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Aggasztó a helyzet!

Mégsem lesz mágneses pólusváltás?

Japán legnagyobb korallzátonyának
mindössze egy százaléka egészséges!
A délnyugat-japán Szekiszei Lagúna korallállománya
80 százalékkal csökkent az 1980-as évek vége óta a tengervíz melegedése és a korallevő töviskoronás tengericsillagok pusztítása miatt.

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.

A japán környezetügyi minisztérium szerint a több mint 67
négyzetkilométeren elterülő lagúnának ma már mindössze 1,4
százaléka egészséges, miután a területet 1998-ban, 2001-ben,
2007-ben és 2016-ban is tömeges korallfehéredés sújtotta.
Ha a korallzátonyok nem regenerálódnak, az óriási veszteséget jelent megannyi teremtmény számára és jelentős hatással
van a régió ökoszisztémájára!
A szaktárca 2008 óta először elemezte a Szekiszei lagúnabeli,
valamint az Okinava prefektúrai Isigaki és Iriomote szigetek körüli két másik korallzátonyról készített műholdas felvételeket, valamint a térségek mintegy ezer helyszínéről származó adatokat.
A Szekiszei Lagúnában 1991-ben 14,6 százalék, míg 2008-ban
már csupán 0,8 százalék volt az egészséges korallok aránya. A
két szomszédos lagúnában ugyancsak 1 százalék körüli volt az
egészséges virágállatok lakta területek aránya.
A korallfehéredés a beteg korallzátonyok jellegzetes vonása.
Amikor a tengervíz túlságosan felmelegszik, a korallokban élő,
azok színét adó algák kilökődnek, és csak a fehéres színű mészváz
marad utánuk. Ha a folyamat hosszan tart, a korallok elpusztulnak,
ami súlyos csapást jelent az élőhelyként és táplálékként a korallokra támaszkodó halakra és rajtuk keresztül az emberekre is.
A korallok ugyanakkor képesek regenerálódni, ha a víz hőmérséklete lecsökken.
A legfrissebb tanulmány azonban azt mutatja, hogy a korallok
nem igazán tudtak regenerálódni 2008 óta, valószínűleg részben a 2016-os újabb fehéredés miatt.
A Csendes-óceán trópusi vízfelszínének felmelegedését okozó El Nino légköri jelenséggel kísért 1998-as volt az eddig feljegyzett egyik legsúlyosabb tömeges korallfehéredés, amely
hatvan trópusi ország korallzátonyait érintette.
A kutatók szerint a fehéredés mellett az óceánok savasodása is
óriási veszélyt jelent a virágállatokra.

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.
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.
A tudósok 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. Éppen
ezért a kutatók az elmúlt 50 ezer évre tekintve arra a következtetésre jutottak, hogy a ma tapasztalható dél-atlanti anomália nem
egy pólusváltás kezdetét jelenti.
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Másfél fokban lehetne korlátozni
a felmelegedést apró változtatásokkal

Több mint 60 ország küzd már
a műanyagszennyezés visszaszorításáért

Másfél Celsius-fokban lehetne korlátozni a globális felmelegedést, ha olyan hétköznapi dolgokon változtatnánk, mint az utazás módja, a házak fűtése és hűtése állapította meg egy új nemzetközi kutatás.

A világszervezet Környezetvédelmi Programjának
(UNEP) jelentése szerint a Galápagos-szigeteken például
betiltják az eldobható nejlonzacskókat, Sri Lankán a polisztirolhab használatát, míg Kínában egyre nagyobb teret hódítanak a biológiailag lebomló zacskók.

Ez a tanulmány az első, amelyik megmutatta, hogyan lehet elérni a 2015-ös párizsi klímavédelmi megállapodásban kitűzött célt
- a felmelegedés mértékének 1,5 Celsius-fok alatt tartását - kísérleti technológiák használata nélkül. Ezek közül a tudósok többek
között a szén-dioxid-leválasztást és tárolást (CCS, carbon capture
and storage) említik, amikor a légkörből vegyi eljárással kivonják a
szén-dioxidot és tárolóba sajtolják - írta a ScienceDaily.com.

Az amerikai IIASA tudományos kutatóintézet tudósai számos
létező újítást vizsgáltak meg, melyek segítenének csökkenteni a
károsanyag-kibocsátást, ha elterjednének.
Részletesen tanulmányozták a közlekedésben, a házakban, a
munkahelyeken és a fogyasztási cikkek előállításában lévő lehetőségeket. Azt találták, hogy 2-4-szeres csökkenést lehetne elérni az
emberek és az áruk szállítása, az épületek kényelme és a növekvő
népesség igényeinek kielégítése miatti energiafelhasználásban.
Kimutatták többek között, hogy a nagy energiahatékonyságú
elektromos közlekedési eszközök megosztásos vagy igény szerinti használata 2050-re 60 százalékkal csökkenhetné a közlekedés energiaigényét, ezzel együtt mérsékelné a járművek számát
az utakon - olvasható a Nature Energy című tudományos lap aktuális számában.
Tizenöt százalékkal csökkenne 2050-re az energiaigény, ha az
új házak építésekor és a régiek felújításakor szigorú szabályok határoznák meg a fűtés és a hűtés technológiáját.
Egészségesebb, kevesebb vörös húst tartalmazó étrenddel
mérsékelni lehetne a mezőgazdaság károsanyag-kibocsátását,
valamint az erdőfelület egy olaszországnyi és bangladesnyi területtel növekedne.
A kutatók azt is hangsúlyozták, hogy ennek a forgatókönyvnek
a megvalósításához eddig példátlan erőfeszítésekre lenne szükség mind a törvényhozók, mind az üzleti élet és az egyes emberek részéről.
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A kelet-afrikai Eritreában betiltották a műanyagzacskókat és jelentősen csökkent a csatornadugulások száma. Kínában hárommilliárd
nejlonzacskót használtak el évente 2008 előtt. Mostanra 60-80 százalékkal csökkent a használatuk az élelmiszer-áruházakban, ám a
piacokon továbbra is jelen vannak.
Vietnamban adót vetettek ki rájuk, ám ennek ellenére is széles körben használják őket. A helyi kormány épp ezért azt fontolgatja, hogy
ötszörösére növeli a zacskókra kivetett adót.
Írországban az adó hatására 90 százalékkal csökkent a műanyagzacskók használata.
Kenyában a tehenek átlagosan 2,5 zacskót esznek meg életükben.
A kelet-afrikai országból mára teljesen száműzték a nejlonszatyrokat,
és pénzbírság, valamint négy év börtönbüntetés jár gyártásukért,
importjukért és használatukért is - olvasható a BBC News honlapján.
A bevezetett intézkedések ugyanakkor vegyes eredményeket
hoztak. Kamerunban például tilos a műanyagzacskók használata és
a háztartásoknak minden kilogrammnyi begyűjtött műanyaghulladék után fizetnek, ám a műanyagzacskókat továbbra is becsempészik az országba.
A jelentés szerint a világon eddig előállított kilencmilliárd tonna
műanyagnak csak mintegy kilenc százalékát hasznosították újra és
12 százalékát égették el. A fennmaradó 79 százalék szeméttelepeken, az óceánokban és a folyókban halmozódott fel, ahol évezredekre van szükség a teljes lebomlásukhoz.
A legnagyobb gondot az egyszer használatos termékek okozzák,
mint a műanyagzacskók, szívószálak, evőeszközök. A Föld országaiban évente 5 ezer milliárd műanyagzacskót használunk el, és ha
semmi sem változik, az évszázad közepére már 12 milliárd tonna
műanyaghulladék árasztja el a világot.
A tengerben lebegő hulladék évi 1,3 milliárd dollár kárt okoz a
halászatnak, a hajózásnak és a turizmusnak Ázsia Csendes-óceánnal
határos térségében. A műanyagzacskók szerte a világon eldugaszolják a városi vízelvezetőket és ezzel árvíz- és járványveszélyt okoznak,
vagy a haszonállatok gyomrába kerülnek.
A szakemberek a műanyag 35 lehetséges biológiai helyettesítőanyagát sorolták fel a tanulmányban. Ezek közé tartozik a kukorica
tartalékfehérjéje, a zein, a nyúlszőr, a tengeri hínár, a gombafélékből
készülő hab, a QMilch nevű anyag, amely magas koncentrációjú
kazein tejfehérjéből készül, valamint az ananászlevélből előállított
pinatex.
Az adókivetés és a korlátozás - amennyiben jól megtervezettek
és sikerül is betartatni őket - a műanyaghulladék-termelés megfékezésének leghatékonyabb módjai közé tartoznak - vélik a jelentés
készítői.
A szakemberek szerint emellett sokkal szélesebb körű összefogásra lenne szükség, például a vállalatok bevonására, beleértve a
műanyagtermelőket is, akiket kötelezni lehetne arra, hogy bizonyos
módszerekkel nagyobb mértékű újrahasznosításra ösztönözzenek.

