, s nem ideiglenesen, mint a
katonák.
A jóakaratú tábornoka először elhozta az
őrmestert Keszthelyre, hogy ne legyen szem
előtt, majd innen is továbbrejtette egy sármelléki laktanyába.
Nabokov első ténykedése az volt, hogy a
kantinból jövet elkapott egy falon átmászó
katonát. Megállította és kipakoltatta a zsebében dudorodó üvegeket. Mikor kiderült,
hogy nem törkölyt hozott be kincstári pufajkáért, hanem csak mézet rejtett a két befőttesüveg, akkor Nabokov, zárka helyett megveregette a megszeppent katona dísztelen
vállapját. A harcos zsoldkönyvéből kiolvasta,
hogy a legény a Bábel névre hallgat. Ez valahogy ismerősnek tűnt neki; úgy emlékezett,
hogy egy ilyen nevű alakot kivégeztek mostanság lólopás és hazaárulás miatt. Nem kérdezősködött, mert tanult a maga esetéből.
Valamifajta rokonérzésből, rögtön kinevezte
Mosét a kantinban lógó faliújság főszerkesztőjének. Nabokov nem hiába volt kultúrtiszt;
rögtön kiszúrta, hogy ez a katona biztos ismeri a kisbetűket is.
Az őrmester mint méhész, pártfogásba
vette a mézbeteget. Gyakran bejárták a Kis
Balatont és a Nagybereki mezőket, akácosokat. Az ilyen utak alkalmával Mose közelebbről is megismerte a csodálatos méh- és
darázsfaunát. Néha mozdulatlan, órák hos�szat figyelte némán a napozó óriás kürtös darazsat és a lopakodó lopódarazsat. Nagyon
boldog volt, mikor hébe-hóba falusi bundásméhet is látott. Mose néha-néha vásárolt is a
méhészektől tiszta akácmézet, de az is igaz,
hogy öt forintot is elkértek egy kilóért.
Nabokov tanítgatta kedvenc katonáját,
hogy hol is legeltetik a méhészek a munkásaikat, ha csak tiszta akácmézet szeretnének
begyűjtetni, vagy ha netán erdei virágmézet
is kívánnak pergetni. Sőt, az őrmester elvitte
Mosét arra a terepre is, ahol az igazi hungaricum számba menő, vaddohány-virágméznek való terem. – Ezt a helyet egy ottani
szakember ingyen megmutatta az orosz kollegájának.
Emléknek csupáncsak egy téli zubbonyt
és egy pár csizmát kért.

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
Egyébként a szerkesztői munka nem volt
nehéz, amivel Bábelt megbízta. Leginkább
csak a gombostűvel kellett feltűzni a szebbnél szebb nagyméretű képeket, amikkel a
kultúrtiszt ellátta. Ezeken Sztálin elvtárs volt
látható, amint éppen elmélyülten Leninnel
beszélget, vagy éppen a néphez szónokol.
Ott persze magától értetődik, hogy a büszke
anyák a csecsemőket magasba emelve mutogatják neki, mintha mondanák, hogy:
– Látod elvtárs, a tanításod szerint alkottuk. – Meg hogy:
– Ugye milyen szépre sikerültek?
Persze, ezeket, az extra-pufók babákat,
vagy negyven versztáról is begyűjtötték a
propagandaosztály emberei; szép mai szóval mondva: a fotoshootingra. A képeken
még a csecsszopókon is gyönyörű pionírnyakkendő vöröslött, és olyan élethű volt az
egész, hogy csak éppen azért nem lobogott
az anyák haja és a csecsemők piros kendője,
mert a legénységi kantinban sose volt huzat.
De a katonáknak mégis az a kép tetszett legjobban, ahol Sztálin elvtárs éppen íróasztala
sarkára tolva a Donyeci Vízerőmű tervezését
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pihenés kedvéért az áhítattal hallgató Hacsaturjánt oktatja a zeneszerzés fortélyaira.
Miközben persze az örmény komponista
könnyes szemmel csüng a nagy Tanító ajkán.
Később Nabokov feltetetett Rákosiról is
egy angolbélyeg méretű képet. Mose akkor
tudta meg, hogy ez a kis kövér kopasz nem
is német, hanem Magyarország tanítója és
vezére, és az országot is így hívják, ahol most
éppen ideiglenesen állomásoznak. Ezen
később az egész körlet roppantul meglepődött, mikor Mose elújságolta nekik.
Nabokov a maga módján egyengette az
édes torkú katonája karrierjét. Mose még új
embernek számított a posztján, de már az
őrmester nyilvános dicséretben részesítette
a szerkesztőjét, mint élenjáró faliújság felelőst; s jutalomból pedig átnyújtott neki tíz
forintot. A katonákat ette az irigység, hiszen
ezért a pénzért már egy sajtár igazi lőrét is
lehetett kapni az ottani őstermelőktől. Mivel
ilyen kitüntetés még nem volt a Vörös hadseregben, ezért Bábel mihelyt csöpögő testtel
kimászott a legénységi uszodából, Nabokov
sorakozót vezényelt, s a szerkesztője mellére

Novella

tűzte a „Vörös Hadsereg kiváló vízímentője”
jelvényt. De Mose bírta a fájdalmat, mint egy
igazi szovjet-indián. Fel se szisszent; csak akkor könnyebbült meg, mikor öltözéskor áttűzhette bőréről a zubbonyára a kitüntetést.
Az őrmesterétől ráadásul kapott még egy
írást is, amivel már egyedül is becserkészhette a Kis Balaton vidékét, és ismeretséget kötött a helyi természetbúvárokkal. Különösen
a zalavári Rónás Bubival barátkozott, aki egy
vidám fickó volt, és közkedvelt madárfestő.
Gyakran átjárt éjjelenként a déli országhatáron az árukészletét felújítani. Tényleg nem
vált hátrányára, hogy úgy vágott az esze,
mint egy szamuráj kard. Mose, félig-meddig
meg is bízott Rónásban mert rokona volt a
kocsmárosnak, akitől a század a feketén vágott disznót szokta venni. Ezért természetesen nála cserélte be a szanitéc értékes arany
zsebóráját is, húsz deka törtaranyért. Idővel
már csak Bubitól vásárolták a körletüknek
szükséges bort, pálinkát, miegymást. Mikor
a forint már biztos pénznek számított, Mose
már csak az újpénzben fogadta el a kincstári
holmik ellenértékét; – még jól fog jönni neki
rubel helyett.
Egyébként már megjött a parancs, hogy

nemsokára lecserélik őket egy belevaló baskíriai ezredre. Zsoldfizetés majd még itt lesz,
hogy vehessenek valami helyi emléket babájuknak.
Mose még régen megígérte Bubinak,
hogy szerez neki egy vadonatúj dandártábornoki prémkabátot, amit húsz darab sarki
rókából varrtak; – történészek szerint ilyet
viselt Kutuzov herceg is, a boronyinói ütközet előestéjén. De sajnos a csomag valahogy
elkallódott a postán.
Bubi nagylelkűen nem kérte vissza az előleget, mert mesésen keresett amúgy is.
Este a kantinban váratlanul közölték, hogy
megjött a hazamenő parancs és másnap
elkezdik a bevagonírozást. Ezért mindenfajta kimenőt letiltottak. Nagy volt az öröm és
visszhangzott a hurrá, mint mikor a tábornok
lova trappol a szemlén, hátán a gazdájával. És
hajnalig folyt a vodka…
Kora reggel harsány riadó sorakoztatta a
legénységet. A lassabbakat a táborcsendőrök gumibotja kérlelte szaporább tempóra.
Futótűzként terjedt el a sorok között, hogy
az éjjel feltörték az ezredkasszát és elvitték a
kifizetésre váró zsoldot. Sőt a tábornok zacskóját is, amiben az öreg a gyémántjait tárol-
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ta, amit a háború alatt gyűjtött fáradságos
szorgalommal. Ő ugyanis konzervatív ember
volt; nem bízott a bankóban. Na meg a gyémánt kis helyen is elfér.
A létszámolvasásnál rögvest kiderült, hogy
csak egy katona hiányzik. Mose Bábel. Betolták a vonatszerelvényt, és elkezdődött a
berakódás. Közben a szovjet katonai hatóságok a magyar szervekkel karöltve, országos
körözést rendeltek el, és lezárták a határokat.
Eredmény nélkül. A szerkesztőt mintha föld
nyelte volna. Az ezred főtisztjeit megbilincselték és különrepülővel Moszkvába szállították. – Egyelőre...
Csak évek után derült fény a rejtélyre.
Mose már régen eldöntötte, hogy nem
megy haza. Tudta, hogy ehhez tőke kell, de
nem idegeskedett; - legfeljebb majd felveszi a neki járó obsitját a pénztárból. Annyit,
amennyi szerinte neki jár. Mikor váratlanul
kihirdették az indulási parancsot, a képszerkesztő higgadt maradt. - Tudta mit kell tennie. Gondolatban már ezerszer végigpróbálta. A páncélszekrény kulcsmásolata már egy
hónapja a zsebében volt. Szerencséjére a
fegyvermester falubelije volt, és irtózatosan
berúgott a rovarirtóval ízesített vodkától,
amit a születésnapjára vitt neki a műhelyébe. Mose gyorsan dolgozott. Értett hozzá.
Mikor beosont az irodába és kinyitotta a
páncélszekrényt, kellemesen meglepődött a
bőrzacskón, amiben a gyémántok szorongtak. Úgy vélte, hogy ez nagyon szép emlék a
katonaidejéből. – Na meg egy megye is Dáriusként élhetne belőle haláláig.
Átmászott a laktanyakerítésen, s egy óra
múlva már Rónás Bubi civilbe öltöztette és
nekiindultak a csempészúton a déli határ
felé. Bubi szívesen tette, mert egy szakajtóra
való bankót kapott érte.
Epilógus:
Egy évre rá, Izmirben egy új szálloda büszkélkedett a parti sétánysoron. A megnyitón
a polgármester tartott beszédet az előkelő
vendégkoszorú előtt. Mose Bábel szerényen
hallgatta apósa magasztaló szavait a mellette álló Nabokov barátjával, a „törökmézgyár”
tulajdonosával.
A volt őrmester ugyanis még élni akart, s
ezért már hamarabb megérkezett; – vadászgéppel. Nem csoda; Sármellékről csak olyan
indul… Meg aztán szép pénzt is kapott a
gépért.
Egy arra osonó pincér tálcájáról Mose levett egy párás kristálypoharat és élvezettel
belekortyolt a dohánymézes vodkába és
barátjára mosolygott. Talán a faliújság jutott
eszébe…
Kisslaki László

Ajánló
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Lásson tisztán a Vista Clear segítségével!
Kedves Olvasóink! Az előző számban már megismerkedhettek vállalatunkkal, a Diochi Hungary Kft-vel.
Ebben a cikkben a Vista Clear (Tiszta
látás) étrend-kiegészítő termékünket szeretnénk kicsit bemutatni.

Számos civilizációs betegség mutatkozik meg a látás romlásában. Sokszor az
idősebb korosztály tagjai jobban látnak,
mint a fiatalok. A számítógépek, TV és
okostelefonok képernyője tehető leginkább felelőssé, mivel az emberi szemet
háromdimenziós látásra tervezték, nem
kétdimenziós monitorok bámulására.
Ez oda vezetett, hogy például Ázsiában
a gyerekek 70%-a már szemüveges és a
helyzet minden évben romlik. De ennek
nem kellene így lennie. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) alapján a látás-romlások több mint 80%-a megelőzhető vagy
gyógyítható. A látás minőségét négy nagy
kategóriába sorolják:
- normál látás,
- mérsékelt látáskárosodás (pl. rövidlátás),
- súlyos látáskárosodás (pl. szürkehályog),
- vakság.
Ami viszont ennél fontosabb, hogy mi
okozza ezeket a károsodásokat. A WHO
(2017) adatai alapján készítettünk egy
grafikont:

Amint a grafikonon is látható a cukorbetegség, zöldhályog és az időskor nem
tartoznak a fő problémákhoz. A kezeletlen
szürkehályog (25%) és a korrigálatlan fénytörési hibák (53%) befolyásolják leginkább
a látásromlást. Mit tehetünk ellenük?
Elsősorban ne üljünk annyit a képernyők
előtt, sétáljunk sokat a szabadban, hogy a
szemünk újra háromdimenziós képet lásson. Másodsorban hordjunk szemüveget,
ugyanis a fénytörési hibák legegyszerűbben lencsékkel korrigálhatók. De van egy
harmadik megoldás is, szedjünk olyan

gyógynövény alapú készítményt, mint
a Vista Clear. Ennek a kapszulás étrendkiegészítőnek az egyik legfontosabb
összetevője a fekete áfonya, amely támogatja a szem vérellátását, normális
működését, valamint segít megőrizni
a szem egészségét. A benne szereplő
citromfű és vadgesztenye kivonat segít fenntartani a kognitív funkciókat,
támogatja a mentális jólétet és segít
az érfalak erősítésében.

Mint ahogy már említettük, a látásromlások több mint 80%-a megelőzhető
vagy gyógyítható. A csehországi tapasz-
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talatok is ezt mutatják. Csak egy példa a
sok közül:
Z. Katalin, 64 éves nyugdíjas részt vett
az egyik ingyenes diagnosztikán, amelyet vállalatunk alapítója Vladimír Ďurina
tartott. Elmondta, hogy 2 hét múlva
meg fogják műteni a szemén kialakult
zöldhályogot. Az állapotfelmérés után a
Vista Clear termék használatát javasolták
a hölgynek, aki ugyan megvásárolta a terméket, de hogy ne fogyjon el olyan gyorsan, a minimális napi 2 kapszulát szedte
csak a javasolt 6 helyett.
Érdekességként egy szemészeti központ oldaláról, amely a zöldhályogot lézerrel műtené:
„A betegség pontos okát még nem ismerjük, bizonyított azonban, hogy az emelkedett szem belnyomásnak jelentős szerepe
van a betegség kialakulásában. … A szemnyomást a szemben található folyadék: a
csarnokvíz termelődése és elfolyása közötti
egyensúly alakítja ki. Amennyiben az elvezetés valamilyen akadályba ütközik, vagy
fokozódik a csarnokvíz termelődése, akkor
felborul az egyensúly, és megnő a nyomás.
A nyomásemelkedés okozza a látóideg károsodását, és ezzel a látás romlását.”
Eljött a műtét napja, az idős hölgy megjelent a klinikán, ahogy szokás elvégeztek
nála még egy utolsó gyors vizsgálatot és
aztán - hazaküldték. Ugyanis a két hét
alatt annyival javult a szem állapota,
hogy már nem volt szükség a műtétre. Milyen érdekes, hogy az orvosok nem
ismerik a betegség pontos okát, de azért
szívesen megműtenek. Szerintünk megéri először gyógynövényekhez nyúlni, és
csak a végső esetben műttetni.
Termékünk megrendelhető
webáruházunkban (www.diochi.hu),
vagy elérhetőségeink valamelyikén:

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

Kilenc aroma, ami messzire űzi a szúnyogokat
A meleg időben a legjobb a szabadban tölteni az estéket. Ennek viszont kellemetlen velejárója a szúnyoghadsereg, amely belőlünk akar jóllakni. Űzd el
őket az alábbi természetes trükkökkel!