Fűben-fában

Megcsípte a csalán? Örüljön neki!
Régen rendszeresen csapkodták vele magukat az emberek. Nem önkínzásból,
hanem hogy egészségesek maradjanak.
A kerttulajdonosokat és a természetjárókat gyakran felbosszantja ez a csípős növény, de a nagy csalán nem gyom, hanem sokoldalú
gyógynövény. Sőt, érdemes kipróbálni a konyhában is. Aki szereti a
spenótot, és a sóskát biztosan kedvelni fogja a csalánból készült levest
vagy főzeléket is.
A nagy csalán latin neve Urtica dioica,
a latin uro szó jelentése: égni. Nevének
megfelelően a csalán égető érzést okoz,
ha hozzá érünk, sőt, van egy jávai faj,
amely csípése után akár évekig is érezhetjük a fájdalmat. A növény leveleinek hátoldalán és szárain serte- és csalánszőröket
találunk, amelyek valójában üreges tűk.
Amikor testünk érintkezik ezekkel a kis
tűkkel, akkor a növény belsejében termelődő méreganyag mintegy injekcióként
bejut a bőrünk alá, és irritációt okoz.
De amilyen kellemetlen, olyan hasznos
is a csaláncsípés, hiszen kiválóan alkalmas
ízületi fájdalmak csökkentésére és keringés-fokozásra. Már a római katonák is
ostorozták magukat vele, manapság pedig a reumát és a köszvényt is csalánnal
kezelik, sőt, premenstruációs területeken
is alkalmazzák.
Reumatikus panaszok esetén csak meg
kell csapkodni csalánnal a fájó testrészt.
A bőr kipirul, megduzzad, sok vért kap
a bőrszövet, a gyulladás pedig belülről
megszűnik.
A csalán levele hisztaminban, vitaminokban,
szerves
savakban,
flavonoidokban, kalciumban, káliumban,
vasban, illóolajakban, szénhidrátokban,
és ásványi anyagokban gazdag a gyökere
a fitoszterolt és zsírsavakat tartalmaz. A leveleit szinte egész évben gyűjthetjük, míg
a gyökerét érdemes kora ősszel kiásni.
A csalánt ugyanúgy tárolhatjuk, mint
a többi gyógynövényt. Begyűjtés után

alaposan mossuk le, majd
szétterítve szárítsuk meg a
napon. A lemorzsolt levelek
jól záródó üvegben vagy vászonzsákban egy-két évig is
elállnak.
A csalánlevélből remek
tea készíthető. Ehhez három teáskanálnyi szárított
levelet forrázunk le 2 dl vízzel, majd hagyjuk állni 10
percet. Az íze nem túl jellegzetes, esetleg mézzel lehet ízesíteni. Fontos, hogy ne használjunk a tea készítésénél fém csészét vagy kanalat.

Mire jó a csalán tea?
A legjobb vértisztító, mivel feloldja az
anyagcsere során felhalmozódott salakanyagokat, eltávolítja a szervezetünkből
a mérgeket. Csökkenti a húgysavszintet,
ezért jó a köszvényre is. Akinek előfordul
a családjában vesekő-képződés, annak
ajánlatos rendszeresen csalánteát innia,
mert a tea segítségével idejében kiválasz-
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tódik a homok. Tisztító, összehúzó hatása
is van, ezért gyomor- és bélhurutra is alkalmazható. Kiválóan alkalmas lázcsillapításra, vérszegénységre, kiütésekre. A tea
sok vitamint és ásványi anyagot (vasat)
tartalmaz. A csalán gyökérzetét – bétaszitoszterin tartalma miatt – a prosztata
jóindulatú daganatának kezelésére is
alkalmazzák, mivel vizelet-mennyiség növelő képessége miatt csökkenti a prosztata térfogatát. Ekcéma, pikkelysömör
esetében csalán, orvosi veronika, zsálya,
zsurló egyenlő arányú keverékéből készült teát ajánlatos fogyasztani.

Egészség
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Novella

A hivatásos zarándok
- Miatyánk, ki vagy a menyekben... - dadogta a fészer mellett térdelve az öreg sekrestyés, Bódog Jóska. Néha a pálinka okozta
görcsöktől összerándult a gyomra, mintha
egy keselyű markolászná a karmaival. Öklendezés közben persze szünetet tartott az
imában.
A Mindenható türelmesen várta, hogy
mondana-e az öreg még neki valami újat, de
egy idő után lemondóan legyintett, és áldott
eszméletlenséggel ajándékozta meg a szerencsétlent. Annak most ez volt a tökéletes
megváltás.
Egyébként Jóska bácsinak jó dolga volt
a plébánián. Hivatala abból állt, hogy a
sekrestyési teendők mellett még ügyelnie
kellett, hogy a hívők a szentbeszédet kellő
figyelemmel hallgassák. Ha valamelyikük
arra vetemedett, hogy közben elszunyókált,
annak az öreg a fejére húzott egy isteneset egy hosszú bottal, hogy az ájtatoskodó
ne felejtse el, hogy az Isten házában van és
nem az istállóban. A parasztasszonyokat is
ugyanúgy ébresztette. Egy-két módosabb
fehérnép, akik kegyesen és bőven etették
ezüsttel a perselyt, azoknak csak a botról
lógó rókafarokkal cirógatta meg a pénzes orrukat; figyelmeztetvén őket, hogy Isten igéje
nekik is szól.
Az első időben mikor Bódog Jóska hivatalba lépett, szitokszájú Anna néni hiába hivatkozott arra, hogy ő csak csukott szemmel
elmélkedett az evangyélium igazságán, akit
tisztelendő úr prédikált. Jóskát ez nem hatotta meg, mert a faluban ilyen még sose volt.
- Akinek csukva van a szeme, az alszik,
vagy halott. Ha fejbe ütik, felébred. És ha
nem, akkor meg már úgyis mindegy.
Egy legációban járó protestáns diák, minap a faluban átutazván, mesélte neki, hogy
az angelusoknál nagyon szigorúak azok a
puritán erkölcsök, és nagyon is komolyan
veszik az ilyesfajta templomi vétkeket. Ott hivatásos költögető van, és egy kétágú favillát
hordoz magával a padsorok között. Ha a prédikáció alatt egy szunyókáló atyafit lát, akkor
belekapja nagy hirtelen a villával a nyakát, és
kegyetlenül megrázza; mindaddig, míg az istentelen vétkes a kékülő nyelvét is alig győzi
visszagyűrni szájába.
Bódog Jóskának nagyon tetszett a

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
studiózus elbeszélése. Náluk a faluban hál’
istennek jobb erkölcsök uralkodnak. El is
határozta, hogy majd szóba hozza özvegy
Pál Icának, akihez be-beszokott térni, mióta
felesége felett már évek óta öntözi az ág az
őszirózsákat. Esténként órákig morzsolgatták a rózsafüzér gyöngyeit; de távol állt a falu
népétől, hogysem szájára vegye őket, inkább
csodálták s tisztelték mély hitüket. Különben
is Ica néni, mivel zarándokutakat vállalt, volt
mit tejbe aprítania, s az ajtaján sem kopogtattak hiába az alamizsnakérők.
Pénzét úgy kereste, hogy az előkelő arisztokrata hölgyektől átvállalta az elhamarkodottan felajánlott fogadalmakat. Például
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múltkor Korponay bárónőtől kapott egy
marék aranyat, mert a kis bárócsecsemő kigyógyult a torokgyíkból. Ezért a pénzért Ica
néni a báróné helyett gyalogolt el a Virágoltó
Szent Borbála sírjához, s ott leborulva igaz
könnyeket sírt, s igaz hálát rebegett, mikor
térdre roskadt az oltár előtt. Megköszönte a
Szentnek, hogy közbenjárt a csecsemőért a
Szűzanyánál. Azelőtt még jó pár nappal, amikor a halál a pihegő babát már-már örökre
magához csókolta, akkor tette ezt a fogadalmat az őrülethez közelálló nemes asszony.
De hát mit össze nem beszél ész nélkül egy
aggódó anya, gyerekéért a vész órájában? A
nemes hölgynek eszébe sem jutott, hogy

Novella
Szent Borbálát csúnyán átverte, mikor maga
helyett mást küldött imádkozni.
Ica néninek idővel elszaporodtak a megbízatásai. Mikor már nem bírta egyedül, az egyszerűbb feladatokat kiosztotta a falu imádságtudóbb öregasszonyai között, és útnak
indította őket a szélrózsa minden irányába.
Néha-néha egy-egy közelebbi kegyhelyre a
nagyon szegény Leipziger néni is elreszketett pár garasért. Igaz a néne zsidó volt, de
ez nem vont le a könyörgés értékéből, hiszen
egy az Isten; - csak a módi hozzá különböző.
Az özvegy csak Pandúr Pannával szemben
volt hajthatatlan. Hiába is könyörgött volna
neki egy picike fohászutacskáért, - mondjuk
Máriabesnyőre – azt a cédát még a házába
sem engedte volna be. – Ki hallott már ilyet?
– Hogyan lehet egy szépasszony olyan gőgös? Panna ugyanis nagyon is fenn hordta
az orrát. Szemérmetlenül egy ezüstpénzért
vagy egy malacért volt hajlandó szépen hízott testét egy éjjelre átengedni, holott azt az
Úrtól amúgy is ingyen kapott.
Bódog Józsi nagyon szerette volna már a
felesége utáni bánatát Panna ölébe beleölni,
de hát neki sosem volt egy malacra valója.
Akkor történt Jóska tragédiája, mikor az
özvegy egy öreg tábornoktól megbízatást
kapta.
Az ősnemes Ebergényi Júlia, alapítványi
úrhölgy érdekében kellett volna Szentkútra
zarándokolnia, hogy a gyilkos asszony életéért imádkozzon. Nagyon erősen kellett
könyörögni, hogy a bakó le ne üsse a méregkeverő nő fejét. Ugyanis Júlia eltette láb alól
a szeretője feleségét. – Azért kellett meghalnia, mert nem akart elválni a férjétől, holott
mikor ő már rózsaúton lebeg a boldogság
felé.
- Megérdemelte az a gonosz feleség a halált -, sóhajtotta Júlia grófné a tömlöc mélyén
a patkányoknak, de azokat hidegen hagyta
az emberi hülyeség.
A sekrestyés elment volna maga is, de
sajnos hivatala a faluhoz kötötte, azért megígérte az özvegynek, hogy a félkarú Kenderesit küldi el maga helyett zarándokolni. Jól jön
majd a pénz szegénynek, mert legalább meg
tudja venni télire a tűzifát.
Bódog Jóska csak estére aludta ki a részegségét. Az előző éjszaka szinte teljesen ködbe
veszett. Nagy nehezen feltápászkodott a fészer szalmájáról, odavánszorgott a kúthoz és
friss vizet húzott. Kiitta a vályúból az utolsó
cseppig, hogy az esti itatásra majd újat kell
húzni a marhának. Már kezdte jobban érezni

magát. Lassan derengeni kezdett agyában a
tegnapi tragédiája és a szégyene.
Arra még emlékezett, hogy mikor az özvegytől hazafelé tartott a pénzzel, beköszönt
Pandúr Pannához, mert még világot látott
nála. Még arról is tudott, hogy aztán ivott,
és megint ivott félelmében. Az asszony cirógatta, s végtelenül kedves volt. Később aztán
úgy történhetett, hogy búcsúzáskor már
Panna ölét melengette a malacra való. Szégyen ide, szégyen oda, de a tisztesség úgy
kívánja, hogy most el kell mennie Pál Icához.
Az asszony már úgyis tudhat mindent ebben
a százszemű, százfülű, féleszű faluban.
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Az özvegy barátságosan fogadta. Fehér
üvegben vörösbort állított az asztalra, majd
az almáriumból két poharat ültetett az abroszra. - Aztán maga is jól ájtatoskodott az
éjszaka - mondta, de azért derűsen hunyorított.
– Az öreg tábornok azt üzeni, hogy
Ebergényi grófnőt mégsem fejezik le, csak
dologházba küldik. A pénzt meg azért megtarthatjuk. Ha meg annyira odavan a malachúsért, mint ahogy azt a faluban beszélik, hát
nekem is szólhatott volna - kacsintott, és az
öreg svihákra emelte poharát.
Kisslaki László

Fűben-fában
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Környezetünk

Többet ésszel, mint (vegy)szerrel a biokertben
A saját (bio)kert csodálatos dolog. Szeretnénk megosztani néhány biogazdálkodásban használatos praktikát,
hogy (bio)kertjének művelése még több örömöt hozzon.

Egy biokertnek sok lakója van

A biokert egy ökológiai rendszert alkot,
ahol arra törekszünk, hogy a kártevőket természetes ellenségeik felszaporításával tartsuk
elviselhető szinten. Hogy járhatunk segítőink
kedvében? Alakítsunk ki változatos élőhelyeket, ahol élni és szaporodni tudnak. Cserjék,
lombos sövények ehető terméssel, kőhalmok, elburjánzott, virágos zugok vonzzák az
életet. Ha örökzöldet szeretnénk, jó választás
a boróka vagy tiszafa, ezek jól tűrik melegedő éghajlatunkat. Tegyünk ki macskabiztos
madáritatót, de ne etessük őket nyáron, mert
előfordulhat, hogy hernyók és rovarok helyett
magokat visznek a fiókáknak, azok pedig
nem tudják megemészteni a növényi táplálékot. A magevő madárfajok is hasznosak a
gyümölcsösben, pl. a kertjeinket rendszeresen látogató tengelic hernyókkal, rovarokkal,
levéltetvekkel eteti fiókáit. Gondolta volna,
hogy egy cinegepár 15.000 hernyót is összegyűjthet egy fészekalj felnevelése alatt?
Ne becsüljük le a hasznos rovarokat sem.
A futrinkák rovarokra, csigákra vadásznak, a
katicák, a zengőlégy lárvák és a fátyolkák levéltetvekre. Ha van megfelelő búvóhelyük,
például egy rőzsekupac, egy nyíratlan kertrész, maguktól teszik a dolgukat. Kertünkben
a virágzó növények odacsalogatják és biztos
nektár forrást jelentenek a zengőlegyeknek,
melyek lárvái levéltetveken élnek. A szintén
levéltetveket pusztító ragadozó atka is szívesen marad virágos kertben, mert nektáron és
pollenen is kihúzza, ha nincs más.

Talajtakarás – a védőpajzs

A fedetlen talajfelszín nyáron túlmelegszik,
kiszárad és erodálódik, ezért fontos, hogy
védelmünkbe vegyük. Lehetőség szerint
gondoskodjunk a talajtakarásról. A veteményesben szétteríthetjük vékony rétegben a
fűnyesedéket, ha nincs benne fűmag, gyommag, de ide kerülhet mindenféle lomb, pl.
a szőlő zöldmunkái során lekerült levelek,
hajtások, vagy gyűjthetünk bodza lombot.
(A kereskedelemben kapható fenyőkéreg
nem alkalmas erre.) Azzal, hogy takarjuk, más
szóval mulcsozzuk a talajt, megteremtjük a
gazdag talajélet egyik feltételét, az elegendő
nedvességet, valamint csökkentjük a hőmérsékleti szélsőségeket. A talajtakaró anyag idő-

vel lebomlik és a talajt gazdagítja. A kertről
lekerülő zöldeket mindenképpen használjuk
fel, a mulcsozás mellett a komposztálás is
megoldás. A növények komposztálásával
vissza tudjuk vezetni a lekerülő tápanyagokat a talajba, ami nagyon fontos.

Erőleves növényeinknek

Készítsünk növényi alapanyagokból tápláló leveket növényeinknek. A Magyar Biokultúra Szövetség oldalán letölthető „Növényi
eredetű öntöző és permetezőlevek készítése” c. ingyenes kiadványban több receptet is
megismerhetnek. (http://biokultura.org/hu/
online-kiadvanyok).

• Áttelelő vöröshagyma, amelyet július végétől augusztus közepéig vethetünk.
• Spenót augusztusi, szeptemberi vetéssel.
Vannak áttelő fajták, amiket szeptemberben
vethetünk.
• Tépősaláta augusztusi vetéssel.
• Csapadékos időszakban, (pl. szeptember) vethetünk zöldtrágyának fehérmustárt,
mézontó füvet. Ha jól időzítettünk, az első
komolyabb fagyokkal szinte elfolyik a talaj
felszínén.
Keresse fel honlapunkon az Ökokerti tanácsok menüpontot! (http://biokultura.org/hu/
okokertitanacsok)

Tervezzünk másodvetést!