1. Vanília
Keverj vanília aromát 1:10 arányban semleges illatú babakrémhez és kend be vele a
fedetlen testrészeket. Az aromát vízzel is hígíthatod és permet formájában viheted fel a
bőrödre.
2. Ánizs-, szegfűszeg-olaj
Akár hígítva alkalmazod a bőrödre (10 csepp egy pohár vízben), akár a tábortűzbe
csepegtetve párologtatod, a felsorolt olajok (és még az eukaliptusz olaja is) messzire
űzi a szúnyogokat. Ha nyitott ablaknál szeretnél aludni, csepegtess belőlük egy néhány
vattapamacsra és rakd őket az ablakba!
3. Szegfűszeg
Jó szolgálatot tesz, ha párologtató vizébe raksz 6-8 szem szegfűszeget és azt a kerti
asztalra helyezed. Ha ennél is hatékonyabb szúnyogriasztót alkalmaznál, tegyél 10-12
szem szegfűszeget egy pohár vízbe, majd forrald a főzetet pár percig, hogy az aroma
rendesen kioldódjon a fűszerből. Ha kihűlt, kend be vele a kezedet-lábadat: két órán
keresztül nagy ívben elkerülnek a kis vérszívók!
4. Kamilla
Nagyon régi trükk a nép gyógyászatból a szúnyogok távoltartására: a kamilla aromája
hatással van a szúnyogok idegsejtjeire. Helyezz 1-1 csokrot minden ablakba vagy a sátor
bejáratához, ha épp kempingezel, és a kellemetlenkedő rovarok kétszer is meggondolják, hogy közelítsenek-e!
5. Borókaág
Ha tábortűz mellé szerveztek programot, tegyél néhány borókaágat a tűzbe. A szúnyogok nem bírják a szagát.
6. Friss bazsalikom
Ablakban tartva még szúnyogháló sem szükséges, ha az ablakodban bazsalikomot
nevelsz. Ha pedig a szabadban tervezel programot, morzsolj szét néhány friss levelet és
dörzsöld a bőrödbe.
7. Sampon, olaj, ecet
A fenti három összetevőből kenhető keveréket készíthetsz. Keverj össze egyenlő
arányban növényi olajat, 10%-os ecetet és sampont. Keverd addig, amíg fehér habos
nem lesz, majd felkenheted a bőrödre, vagy akár a gyerekek bőrére is. Az olaj teszi krémessé, az ecet aromája szúnyogriasztó lesz, a sampon pedig elveszi az ecet szúrós szagát. Ugyanígy kiöntheted egy tálcára vagy tálba is és kihelyezheted az asztalra.
8. Bodza
Ha frissen nyílt bodzát teszel a szobába, az elriasztja a szúnyogokat. Vigyázz azonban:
a bodza illata álmatlanságot okoz, ezért éjszakára tanácsos kivinni a hálószobából!
9. Cédrusolaj
Ez a sokoldalú olaj nem csak a szúnyogokat zavarja, hanem a legyeket és a csótányokat is. Érdemes tartani belőle otthon!
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Állandóan fáradt?

Napjainkban nagyon sokan szokták magukat fáradtnak, sőt több hét után akár teljesen kimerültnek is érezni. Elsőként alváshiányra gondolhatunk. Azonban, ha életmódunkban jelentős változás nem következett be, tehát nem
végzünk jelentősen több fizikai, vagy szellemi munkát, éjjel pedig tudunk pihenni, az állandó fáradtságnak, levertségnek más lehet a hátterében, akár vas hiánya is.
A vasnak nagyon fontos szerepe van a
vérképzésben. A vörösvértestek meghatározó alkotórésze a hemoglobin, ez szállítja az oxigént a tüdőből sejtjeinkhez, a
szén-dioxidot pedig vissza a tüdőbe. Így
elengedhetetlen, hogy vérünk hemoglobin-szintje megfelelő legyen, ehhez járul
hozzá a vas. Ha nem elegendő a mennyisége, ilyenkor érezhetjük magunkat állandóan levertnek, hogy nem vagyunk képesek ellátni átlagos, napi feladatainkat.
A fáradékonyság mellett koncentrációs
problémák, sápadtság, fénytelen, töredezett haj, berepedezett szájzug, töredező
körmök, gyakori megfázások is utalhatnak a vas nem megfelelő szintjére.
Szervezetünk azonban a vasat előállítani nem képes, így a megfelelő bevitelről
nekünk kell gondoskodni. Oda kell figyelnünk, hogy olyan táplálékokat is fogyas�szunk, melyek kellő mennyiségű vasat
tartalmaznak, mint hús, máj, hal, kagyló,
tojás, sötétzöld színű növények, mint
brokkoli, spenót, sóska, petrezselyemzöld. A gabonafélék, idesorolva a kölest és
az amarántot is, a hüvelyesek (bab, borsó,

szójabab), az aszalt gyümölcsök, cékla,
olajos magvak (dió, mogyoró, mandula,
napraforgómag). Így tehát reggeli mellé
elfogyasztani egy pohár frissen facsart
narancs, - vagy grapefruit levet, melynek
magas a C-vitamin tartalma, jótékony
hatású lehet a vasfelszívódás szempontjából. Viszont a kávé, a feketetea, zöldtea,
tejtermékek, a savlekötők és egyes gyógyszerek gátolhatják az ételekben található
vas hasznosulását.
Vasszükségletünk nem egyforma. Férfiak
esetében ez 10-12 mg, aktív korú nőknél ez
már 15 mg naponta, kismamáknak 30 mg,
szoptatós anyukáknak 20 mg vasra van szükségük, azonban fokozott a vasszükséglet
sportolók, fejlődési szakaszban lévő gyermekek, betegségből lábadozók esetében is.
A vas mellett B2, B6 és B12 vitaminokra is
szükségünk van, melyek segítik a vörösvértest-képződést, a C-vitamin pedig a vas, valamint a vitaminok felszívódásához járul hozzá.
A vashiányt, vérszegénységet egy egyszerű vérvétellel ki lehet mutatni. Ebben
az esetben az orvosok vaskészítményeket
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szoktak felírni, vagy jó minőségű táplálékkiegészítőket javasolnak.

Termékajánló:

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

Fűben-fában

„Biológiai terápia” és modern mikoterápia
– különbségek és hasonlóságok

Az immár több évtizedes múltra vis�szatekintő „biológiai terápiákról” változatos híreket hallhatunk manapság. De
vajon mi ez a „biológiai terápia” és milyen
elven működik? Milyen szempontokból
különbözik és mennyiben emlékeztet
a több évezredes múlttal rendelkező
mikoterápiára?
Cikkünkben a biológiai terápia működési elvét és a pecsétviaszgomba
(Ganoderma lucidum Kars.), mandulagomba (Agaricus blazei Murill.), shiitake
(Lentinula edodes Berk.), bokrosgomba
(Grifola frondosa Dicks.), és a kínai hernyógomba (Ophiocordyceps sinensis
Berk.) hatóanyagainak az immunrendszerre kifejtett hatásait vetjük össze.
A biológiai (más szóval bio-, vagy immunterápia) az immunrendszer egy-egy
specifikus elemét veszi célba – serkentve
vagy éppen gátolva azt.
A bioterápia az immunrendszert szabályozó egyegy fontos, fehérje-természetű anyagot (pl. citokint,
interleukint (IL)) céloz meg. Egyik leggyakrabban
alkalmazott eljárás a tumor-nekrózis-faktor alfa
(TNF-α) gátlása. Ezzel számos autoimmun betegség (pl. gyulladásos bélbetegségek, krónikus ízületi
gyulladás (rheumatoid arthritis), pikkelysömör
(psoriasis) kezelhető).

Nagy méretű, bonyolult fehérje molekulák a hatóanyagai. Ezeket speciális
(nem kórokozó) baktériumokkal termeltetik, majd tisztítják a terméket.
A biotechnológiai előállítás lényege, hogy egyegy fehérje gyártásához szükséges génszakaszt
kódoló dezoxiribonukleinsavat (azaz, cDNS-t) mesterségesen beültetnek egy megfelelő baktérium
örökítőanyagába, majd táptalajon tenyésztett baktériumokkal termeltetik a kívánt anyagot.

A gyártási folyamat szigorúan ellenőrzött. Emellett az alkalmazása is komoly
körültekintést igényel mellékhatás-profilja miatt, illetve mert gyakran már betegségtől legyengült szervezetű emberek kapják. Előnye, hogy így akár olyan
betegeket is megmenthetünk – illetve a
kezeletlen állapothoz képest jobb életminőséget biztosíthatunk számukra – akik
egyébként a betegségük által bizonyosan az önellátásukban korlátozva, emberi
méltóságuktól megfosztva, lassú és fájdalmas halálra lettek volna ítélve!
Az emberi immunrendszer egy elképesztően
sokrétűen összetett szervrendszer. Ez főleg az ún.
komplementrendszeren (ezen belül a már említett
citokineken) keresztül kerül irányítás alá, ami szerteágazó hatású gyulladásos-jelátvivők működésében nyilvánul meg. Első sorban gyulladást elősegítő
az IL-1β, TNF, gamma-interferon (IFNγ), IL-12, IL-18,
granulocyte-macrophage colony stimulating factor
(GMGSF) és nagyrészt gyulladást gátló az IL-4, IL10, IL-13, IFNα és a transforming growth factor-β
(TGFβ). Ha ezen szabályozás (jelátvivők egyensúlya)
felborul, például „elszabadul” a TNF-α, akkor (főleg)
ez vezet az említett autoimmun kórképekhez.

Tehát a biológiai terápia – annak ellenére, hogy célzott módszer – általában egy
„főkapcsoló-jellegű” és szabályozó szerepű tényezőre irányul és képes azt „bekapcsolni” vagy „kikapcsolni”.
Ezzel szemben, az említett gombafajok jótékony vegyületei (poliszacharidok, peptidoglikánok, triterpének, flavonoidok, vitaminok, stb.) a
komplementrendszer egyszerre több
pontjára is, de enyhébb szabályozó hatást fejtenek ki – amellett, hogy közvetlenül is serkenthetnek védő funkciót ellátó
immunsejteket, például a falósejteket
(makrofágokat).

15

Sejttenyészetes vizsgálatokban a kínai hernyógomba CPS-F poliszacharidja gátolta a plateletderived growth factor BB (PDGF-BB) hatására történő TNFα, – és az 1-es típusú receptorának (TNFR1)
is – a kifejeződését. Más említett hatóanyagok – bár
IL-1, IL-6, NO és TNF jelátvivőkkel makrofágokat
stimulálnak – de nem allergizálnak B-sejt érés és
hízósejtek degranuláció hiányában, mert a Th1/Th2
sejtek arányát nem növelik a Th2 javára. (Sőt, a D-vitamin a T sejtek aktiválásában és szabályozásában
is kulcsfontosságú.) Ugyanúgy a mandulagomba
vízoldékony poliszacharidjairól is bebizonyosodott,
hogy állatkísérletben szignifikánsan csökkentette
a kontrollhoz képest a vérszérum IL-1β, TNF-α gyulladásos jelátvivő szintjét, valamint a nuclear factor
kappa-light-chain-enhancer (NF-κB) gátlásán keresztül a hízósejtekké alakuló B sejtek aktivitását.

Tehát a mikoterápia hatóanyagai egymást támogatva (szinergista módon)
érvényesülnek – a nagyon ritka allergiás
esetektől eltekintve – előnyösen. Így, a
szakmai ajánlások szerint, enyhe betegségekre tüneti kezelésként, klinikai súlyosságú esetekben támogató terápiaként
használhatóak. Sőt, ezek alapján a gyulladásos és autoimmun betegségek megelőzésére (kialakulásuk esélyének csökkentésére) valamint az ártalmak enyhítésére is
jótékony hatásuk feltételezhető.

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

Forgácsok
Cicero ókori római író, filozófus
és politikus. Eddig a görög filozófusokkal foglalkoztunk. Most
nézzünk meg egy rómait, Cicerót. Íme, egy villanásnyi kép róla.
Ő az, aki a görög filozófiát római
köntösbe öltöztette. A rómaiak el
voltak foglalva az államügyekkel
és a háborúkkal, így nem nagyon
reménykedhettek a filozófiaiskolák kialakulásában. Ezért mondják azt, hogy a római filozófia a
görög filozófia leánytestvére.

Forgácsok...
nemes fából...
Szónok és „országnok” akart lenni, Platón
és Xenofon munkáival ezért különösen
mélyen foglalkozott. Még legádázabb ellenségei is elismerik szónoki képességeit.
Mindemellett azon kevés ókori szerzők
közé tartozik, akinek nagyon sok műve

maradt fenn. Ezek között vannak bírósági
vád- és védőbeszédek, filozófiai és esztétikai értekezések.
Kibédi Péterfi Károly vonatkozó művében kiemeli, hogy mint szorgalmas,
kutató és dolgos író, a legtöbbet tette a
görög filozófia terjesztése, filozófiai iskolák létrehozása érdekében. Sokan mások
is dolgoztak ezen, de Cicero neve minden
iskolai könyvben megemlítésre került.
Rómában mindenfajta hivatalt és konzulságot dicséretesen viselt, és részint
szónoki, részint ügyészi munkásságával
a Catilinai köztársaság ellen intézett ös�szeesküvés feltárásával és elnyomásával
hazájának örök érdemeket szerzett. Ezért
a szenátus a „Haza Atyja” kitüntetésben
részesítette. Szónoki képességét érzékelteti a Catilina elleni vádbeszéd.
Emellett maradt ideje arra is, hogy a
görög iskolák ismeretanyagát platóni
módszer szerint egymással vetélkedőösszehasonlító beszélgetésekben élvezetessé tegye, és így tanította összegyűjtött
tanítványait. Ezek alapján, függetlenül attól, hogy örültek-e a görög filozófia tudás
római köntösbe öltöztetésével kapcsolatos munkálatainak, nagyon sok rómait
serkentett a filozofálásra és a szabad gondolkodásra. Filozófiai jellegű művei latin
nyelven is megjelentek.

Ciceró a szenátusban összeesküvéssel vádolja Catiliniát
Cesare Maccari freskója Rómában a Madama palotában található

Ennek ellenére az utókor nem egységes
életének megítélésében, elég szélsőséges
álláspontok is napvilágot láttak. Pl. hiú,

Cicerót kora ifjúságában - a kor szokásainak megfelelően - Athénben és Rodoszon görög tanítók tanították. Itt különösen kiemelkedő volt számára Arkhias
költő tanítása, aki igazi szónokká nevelte.
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Életmód

Az írásterápia helyreállíthatja
lelki egyensúlyunkat
Van, hogy nehéz időszakon megy keresztül az ember és úgy érzi, képtelen kimászni a gödörből. Hogyan lehet túlélni az ehhez hasonló helyzeteket? Például írásterápiával. Cikkünkből megismerheti a módszert, amely négy nap alatt
képes visszarendezni a lelki egyensúlyát, hogy újra pozitívan lássa a világot.

Marcus Tullius Cicero
Született: Kr.e. 106. január 3.
Meghalt: Kr.e. 43. december 7.
törtető, kapzsi, miközben mások pedig a
szabadság, a hagyományok védelmezőjének tartják. Rendkívül értékes és termékeny életet élt. Bár mint politikus neki is
volt bőven része jóban és rosszban. Erőszakos halállal halt meg.

Néhány idézet tőle:
„A halottak az élők emlékezetében élnek
tovább.”
„Nem csak a szerencse vak, többnyire azokat is elvakítja, akiket kegyeibe fogad.”
„Adj tüzedből lángot annak, aki kér.”
„Egy szoba könyv nélkül olyan, mint a test
lélek nélkül.”
„Mindenki szeretné megérni az öregséget,
de ha elérte, szidja.”
„Nincs olyan erő, amit a pénz ne vehetne el.”
„Ha kerted és könyvtárad van, mindened
megvan.”
„Amíg élet van, remény is van.”
„A boldog életet az elme nyugalma adja.”
Erdei István

Mire van szükségünk
az írásterápia gyakorlásához?
- ceruza vagy toll
- papírlap vagy számítógép

Milyen hatása van?

Az amerikai pszichológus, James
Pennebaker dolgozta ki az írásterápia
módszerét az 1970-es években, miután
túljutott egy depressziós időszakon. A
válása után bezárkózott a házába és csak
egy hónap múlva volt képes kikelni az
ágyából és leülni az írógépe elé. Nem tudta igazán, mit csinál, csak írt és írt a gépen
megállás nélkül. Néhány nap múlva úgy
érezte, jobban van és sikerült túljutnia a
legnehezebb szakaszon: új célokat látott
maga előtt és új lehetőségeket vett észre.
Az idő igazolta a módszerét: emberek
ezrei fordították már hasznukra az írásterápiát, amely átlendíti őket a nehéz élethelyzeteken. A hatásos módszer akkor
is működik, ha nagyon mély a fájdalom,
mert segít felszínre juttatni az élni akarást
és megértetni, hogy az élet megy tovább.

Hogyan csináljuk?

- Állítsuk be az óránkat, hogy 15 perc
múlva jelezzen.
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- Tegyük magunk elé a papírlapot, vagy
nyissuk meg a számítógépen a szövegszerkesztő programot.
- Kezdjük el leírni azt, ami történt, vagy
amit érzünk éppen.

Fontos tanácsok:

- Ne agyaljunk a helyesíráson és ne koncentráljunk a szépírásra, csak írjunk!
- Nem szükséges kronológiai sorrendben leírni a történéseket; írjuk azt, ami
előbb eszünkbe jut.
- Ne válogassuk meg a szavainkat; ha
káromkodás jut eszünkbe, írjuk le azt.
- Ha az idő letelte előtt úgy érezzük, már
nincs mit írnunk a dologról, kezdjük elölről, addig, amíg nem jelez az óránk.
- Amint szól a jelzés az órán vagy a telefonon, álljunk meg az írással.
- Négy napon keresztül ismételjük meg
az írást. Mindig 15 percig írjunk, arról az
eseményről, amely a fájdalmat okozta
vagy amely a depresszív élethelyzetbe sodort. Írjunk az érzéseinkről.
- Négy nap múlva, amikor befejeztük az
utolsó napi gyakorlatot, semmisítsük meg
az írást (égessük el, szaggassuk szét), ha
pedig gépen írtunk, véglegesen töröljük
ki a fájlt.

Otthonunk

Így neveljünk gyümöcsöt
és zöldséget az erkélyen
Uborkát, paprikát, ruccolát, hónapos retket, padlizsánt is könnyedén nevelhetünk cserépben, a madár-, vagy a tépősalátát, a metélőpetrezselymet pedig folyamatosan szedhetjük.
Egész fűszerkertet alakíthatunk ki akár egy mutatós emeletes kaspóban, de mi magunk is megoldhatjuk ezt különböző méretű, egymásra helyezett
cserepekből is. Ha kedvünk van, dekoratív mintával
is díszíthetjük agyagcserepeinket. Igazi vidám elfoglaltság a gyerekekkel, vagy barátnőkkel.
A szamócából választhatunk folytontermőt, vagy
összeültethetünk néhány tő korai, középérésű és
késői fajtát. Mutatósak ámpolnás (akasztós) növénytartóban is. Földieprünket érdemes egész nyáron ellátni Substral, Compo, vagy DCM BIO eper tápanyaggal, hogy üde, piros, nagy, édes terméseket hozzon
egész nyáron.
Tippünk: Az emeletes kaspó „földszintjére”, vagy a
tetejére tegyünk szép virágzó balkonnövényt, ez feldobja a teraszt addig is, amíg a paradicsomunk vagy
chili paprikánk nem piroslik.

Milyen zöldség- és gyümölcsféléket
tarthatunk a balkonon?
A balkonon igen sokféle-fajta zöldség- és gyümölcsfélét nevelhetünk kisebb-nagyobb dézsában.
Célszerű kiemelhető belsővel ellátott balkonládát
vagy kaspót vásárolni a könnyebb kezelhetőség érdekében! Ha télre is kint hagyjuk, vásároljunk fagyálló
kivitelt! A növénytartó alja, vagy a betét mindenképpen perforált legyen, hogy a felesleges eső-, vagy öntözővíz ki tudjon folyni az alján!
A paradicsomot a gyakran támadó „paradicsomvész” miatt talán könnyebb is cserépben nevelni, mint
a kerti talajban, mivel itt minden évben új földdel látjuk el növényünket. Így a talajban áttelelhető fertőző
rögök nem jelenthetnek veszélyt idei paradicsomunk
számára.
Ültetéstől a szüretelésig rendszeresen Trifender
PRO készítménnyel öntözzük be a talajt! Ez a hasznos
baktériumkészítmény megvédi növényünket a fertőzéstől. Nem vegyszer, így bármikor használhatjuk,
mellette nem szükséges permetezni.
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Otthonunk
Öntözés
Minél több termést hoz 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, a dús virágzás
és bő termés titka a megfelelő mennyiségű, 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 kristály, vagy a Gyökéritató,
amit ültetéskor kell a talajba keverni, illetve a gyökér alá
tenni. Rengeteg vizet takarítunk meg vele, és gyönyörűek a növények tőle.
Léteznek önöntöző rendszerrel ellátott balkonládák
és kaspók, ezek nagy előnye, hogy nyaraláskor is biztonságban tudhatjuk növényeinket. Az önöntözős növénytartók a nyaralás alatt is gondoskodnak balkonunkról.
A fenti termékeket megrendelheti kertészeti
webáruházunkból is:

Jó minőségű talaj

www.biokertapolas.hu 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 14.
Tel: 06(26)389-632 06(30)3022460 H-P:9-18-ig, Szo: 9-15-ig

A megvásárolt növényünket sose hagyjuk abban
a kis cserépben, amiben hazahoztuk! Az csak az addigi nevelésre volt elegendő, mihamarabb ültessük
át nagyobb edénybe! Minél nagyobb a cserép, annál nehezebben is forrósodik fel a növény gyökere a
nyári melegben. A dézsában nevelt növények talaját
minden évben cseréljük le új, tápdús virágföldre! Mi
a kertészetünkben Jóföldbe ültetünk minden balkonnövényt, ezzel megalapozzuk az egészséges, zamatos
termést, és a gyors begyökeresedést.
A
tápanyagellátást
megoldhatjuk
Substral
táprudakkal, vagy már ültetéskor tehetünk a talajba
lassan oldódó Substral vagy Buviplant tápanyagtablettát. A későbbiekben beöntözéssel is pótolhatjuk a
tápanyagot. BIO tápot a DCM, Compo vagy Volldünger
termékei közül választhatunk, de idén a Substral is
megjelent a BIO Naturen termékcsaládjával, Humusz
vagy Humuszol természetes tápoldattal.

Megfelelő védelem
Az esetlegesen megjelenő kártevők ellen azonnal
védekezzünk! Már vannak könnyen kezelhető, előre
bekevert természetes szerek tetvek, gombák ellen is,
amit mi is könnyedén használhatunk. Ilyenek például
a BioFito vagy a Florimo termékei. Ültetéskor használjunk Bactofilt megelőzésre! Később a természetes EM
Bio-val is egészségesen tarthatjuk növényeinket.
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Recept

Főzz okosan a Hunorganic Kft.
NATURBIT termékeivel
Gluténmentes daragolyók
Olyan, mint a kókuszgolyó, pedig
nem is az!
Megmutatjuk, hogy kukoricadarából milyen finomságot lehet
összehozni!
• Elkészítési idő: 40 perc
• Nehézségi szint: Könnyű

Hozzávalók 15 adaghoz
• 100g NATURBIT kukoricadara
• 4dl ALPRO rizsital
• 3 evőkanál 1:4 édesítő
• 1 csomag csokoládés pudingpor
• 50g margarin
• 2 evőkanál gluténmentes holland
kakaópor
• 150g NATURBIT csokoládés sütemény
• 40g kókuszreszelék

Elkészítés:
1. A kukoricadarát kikeverjük az édesítővel és a rizsitallal.
2. Lassú tűzön megfőzzük, majd megvárjuk, míg kihűl.
3. A kekszet apróra összetörjük, vagy
ledaráljuk és összekeverjük a már kihűlt
rizsitalos kukoricadarával és a többi alapanyaggal.
4. Golyókat formázunk belőle.
5. Kókuszreszelékbe forgatjuk.

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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Egészség

Méregtelenítés könnyen és finoman
– tisztítsa meg testét és lelkét friss zöldség és gyümölcs juice-okkal!

A gyomra és a mája megkönnyebbül az intenzív étkezések után és az egész teste visszaszerez egy nagy csomó energiát, köszönhetően a méreganyagok távozásának. Ugyanakkor segíti a karcsúsodást. Nem jól hangzik? Mindez
napi két liter finom zöldség- és gyümölcslével elérhető.

Méregtelenítés

Zsíros ételek sokasága, édességek, alkohol és így tovább – nem kell étkezési
specialistának lennie, hogy tudjuk, hogy
ez nem a megfelelő táplálkozás. A testünk
jelzi is ezt, gyomorfájással, elhízással és általános fáradsággal.

Ne féljen a méregtelenítéstől

Sokan azt gondolják, hogy a méregtelenítés valami szörnyű dolog, keserű, ízesítetlen gyógyteákat kell fogyasztani és
furcsa növényeket kell rágcsálni. Pedig a
test méregtelenítése nagyon egyszerűen
és kimondottan ízletes módon is megtörténhet. Fontos, hogy a megfelelő konyhai
eszközt használjuk hozzá!
Általános hiba, ha mindenféle előkészület nélkül hirtelen belevágunk a méregtelenítésbe. Ahhoz, hogy a megfelelő eredményeket érjük el, fokozatosan, lépésről
lépésre kell a szervezetet hozzászoktatni.

Zöldségekkel és gyümölcsökkel
való méregtelenítés működik
és ráadásul finom

A legjobb antioxidáns-forrás kétségtelenül a zöldség és gyümölcs. Nincsenek
benne színezőanyagok és mesterséges
adalékok, így ha ezeket fogyasztjuk, nem
foghatunk mellé.

Miért érdemes juice-okat
fogyasztani?

Sok zöldségnek és gyümölcsnek magas
a cellulóz tartalma, ezért a szervezet nem
tudja hatékonyan feldolgozni. Juice formájában a hatóanyagok, vitaminok, ásványi anyagok megmaradnak, de a szervezet számára sokkal „befogadhatóbb”
formában.
Az egész gyümölcsöt vagy zöldséget
megemészteni órákra lefoglalja a szervezetet, ezzel szemben a juice 68%-a felszívódik 15 percen belül.
Nassolás helyett fogyasszon naponta
frissen préselt gyümölcs- és zöldséglevet!
A méregtelenítés alatt könnyű ételeket

fogyasszon, amely segíti a test méregtelenítési folyamatait.
Aztán egy kis idő múlva próbálkozhat
heti egy juice-nappal. Egy ilyen tisztítókúra óriási hatást eredményez és rengeteg energiát ad. De legyen elővigyázatos
a menüjével – könnyű ételeket válasszon
és gondoskodjon a megfelelő folyadék
bevitelről.

Méregtelenítésnek nincs határa!

Igyon juice-t nassolás vagy bőséges
vacsora helyet! Legyen kreatív és kombinálja a különböző zöldségeket és gyümölcsöket, például így.
• Alma és répa
• Káposzta, cékla és alma
• Kelkáposzta, saláta, uborka, körte és
egy szelet citrom
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Magas minőségű juice
– a legfontosabb dolog

Az EUJUICERS 25 éve segít ötleteket
adni és támogatja a családok egészséges
étkezését. Ha a legjobb minőséget akarja,
és a legtöbb gyümölcsöt, zöldséget és a leveles zöldeket fogyasztani szeretné, akkor
ajánlott egy profi juicert választani, mint az
EUJUICERS.
Kétségtelenül a legjobb választás egy
univerzális, minden gyümölcsöt és zöldséget préselő készülék, a SANA 707 vízszintes gép. A maximumot nyújtja, és
használatával biztosíthatja a szükséges
tápanyagokat a méregtelenítés során.
Könnyű tisztítani, így nem pazarolja a drága idejét a hosszú mosogatásra.
www.eujuicers.hu
06-70/678 8728

Életmód

Szép bőr, erős haj és egészséges köröm
A belülről fakadó szépség hatóanyagai
Az embert először külseje alapján ítéli meg a környezete. A bőrnek, hajnak és a körömnek különös jelentősége van,
mert ezek a belső állapot tükreként vitalitást, életörömöt, fiatalságot és öntudatosságot sugároznak. Ezért nagyon
fontos a bőrünk, hajunk, körmünk rendszeres ápolása.
A bőrt belülről is lehet kényeztetni olyan anyagokkal, melyeket a bőr önmagától nem képes előállítani. Lássuk szépségünk legfontosabb építőköveit!
A kovaföld, illetve az ebben található
szilícium alapvető fontosságú, az ásványi
anyagnak megvan az a képessége, hogy
kollagén kötőanyagot építsen fel és nedvességet tároljon. A szilícium jelentős szerepet játszik bőr rugalmasságában és feszességében, valamint a haj és a körmök
fiatalon tartásában.
Az aranyköles az egyik legősibb gabonaféle, amit ma az értékes összetevői
miatt becsülnek. Telítetlen zsírsavakat, vitaminokat és ásványi anyagokat – különösen szilíciumot – tartalmaz az aranyköles
kivonata.
A pantoténsav a B-vitaminok csoportjába tartozik és különösen fontos a hajnak, bőrnek és a körömnek. Segíti az A- és
D-vitaminok beépülését.
A biotin más néven H-vitamin /a haj
vitaminjának is szokták nevezni/ az erőtlen, töredezett hajnak selymes fényt ad, a
körömnek visszaadja erősségét. Elősegíti
a felső hámréteg megújulását.
A cinkkel való megfelelő ellátottság
fontos a szép bőr és haj számára, valamint
alapvető ezek növekedéséhez. A cinkhiány többek között a körmön fehér foltok
formájában megmutatkozó elváltozásokat okozhat.
A krónikus vashiány gyenge, lapos és
enyhén felfele hajló körmökhöz vezethet. A nőknek nagyobb a vasszükséglete,
ezért nekik különösen figyelni kell a rendszeres bevitelre. A vas szerepet játszik a
szervezet oxigénellátásában is.
A réz a kötőszövet két alapanyagának,
a kollagén és az elasztin a felépítésében
vesz részt.
A szelén erős szabadgyök megkötőként sejtvédő hatást gyakorol a bőrre.
Hiánya körömdeformálódásban és bőrszárazságban mutatkozhat meg.
MSM (methylsulfonylmethan), mint a
kén szerves, jól hasznosítható természetes formája, a kollagén és a kreatin alkotórésze.
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Dr Böhm® Bőr Haj Köröm
tabletta 60db
étrend-kiegészítő

• tartalmazza az előbb felsorolt 9 fontos
mikrotápanyagot a szép bőr, erős haj és
egészséges köröm számára
• kúraszerű alkalmazása célzott tápanyagellátást nyújt a belülről fakadó
szépséghez, sajátos hatóanyag kombináció a bőr, a haj és a körmök szépségéért
• az értékes tápanyagok megfelelő adagolása egymással összehangolt és azok
optimálisan kiegészítik egymást
• Laktóz-, élesztő-, glutén- és
színezőanyagmentes, nem étvágygerjesztő hatású
• Minőségi termék a gyógyszertárból
Gyártja:
APOMEDICA
www.apomedica.com
Magyarországon forgalmazza:

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

Életmód

Szuper étel egy kapszulában
Fiatalítás Spirulina Plus kék-zöld algával és amlával
A több évtizede tartó vegyszeres növényvédelem és a mértéktelen műtrágyahasználat eredménye, hogy
a feldolgozatlan élelmiszerekben,
mint a gabonafélék, zöldség, gyümölcs, hús, tej stb. és ennek megfelelően az ezekből készült feldolgozott élelmiszerekben (kenyér,
felvágottak, sajtok) és félkész termékekben nagymértékben megváltozott a tápanyag és szennyező
anyag-tartalom aránya. Az élettani szempontból elengedhetetlen vitaminok és ásványi anyagok aránya
viszont drasztikusan lecsökkent.
Ez azt jelenti, hogy hiába próbálunk
egészségesen táplálkozni, a zöldségekből, gyümölcsökből nem tudjuk fedezni
az egészség fenntartásához szükséges
tápanyagokat, ezért étrend-kiegészítők

szedésével próbáljuk ezeket pótolni és
szervezetünk immunrendszerét és védekezőképességét a betegségekkel szemben megerősíteni.
A probléma megoldását a SPIRULINA
PLUS adja. A kék-zöld alga készítmény
természetes összetevői szerves kötésben
tartalmazzák a szervezet számára nélkülözhetetlen, biológiailag aktív anyagokat,
amelyek felszívódása és hasznosulása 9095% szemben a szintetikus vitaminokéval, amely 3-15% körül van!
A Spirulina Plus organikus eredetű
étrend-kiegészítő, amelyet az Indiában
honos és C-vitaminban rendkívül gazdag amla (Emblica officinalis) gyümölc�csel dúsítanak ayurveda recept szerint.
A Spirulina Plus több fehérjét tartalmaz
mint a tojás, hüvelyesek, vagy akár a szójabab, továbbá aminosavakat, béta-karotint, gamma-linolénsavat, létfontosságú
vitaminokat, valamint ásványi összetevőket: kálcium, kálium, vas, mangán, réz,
jód, szelén, cink, stb. A Spirulina Plus antioxidánsok gazdag forrása, ezáltal lassítja
az öregedés folyamatát. A mikroalgák a
szervezet lúgosításában is részt vesznek,
miközben egyszerűen és természetesen
képesek a szervezetből eltávolítani a méreganyagokat.
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A SPIRULINA PLUS előnyei mellékhatások nélkül:
• immunerősítő, fiatalító, többletenergiával
tölt fel,
• alap vitaminokat és ásványokat biztosít az
aktív élethez, gyerekeknek is,
• kontrollálja a testsúlyt és az anyagcserét,
• sugárzó bőrt és egészséges hajat biztosít,
• extra táplálék kalória bevitel nélkül.
Kapcsolódó irodalom:
Magyar Ayurveda Gyógyászati
Alapítvány könyvtára

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

Ajánló
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Életmód

Tavaszi újjászületés
Javában nyílnak a virágok, újra kizöldültek a fák – itt az ideje, hogy a Természet kissé túlcivilizált részeként mi is
felvegyük az újjászületés ritmusát. Testünk, lelkünk és szellemünk a hosszú téli szürkeségtől eltompulva, legyengülve új impulzusokra, energiákra vágyik. Szerencsére kiváló, sokszorosan bizonyított eszköztár áll rendelkezésünkre, melyet örömmel osztunk meg minden kedves vásárlónkkal.
Ez az időszak a leginkább alkalmas
évszak a méregtelenítésre, a szervezetünkben lerakódott káros anyagok
eltávolítására. Ehhez a Golden Yacca
100% étrend-kiegészítő készítmény
nyújt hatékony segítséget, amely
szaponintartalmának köszönhetően belső szappanként fejti ki hatását emésztőszervrendszerünkön keresztül. Amen�nyiben extra energiára van szükségünk,
a Golden Yacca Plus kapszulát érdemes
szednünk, melyben a jukka növény
szaponinja mellett a zöld árpa értékes
vitálanyagokban gazdag pora található
meg. Ha a sav-bázis egyensúlyunkat szeretnénk kedvezően befolyásolni, a Sango
korallport, jukkát és zöldárpát tartalmazó
Golden Yacca Base jelenthet megoldást.

Természetesen a legjobb mosópor sem
ér semmit víz nélkül, ráadásul korántsem
mindegy, hogy milyen minőségű vizet
használunk fel szervezetünk belső nagytakarításához. A Carbonit szűrők által

megtisztított és UMH technológiával harmonizált forrásvíz-minőségű ivóvíz mindennapos fogyasztása támogatja életfolyamatainkat, ráadásul hosszú távon
gazdaságos és kényelmes alternatíva a
műanyag palackba töltött tisztított vizek
vagy ásványvizek megvásárlása és hazacipelése helyett.

Ha otthonunkban szeretnénk higiénikus tisztaságot teremteni, az EU Ecolabel
minősítéssel rendelkező CHRISAL környezetbarát tisztítószerek segítségével
teremthetjük meg ezt. A biológiailag lebomló vegyületeket, enzimeket és nempatogén baktériumokat tartalmazó, nagyon gazdaságosan használható és nem
utolsósorban hatékony koncentrátumok
a 21. század tisztítástechnológiáját hozzák el a háztartásokba, valamint profes�szionális tisztításra, ipari felhasználásra is
alkalmasak.
Egyik termékünk sem csodaszer, melynek egyetlen cseppje vagy kapszulája
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képes gyökeres és azonnali fordulatot
hozni bárki életébe vagy Földünk sorsába.
Hatékony felhasználásukhoz az egészségünkkel és környezetünkkel kapcsolatos alapvető szemléletváltás szükséges.
Szerencsére a Zöld Újság egészség- és
környezettudatos olvasói már komoly lépéseket tettek egy fenntarthatóbb jövő
felé, ehhez az úthoz kívánunk segítséget
nyújtani gondosan összeválogatott kínálatunkkal. A több mint két évtizede sikeresen működő European Golden Yacca
Marketing hitelessége megkérdőjelezhetetlen azon a piacon, ahol évről évre
ügyeletes csodatermékek és megváltók
tűnnek fel és el.
Tiszteljen meg minket Ön is bizalmával!
EGYM Vital Center Kft.
8360 Keszthely, Lippay Gáspár u. 3.
+36 83 51 51 51
egym@egym.hu
www.egym.hu

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (77. 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...összefoglaló
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Mert „az Élet él és élni akar”!
„Az intuitív elme szent ajándék,
a racionális elme pedig hűséges szolgája.
Olyan társadalmat hoztunk létre,
amely tiszteli a szolgát, és elfelejtette
az ajándékot.”
Albert Einstein

Kedves Olvasó!
Ezen cikksorozat kapcsán január óta
hatalmas utat tettünk meg. Megismerkedtünk korunk egyik nagy paradigmaváltásának alapelveivel, a megvalósítás
során a követők egymástól kicsit eltérő
változataival. Bárhogy alakult is azonban
Dr. Hamer követőinek kutatási iránya és
az alkalmazások tapasztalatai alapján az
eltérések hangsúlyozása, két dolog alapvetően nem változott: az alapelv követése
és az a tény, hogy a módszerek titkaink
feltárásával egészségünk megtartásáról
vagy helyreállításáról szólnak. Az már csak
filozófiai kérdés, hogy mi vagyunk titkaink
tulajdonosai vagy titkaink tartanak fogva
bennünket. Egyik állítást sem könnyű sem
megerősíteni, sem cáfolni!
Agyunk mindenre emlékszik és nem
könnyű félrevezetni. A tudatalatti mindent rögzít, de a rögzítéskor nem egy
konkrét fizikai kép rögzül a pillanat valóságáról, hanem az események torzított formái, melyekhez nem csak a tapasztalatok,
de a fantáziák és az érzelmek lenyomatai
is hozzátapadtak. Ezért a tudatalatti szimbólumokkal kommunikál ébrenlétünkben is és álmainkban is. Akkor is kommunikál, ha mi már nem is emlékszünk a
dolgokra. Ez természetesen megnehezíti
számunkra az üzenet megértését! „A lélek
nyelve a betegség”. A probléma pedig az,
hogy ami nem emelkedik a tudatosság
szintjére bennünk, az sejtszintre megy,
megbetegít, és sorsszerű ismétlődésként
vissza fog térni hozzánk!
Mindezek mögött féltett titkaink
vannak!
A tudatalatti figyelmeztető üzenetét
általában „vesszük”, legfeljebb nem értjük, vagy nem fordítunk kellő figyelmet
rá. Elhessegetjük magunktól! Az újabb
figyelmeztetés erősebb lesz. Erre általában már reagálunk, elkezdünk mozogni,
jógázni, diétázni, stb. miközben mindent
megteszünk azért, hogy lelkünk féltett titkai rejtve maradjanak. Egyre jobban érezzük, hogy tenni kellene valamit, mert a jelek egyre súlyosabbak. Azt hisszük, hogy

„A lélek nyelve a betegség”
a „szabad akarattal” felruházott lényünk
most bármi „okosat” tehet. Azonban a
„szabad akarat az, amikor az ember azt teszi, amit tennie kell!” Tehát nem az a fontos, hogy igazam legyen, hanem az, hogy
ügyem előbbre kerüljön. Ez az a pont,
amikor az új paradigma valamelyik ága
(Dr. Hamer „Germán Medicina”, Dr. Sabbah
„Total Biológia”, vagy Gilbert Renaud PhD,
„Recall Healing” módszere) segíthet. A
módszereket már áttekintettük, most
csak nézzünk meg néhány fontos elemet.
A tudatalatti azon dolgozik, hogy minden pillanatban a test számára a leghos�szabb túlélési lehetőséget biztosítsa.
Amikor a helyzetnek megfelelő betegséggel jelez, beavatkozik, akkor sejtszinten problémát okoz az adott szervnek, pl.
mikrofekélyek létrehozásával. De amikor
elérte célját, és megszűnik az ok, ami a
beavatkozását szükségessé tette, akkor
bekapcsolja a helyreállítási szakaszt, és
kijavítja a hibákat. Ha ebbe a folyamatba
az akadémiai orvoslás beavatkozik, akkor
természetesen lehetnek problémák.
Ezekkel a módszerekkel kapcsolatban,
társadalmi szinten és az akadémiai orvoslás szempontjából is egy kicsit hasonló a
helyzet, mint ami a homeopátia elismertetésével volt kapcsolatos. A homeopátia
ellenzői állítják, hogy a nagyon nagy hígítás miatt szinte nincs is hatóanyag a szerben, tehát nem is hathat! De mit mond
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erre a homeopátiával gyógyító állatorvos:
az én beteg állataim nem foglalkoznak
ideológiai kérdésekkel. Homeopátiával
kezelem őket és meggyógyulnak!
Talán segít ennek megértésében az a
tény, hogy amikor a méhek a több kilométerre levő virágzó akácost keresik fel, akkor a kaptár közelében még 10 m3 levegőben sincs egy illatmolekula sem, mégis
odatalálnak. Szinte hasonló módon, amikor a csorda észreveszi, hogy lemaradt
egy elefánt tőlük, körbe állnak, fejüket
lóbálják és várnak. Az elveszett elefánt
pedig „veszi” a csorda jelét, abba az irányba indul, és megtalálja őket. Egerekkel is
végeztek egy durva, de ideillő kísérletet.
A fehér egéranyát gondosan megfigyelték, miközben utódait egy hajóra rakták,
ahol véletlenszerű időben, egyenként
megölték azokat, miközben a hajó távolodott. Az egyes időpontokat pontosan
feljegyezték. Amikor az időpontokat ös�szevetették az anya viselkedésével, az
egyértelműen kimutatta, hogy az anyaegér „tudta”, hogy elvesztett egy utódot.
Svájcban a homeopátia elismert gyógymód. Olcsó, hatékony, akkor miért ne
használják? Természetesen, ha a cél az
egészségügyi kassza hatékony kiürítése,
akkor más módszerek a dominánsak! (Ld.
Dr. Ébert Jenő: A homeopátia gyógyító
ereje. A szerző korábbi, „Vigyázat: Orvos!”

Mert „az Élet él és élni akar”!

Amikor a csorda észreveszi, hogy lemaradt egy elefánt tőlük, körbe
állnak, fejüket lóbálják és várnak. Az elveszett elefánt pedig „veszi”
a csorda jelét, abba az irányba indul, és megtalálja őket.
című könyvének új, bővített kiadása.)
Értelmezési problémánk lehet még a
gyógyítás eredményével kapcsolatban.
Gyógyítani annyi, mint egésszé tenni. Ami
egész nem feltétlen tökéletes, de teljes!
Számunkra, ha az egészségünkkel kapcsolatos üzenet érkezik a tudatalattitól, az
a fontos, hogy minél előbb megfejtsük és
megértsük, mit is jelent számunkra, mint
biológiai lények számára, a biológia tükrében. Ugyanis a választ a biológia szintjén kell megfogalmaznunk, és a megfelelő lépést megtennünk. Ezért fontos az
a tény, hogy a szervek fejlődését a csíralemezektől követik vissza, hisz azok az
agy más és más területeinek irányítássa
alatt vannak. Továbbá fontos tény az időhorizont feltárása, kibővítése nem csak a
születés előtti 9 hónapig, a fogantatásig,
de az azt megelőző 9 hónapra is! Anne
Schützberger kutatásait figyelembe véve
(Ős szindróma, Medicina) elődeink megoldatlan konfliktusai visszamenőleg is,
több generációra bevonva jelenhetnek
meg életünkben.
A fentiekből láthatjuk, hogy ezen ismeretek gyógyítás szintű megismerése hatalmas munkát igényel. Nem olyan, mint
megtanulni két szám összeszorzásának
algoritmusát. Sokkal inkább egy összetettebb felsőbb matematikai műveletre hasonlít, amit csak megfelelő gyakorlás után

lehet magabiztosan elvégezni. Továbbá,
mivel a kliensek általában már orvosi
diagnózissal érkeznek, a terapeutának
sokkal inkább segítő, mintsem gyógyító
szerep jut. S ezt érdemes is elfogadnia.