A korán betakarított zöldségfélék helyére
vethetünk rövid tenyészidejű növényeket.
Átlagos időjárású években csak öntözés
mellett számíthatunk sikerre. Ügyeljünk arra,
hogy felásás után ülepedjen a talaj, hogy az
elvetett magok a megfelelő mélységbe kerüljenek.
A teljesség igénye nélkül néhány másodvetésre alkalmas növény:
• Nagy testű retekfajták július végi, augusztus eleji vetéssel
• Bokorbab júliusban vetve.
• Cékla, július végi, augusztus eleji vetéssel.
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Életmód

A büdös krém
Majdnem minden ember küzd valamilyen kisebb vagy nagyobb bőrproblémával. Ez lehet egy apró átmeneti sérülés,
tinédzserkori pattanások, de akár egy évek óta tartó bőrprobléma is, mint amilyen a pikkelysömör.
A bőrproblémák néha maguktól is megszűnnek, de néha (sajnos) nagyon ragaszkodnak hozzánk, vagy újra és újra kiújulnak.
Gyakran, ha a panasz nem súlyos, nem tulajdonítunk neki nagy figyelmet, nem keressük fel a háziorvost, hogy az beutaljon a
bőrgyógyászhoz, hogy aztán a várótermekben ücsörögjünk. Ilyenkor nyúlunk régi jól
bevált vagy éppen új megoldásokhoz.
A vállalatunk által kifejlesztett Diozon
Clear krém az egyik legnagyszerűbb termékünk. Mindössze kettő összetevője van:
ózon (O3) és olívaolaj.
Ózon (O3): Az ózon egy természetes és
univerzális fertőtlenítőszer, mivel oxidáló és
fertőtlenítő hatása a mikroorganizmusokkal
szemben akár háromezerszerese a klórénak.
Ha kapcsolatba kerül bármiféle mikroorganizmussal, mint például baktérium, vírus,
penész, gomba, vagy szagot okozó elem,
akkor reakcióba lép vele, és ezáltal megsemmisíti. Ez a folyamat annyira gyors és
hatékony, hogy a mikroorganizmusok nem
tudnak immunitást kiépíteni vele szemben.
Mivel az ózonnak ilyen pozitív tulajdonságai vannak, gyakran használják a modern
fogorvosi rendelőkben is, elsősorban:
• Nyálkahártya sebek gyógyítására,
• Gyökércsatornák fertőtlenítése,
• Műtétek előtti fertőtlenítésre,
• Afták, herpesz illetve gomba okozta fertőzések kezelésére,
• Fogínygyulladás, fogágybetegség kezelésére
Az olívaolaj a krém második összetevője,
amely elsősorban hidratálja a száraz bőrt,
de rengeteg egyéb a bőr számára hasznos
anyagot is tartalmaz, mint a szkvalén, zsírsavak, E-vitamin és polifenolok (antioxidáns).
Az évek alatt kiderült, hogy a krém sokkal többre képes, mint azt eredetileg gondoltuk. Személy szerint 3 konkrét esetben
használtam a krémet az elmúlt évben és az
eredmény egyetlen esetben sem maradt el.
Röviden az esetek:
1. Egy kis háztáji betonozás során egész
reggel a vizes fűben dolgoztunk, amitől

DIOZON CLEAR krém (30 ml)
Főbb jellemzői:
- mélyre hatol, kiválóan hidratálja és élénkíti a száraz bőrt
- repedezett bőrre
- pattanások, kiütések, sebek kezelésére
- visszeres fekélyek, pikkelysömör, ekcéma, bőrpír kezelésére
- lábszag ellen
- szájüregben afták és gyulladások kezelésére
teljesen átázott a bakancsom. Amikor délután levettem, már kicsit piros volt az egyik
lábfejem. Másnap már jócskán viszketett
egy helyen, ahol ki is volt pirosodva - bepállott. Diozon Clear-rel bekentem, majd
zoknit húztam rá. Este újra bekentem (zokni
nélkül). Másnap reggel a piros folt sokkal
kisebb volt és a viszketés is alábbhagyott,
megismételtem az előző napi krémezgetést. Harmadnap már nem kentem be, mivel tünetmentesen már eszembe se jutott a
lábam.
2. Télen gyakran jelennek meg afták a
számban, ez már kb. 20 éve rendszeresen
így van, nem szoktam meglepődni, bár
nagyon tudnak fájni. Az évek alatt több
tucat kencét próbáltam, egyetlen egy vált
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be nálam, de az úgy csíp, hogy szó szerint
csurognak a könnyeim, ha felviszem egy fülpiszkával. Na de most majd letesztelem én
ezt a csodakrémet, gondoltam magamban
a télen. Módszerem: ujjhegyre egy cseppnyi
és rá a sebre, egy kis párolgás, semmi csípés
és könnyezés. Hatás: délelőtt egyszer bekentem, aztán megfeledkeztem róla – pedig általában minden étkezés kínszenvedés
ilyenkor, este fogmosás után újra bekentem. Másnap reggel az afta mérete már csak
a fele volt, nagyon örültem, gyorsan megismételtem a procedúrát. Harmadnapra
elmúlt! Ez nálam csoda, mert átlagban egy
aftát 4-5 napig kenegetek (kínzom magam).
3. Bőrgomba a kezemen – az a tipikus piros kör, ami néha viszket is:

Életmód
Ha jól emlékszem, akkor a jobb kezemen
volt a könyöktől kicsit feljebb. Évek óta
megvolt, nem volt nagy ügy, nem is nagyon
foglalkoztam vele - néha kijött néha nem.
Nekimentem ennek is a Diozonnal, úgy egy
hétig kenegettem, napi egyszer-kétszer,
ahogy épp eszembe jutott. Ez kb. fél éve
volt, azóta se híre se hamva. Ezen kívül használtam még egyéb esetekben is, például
amikor nem a hagymát vágtam gerezdre,
hanem az ujjam, de ott nem volt viszonyí-

A Te kertedben is nő, de még biztosan nem kóstoltad!

Két mennyei recept csalánból!
Bár sokan idegenkednek tőle, a csalánból nagyon finom ételek készíthetők.
Természetesen az elkészült ételek nem csípnek, kellemesen savanykás, üde
zöld ízük lesz. Íme kedvcsinálónak két recept:

Csalánfőzelék gazdagon:
Hozzávalók:

tási alapom, így nem álllíthatom, hogy az
egyik ujjam gyorsabban gyógyult be, mint
a másik.
Azt hiszem, nyugodtan elmondhatom,
hogy nálam ez a krém kiválóan működött.
Még mindig az első üvegcsét használom,
ugyan nem valami nagy, de alig kell belőle!
Állítólag a pattanásokat még gyorsabban
tünteti el, de ezzel szerencsére nem küzdök,
így saját tapasztalatot nem tudok mondani.

Tényleg büdös?

Még nem találkoztam olyan hölggyel, aki
számára ne lett volna büdös, vagy avas szagú. A férfiak általában nem panaszkodnak,
először kicsit erősebb a szaga, a párolgás –
reakció miatt, de ez 5-10 másodperc alatt elillan, aztán már csak közvetlen közelről érezni egy kicsit. Termékeink csak természetes
alapanyagokat tartalmaznak, nem keverjük
azokat se színezékkel se parfümökkel, hogy
szépek és illatosak legyenek. Mi egyszerűen
maradunk a „működjön” résznél.

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

5-6 ek napraforgó olaj
2 evőkanál finomliszt
2 gerezd zúzott fokhagyma
1 db zsemle
½ liter tej
kb 2 liternyi csalánlevél
só, bors ízlés szerint

Elkészítés:

Az olajat felforrósítjuk, majd
hozzáadjuk a lisztet és világos
rántást készítünk. Belekeverjük
a zúzott fokhagymát és félretesszük hűlni.
A zsemlét beáztatjuk a tejbe. Közben a megmosott csalánleveleket tejben fedő alatt
puhára pároljuk. Félrehúzzuk a tűzhelyről és összeturmixoljuk a zsemlével. Hozzáadjuk
a rántást és a fűszereket, szükség szerint hígítjuk tejjel és készre főzzük.
Főtt tojással mennyei!

Tejszínes csalánkrémleves
Hozzávalók:

1 liternyi csalánlevél
2 közepes burgonya
2 ek étolaj
2 gerezd fokhagyma
4 dl tej
1dl tejszín
só, bors, szerecsendió

Elkészítés:

Az összezúzott fokhagymát olajon megpirítjuk, majd
hozzáadjuk a megmosott
csalánlevelet és a felkockázott burgonyát. Annyi vizet
adunk hozzá, hogy ellepje,
és lassú tűzön főzzük addig, amíg a krumpli megpuhul. Ízlés szerint fűszerezzük, majd
hozzáadjuk a tejet és botmixerrel pépesítjük. Ezután még egy percig forraljuk, majd a
tűzről levéve hozzákeverjük a tejszínt. Önmagában is nagyon finom, de gazdagíthatjuk
zsemlekockával vagy leves gyönggyel.
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Ajánló
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Életmód

A zöld kávé kivonat, hatóanyagnevén klorogénsav, kezdetben az inzulinrezisztencia-kutatásokban élvezett kitüntetett figyelmet, mára ennél sokkal szélesebb körben tanulmányozzák a szervezetre gyakorolt hatásait. Legyen szó vérnyomás problémákról, túlsúly gondokról, anyagcsere-, vérkeringési zavarokról, csökkent vitalitásról, szívproblémákról, vagy épp hajhullásról, kutatók szerint a zöld kávéban rejlő pozitív hatások lehetősége egyre változatosabb, egyre sokszínűbb.