A szimbólumokra azért van szükség,
mert a létezés legalapvetőbb foka is olyan
bonyolult, hogy az ember képzeletének el
kell jutnia végső határáig, és még akkor
is csak megsejteni tudja a dolgokat. Úgy
tűnik, benne élünk egy holografikus világban, mint egy holografikus kis csomó,
és mindenhez kapcsolódunk, minden hat
ránk és viszont. Mintha nem is lenne távolság. Íme, egy példa:
Egy fiatal pár házasságot köt. Ezt követően derül ki a feleség számára a férfi játékszenvedélye. Minden estét a klubban
tölti a cimborákkal. Feleség hiába kérleli,
vele is foglalkozzon. Egy év után elege
lesz, és amikor férje elmegy a klubba,
ő is elmegy régi barátjával kicsit kiruccanni. Összemelegszenek, a nő teherbe
esik. Megszületik első fia. A férjjel sikerül elhitetni, hogy övé a gyermek. A férfi
tudomásul veszi, de nem szereti a fiút. A
fiú növekedik, és mindent megtesz azért,
hogy apja elismerje, de hasztalanul. A fiú
ezt a tényt nehezen dolgozza fel. Ahogy
múlnak az évek, a feleség ismét teherbe
esik és szül egy második fiút, aki egy az
egyben az apjára hasonlít. Az apa szinte
beleszeret második fiába. Az első fiú számára ez egy újabb nagy trauma. Múlnak
az évek... Az első fiúnál skizofrénia jelei
jelentkeznek, majd azt diagnosztizálják.
Elmegyógyintézetbe kerül, a szülőktől

Elődeink megoldatlan konfliktusai visszamenőleg is, több generációra bevonva jelenhetnek meg életünkben.
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A fiú mindent megtesz azért, hogy apja elismerje, de hasztalanul...
majd hamarosan a skizofrénia jeleit diagnosztizálják nála.
több száz kilométerre. A szülők rendszeresen látogatják. Az élet megy tovább, talán
15 évet is. Az első fiú már huszonéves. A
feleség más ok miatt felkeresi PhD. Gilbert
Renaud, Recall Healing terapeutát. A titok
felfedésre kerül. Gilbert javaslata, mondja
el a férjének a történetet. A feleség megteszi. Nincs nagy bonyodalom, a férfi megérti a helyzetet, és megérti, miért szereti a
második fiút és miért nem szereti az elsőt.
Béke van otthon. Másnap az elmegyógyintézetből a fiú felhívja anyját! Anya, nem
tudom mi történt, de olyan boldog vagyok, olyan jól érzem magam. Az orvosok
is felfigyelnek a változásra. Csökkentik a
gyógyszer adagot. Majd a zárt osztályról
kihelyezik a fiút, még az intézet területére, de sokkal szabadabb életvitelt biztosítanak neki. Másfél év után elhagyhatja az
intézetet. Normális életet él. A probléma
megoldása, a titok kibeszélése áthidalta
a távolságot. Nem kellett a fiút beavatni a
titkokba! A terapeuták azt mondják, hogy
ha egy embernek skizofréniája van, a szülőkkel kell foglalkozni.
Íme, egy másik történet, kicsit más
szempontból: Adott egy vidéki kisvárosban kiegyensúlyozott életet élő fiatal házaspár. Mind a két szülővel jó a kapcsolat,
rendszeresen meglátogatják őket. A pár
építkezik. Közben a feleség teherbe esik,
megszületik első fia. Nincs probléma be-

lőle, azt tervezik, hogy 3 évig otthon
marad. Most GYESen van. Elkészül a
ház, szükségük van a feleség keresetére
is a törlesztéshez. Két év után a feleség

visszamegy dolgozni. Védőnő. Négy év
után ismét teherbe esik. Semmi probléma, egészségesek, ő és a gyermeke
is. Megszületik kislánya. Továbbra sincs
probléma. Amikor azonban az kislány az
egy éves kort betölti, az anyukánál bizonytalan fáradtsági tünetek jelentkeznek. A végén kivizsgálásba kezd. Kiderül,
hogy az egyik mellékveséjén ciszta van.
Feltételezik, a kortizol termelés csökkenése a krónikus fáradtság oka. Eltávolítják a
mellékvesét a cisztával, mire a másik oldali
mellékvese kortizol termelése is leáll. Ekkor a lánya pontosan két éves. A feleséget
leszázalékolják, rokkantnyugdíjjal otthon
marad, és hormon pótlással él, most már
több mint húsz éve. Mi is történt? Három
évig akart otthon maradni első gyermekével, de anyagi okok miatt a GYES-t a
második év végén meg kellett szakítania.
Amikor a második gyermeke születik, és
azt követően annak egy éves koráig mindenki egészséges. Ezt követően azonban
az agy elkezdett beavatkozni, hogy megakadályozza a GYES közelgő, második év
végén várható megszakítását. Valószínű,
hogy ha nem történik külső beavatkozás, akkor beindul a helyreállító szakasz
és minden rendeződik, de a műtét miatt
a helyreállító program nem tudott aktivizálódni. Az anya ugyan – a tudatalattiban

Amikora kislány az egy éves kort betölti, az anyukánál bizonytalan
fáradtsági tünetek jelentkeztek.
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CSALÁDFA generációs szindróma
(www.recallhealing.com alapján)
A négyzetekben a számok a születési sorrendszámai.
tárolt információ automatikus bekapcsolásával - elérte célját, otthon maradhatott
második gyermekével kétéves kora után
is, de ezért, a durva orvosi beavatkozás
miatt, nagy árat kellett fizetnie. Pedig a
ciszta már a helyreállítás időszakában jelentkezik.
Ez a történet is felhívja a figyelmet arra,
hogy milyen nagyok a rejtett problémáink, melyek a tudatalattinkban vannak tárolva. Ennek nagyságáról és jelentőségéről sokszor addig fogalmunk sincs, amíg
meg nem jelennek testi szinten. Az ide
tartozó módszerekkel lehetőségünk van
ezen problémák semlegesítésére, azonban ennek a folyamatnak a valóság talaján kell állnia, és a túlélési parancsoknak
eleget kell tenni. Nem lehet félvállról, csak
úgy csinálgatni a dolgokat. Teljes erőbedobással be kell szállni. Épp úgy, amint
a gazella elfut az oroszlán elől. Mindent
belead, de az oroszlán is ezt teszi, mert
ezzel tudja biztosítani saját maga vagy
utódai túlélését. Az ő példájukat emberi
szintre lefordítva: ne a megfoghatatlan
bizonytalanban higgy, ne légvárakat épít-

gess, a valósággal foglalkozz, és mindent
adj bele. Mindent biológiai szinten kell
megoldani. Ha valamit üzen a tudatalatti, még ha nem tűnik jelentősnek is, arra
keress választ: mit akar elérni ezzel az
üzenettel vagy konfliktussal nálad? Csak
a valósággal foglalkozz, mert ez a túlélés
alapfeltétele. Természetesen lehet finomítani a konfliktusokat, van rá kidolgozott
módszer, de az már a mélyebb foglalkozás része.
Amint látjuk, a tudatalattiban tárolt információ messze visszanyúlik a fogantatás
előtti időszakra, nemcsak az azt megelőző 9 hónapra, de a felmenők több generációjáig is. Ezekben a kapcsolatokban
a születési sorrend is szerepet játszik. A
születési sorrend megállapításánál azonban figyelembe kell venni a vetéléseket és
az abortuszt is. A táblázatban az egymás
alatt lévő személyek közötti kapcsolat
közvetlenebb, az egymás mellett lévőké
pedig közvetettebb. Ezt a kapcsolatrendszert mutatja be az alábbi ábra. A „múlt”
kapcsolatába a születési sorrend szerint
kell visszanyúlni. Ha pl. a születési sorrend
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szerint második vagy, akkor az ősöknél is
a másodszülöttek történetét kell kutatni a
kirakós játék összerakásánál.
Anélkül, hogy a családfa generációs
szindróma ábrát követően a családállítás területére lépnénk, látnunk kell azt a
hallatlan széles összefüggés sorozatot,
ami életünk valós külső és rejtett belső
elemeit befolyásolja. Ez a szükséges széleskörű tudás megszerzésén túlmenően
egyrészt megfelelő lazaságot és nyitottságot követel meg, másrészt azért, hogy
energiánkkal tudjunk gazdálkodni bizonyos, ezzel szemben álló elhatárolódást
is. Ez azonban mélyen kapcsolatban van
önbizalmunkkal is. A lényeg az, hogy a
családfában mindenki ott és akkor érzi
jól magát, ha azon a helyen van, ahova
született, mert ember és sorsa elválaszthatatlan. Az elhatárolódás pedig azért
lehet fontos, mert nincs értelme fenntartani olyan kapcsolatot, ami nem működik,
abban a csalfa reményben, hogy egyszer
hátha működni fog. Természetesen ehhez
bátorság is kell.
		
Fel kell tennünk a kérdést magunknak,
hogy merünk-e tiszta szívből élni, vállalva
az elválás fájdalmait is, vagy csak valahogy túl akarjuk élni ezt az egész életet?
Meg kell tennünk, amit meg kell tennünk,
és akkor az eredmény egy új, gyümölcsöző kapcsolat lehetősége lesz.
Ne feledd:
„A beteljesülés eléri azokat, aki figyelnek,
A sors pedig a többieket.
Ezért hát tanuld meg, amit megtanulhatsz,
Tedd meg, amit megtehetsz,
És soha ne add fel a reményt.”
(Kolbrin Biblia)
Kedves Olvasó!
Az, amit itt az indító cikktől elindulva
e néhány oldalon át sikerült megfogalmazni, semmi ahhoz képest, amilyen lehetőségeket tartogat ez a rendszer azok
számára, akik nyitottak és érdeklődőek.
Természetesen, nem lehet ezzel a témát
lezárni. Nagyon sokat kell és lehet még
tanulni. Ezen témában olyan területek is
vannak, melyekről szinte szót sem ejtettünk, mint pl. a ciklusok, a szinkronicitás,
stb. Álljon itt az Egyesült Államok két hasonló sorsú elnökének élettörténete, jóllehet, 100 éves ciklus van közöttük:
Lincoln és Kennedy feleségének is meg-
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halt egy gyermeke a Fehér Házban tartózkodásuk alatt.
Egy hónappal azelőtt, hogy Lincoln lelőtték, Monroe-ban volt, Marylandben.
Egy hónappal azelőtt, hogy Kennedyt
lelőtték, Marilyn Monroe-val volt.
Puszta véletlen, vagy valami mélyebb
van mögötte?
...Isten az ember fölé emelte kezét, és így
szólt:
„Most már olyan vagy, mint én, eltekintve
attól, hogy itt alszol bezárva az anyagba,
a Szemfényvesztés Királyságába, miközben
én itt lakozom a Valóság és az Igazság
szabadságában. Nem az én dolgom, hogy
lemenjek hozzád, hanem a tied, hogy elérj
engem.”
(Kolbrin Biblia)
Az irány és a feladat tehát elég világos:
„Amiről azt gondolod, hogy jó, kutasd fel és
találd meg!” (Kolbrin Biblia)
Az alábbi link egy sor rövid video előadást tartalmaz, amit érdemes meghallgatni, nemcsak egyszer! Csak kedvcsinálónak, ezek között olyan témák vannak,
mint: Miért vagyunk betegek, Mi lenne
ha... és ami van, A rákos elváltozásokról,
Nevezd meg, vállald fel, engedd el, stb.
http://www.pszichogenetika.hu/recallhealing-video-album
Kedves Olvasó! Jó utat kívánok belső
útjaidon való bolyongásaidhoz!

Barátsággal,
Erdei István
Források: germangyogytudomany.hu
www.neosante.eu/la-biologie-totale-exactement/
www.recallhealing.hu/
Kolbrin Biblia (KB)
Dr. Ébert Jenő: A homeopatia gyógyító ereje

www.magtar.hu
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Állóképesség-növelés astaxanthinnal
– nem csak sportolóknak

Friss kutatások a vöröses karotinoidról, az astaxanthinról, továbbra is ígéretes eredményeket produkálnak, amik alapján
2018-ban az astaxanthin lehet a sport táplálékkiegészítők egyik alapeleme. Kathleen Alleaume táplálkozási és testedzési
szakértő 5 pontban foglalja össze a miérteket.
1. Növelheti az erőt és a kitartást
Egy 4 hetes felmérés, amit versenykerékpárosokon végeztek, kimutatta, hogy akik
napi 4 mg természetes astaxanthint szedtek,
azok átlagosan 5%-kal gyorsabbak voltak a
placebo csoport tagjainál, ezen kívül az átlagos erőnlétük is javult 15%-kal.

mat az ízületekben, és megnövelheti azok
mozgásterét. Például teniszezők körében a
teniszkönyök tipikusan a túlhajszoltság, túlhasználtság következményeként alakul ki.
8 hetes astaxanthin-fogyasztás után a teniszkönyökkel küzdők ütőfogása 93%-kal
erősödött.

2. Gyorsíthatja az izmok regenerációját
az edzések után, ráadásul gyulladáscsökkentő hatású
Az erős antioxidáns hatásnak köszönhetően az astaxanthin jelentősen képes lehet az
izomkárosodást és az izomfájdalmat csökkenteni nemcsak a szimpla edzések, de a
megterhelőbb versenyek után is, megóvva
ezzel az izmokat a tartós kimerültségtől. Ez
pedig gyorsabb felépülést tehet lehetővé.

4. Csökkentheti a pulzusszámot
Olyan vizsgálatok is folynak, különösen
maratonfutók és hosszantartó mozgást
végző sportolók körében, amik fókuszába
a vöröses antioxidáns hatása kerül, méghozzá a pulzusszámra gyakorolt hatása. Az
eredmények arra mutatnak, hogy azoknak a
rendszeresen sportolóknak, akik aggódnak
a szívük egészségéért, a gyakori astaxanthin
fogyasztás hozzájárulhat az optimális kardiovaszkuláris egészségük megőrzéséhez.

3. Növelheti az ízületek és az inak mobilitását
Kutatások azt is kimutatták, hogy a napi
astaxanthin fogyasztás enyhítheti a fájdal-

5. Lassíthatja az öregedést
Figyelembe véve az astaxanthin számos hatását, az már szinte nem is megle-
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pő, hogy az öregedésben is támogathatja
a szervezünket. Akár profi sportoló vagy,
akár nem, az astaxanthin jótékony hatása a
hegekre, a szem, az agy, a bőr és a szív- és
érrendszer egészségére, valamint az UVsugarak elleni védőhatása mindenképpen
kiaknázandó előnyök lehetnek a szervezet
számára.
***
A Vitálvár termékkínálatában a természetes astaxanthin 60db-os kiszerelésben
kapható. További információk a vitalvar.hu
weboldalon.
Fordította: Lipusz Kinga

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

Bőrápolás

Egy új hatóanyag, ami mágnesként vonz!
Nem csak a vizet, de Téged is!
Létezik! Hazánkban csak a mi
natúrkozmetikumunkban!

A Magister csapat egyik legfőbb ismérve, hogy megrögzött kutatók vagyunk.
Keressük az újat, a hazánkban elérhetetlen hatóanyagokat, mivel célunk elhozni
Neked a világ legaktuálisabb, bizonyított
hatású csúcsmolekuláit, melyekkel bőröd
még biztosan nem érintkezett. Pedig szüksége van rá! Így találtunk rá a Pentavitinre.

Mi az a Pentavitin?

A Pentavitin (Szacharid isomerát) egy
olyan egyedülálló, tartós mélyhidratáló
hatóanyag, amely képes az utolsó alkalmazása után 72 órán keresztül megtartani
hatását. Minden bőrtípusnál alkalmazható,
csökkenti a bőrön keresztüli vízvesztést, irritációt, viszketést. Javítja a barrier (védőgát)
funkciót és rugalmassá, simává teszi a bőrt.

Hogyan hat a Pentavitin?

• A pentavitin 100%-ban természetes,
növényi szacharidokból áll, melyek nagyon
hasonlóak az emberi bőrben található szénhidrát komplexekhez. Tartós hatását a bőrhöz való egyedi kötődésének köszönheti:
mágnesként kötődik a bőr felső rétegében
található keratinhoz, ezáltal csak a természetes hámlás során távozik a bőrből, ami a
hosszútávú hatását eredményezi.
• A vízmegkötő (humectáns) tulajdonsága révén növeli a bőr víztartalmát, rövid és
hosszú távon normalizálja a természetes
hámlást, és javítja a bőr barrier funkcióját.

• Emolliens tulajdonsága miatt nyugtatja, puhítja a bőrt. Csökkenti a száraz bőrrel
járó viszkető, szúró, feszülő érzést.

Milyen bőrproblémák esetén
ajánlott?

• dehidratált bőr
• extrém száraz bőr (xerosis cutis)
• UV sugárzásnak kitett bőr
• idősebb bőr
• irritált bőr (pl: AHA használat után)

Milyen előnyei vannak
a többi hidratálóhoz képest?

• 72 órán keresztül, folyamatosan hidratál,
• erősíti a bőr barrier funkcióját,
• olyan körülmények között is hatékony,

amikor a többi hidratáló már hatástalan,
• 2 hét után érezhető a hatása: puhább,
feszesebb bőr, a viszketés jelentősen
csökken,
• 4 hét után láthatóan simábbá teszi a bőrfelszínt,
• már alacsony koncentrációban hatásos,
• nincs szükség külön nappali és éjszakai
hidratálóra,
• a glicerinnél akár 50%-kal hatékonyabb
vízmegkötő tulajdonságú.

Miben találod?

Innovatív újdonságunkban a könnyű,
mégis felettébb hatékony Ciao Chia
arckrémünkben, melybe a Pentavitinen
túl csempésztünk bőven azték chiamag
olajat, vörös gojibogyót és friss őszibarackot!
Dr. Veres Klára
Bőrgyógyász szakorvos jelölt

Elérhetőségek:
www.magister.hu
info@magisterproducts.hu
Üzleteink:
Szombathely, Bejczy utca 1.
Budapest, Lurdy ház
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Egészség

Egészséges a ponty, mint a pinty!