Zöld kávészemekbe zárt fogyás és vitalitás?
Túlsúly ellen – biztató eredmények

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
adatai szerint az elmúlt negyven év során
megháromszorozódott az elhízott vagy túlsúlyos személyek száma. Világviszonylatban
ma közel kétmilliárd ilyen esetet tartanak
nyilván. Vélhetőleg ezek a számadatok is befolyásolják a kutatások irányát, és nem véletlen, hogy a legtöbb, a zöld kávé szervezetre
gyakorolt hatását ismertető tanulmány az
elhízás, a túlsúly problémáját, a kezelési lehetőségek témakörét helyezi előtérbe.
Az eddigi laboratóriumi tesztek valamint
klinikai kísérletek eredményeit összesítő
legfrissebb tanulmány rámutat, a zöld kávé
kivonat figyelemre méltóan csökkentette az
alanyok étvágyát. Ezzel együtt megfigyelhető volt az anyagcsere, a magas koleszterin és
a vérnyomás normalizálódása is.

Vitalitás, életerő

A közölt teszteredmények szerint a zöld
kávészemek magasabb koffeintartalommal
bírnak pörkölt társaiknál, mégpedig azért,
mert a pörkölés során minden kávészem veszít koffeintartalmából. Ezen jellemzőjének
köszönhetően a zöld kávé több dopamint,
vagy köznyelven boldogsághormont képes
felszabadítani a szervezetben, közvetlen hatást gyakorolva a szervezet érzelmi életére, a
lelkiállapotra, szervezetünk vitalitására.
Pszichiátriai vizsgálatok alapján is igazoltnak látszik, hogy a zöld kávé fokozza a koncentrációt, segíti az agy működését.

Antioxidáns, napégés elleni segítség

A zöld kávé hatóanyaga, a klorogénsav a
fentiek mellett antioxidánsként is funkcionál,
ezáltal jótékony hatású lehet a bőr elörege-
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dése, ráncosodása ellen. A zöld kávészemekben megtalálható különféle zsírsavak ugyanakkor hidratálnak. Mindezek együtt, akár a
nyári hónapok idején, akár a téli hónapokban a szolárium csövek között, erősíthetik
bőrünk védelmét a leégés ellen.
Forrás: https://grecobe.com
A szöveget fordította: Lipusz Kinga

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

Forgácsok
Csak nem ártani.
(Primum nil nocere)
Hippokratész

Forgácsok...
nemes fából...

Hippokratész az orvostudomány atyja,
élt 83 évet, Kr. e. 460-377-ig.
Görögországban, Kosz szigetén született és Lárisszában halt meg.
Úgy is nevezik, a Kószi Hippokratész.
Az akkori szokásoknak megfelelően valószínű, hogy apja vezette be az orvostudományba. A kor törvényei ugyanis azt
mondták ki, hogy ingyen kell tanítani a
mester nemzetségét, és a tudást csak a
tanítvánnyá szegődött idegenekkel lehet
megosztani. Azonban nemcsak az orvostudományba beavatott mesterektől tanult,
hanem filozófusoktól is. Különös baráti
kapcsolat fűzte Démokritoszhoz, az antik
materializmus kiemelkedő képviselőjéhez.
Ő vezette a koszi orvosi rendelőt, és utazásai során mindig gondoskodott arról, hogy
valamelyik barátja helyettesítse, hogy a
helybéliek ne maradjanak orvos nélkül! A
Hippokratészi gyűjteményben 11 levele
maradt fenn. Ezekből többek között megtudhatjuk, hogy otthoni tanulmányait befejezve sokat utazott, hogy megtapasztalja
a világot. Öregkorában családja az északi
görögökkel jó kapcsolatban maradt, fiai
is orvosi praxist folytattak, és a kor nagyjai
udvarában gyógyítottak.
Munkásságára a felvilágosult látásmód
a jellemző! Leírta sok betegség részletes
tünetét, lefolyásának menetét, és a kritikus
napokra vonatkozó jellemzőket. Kidolgozta a betegségvizsgálat módszerét. A

gondos megfigyelést tartotta fontosnak,
szemben a spekulációval. Így az epilepsziát sem démonok hatásának, hanem az agy
betegségének tekintette. Nagy figyelmet
fordított a környezeti jellemzőkre, helyre,
vízre, levegőre. Fontosnak tartotta a természet gyógyító erejét, és így nagy jelentőséget tulajdonított az egészség megtartásának, s ezen belül a helyes táplálkozásnak
és a mozgásnak. Aforizmák c. munkájában
bölcseleti intelmeket gyűjtött össze, és
ezek közül sok a mai napig is érvényes és

Hippokratészt ábrázoló római freskó
részlete
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hasznos. A betegségek legyőzése során a
szervezet ellenálló képességének szelíd
módszerekkel való növelését tartotta a
legfontosabbnak. Ez az alapja az egyik ma
is élő mondásának: Gyógyszered legyen az
ételed, s ételed legyen a gyógyszered.
Azt vallotta, hogy az orvosi működés
alapja az erkölcsi tisztaság és az orvosetikai törvények betartása. Az ő elvei alapján
teszik le mai is az orvosok a Hippokratészi
esküt. Ennek néhány alapgondolata: ne
számítson fel méltánytalanul magas honoráriumot, ne kerüljön szexuális kapcsolatba betegével, ne legyen ittas munkahelyén, ne reklámozza tevékenységét meg
nem engedett eszközökkel., stb.
Munkásságát még számtalan szempontból lehetne értékelni, azonban ennél fontosabb elmerengeni a neki tulajdonított
bölcs mondásokon:
A gyaloglás a legjobb orvosság.
Semmit nem tenni is jó orvosság.
Minden, amit túlzásba visznek, ellentétes
a természettel.
Ha nem vagy rá hajlandó, hogy változtass az életeden, nem lehet rajtad segíteni.
Csupán két dolog létezik: a tudomány és
a vélemény; az első tudást, a második tudatlanságot szül.
Ahol emberszeretet van, ott jelen van a
mesterség szeretete is.
Az élet rövid, (...) az alkalom múlékony, a
kísérletezés veszélyes, a döntés nehéz.
Erdei István
Források: Kibédi Péterfi Károly, Filozófusok,
https://hu.wikipedia.org
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NYÁRI FELFRISSÜLÉS KÍVÜL - BELÜL A SUN-MOON
PATIKA TERMÉKEIVEL

Régi - új ismerősként: megújult külsővel, de változatlanul hatékony tartalommal jelentkezik
méregtelenítő CHI-SANA tapaszunk, mellyel éjszakára, a talpra felhelyezve, pihenés közben
szabadulhat meg a méreganyagoktól.
A CHI-SANA tapasz működési elve a reflexológiából jól ismert, talpon található reflexzónákra,
és a chi - pontokra alapozza áldásos hatását. A tapasz méregtelenítő hatóanyagai segítségével és
a nyirokkeringés révén távolítja el a felhalmozódott káros anyagokat.
Kúraszerűen érdemes megismételni a méregtelenítést - akár 3, 4 alkalommal is, míg a tapasz
sötétbarnából narancsos színűre változik az egyes alkalmak után.
(A tapasz elszíneződése mutatja a szervezetben lévő méreganyagok mennyiségét, ugyanis minél sötétebb, annál magasabb szintű a lerakódás a szervezetben. Ahogy csökken a méreganyag a
szervezetben, a tapasz világosbarna - narancsos színűvé válik a használatot követően.)
Tesztcsoportunk visszajelzései szerint a CHI-SANA tapasz bevethető ízületi gyulladások, felvizesedések esetén is. Ekkor ne a talpra
helyezzük fel a tapaszt természetesen, hanem az érintett testrészre, ízületre. Használják egészséggel!

KOZMETIKAI ÚJDONSÁGOK
Nyáron magától értetődően több testfelület válik szabaddá, és tesszük közszemlére, ezért megnyugtató érzés, ha szép, ápolt lábbal
léphetünk ki az utcára.
LÁBMASZKUNKNAK köszönhetően, egy erőteljes bőrradírozó
- bőrmegújító mechanizmus révén Ön is büszkén viselhet mezítláb
szandált, papucsot. A kezelés időtartama fél óra, ezt követően - a lábak kiindulási állapotától függően - 4-7 nap szükséges lábai számára
a teljes megújuláshoz.
Élvezze bababőr-simaságú lábakkal a strandon tett sétát!
KÉZMASZKUNK pedig sokat tehet kezeiért. Az igényes manikűr
kezdődjön a KÉZMASZK használatával! Csupán fél órára van szüksége,
és a tápláló olajak felszívódása - bemasszírozása után kézfejei, ujjai
bársonyossá, selymessé válnak.

Mindhárom termékünk megtalálható webshopunkban:
www.bigstar.hu
A Zöld Újság olvasói pedig 10% kedvezményben részesülnek
MINDEN webáruházas vásárlás során, amennyiben
a „ZÖLD” kódot feltüntetik a kuponbeváltás opciónál.

Elérhetőségek:
www.bigstar.hu
www.facebook.com/bigstar.hu/
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Maria Treben gyógynövényes párnák
alvászavarok ellen
Korunk egyik jellemző népbetegsége az alvászavar. Ez többféleképpen
jelentkezhet: nehezen alszunk el, így
a késői órákban tudunk csak álomba szenderülni. Ezáltal az alvási idő
lerövidül. Van, aki éjszaka többször
is felriad, és ilyenkor nehezen alszik
vissza. Ez annak a következménye,
hogy az agy nem tud megfelelően kikapcsolni, az alvás felületes.
Az alvászavar bármelyik formája is gyötör
bennünket, a végeredmény a szervezetünkre nézve hosszú távon végzetes lehet.
Ha nem tudjuk kipihenni magunkat, akkor
a következő panaszok léphetnek fel:
• Nappali fáradékonyság, aluszékonyság
• Depresszió
• Koncentrálóképesség romlása
• Memóriazavar
• Munkaképesség csökkenése
• Gyerekeknél hiperaktivitás
A rossz alvás következtében hosszú távon
az alábbi betegségek alakulhatnak ki: magas
vérnyomás, szívinfarktus, cukorbetegség,
stroke.
Fontos, hogy megelőzzük a bajt, ezért
tegyünk az alvászavar ellen! Az altató nem
megoldás, hiszen minden gyógyszerrel májunkat terheljük. Emellett az altatóhoz hozzá
lehet szokni, és ha a késői órákban vesszük
be, nappal is kárát láthatjuk. Inkább hívjuk
segítségül a természetet! Jó néhány gyógynövény illóolaja hat nyugtatólag az idegrendszerre, amelyet érdemes használnunk.
A Maria Treben Betonikafüves
Hildegard-féle alvópárna betonikafűvel és
tönkölypelyvával töltött natúr párna. Használata segíti a nyugodt, mély alvást, elűzi a
rémálmokat.
A középkori apátnő, Hildegard von Bingen
az elsők között összegezte az évszázadok
alatt felhalmozódott tudást a természetes
gyógymódokról. Ő írt először a betonikafű
rendkívüli képességeiről és a gyógynövén�nyel töltött párnák alvásra és az emberi
szervezetre gyakorolt jótékony hatásairól. A

betonikafű jó hatással van a légzőszervi betegségekre, elsősorban az asztmára, allergiára. Nyugtató hatása segíthet alvászavarok,
kimerültség esetén, oldja a stresszt, segíti a
test regenerálódását.
A tönkölypelyva 90%-ban kovasavból
áll, amely nem más, mint a szilícium egyik
vegyülete. A kovasav növeli a szövetek rugalmasságát, segíti a kalcium felszívódását,
ennek köszönhetően erősíti a csontokat, a
fogakat és felveszi a harcot a csontritkulással szemben. A kovasav a pelyva száradása
során leválik és a kötőszövetekbe behatolva
kerül szervezetünkbe. Így fejti ki görcsoldó,
gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatását. A kovasav kipárolgása körülbelül 2-3
évig tart.
Cirbolyafenyőésacirbolyafenyő+levendulával töltött párnák bizonyítottan hozzásegítenek a pihentető, nyugodt alváshoz.
A népbölcsesség garantálja, hogy a cirbolya csökkenti a szívfrekvenciát, és ezáltal segíti az éjszakai pihenést.
A cirbolyafenyő pozitív hatással van a
szívre és a keringési rendszerre, a vegetatív
idegrendszerre és az alvásminőségre. A természet gyengéd ereje ilyenkor teljes mértékben megmutatkozik. A forgáccsá gyalult cirbolyafenyő tökéletes közeget biztosít ahhoz,
hogy pozitív hatásait az alvó személynek to-

19

vábbítsa. A fák Ausztria egészséges magaslati levegőjén nőnek, erősek és ellenállóak. Az
időjárásra érzékenyeknek kifejezetten ajánlott a cirbolyafenyő párna, mivel felvértezi a
szervezetet az időváltozással együtt járó fejfájás és rossz közérzet ellen.
A levendulával töltött párnák nyugtató és
harmonizáló hatásúak, segítenek az alvásproblémáknál, nyugtalanság és idegesség
esetén. A legismertebb az a tulajdonsága,
hogy képes az ember lelki egyensúlyát vis�szaállítani. A kellemesen illatozó, nyugtató
hatású levendulavirágok nem hiányozhatnak a jó alvást elősegítő párnákból.
A Maria Treben gyógynövényes natúrpárnák dekoratív megjelenésükkel ideális
ajándék is lehet minden korosztály számára.
100% pamutvászon huzattal készülnek,
mely levehető és mosható. Jó szívvel ajánlhatók akár hosszú utazáshoz, munkahelyre
ülőpárnaként és otthoni használatra.

A Maria Treben gyógynövényes párnák
megvásárolhatók
a www.mariatrebenpatikaja.hu oldalon.

Recept

Főzz okosan a Hunorganic Kft.
NATURBIT termékeivel
Langalló glutén és laktózmentesen
• Elkészítési idő: 110 perc
• Nehézségi szint: Könnyű

Hozzávalók 8 adaghoz
• 300 g Naturbit kemencés lisztkeverék
• 1 csipet só
• 4 g porélesztő
• 2,5 dl Alpro rizsital („rizstej”)
• 1 evőkanál olaj
• 150 g laktózmentes tejföl
• 100 g bacon
• 1 fej lilahagyma

Elkészítés:
1. A lisztet egy tálba tesszük a sóval, és
elkeverjük.
2. Hozzáadjuk az élesztőt, azzal is elkeverjük.
3. Végül alaposan kidolgozzuk a vízzel,
majd olajjal.
4. Egy sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, és meleg helyen kelesztjük.
5. 180 °C fokon kb. 10 percig sütjük,
majd rátesszük a kikevert tejfölt, rákarikázzuk a hagymát, és az apróra vágott
bacont is rátesszük.
6. Majd készre sütjük kb. 20-25 perc
alatt.

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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Női hormonális egyensúly fenntartása
természetes módon
Az emberi szervezet egy rendkívül komplex és bonyolult rendszer, amely folyamatos egyensúlyra törekszik annak érdekében, hogy
egészséges maradjon.
A női test és lélek harmonikus együttműködése rendkívül fontos a test szempontjából, ugyanis ennek felbillenése
számos nőgyógyászati
betegség
előidézője
lehet. Az ayurvédikus
fitoterápia a Shatawari
gyógynövény
segítségével számos problémát megelőzhet, a
kialakult betegségek
esetén pedig segítségével az egyensúly visszaállítható.
A hazánkban is már
egyre szélesebb körben
ismert Shatawari – más
néven fürtös spárga –
az Ayurveda legfontosabb női tonikuma. Ez
az egyszerű spárga-fajta India egész területén
terem; leghasznosabb
része a gyökere, melyet
porrá őrölt formában
használnak fel.
Szó szerint fordításban „száz férjet birtokló”–t jelent (más fordításban „száz betegséget gyógyító”-ként vallják), amely a
gyógynövény nemi szervekre gyakorolt
erőteljes és intenzív hatására utal. Az
egyik legfigyelemreméltóbb gyógynövény a nők számára, ugyanis teljes körű
segítséget nyújthat a hormonális rendszer egyensúlyának fenntartására: hozzájárulhat a rendszertelen menstruációs
ciklus rendszeressé váláshoz és szoptató
anyák esetében fokozhatja tejtermelést.
Az ősi indiai receptúrákban továbbá
menopauzális tünetegyüttes enyhítésére
is alkalmazták.
Rendkívül előnyös tulajdonságai ol-

egészségmegőrzés területén, valamint
az enyhébb és súlyosabb egészségügyi
panaszok kezelésében, betegségek utáni
rehabilitációban.