Omega-3 + homoktövis-olaj komplex
A grönlandi eszkimók magas zsírtartalmú, de Omega-3 zsírsavat
tartalmazó étrendje mellett, minimális a szív- és érrendszeri
megbetegedések száma.
Az omega-3 antioxidáns hatású, többszörösen telítetlen zsírsavak (EPA-DHA)- forrása
(lenmagolaj, halolaj, mandula olaj). Hatékonyan védik a szív és érrendszer egészségét.
Az antioxidánsok a szervezet védelmét és
méregtelenítését szolgálják a szabadgyökök
közömbösítése révén.
– A homoktövis olaj (Oleum hippohaë

Szakértőnk:
Dr. Dénes Ferenc,

a Fővárosi
Önkormányzat
Egyesített Szent
István és Szent
László Kórházának
kardiológus főorvosa:
„A zsíros
étrendtől tiltó világunkban a halolaj
az egyetlen, amit még a kardiológusok
is szerethetnek, az omega-3 zsírsavak
ugyanis karbantartják a szívet, a
halolaj napi fogyasztása lassíthatja,
sőt, vissza is fordíthatja a szívbetegek
artériájának keményedését és
szűkülését”

fructus) vitaminokban, ásványi anyagokban
gazdag, karotinoid és flavonoid tartalma
erősíti az immunrendszert, gátolja a szövődmények kialakulását.
– A lenmagolaj (Oleum linae seminis)
és halolaj (Oleum piscium variosum) természetes tápanyag összetétele omega-3
és omega-6, a zsírsav aránya a jótékony
omega-3 javára tolódik el. Tartalmaz még
enzimeket, vitaminokat, ásványi anyagokat,
esszenciális aminosavakat.
– A mandula olaj (Oleum amygdalae
seminis) tartalmaz egy olyan vitamint, mely
más élelmiszerekben nem fordul elő.
A termék komplex hatását növényi és állati eredetű olajok szójalecitinnel alkotott,
könnyen felszívódó kolloid szuszpenziós állaga biztosítja.

Összetevők: Lenmagolaj, szójalecitin, halolaj, mandula olaj,
homoktövis olaj, DL alfa tokoferol
acetát (E-vitamin) zselatin.
Adagolás: Naponta felnőttek
részére 2x2 kapszula, étkezés
közben bőséges folyadékkal
kell bevenni. Az ajánlott napi
mennyiséget ne lépje túl. Az
étrend kiegészítő nem helyettesíti
a kiegyensúlyozott napi vegyes
étrendet!
az ingerületvezetést, és így elejét vehetik a
szívritmuszavarok kialakulásának.
– Az omega-3 zsírsavak általános gyulladáscsökkentőként is igen hatásosak.
(reumatoid arthritis betegek izületeinek
duzzanata, bőrfarkas és pikkelysömör
esetén.)
– Crohn – szindrómában (idült vékony és
vastagbélgyulladás) kiegészítő kezeléséhez.
Forrás:
Dr. Ladocsi Teréz docens szakbiológus,
Dr. Vásárhelyi Barna laboratóriumi szakorvos.
A terméket most
20% kedvezménnyel rendelheti meg!
Részletek a 34. oldalon!

Miben nyújt segítséget?
– Az omega-3 zsírsavak kulcsszerepet játszanak a szervezet számos létfontosságú folyamatában, a vérnyomás és véralvadás szabályozásától az immunrendszer erősítéséig.
– Az omega-3 zsírsavak javítják a szívben
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Egészség

Izom- és ízületi problémák kezelése méhméreggel
A méhméreg a méhek sajátos biológiai terméke, nem tartozik a növényvilágból származó gyógyhatású anyagok közé. Összetételét apamin, melitin,
foszfolipáz és hialuronidáz csoportok alkotják, melyek az idegrendszerre gátló, a szívre és a mellékvese-kéreg
mirigyekre serkentő hatást fejtenek ki.
A méhmérget számos formában alkalmazzák, közvetlenül méhcsípés útján,
vagy a gyomor megkerülésével injekcióként önállóan vagy más anyagokkal
keverve.
A méhméreg - amelyet változatos módon
gyűjtenek és hoznak forgalomba - a reumatikus fájdalmak klasszikus gyógyszereként
ismert. A legújabb kutatások számos olyan
anyag jelenlétét mutatták ki benne, melyek
részben bizonyítják a termék gyógyhatását,
de számos olyan anyagot is tartalmaz, melyeket nem ismerünk. A méhméreg egyrészt
közvetlen, másrészt azonban közvetve olyan
reakciókat vált ki, melyek a szervezet védekező képességét mozgósítják. A méhméreg
esetében is azon megfigyelés alapján jutottak el a gyógyításnál való használatához,
hogy más foglalkozásbeliekkel szemben a
méhészek közül sokkal kevesebben szenvednek reumában, vagy ha szenvednek is,
sokkal enyhébb formában.
A méhszúrásos gyógykezelést már az ókori egyiptomiak, görögök és rómaiak is alkalmazták. A reumás betegségek méhméreggel való gyógyításának klinikai vizsgálatait
csak a múlt század második felében kezdték
el. Az igazi fellendülés az 1920-as években
következett be. Az orvosok egy része sikeres
kezelésekről számolt be, de nagy volt azoknak a tábora is, akik kételkedtek a méhméreg
jótékony hatásában, jóllehet a hatóanyagait
és a hatását gyógyszertani kutatások igazolták. A méhméreg nem csodaszer, viszont jó
kiegészítője lehet a szokásos gyógyszeres
kezelésnek.
Többéves termékfejlesztésünk eredményeképpen cégünk megalkotta az
APIDERMAL krémet, melynek fő célja az
izom- és ízületi panaszok kezelése.
A termék legfontosabb összetevője a
méhméreg, mely már önmagában is egy

csodálatos hatékony anyag, de ezt tovább
fokoztuk nyolc értékes gyógynövény kivonatával, melyeket a népi gyógyászatban eredményesen alkalmaznak a reumatikus panaszok kezelésére.

A termék főbb hatóanyagai:

Mire használható
az APIDERMAL krém?
Bármilyen olyan esetben, ahol az izomzat
vagy ízület gyulladásban van. Megduzzadt,
megdagadt, belobbant pontok, ízületi, reumás fájdalom, hát-, derék-, nyak-, térd-, könyök-, boka-, továbbá izom, gerincfájdalom,
bokaficam, izomláz, izomgörcsök, duzzanatok, zúzódások esetében. Hűsítő és fájdalomcsillapító hatású.

Hogyan alkalmazzuk
a terméket?
Tiszta bőrfelületen használjuk, a legjobb
fürdés után.
Naponta kétszer, reggel és este, alaposan
bedörzsölni, masszírozni a kezelendő területen és környékén.

Árnika Montana virág kivonat, vadgesztenye kivonat, aloe levél kivonat, fekete
nadálytő kivonat, körömvirágvirág kivonat,
méhviasz, mentol (melyet borsmentából állítanak elő), eukaliptusz olaj, rozmaringolaj,
méhméreg, csalánlevél kivonat, borsmenta
olaj, fenyőolaj, sárgarépa kivonat.
A fenti összetevők eredményeképpen az
APIDERMAL krém hatóanyagtartalma 20%
felett van, ami egyedülállónak számít a reumatikus készítmények tekintetében.
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Mikor kerüljük
a termék alkalmazását?
Amennyiben a felsorolt hatóanyagok
bármely összetevőjére érzékeny, illetve a
méhcsípésre allergiás reakciót tapasztalt korábban!
Sérült, sebes bőrre a készítmény nem alkalmazható!

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

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 129. rész

H

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

A homloklebeny 2. rész
A homloklebeny az agy legnagyobb része, és többek között felelős a tudatosságért, az intellektusért, az értelmes gondolkodásért, a moralitásért, az önkontrollért,
az önreflexióért, az ítéletalkotásért és a
transzcendencia iránti igényért is. Az előző
cikkben a homloklebenyt károsító hatásokról volt szó. A mostaniban azokat a módszereket, lehetőségeket vesszük számba – a
teljesség igénye nélkül –, melyek segítik a
homloklebeny működését. Mivel a homloklebenyhez tartozik a belátás és a vágyak
korlátozásának képessége is, ezért a megfelelő, tudatos életvitel kialakítása annál
könnyebb, minél egészségesebb a homloklebeny.

Étrend

Az omega-3 zsírsav fogyasztása különböző életkorokban segíti a gondolkodási
és a tanulási képességet. Ez megtalálható
ugyan a halakban, mégsem ebből a forrásból javasolt pótolni a halhús féreg- és
nehézfém-szennyezettsége és egyéb nemkívánatos élettani hatásai miatt. A legjobb
omega-3 zsírsav források: a lenmagolaj, a
dió, a búzacsíraolaj, a szójaolaj, a mandula,
az avokádó stb.
Az agy számára az egyszerű cukor a fő tápanyagforrás. Agyunk anyagcseréje nagyon
gyors a test többi részéhez képest, és nem
tud hosszú távon raktározni energiaforrást,
ezért jobban rá van szorulva a vérkeringésre, mint más szövetek. A vér cukortartalmát
befolyásolja a táplálkozásunk. A civilizációs
étrend ugyan sok cukrot tartalmaz, de a finomított cukor „becsapja” a szervezetet. Fogyasztásakor nagy mennyiségű cukor kerül
a vérbe. A szervezet ezt úgy értelmezi, (kiindulva a természetes ételekből származó
szénhidrátokból, melyek lebontásukkor lassan adagolják az egyszerű cukrokat, többek
között magas rosttartalmuk miatt), hogy
még további nagy mennyiségű cukor várható. A hasnyálmirigy ezért túlzott mennyi-

Váradi Tibor

ségű inzulint juttat a vérbe. Mivel azonban
finomított cukor fogyasztása esetén az első
adagot általában nem követi további nagy
mennyiségű egyszerű cukor, ezért a vércukorszint leesik. Ekkor cukoréhség lép fel,
melyet a leggyakrabban valamilyen finomított cukros étellel szokás csillapítani – így a
folyamat kezdődik elölről.
Ez a „jojó effektus” kimeríti a hasnyálmirigyet, de ami számunkra most még fontosabb, hogy rendszeresen cukorhiányos
állapotba hozza az agyat. A következmény:
az agy teljesítőképességének romlása. A
természetes étrendben a természetes egyszerű cukrok (például a gyümölcsökből)
és a természetes összetett cukrok (például
a teljes gabonafélékből) jelentik az ideális
táplálékot az agy számára. A fent említett
összefüggést számos kísérlet igazolja,
gyermekeknél pedig különösen látványos ez a jelenség. Iskolai teljesítményük
javul, ha természetes cukrot kapnak és
minimalizáljuk a fehér cukor bevitelét.

Ortomolekuláris medicina

Az agy működéséhez szükséges az A-, Bés C-vitamin, a folsav, a lecitin, a jód, a cink,
a vas és a kálium. Fontos, hogy természetes
forrásból vigyük be ezeket, és kerüljük az élvezeti szereket (alkohol, dohány, kávé, fekete tea, csokoládé stb.), melyek rabolják őket
a szervezettől.

Hidroterápia

A reggeli frottírozás a vérkeringés serkentése miatt élénkítő hatású és az agy működését is támogatja. Egy frottírtörülközőt
mártsunk hideg vízbe és csavarjuk ki, majd
dörzsöljük át vele a testünket. Közben többször mártsuk be újra és csavarjuk ki, mivel
frottírozás közben felmelegszik. A szintén
élénkítő váltózuhany során pedig 4 perc
meleg hatást 1 perc hideg hatás követ, kétszer ismételve.
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Légzőgyakorlatok

A helyes légzés és a tiszta, oxigéndús levegő nagyon fontos az agynak. A felszínes
légzés kevesebb oxigént juttat be a szervezetbe. Az agy érdekében is gyakoroljuk a
mély, lassú légzést, ami több oxigént juttat
az agynak. A nagyobb tüdőkapacitás jobb
oxigénfelvételt biztosít. A kompressziós
légzés ezt támogatja. A gyakorlat során
nyolcszor egymás után magas tartásból
gyorsan lehajlunk belélegzés közben, és
lassú felemelkedés közben kilélegzünk.

Homeopátia

A homeopátia különböző homloklebeny
funkciók segítésére más-más szereket ajánl.
A pontos szerválasztás homeopátiás orvos
feladata.
• Intellektus, értelem, gondolkodás segítésére: Sulphur, Lycopodium, Graphites,
Petroleum, Belladonna, Phosphorus, Platina, Aurum, Barium sulfuricum, Helleborus,
Hyosciamus, Mercurius, Opium.
• Moralitás támogatására: Belladonna,
Hyosciamus, Stramonium, Veratrum.
• Tudatosság segítésére: Vanilla
plantifolia,
Tungstenium
metallicum
(=Wolfram), Anhalonium lewinii
• Túlzott önkontroll ellen: Arsenicum
album, Aurum, Lycopodium, Natrium
bromatum, Natrium carbonicum, Natrium
muriaticum, Silicea.
• Kevés önkontroll ellen: Argentum
metallicum, Argentum nitricum, Causticum,
Chamomilla, Opium, Staphysagria, Sulphur.
• Transzcendencia igény támogatására: Lilium tigrinum, Stramonium,
Sulphur, Veratrum, Zincum, Hyosciamus,
Lycopodium, Aurum, Platina.

Antropozófus orvoslás

Az antropozófus orvoslás a hangyasavat ajánlja tudatosság fokozásra, lelassult

Öngyógyítás abc-je
gondolkodás esetén. A hangyasav alkalmazható fürdővízhez adva vagy borogatásként a fejre. Az antropozófus orvoslás
ajánlja még a Mercurius és az Opium nevű
homeopátiás szereket.

„Agytorna”

Az agy és a homloklebeny számára
ideális a gondolkodást, kreativitást igénylő feladatok végzése. Ezzel szemben a
gondolkodás leépülését hozza többek
között a túl sok tévénézés. Többek között az olvasás, a keresztrejtvényfejtés, a
problémamegoldás, a logikai játékok és
feladványok gondolkodást serkentő tevékenységek. Érdemes személyre szabottan
megkeresni a fejlesztő tevékenységet a
probléma függvényében.

Stresszoldás

A stressz kifejezetten az agy tudatos
döntés, belátás képességét gátolja. A
stressz hatására az agy túlélésért felelős
területei lesznek aktívak. Ilyenkor a megszokott viselkedésmintákat ismételjük,
melyekkel korábban túléltük az adott
helyzetet. Ezért a stressz csökkentése a
tudatos agyterület számára lehetőséget

ad, hogy bekapcsolódjon a folyamatba
a jobb megoldások megtalálása érdekében.
Kineziológiai gyakorlatok speciálisan a
homloklebeny támogatására

Az érzelmi stressz oldása

A test egyik legerősebb érzelmi
stresszoldó pontjai a homlokon helyezkednek el, a szemöldök és a hajvonal
között 2/3-ad távolságban. Ezek a pontok gyakran egy pici kiemelkedéssel ki is
tapinthatóak a homlokon. A mutatóujjat
és a középső ujjat zárjuk össze és helyezzük a homlokdudorokra, majd lélegezzünk mélyen. Elképzelhetjük, ahogyan a
stresszt kilélegezzük magunkból és megnyugszunk. A pontokat 1-3 percig érintsük vagy amíg energialüktetést érzünk.
A gyakorlat elősegíti, hogy nyugodtak
legyünk, tiszta fejjel tudjuk megítélni a
helyzetünket, vagyis a homloklebenyünk
aktív legyen, és ne reagáljunk meggondolatlanul. A gyakorlatot alkalmazhatjuk
jövőbeli megmérettetésekre való felkészülésként is. Ilyenkor a pontok érintése
közben képzeljük el a ránk váró feladatot,
és hogy sikeresen oldjuk meg azt.
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Agygombok

Egyik kezünk összetett mutató- és középső ujját helyezzük a köldökünkre. Másik kezünkkel masszírozzuk a kulcscsont
alatti bemélyedéseket – az egyik oldalon a hüvelykujjunkkal, a másikon pedig
mutató- és középső ujjunk segítségével.
A gyakorlat segít a koncentrációban, az
összpontosításban, a reggeli felkelésben
és a jelenlétben.

Tudatosságra törekvés

A jelenlét gyakorlatok fejlesztik a tudatosságot. Íme néhány példa:
• Beszédkontroll: egy héten át kerüljünk
egy gyakran használt szót, például izé,
hát, szóval stb.
• Színkereső: egy kiválasztott színt keresni mindenhol, és tudatosítani, hogy mi
olyan színű az adott helyen.
• Tudatos küszöbátlépés: minden alkalommal, amikor küszöbön lépünk át, tudatosítsuk ezt.
Számos módon tehetünk a homloklebenyünk, az agy koronájának egészséges
működésért, érdemes erre napi szinten
odafigyelni!
Váradi Tibor

Zöld megoldások

Forradalom a mosogatásban egy tisztább világért
Egyre több szó esik környezetünk vegyi- és hulladékból eredő szennyezettségének katasztrofális méretéről és hatásairól, melynek hatására egyre többen
látják be, hogy saját egészségünk, valamint a környezetük védelme érdekében igazán megéri váltani.

Műanyagszeméthegy a szárazföldön, úszó
szemétfoltok az élővizekben, ezek mind azok
a problémák, melyek szemmel is könnyen
láthatóak. Közel 1 millió madár, 100 ezer
cápa, teknős, delfin és bálna hal meg lenyelt
műanyag szemét miatt. Az élő vizekre ezen
kívül leginkább káros anyag a foszfát, melyet
vízlágyítási céllal tesznek a mosószerekbe,
mosogatószerekbe, ezáltal érhető el a fokozott habzás. A mosogatószerekbe jelentősen
több kerül az említett anyagokból, azt az érzetet keltve használójában, hogy abból akár
egy csepp is elég. A feltételezés téves, a habzás nincs hatással a tisztító erőre. A folyamat
megállítása életbevágó.
A világ egyik legnagyobb öko tisztítószer- és mosószergyártója, az Ecover a környezetvédelmi úttörő munkát az élővizek
műanyagszennyezése kapcsán nem most
kezdte. Még 2014-ben valósult meg „Az
Óceán Műanyag Projekt”, amely keretében
az óceánból nagy mennyiségben halásztak
ki műanyag flakonokat, azt újrahasznosították - flakont gyártottak tisztítószereknek. Az
innovációnak üzenet értéke volt: lehet ezt
másképp is csinálni - a környezet megtisztításával, védelmével összekötni az otthonunk
tisztítását. Tavaly, 2017-ben végre nemzetközi összefogás is elindult a szennyezés megál-

lítása érdekében:
200 ország írta alá
azt az ENSZ-határozatot, amelyben
ígéretet tettek a
csatlakozó országok a műanyag
szennyezés csökkentésére. Hazánk egyelőre
nem írta alá, azonban bízunk benne, hogy a
sok pozitív példa hatására ez hamarosan itthon is bekövetkezik majd.

100 százalékban újrahasznosított
és újrahasznosítható
flakonok
Az egyik legnagyobb műanyagszemétforrást a tisztítószerek jelentik. Flakon a mosogatószernek, a mosószernek, a WC-tisztítónak, a fürdőszoba-tisztítónak. S ez mind a
természetet terheli, hacsak nem újrahasznosítható a flakon, és ezt kihasználva bekerül a
megfelelő szelektív szemétgyűjtőbe.
Az Ecover fontosnak tartja, hogy olyan
csomagolásban juttassa el az emberekhez
környezetbarát tisztítószereit, ami minél jobban kíméli a környezetet. Több éve megújuló
polietilénből, cukornádból készültek a flakonok, a kupak polipropilénből, a címke szintén polietilénből
– mindkét anyag
100 százalékban
újrahasznosítható
volt. De mindig
lehet még jobban csinálni. S ez
most megtörtént:
idén az új Ecover
mosogatószerek
nemcsak újrahasznosítható flakonokba kerülnek,
hanem egyben
olyan flakonokba, amelyek 100
százalékban újra-
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hasznosított alapanyagúak.
Az eredmény nemcsak a környezetnek
hasznos, de a szemnek is kellemes. Az új flakonok fejre állíthatóak, praktikusan, gyorsan
nyithatók, tökéletesen átlátszóak, ezáltal a
tisztaságot sugallják, és dizájnosak. A tartalom természetesen mit sem változott: nagy
zsíroldó-, tisztítóerő, természetes, bőrbarát
és maximálisan környezetbarát összetevők
jellemzik.

Zero allergia,
csak tiszta edények
Az Ecover termékei mind természetes,
növényi összetételű termékek, azonban
van, akinek még fokozottabban érzékeny
a bőre, nekik készült a ZERO, teljes mértékben antiallergén termékcsalád. Akinek
érzékeny a bőre, szervezete hajlamos az
allergiás reakciókra, az tudja, milyen nehéz
hatékony antiallergén, minőségi terméket találni a boltok polcain. Az Ecover ezt
az igényt igyekezett kielégíteni. A ZERO
termékek az érzékeny bőrűek, köztük az
újszülöttek és a gyerekek speciális igényei
szerint lettek kifejlesztve. Nem tartalmaznak semmilyen egészségre veszélyes vagy
allergén összetevőt, többek között parfümöt és színezéket sem.
Az új Ecover Classic és All–in–one mosogatógép-tabletták csomagolása és a
tabletta kinézete is megújult – könnyebben
nyitható dobozból vehetjük ki ezentúl a még
dizájnosabb tablettákat.
A megújult termékek már
elérhetőek a dm üzleteiben és
a www.ecoverwebaruhaz.hu oldalon is.

Életmód

Megérkezett a PHITALIZER!
Az Élő Víz-Rendszerek ÚJ GENERÁCIÓJA!

Nem csak vízminőségével, hanem az árával is hódit. Az Élő Víz már nem luxuscikk, egy egész ingatlan Élő Vízzel történő ellátása 110 ezer forinttól megoldható a PHITALZER-rel, ami egy személy éves ásványvíz fogyasztásának felel
meg. A CSAPRA, vagy ZUHANYRA szerelhető változat pedig ennek feléért elérhető. Ez jelentős előrelépés az eddigi
prémium kategóriás ÉLŐ VÍZ termékek piacán. Sokkal több háztartás élvezheti mostantól az igazi természetes Élő
Víz áldásos hatását. A PHITALIZER Víz-Revitalizáló feléleszti a vizet, visszaadja neki forrásvíz szerkezetét, frissességét, oxigéndússágát, és természetesen a víz saját eredeti tisztító képességeit.
A PHITALIZER Élő Víz-Rendszer rendkívül
hatékony működését antibakteriális VÖRÖSRÉZ és EZÜST, illetve különféle NEMESFÉMEK lenyomatai, egymásba ágyazódó
ŐSI GEOMETRIÁK, valamint összetett KRISTÁLYVIBRÁCIÓS mintázatok alkotják. A vizet nem csak feléleszti és oxigénnel dúsítja,
hanem kifinomult energiamintázatokat is
képes a víz energiamezejéhez társítani, ami
rendkívül jótékony hatást biztosít minden
élő szervezet számára, fizikai és energetikai
szinten egyaránt. Az így kapott Élő Víz magas és kifinomult energetikát, és egyedülálló
kristályszerkezetet képvisel, ami a vizet elfogyasztók, az abban fürdők, illetve a vele locsolt élőlények szervezetére is kiemelkedően
pozitív hatást biztosít. Segít eltakarítani a káros frekvenciákat, és egy harmonikus, magas
rezgésű pozitív vibrációt nyújt. Emelve ezzel
a sejtek rezgésszintjét, mely segítségével az
intuíció szintje nő, a rendezetlenség kiegyensúlyozódik, ami fokozott harmóniát biztosít.
A harmónia elengedhetetlen a szervezet
megfelelő működéséhez.

A PHITALIZER-ben alkalmazott geometria
segít csökkenteni a káros baktériumokat, a
vízkőlerakódást, a korróziós vas-oxid (vörös
rozsda) mennyiségét. A spirálgeometrián
való áthaladáskor a víz sebessége jelentősen
felgyorsul, ezzel egy időben centrifugális és
centripetális hatások alakulnak ki, és a víz
kristályszerkezete teljes egészében átalakul,
rendezetté válik. Ezen ellentétes forgómozgások által a csőben generálódott különleges örvények jelentősen megnövelik a víz
életenergiáját, melyhez a már említett különleges anyagok és energetikák hozzáadódnak. Az így felélesztett víz erőteljes öntisztító
és antibakteriális képességekkel rendelkező,
harmonikus PH értékű természetes vízzé válik. Ennek a közel 100 éve újra fellelt ősi elvnek a következtében, a káros anyagok polaritása képes megfordulni, melyből eredően az
élő szervezetek mágnesesen taszítani fogják
azokat, így a betapadtak is ki tudnak ürülni a
szervezetből. A természet is így tisztítja önmagát.
A PHITLIZER-ből nagy erővel kiáramló
víz egy természetes zuhataghoz hasonlít.
A CSAPOKRA szerelhető QUELLE változat
természetes örvénylő vízkiáramlásával a
természetes és természetközeli életmódra
törekvőknek igazi FORRÁSKÚT-hoz hasonló élményt biztosít. Ha túl alacsony a csap
és már nincs hely a revitalizálónak, az sem
jelent gondot, mert a DIREKT változat közvetlen a csap fali bekötőcsövére csatlakoztatható, illetve a fő vízvezetékre is szerelhető.
Ha valaki nem akar vízszűrőről lemondani,
a PHITALIZER arra is kínál megoldást a SZŰRŐKHÖZ szerelhető változatával. Garantáltan mindenki megtalálja a neki megfelelőt.
Itt a tavasz, és hamarosan a nyár, és a csapból azonnal FRISS ÉLŐ FORRÁSVÍZ folyhat. A
PHITALIZER környezetbarát természetközeli
technológiája a természetes frissességet
hozza el otthonunkba, és mindezt jóval ala-
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csonyabb áron, mint ezidáig. Váljék mindan�nyiunk egészségére!
Az ELEKTROSZMOG energiák ellen is
van megoldás! Az ENERGIA ÁTALAKÍTÓK
semlegesítik a káros sugárzásokat, az
ELEKTROSZMOG ÁRNYÉKOLÓ anyagok pedig fizikailag visszatükrözik a nagyfrekvenciás sugárzásokat. Mindezekről az alábbi internetcímen található bővebb információ.

WWW.PORTHOLOGOS.HU
info@porthologos.hu
Porthologos Kft.
Információk, Rendelés telefonszám: 06 30 964
7333 (H-V 10-18 óráig) – Szívesen visszahívjuk!
5000 Ft-ot érő KUPONKÓD: PHI5000
Mintatermékek az alábbi címen elhelyezett
bemutató standon megtekinthetők
és az Élő Vizek megkóstolhatók:
Gyógynövény és Biobolt
(1119 Bp. Etele út 32/C)
H, Cs: 9-18 óráig; K, Sze, P: 9-17 óráig;
Szo: 9-12 óráig

Hasznos

Tanácsok krónikus fáradtság ellen
Lehet, hogy nem is gondoltad volna, mi az oka a fáradtságérzetednek!
Hogy könnyebben át tudj lendülni a
nehéz pillanatokon, fusd végig ezeket a tanácsokat, biztosan találsz
köztük hasznosat Te is!

1. A helyes felébredés

Nem teszel jót a testednek, ha ötpercenként állítasz ébresztést a telefonodra!
Az agy ennyi idő alatt nem képes mély
álomba zuhanni, majd felébredni. Ha
egyszer felébredtél, a legjobb, ha nagy
nyújtózkodás után azonnal ki is kelsz az
ágyból.

2. Mondj nemet
a párhuzamos munkavégzésre

Ha egyszerre több dolgot csinálsz, az
azt jelenti, hogy egyiket sem tudod a
maga teljességében végezni, tehát időben ugyanott leszel, mint ha egymás
után, odafigyelve hajtanád végre a feladatokat. Agyilag viszont sokkal fárasztóbb a
multitasking, felejtsd el!

3. Óránként pihenj egy keveset

Az egész napos kemény munka azt
eredményezi, hogy nap végére kifacsart
citromnak érzed magad. A testünk is elfárad, ha hosszú órákon keresztül ugyanabban a pózban kell lennie. Állj fel a munka
mellől minden órában 5-10 percre, nyújtóztasd ki a testedet és tornáztasd meg a
szemedet.

4. Szellőztesd jól át a helyiséget

Ha elmarad a szellőztetés, felhalmozódik a szobában a szén-dioxid, amely
nagyobb adagban csökkenti a koncentrációt és a kitartást. Fontos, hogy ne csak
napközben, hanem elalvás előtt is szellőztess ki, így sokkal hamarabb elalszol és
mélyebben fogsz aludni, mint valaha.

5. Változtass

Mi sem rombolja jobban a motivációt,
mint a monoton hétköznapok és a fásult
megszokottság. Ha úgy gondolod, egy kis
változás csak időszakos eredményt hoz,

akkor mindig változtass valamit bizonyos
időközönként! Nem kell nagy dolgokra
gondolni. Told arrébb az irodai asztalt
egy méterrel, menj fel gyalog az emeletre, próbálj ki egy új teaízt vagy keress új
hobbit!

6. Ne ebédelj zsírosat

A zsíros ételek emésztése tovább tart,
te pedig szuper nyomott leszel az ebéd
utáni két órában. Zöldségek, csirke, hal az
ideális választás ebédre, hogy elkerüld a
kajakómát.

7. Ne igyál többé energiaitalt

Az energiaitalok hatása egyáltalán nem
tart sokáig, amikor pedig elmúlik, még fáradtabb állapotba zuhansz. Ráadásul ezek
a cukros, koffeines italok hatással vannak
a szívre is, ami egyáltalán nem kedvező,
ha ezen felül stresszes a munkahelyed is.
Ügyelj a napi megfelelő mennyiségű vízbevitelre: 1,5 liter legalább!

8. Szaunázz

A szauna kedvező hatásainak felsorolásához egy könyv is kevés lenne, de a
legfontosabb, hogy ellazítja, ugyanakkor
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felfrissíti a testedet-lelkedet egyaránt.
Méregteleníti a sejteket, fokozza a szervek
vérellátását.
Ha van lehetőséged, mindenképp próbáld ki a finn szaunát és az infraszaunát is,
hogy eldönthesd, melyik tetszik jobban.

9. Sétálj este egy nagyot

A tévé előtti fekvés vagy a késő estig
tartó munka egyáltalán nem segítenek,
hogy tested megfelelően ellazult állapotban várja az alvást. A friss levegő és egy
egyszerű fizikai megterhelés felfrissít és
‚átmossa’ a gondolataidat, hogy kiürült
elmével várd az esti órákat.
A ideális testmozgás elalvás előtt mindenképp a séta.

10. Felejtsd el
a készülékeket elalvás előtt

Az okostelefon, számítógép, tévé fénye
zavarja az agyat, emiatt az nehezebben
tér nyugovóra.
Elalvás előtt segíts az agyadnak kikapcsolni! Egy kis könyvolvasás, zenehallgatás, meditálás vagy egy meleg fürdő tökéletes ellazulást eredményez, ami után úgy
alszol majd, mint a bunda!