Kapcsolódó irodalom:
Magyar Ayurveda Gyógyászati
könyvtára

vashatók még az Indian Materia Medica
(Indiai Gyógyszerkönyv) ayurvedikus receptúráiban: amenorrhea (menstruációs
zavar), a diszmenorrhea (menstruációs
fájdalom), a leukorrhea (hüvelyi fertőzés)
és más krónikus nőgyógyászati gyulladások esetében is, valamint nőgyógyászati
műtétek – petefészek- vagy méh eltávolítás – utáni lábadozás időszakában.
A Shatawari kúraszerű fogyasztása az
Ayurveda tanai alapján felkészíti a női
szervezetet a gyermekvárásra.
Az Ayurveda – egyike a világ 3 legnagyobb gyógyászati rendszerének – több
ezer éves, az idő próbáját kiállt tudás.
Tanításai a mai kor számára is fennmaradtak. Hatékony segítséget nyújt az
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Alapítvány

www.garuda.hu
www.ayurveda.hu
Garuda Trade Kft., 1136 Budapest,
Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu
Facebook: Garuda Ayurveda
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Kezeljük okosan a stresszt!
A stressz része mindennapjainknak és általában
negatív értelemben gondolunk rá. Pedig létezik
„pozitív” stressz is – eustressz -, ez a mozgatórugója
teljesítményünk fokozásának, segít bennünket a
problémák kreatív megoldásában, az állatvilágban
pedig ez a túlélés egyik kulcsa.
A „negatív” stressz bénítóan hat ránk, ekkor már úgy érezzük, hogy túlnő rajtunk a
feladat és nem tudunk egyedül megbirkózni
vele. Ennek számos különböző oka lehet. Érhet minket trauma (baleset vagy közeli hozzátartozónk, barátunk elvesztése), lehetünk
kitéve próbatételeknek, vizsgáknak vagy
akár belső konfliktus - párkapcsolati válság
vagy munkakörnyezet - is okozhat hétköznapi értelemben vett stresszt.
Hirtelen előállt stresszhelyzetben rendszerint ijedtség, rémület, szomorúság, izgatottság, étvágytalanság, fokozott anyagcsere
jeleit észlelhetjük magunkon.
Hosszabb ideig fennálló stressz hatására
kialakulhat tartósan rossz közérzet, szorongás, depresszió, ingerlékenység, soványság,
elhízás, sőt még hajhullás is előfordulhat.
Mit tehetünk ilyen esetekben? Vannak,
akik a relaxációs gyakorlatokban hisznek,
jógáznak, sportolnak, mások a gyógynövények segítségét veszik igénybe ilyenkor.
A természetes hatóanyagú, gyógynövény
alapú Wörishofeni készítmények közül
stresszoldásra a Wörishofeni Nervenpflege
gyógyhatású készítmény jelenthet megoldást, amelyet feszültségoldásra vagy csak
egyszerű nyugtalanság érzés leküzdésére,
álmatlanság esetére ajánlanak.

Gyomorpanaszokra és szintén emésztési
problémákra javasolt a Magenpflege gyomorműködést serkentő tabletta szedése,
mely gyulladásgátló, görcsoldó hatása révén

A fémdobozos, gyógynövény alapú
Wörishofeni készítmények évszázados hagyományokra épülő receptúrák alapján készülnek. A termékek jellemzője, hogy többféle gyógynövény keverékéből állítják elő a
tablettákat, mely gyógynövények egymás
hatását fokozzák. A tablettákba a lehető legkíméletesebb formában, gyengéden szárítva
és porítva kerülnek a gyógynövények.
A gyógynövényeket ma is odafigyeléssel, hozzáértő gondoskodással termesztik
vagy gyűjtik, majd azok a gyógyszerekre
vonatkozó előírások betartásával, korszerű
technológiával gyártva és csomagolva, a
legideálisabb összetételben kerülnek a csomagolásba.
A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású Wörishofeni készítmények korszerű
technológiai követelmények szerinti gyártása még ma is Bad Wörishofenben történik.
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE
MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

egyúttal jobb emésztést is biztosít. Epekő-,
epehólyag-bántalom okozta panaszok, májés epebántalmak gyógyszeres kezelésének
kiegészítésére a Leber-und Gallenpflege
tabletta a megfelelő választás.
Stressz forrása lehet az is, ha nem megfelelő vagy rendszertelen az emésztésünk. Erre a
problémára a Wörishofeni készítmények közül a Darmpflege a megfelelő. Kíméletesen,
a gyógynövények erejével segíti az emésztést és enyhe hashajtó hatású.

Gyártó:
Dronania GmbH, D-86825 Bad Wörishofen,
Karl-Benz Str.3., Németország

Forgalmazza:

Volmix Kft.
1146 Budapest, Thököly út.76.
Tel.: (1) 383-3252 (1)-383-3252 Fax:
(1)383 4989
www.volmix.hu, volmix@volmix.hu
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Bőrápolás

5 nyári szépségtipp,
hogy egész nyáron ragyogj
A nagy nyári lazaságban és hőségben mindannyian
hajlamosak vagyunk félvállról venni a szépségápolást,
különösen a vakáció során, amikor a napfény olyan
gyönyörűen csillog bőrünkön, hajunk pedig végre élvezheti a sós víz és a szél természetes formázó hatását.
Habár nem is gondolnánk, de ez az időszak igencsak igénybe veszi testünket,
ugyanis a fent említett nap, (sós) víz és az
oly ártalmatlannak tűnő szellő rendkívül
kiszárítják bőrünket és hajszálainkat egyaránt. Ezért nemcsak a belső hidratálásra
kell odafigyelnünk, hanem a külsőre is,
ráadásul a bikini és a lenge nyári ruhák
mutatják legtöbbet bőrünk felületéből.
De egy percig sem kell aggódnod, hiszen
most megmutatjuk Neked az 5 legfontosabb szépségtrükköt, melyek segítségével egész nyáron ragyogsz majd!
1. Kezdd az alapoknál
Mint azt már tudod, a szépség (elsősorban) belülről fakad. Ezt tökéletesen megalapozhatod a megfelelő folyadékbevitel
biztosításával, mely a nyári időszakban
3-4 liter vizet jelent. Különösen akkor figyelj oda erre, ha sokat mozogsz, illetve
ha sok időt töltesz a napon vagy a vízben,
hiszen ilyenkor észre sem veszed, mennyi
folyadékot veszít szervezeted. Emellett
fontos a megfelelő tápanyagok bevitele
is, hiszen a bőr egészségét, a köröm és a
haj növekedését egyaránt a létfontosságú vitaminok megfelelő aránya biztosítja.
2. Használj fényvédőt
Ha a szerencsésebbek közé tartozol, és
bőröd szép barna árnyalatú, vagy tudod,
hogy könnyen barnulsz, akkor is elengedhetetlen a fényvédő krémek használata.
Ezek ugyanis nem csupán a leégéstől védenek meg, de megakadályozzák a káros
UV sugarak bejutását a bőrödbe, ezáltal
késleltetve például a bőr öregedését is.
Habár a sheavaj rendelkezik 6-os fényvédő értékkel, mely elég lehet a kora- vagy
késő nyári gyengébb napsütésben, használatát inkább napozás után ajánljuk,
ugyanis kiválóan megnyugtatja a bőrt,
leégés esetén még a gyulladást is csökkenti, és felgyorsítja a regenerálódás folyamatát.

3. Ne hagyd ki a
napi rutinokat
A
megszokott
napi rutin egyes
lépéseit gyakran kihagyjuk a nyári időszakban, a ragacsos
hidratálók használata ilyenkor kellemetlennek tűnhet az
egyébként is izzadó,
kitikkadó testnek.
Bőrünk
azonban
nagyon is igényli
az extra törődést,
így fontos, hogy ne
hagyjuk ki szépségápolásunk
egyik
lépését sem, beleértve a nappali- és
éjszakai arcápolókat, vagy épp a testápoló használatát.
4. Fokozott hidratálás
Ahogy az év többi szakában is, a hidratálás nyáron is kiemelten fontos a bőrnek.
Mint azt az első pontban említettük, a test
és a bőr elvesztett folyadékmennyiségét
pótolni kell, így, ha már elfogyasztottuk
a napi ajánlott vízbevitelt, hetente egykét alkalommal érdemes arcmaszkot alkalmaznunk, mely segít, hogy arcbőrünk
megőrizze fiatalos, élénk ragyogását. Zsíros bőrre válasszunk olyan terméket, mely
felszívja a felgyülemlett olajat, felszabadítva pórusainkat és elősegítve, hogy a
bőr fellélegezzen. Száraz bőrre hidratáló
maszkot érdemes bevetni, mely feltölti a
bőrt tápanyaggal, ezáltal biztosítva annak
fiatalosságát.
5. Tápláld a hajad
Magyarországon a kemény víz következtében hajunk fokozott igénybevételnek van kitéve, hamarabb elveszti fényét
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és eltöredezik. Ráadásul az állandó téli
hajszárítást nyáron felváltja a szél és a
víz, mely hasonlóan roncsolja a hajszálak szerkezetét. Gondos odafigyelésre és
ápolásra van szükség, hogy ezt a folyamatot a lehető legjobban lelassítsuk. Olyan
hajápolóra van szükség, mely nemcsak
helyreállítja a károsodott részeket, hanem táplálja és tündöklővé varázsolja a
hajszálakat. A sheavaj a természet erejét
bevetve védőréteget képez, így megőrizve hosszútávon a haj egészségét.
Látogass el az Institut Karité Hungary
honlapjára, és tudj meg többet a prémium
sheavajas kozmetikumokról! Június 5-17
között minden terméket 25-30-40%
kedvezménnyel vásárolhatsz meg!