Ajánló
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Környezetünk

A jövő napelemei
A napelemek újdonságnak számítanak, így akár a korszerűség jelképei is lehetnének. Ez egy ugrásszerűen növekedő piac és azt
lehet mondani, hogy még 5 – 10 éves távlatban is komoly fejlődéssel lehet számolni. Ebben a cikkünkben olyan irányvonalakat
mutatunk be, melyek nem csak a magyar piacon, de még nyugaton is ritkaságnak minősíthetőek.
A jövő a napelemek hatékonyságának növelésére fog fókuszálni, illetve arra, hogy a minél hatékonyabb napelemek, minél
olcsóbb gyártási költségekkel kerüljenek piacra.
MULTI BUSBAR TECHNOLÓGIA
Az egyik kb. mindegyik cellára érvényes fejlődés a „busbarok” (fém
huzalok, vezetősávok, melyen az áram folyik) számának növelése és
vékonyabbá válása. Régen még 2 busbaros napelemekkel lehetett találkozni, a mostaniak 4-5 –nél járnak. Efölött a Q Cells „DUO” és az LG
„NeON 2” napelem modulokban találhatjuk meg a SmartWire technológiát, mely magasabb hatékonyságot és kisebb mikrorepedések
okozta veszteséget tesz lehetővé, továbbá a gyártás során kevesebb
forrasztó anyag kerül felhasználásra és kisebb hőfokon is történik.

dalukra, mint amilyen elől is van. Ez a felépítés sokkal jobban óvja a
cellákat, ezért a gyártók mernek akár 30 év termékgaranciát is vállalni.
Az üveg-üveg kivitelt is kétféleképpen lehet csinálni, az egyik a natúr
cellákat foglalja magába, a másik viszont egy olyan speciális cellát alkalmaz,- ezt nevezik bifaciálisnak -, mely a hátoldalról is tudja hasznosítani a fényt. Ezek a bifaciális panelek akár 30-40% -al több energiát
tudnak termelni 1 év alatt a hagyományoshoz képest.
DCI TECHNOLÓGIÁS NAPELEMEK
A „DCI” technológia egy teljesen új cellagyártási eljárással és forrasztással jár együtt. Kis napelem cellák helyett vékony lapokra vágják a
szilíciumot, mely végül is egy nagy cellává áll össze. Ezeket a lapokat
aztán egymáshoz csatlakoztatják, ezzel a teljes tábla felületét a fény
hasznosítására lehet koncentrálni. Ezek a napelemek így nem csak
nagyon hatékonyak, de igen ellenállóak a környezeti hatásokkal
szemben és nagyon uniformis külsőt adnak. Ilyen napelemek például:
Seraphim „Eclipse”, Solaria, SunPower P19

Ábra 1.: Különböző multibusbar technológiás cellák

DUÁLIS FELÉPÍTÉSŰ NAPELEMEK
Ez a technológia tulajdonképpen nem más, mint egy alternatív koncepció a napelemek felépítésére. Ebben a szerkezetben a napelemekben található cellákat kettévágják és egy panelbe két cellasort raknak.
Ezáltal a napelem az árnyékosságokat jobban tűri és megnő a vezetőképessége, így a hatékonysága is. Elsőként a REC „TwinPeak” modulokban találhattuk ezt meg, most már a CanadianSolar „KuPower” és a Q
Cells „DUO” napelemekben is ez a koncepció szerepel.
N-TÍPUSÚ MONOKRISTÁLY
A cella egy„P” és egy„N” félvezető rétegből összerakott lap. A pozitív
és negatív terület között rekombinálódnak az elektronok fény hatására. Jellemzően „a P oldal van felül”, és ezt a réteget éri először fény. A
P réteg bórral és oxigénnel van szennyezve, melyek az első órákban,amint fény éri a cellát -, egyesülnek és mikrolyukakat égetnek a cellába, ezáltal csökken annak teljesítménye, ezt az effektust„LID” (fény által
indukált degradáció) –nek nevezik. Az N típusú cellák lényege, hogy
„az N oldal van felül”, így erre a cellára a LID nincs hatással.
HETEROJUNCTION ÉS PERC TECHNOLÓGIA
A két technológia nagyban eltér egymástól, viszont egyben igen
hasonlóak: Még pedig abban, hogy a P – N átmenethez hozzáadnak
valamit, mellyel a rekombináció hatékonysága növelhető. Az egyik
ilyen a„PERC” technológia, mely a cella hátoldali passzivizálását jelenti,
lehetővé téve a szabadelektronok munkába állítását.
A heterojunction cella struktúrát jelenleg a Panasonic képviseli,
melynek lényege, hogy vékonyfilmes/amorf réteget visznek fel a P-N
átmenet közé, mellyel összeházasítható a szilícium és az amorf napelem cellák előnyei.
ÜVEG-ÜVEG ÉS BIFACIÁLIS NAPELEMEK
Igencsak terjedőben vannak az üveg-üveg napelemek is. Ezek a
napelemek EVA fólia helyett egy ugyanolyan üveget kapnak a hátol-
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Ábra 2.: DCI napelem

IBC CELLA STRUKTÚRA
Ezt a cella koncepciót a SunPower alapítója, Richard Swanson fejlesztette ki a Stanford Egyetemen. „Back-contact” névre lett keresztelve, mivel a cella elülső oldala kizárólag a fény konverziójáért felel,
és a hátoldala egy rézlappal támogatott egységes vezető felület, melyen a forrasztás is történik. Az elülső oldal egy nyomtatott N-típusú
réteg, mely speciális felületkezelést kap. A cellán belül a „PERC” –höz
hasonló passzivizálást is elvégeznek. A SunPower „Maxeon” névre keresztelte ezt a megoldást és így jöttek létre az E és X szériás napelemek. Maga a cella nagyon rugalmas és emiatt igen csekély az esélye
a mikrorepedések kialakulásának, továbbá ezzel a cellával gyártják jelenleg a piacon kapható legmagasabb hatásfokú modulokat, melyek
már a 370W –ot is elérik a hagyományos keretméretben.

Bio-logikus
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Zöld megoldások

A neem olaj, mint rovarölő
Nem bántja a hasznos rovarokat!
A legtöbb rovarölő azonnal lebomlik. Az eső lemossa, a napfény elpusztítja. Ezért állandóan permetezni kell, vagy találni olyan stabil
szert, mely hosszú ideig megtartja
a hatását.
Ez azt is jelenti, hogy mindenhol
kémiai anyagok épülnek be, és
mindent megmérgeznek. Beleértve Önt is.
A neem olaj gyorsan lebomlik, különösen az UV fényre fogékony. Szisztematikus
a rovarölő tulajdonsága, emiatt kiöntheti a
termőföldre is (higított állapotban) majd a
növény felszívja a szöveteibe, így belülről
dolgozik.

Hogyan működik a neem olaj?

A kertész neem olajat permetez, azonban
nem tapasztal azonnali hatást, mert a neem
olaj működésének módja különbözik más
rovarölő szerektől. Nem azonnal hat, és nem
pusztít el minden rovart. A neem olajnak
számtalan, komplex és aktív összetevője van.
Az egyszerű mérgektől eltérően a neem
összetevői hasonlóak azokhoz a hormonokhoz, melyeket a rovarok is termelnek.
A rovarok felszedik a neem olaj összetevőit,
hasonlóan a természetes hormonokhoz. A
neem olaj bejut a rendszerbe és leállítja a
hormonok normál működését. A rovarok
elfelejtenek enni, párosodni, petéiket lerakni.
Elfelejtik, hogy képesek repülni. Ha a tojás
nem kel ki, lárva sem keletkezik. Végül a rovarok olyan zavarba kerülnek, hogy nem táplálkoznak. Élelem nélkül elpusztulnak, csökken
a populáció, majd eltűnik.
A tudósoknak is túl bonyolult megérteni,
hogyan és miért működik ilyen precízen. Túl
sok, különböző, aktív összetevőt tartalmaz,
és minden rovarfaj különbözően reagál a
neem rovarölő tulajdonságára.

Nem bántja a hasznos rovarokat!

Meglehetősen csodálatra méltó, hogy
csak a rágó és szívó rovarokra van hatással. A

valós hormonokhoz hasonlóan a neem olaj
is nagyon alacsony koncentrációban dolgozik, néhány milliomod rész elég.
A megelőzéshez 0.5 %-os oldatot javasolt
használni, de ha már megvan a probléma,
akkor min. 1 %. Fertőzés esetén minden levelet permetezzen be, a növény körüli termőföldet is
1%-os oldathoz öntsön 100 ml neem
olajat és 20 ml Rimulgan emulgálószert 10 liter kézmeleg vízbe. Először az emulgálószert
öntse a vízbe (ez azért fontos, mert segíti az
olaj-vízzel való keveredését). Fontos továbbá, hogy csak akkora mennyiséget készítsen,
amit 8 órán belül elhasznál.
Permetezze az oldatot minden levélre, különösen azok alsó felére, ahol a rovarok szeretnek elrejtőzni. Ha a termőföld közelében
sok levél van, kerüljön oda, sőt a gyökerek
felé is. Semmilyen károsodást nem okoz, ellenkezőleg, hasznos a termőföldnek.
Tartsa nyitva a szemét, így könnyebben
meg tudja állapítani, milyen sűrűn kell
permeteznie. Ha aggódik az érzékeny növények miatt, akkor kis területen, kevés
mennyiséget permetezzen. Várjon 1 vagy
2 napot és nézze meg az eredményt. Ha
emulgátort is használ, semmilyen probléma
nem fordulhat elő. Jól működik szöcskék és
kabóca félék ellen, és más rovarfajokra is hatásos, főleg hormonjai által.
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A szöcske és a neem olaj története

Van két üvegünk, benne két levél és két
szöcske. Az egyik levelet befújták kémiai
rovarírtóval, a másikat neem olajjal. Az első
szöcske megette a levelet és azonnal elpusztult.
A másik a neem olajjal befújt levelet meg
sem érintette. Két nap után halt éhen.
A neem olaj leállítja a rovarokat a fogyasztásról - ez a hormonszerű akció hatása. Napok, vagy hetek szükségek a teljes hatás
eléréséhez, ezért az emberek nem tartják hatékonynak. A média és vegyianyag gyártók
által hibásan tájékoztatott kertészek azonnali hatású szereket keresnek, ahelyett, hogy
a hosszabb távon a környezeti egyensúlyt
helyeznék előnybe. A neem olaj a növény
belsejéből dolgozik
A hasznos rovarok nappal a legaktívabbak, ezért permetezéshez a kora reggeli,
vagy késő délutáni órák a legalkalmasabbak. Így a permet megszáradhat, mielőtt a
hasznos rovarok aktívvá válnak. A megszáradt permet nem veszélyezteti a méheket,
katicabogarakat, zöldfátyolkákat, kukacokat, darazsakat, stb.
Ha Ön is kipróbálná a neem olajat
megrendelheti a www.jomtom.hu
weboldalon, vagy a +3630-949-5594
számon!

Növényápolás

Gyepgondozás – természetesen
„Az ész az embernek nem azért adatott, hogy a természet felett uralkodjék, hanem, hogy azt követni s
annak engedelmeskedni tanuljon.”

Ez a szép Eötvös József idézet hogyan
kapcsolódik a gyepgondozáshoz? A válasz egyszerű: ha szép, ápolt, gyommentes gyepet szeretnénk, vegyszerek és
műtrágya használata nélkül, először ismerkedjünk meg a füvekkel, értsük meg
a növényt.
Kertünk gyepét az egyszikűek osztályába tartozó pázsitfűfélék alkotják. A kereskedelemben kapható fűmagkeverékek
egymást kiegészítve alkotják azt a társulást, melyet egy gyepfelülettől elvárunk.
Van köztük gyors kelésű, ami árnyékot, és
védelmet nyújt a későbbi kelésű fajtáknak. Továbbá van bokrosodó, tarackoló
(indaszerűen szerteágazó gyökerű), melyek mind egymást segítik a gyep kialakulásában. Az egyik bírja a taposást, a másik
a hideget, napsugárzást, stb.
A pázsifűfélék nagyon szeretik, sőt
igénylik a nyírást. Ettől erősödnek, tömörödnek, és a visszahullott levélzetük természetes trágyaként hasznosul. A kétszikűek, ide tartozik a gyomnövények java,
nem tűrik jól a nyírást, főleg magérlelés
előtt. Ezért a gyakori nyírással két legyet
ütünk egy csapásra: erősítjük a fűszálakat, és visszaszorítjuk a gyomnövényeket.
Egyre azonban ügyeljünk: a kés mindig
éles legyen!
Gyakran keresnek olyan fűmagkeveréket, amit nem kell gyakran nyírni. Ilyenkor
arra kell felhívnom a figyelmet, hogy a
szép fű titka a gyakori nyírás. A nemesített
fűmagok lehetnek törpésítettek, vékony
szálúak, de a rendszeres gondozás (vágás)
hiányában visszafejlődnek az eredeti, nemesítetlen formára.
A nyírás után felpezsdül a fű élete, folytatódik a növekedés. A fű évente a levélzetének kb. nyolcszorosát képes megtermelni. Ehhez azonban sok energiára van
szüksége, amit a tápanyagokból merít.
Amint említettem, a nyírás során a nye-

sedéket nem kell mindig eltávolítani, a
levágott fűszál kiváló táplálékká bomlik.
Természetesen további tápanyagokról is
gondoskodni kell, amit korábban szinte
kizárólag a műtrágyákkal elégítettek ki,
ma már elérhetők, és egyre népszerűbbek
a szerves alapú trágyák.
Miért válasszunk szerves trágyát, ha
eddig jó volt a műtrágya? Azért, mert a
kizárólag műtrágyával kezelt területeken
a talajban élő mikroorganizmusok elhalhatnak, a talaj tömörödik, a levegő és víz
áramlása csökken, akár meg is szűnhet.
Ekkor már hiába növeljük a műtrágya
adagot, az ott marad a talajban, a növény
meg éhezik, mert nem tudja hasznosítani.
A fűfélék a laza, homokos talajban érzik
jól magukat. A javarészt növényi eredetű
gyeptrágyák tovább lazítják a talajt, táplálékot nyújtanak a talajbaktériumoknak,
amelyek a növény által felvehetővé alakítják a tápanyagokat.
Sokszor felmerül a kérdés: miért nem
ajánljuk a jó érett marhatrágyát? Azért,
mert a marhatrágya megégetheti a füvet,
és nagyon sok gyom-magvat tartalmaz. A
gyommagvak, miután megtették hosszú
útjukat a marhák szervezetében, a trágyában elbújva várják, hogy ismét a talajba
kerüljenek, ahol ideális körülményeket
találnak a fejlődésre. Így a gondosan elő-
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készített kert akár pár nap alatt gyomtengerré válhat.
Mire kell még nagyon figyelni a gyepgondozás során? A fűnyírás során mindig
éles késsel dolgozzunk, ne okozzunk nagy
sérülést a levélen. Ideális a hengerkéses
fűnyíró, ami a legkíméletesebb a fűszálakkal. Jók a forgókéses fűnyírók is, de a kés
legyen éles. Az életlen kés szakítja, tépi a
fűszálakat, amitől úgy néz ki a gyepfelület, mintha elszáradt volna. Pedig csak a
sérült rész szárad el, sárgás, beteges kinézetet adva az egész felületnek. A sérült
részeket hamar megtámadhatják a betegségek. A jól táplált, egyébként egészséges
növény szerencsére hamar kiheveri a bajt,
de tegyünk róla, hogy az eset ne ismétlődjön. Rendszeresen ellenőrizzük a szerszámot, amivel dolgozunk.
Ne feledje: a növény meghálálja a gondoskodást.
Körmendy Klára

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