www.karite.hu

Ajánló
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Fűben-fában

Süngomba
– a természetes eredetű sokrétű doktor
A közönséges süngomba (Hericium erinaceus Bull.) - vagy más néven oroszlánsörény-gomba - nem csak találó neveivel és kinézetével számít igazi
„különcnek” az étkezési és mikoterápiás felhasználási célú gombák körében – ugyanis jótékony hatású vegyületeinek száma a hetvenet is súrolja!
Egy ilyen sokszínű hatóanyagcsokor már változatos palettája az egészségre előnyös hatású vegyületeknek. Így nem meglepő, hogy a süngombára
vonatkozó, népgyógyászat által javasolt felhasználási területek is szerteágazóak. Jelen cikkünkben ezen feltételezések legérdekesebbjeinek a tudományos alapjait vesszük szemügyre - a teljesség igénye nélkül - és vetjük
össze biológiai ismereteinkkel, hogy feltárjuk a bioaktívnak mondott anyagok tényleges hatásmechanizmusait és így összevessük a hozzá társítható
kísérletek, illetve egy klinikai vizsgálat eredményeivel.
Vegyük is górcső alá a süngomba hatóanyagaink főbb csoportjait, melyek
a következők: hericerinek, erinacinek,
erinacerin-izoindolin-1-on típusú ketonok, erinaceolaktonok, glikoproteinek,
poliszacharidok, szterolok, B-12 vitaminlakton származékok és illékony anyagok.
Ezen jótékony anyagokat nevezéktani
szempontból a kémiai szerkezetük alapján
csoportosítják – de egészségre előnyös hatásaik is természetesen egy-egy hatóanyagcsoportra jellemzőek.
Például a hericerinek aromás szerkezetű
vegyületek – éppen ezért zsíroldékonyak - és
a süngomba termőtestéből vonhatóak ki. A
hericerin A és az izohericenon J, valamint az
erinacén D diterpén (szintén zsíroldékony
vegyület) is daganatellenes hatásáról ismert.
Az előbb említett két hericerin vegyület úgynevezett
K562 humán eredetű miogén leukémia sejtek osztódását gátolta, sejttenyészetben vizsgálva. Az utóbb
említett erinacén D szintén K562 sejtekben, valamint
LANCAP humán eredetű prosztata sejtekben is gátolta
a sejtosztódást (proliferációt).

Az erinacinek közé tartozó erinacin A egy
diterpén vázas molekula és a gombafonálból (micélium) izolálják. Taiwani kutatók
eredményei alapján az erinacin A gyulladáscsökkentő és idegsejt védő (neuroprotektív)
hatást fejtett ki ischaemia reperfúziós patkányagy modellben. (Ez a modell gyakorlatilag az ischaemiás agyvérzéses állapotot és az
általa okozott oxigénhiányos és szabadgyökös károkat reprezentálja.)

Az erinacin A protektív hatását (főleg) a felszabaduló interleukin-1β (IL1β), interleukin-6 (IL6) és a tumornekrózis-faktor-α (TNF- α) mennyiségének csökkentésén keresztül fejti ki.

A glikoproteinek, szterolok - a D-vitamin is
ebbe a csoportba tartozik - általános előnyös
(például antioxidáns, gyulladásbiológiai,
stb.) hatásairól korábbi cikkeinkben írtunk,
akárcsak a vízoldékony poliszacharidok által az immunrendszer bizonyos részeinek
(T-helper sejtek, falósejtek, stb.) aktiválásában játszott immunstimuláns szerepéről.
Meg kell még említsem, hogy a süngomba a különböző zsírsavakban (pl. az esszenciális linolénsavban is) rendkívül gazdag!
Szintén bőségesen tartalmaz a süngomba
magnéziumot, foszfort, valamint vas, réz és
cink nyomelemeket.
100 gramm süngomba eredetű zsíros anyagban a 30
grammot is meghaladja a linolénsav-tartalom!

Bizonyára a sok jótékony anyag együttesének köszönhető, hogy a szakirodalom
az említetteken felül még antibiotikus,
májvédő, vérnyomás-, vércukor-, valamint
hiperlipidaemiára jellemző vérzsír paramétereket csökkentő hatását is leírta.
Sőt, Japán kutatók kettős-vak klinikai vizsgálatban 4 hetes süngomba-port tartalmazó
és placebo-süteményt evő betegeken (különböző depresszív tüneteket jelző) tesztekkel a depressziós és szorongásos tünetek
statisztikailag szignifikáns csökkenését tapasztalták.

25

Azt is kimutatták, hogy ezen hatást nem csak az úgynevezett nerve growth factor (NGF) tehát „idegsejtek növekedését stimuláló faktor” növelése váltja ki.

Feltehetően a számos hasznos anyag
összessége által kifejtett antioxidáns,
neuroprotektív, gyulladáscsökkentő és ezzel
összefüggő fájdalomcsillapító hatás egymást
erősítő (szinergista) hatásai állnak – máig ismeretlen okként – az említett kedélyjavító
hatás hátterében.

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

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (78. 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 +

„Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek való világot,
habzó éggel a tetején.”
József Attila, Ars Poetica
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Kedves Olvasó!
Kaptam némi visszajelzést az összefoglalóra. Azt mondja az egyik szívemhez közelálló Olvasóm: „na, ez azért már meredek!”
Azt kérdezi tanult Barátom, hogy te ellenőrizted ezt a szinkronicitást? Azt mondja a
harmadik: „felébresztetted bennem a kétkedés szellemét!”, és folytathatnám tovább, a
kedves, elnéző mosolytól, a „micsoda marhaságot olvastam”-ig.
Ebben az összefoglaló kiegészítésben
igyekeztem minél sokoldalúbb magyarázatot összegyűjteni. Ezért a skála a korábban megszokottnál is szélesebb! A gyermeklélek befolyásolásától, a mémeken át
a családfától a történelmi tragédiákon át,
a nemzetirtástól és hatásának több generációs egyéni megjelenéséig. Miért? Mert
az Ős-szindróma mindenütt jelen van az
életben! Jelen van az élővilágban független
attól, hogy látjuk vagy sem, kutatjuk vagy
sem, tanulunk belőle vagy sem! Így jutunk
el a kicsi mackótól a faúsztatáson át a Rigómezői csatáig, majd az első világháború
kitöréséig, valamint az örmény népirtástól
az annak terhét harmadik generációs utódként hordozó francia anyáig. Ezek a dolgok
mind egy szálra vannak felfűzve, legfeljebb
nem mindenhol látjuk a szál futását!
Valóbban nem könnyű megérteni és elfogadni a módszert önmagában sem. Pláne
nem akkor, amikor hihetetlen történeteket
hihetetlen gyógyulások követnek. Valahol
a Teremtés rejtett titkait kutatjuk ezekkel a
módszerekkel. Azért nehéz megérteni és elfogadni, mert kimondatlanul is, szembe kell
néznünk azzal a kérdéssel, hogy - ha netalán
ez igaz - mi végre vagyok itt a világon?
Igen, vannak, akik arra esküsznek, hogy
szikrából lettek, mások meg tudják, s
néha nagy öntudattal, gyakrabban nagy
szerénységgel, messze nem hivalkodóan
mondják is: „tudom, hogy van, hisz engem
teremtettek!”
Nos, Kedves Olvasó, mind ez számomra
meg természetes. Mert gyermekkorom meséi, ahogy Édesanyám mondta, mindig úgy
kezdődtek: Az úgy volt, hogy...
Szóval, az úgy volt, hogy....
„Volt egyszer egy kicsi mackó,
Selymes volt a bundája,
Sokszor rossz volt,
Ezért gyakran megverte a mamája.
Nem maradok többet, így szólt,
Elindulok világnak,
Búcsút intett kis házuknak,
És a sok szép virágnak.”

„Volt egyszer egy kicsi mackó, selymes volt a bundája...”
Egyszóval, esténként az Álmok Birodalmába én mindig úgy mentem be, hogy:
az úgy volt, hogy... Telt múlt az idő, és az
alföldi nagy Cívis városunkból a nagyvilági Fővárosunkba jöttem világot látni,
mérnökséget tanulni. A hazautak, az un.
„fekete vonatokon” nagyon tanulságosak
voltak. Mindenre figyelő fiatal lelkem az
emberi sorsokkal találkozott, ahol a szereplők néha lélekbe markoló fájdalommal
és nagy pontossággal fogalmazták meg
sorsukat. Pl. „Ha hazamegyek, a kutya örül,
ha eljövök, az asszony!” Micsoda sors, micsoda tömörség!
Egy ilyen hazaérkezés után Édesanyám
megkérdezte: emlékszel még a kicsi mackóra? Elgondolkodtam, majd azt mondtam: igen,.. „kisegít ő minden bajból, a jó
lelkiismeret”. Mert a kicsi mackó kalandja
az erdei törpéknél, Hamisságnál és Jóságnál úgy ért véget, hogy:
„Ha jó leszel majd, szólt a Jóság,
Véget érhet a kaland,
Egyet tapsolt, és ott termett
Egy hófehér galamb.
Ő mutatja majd az utat,
Nevét talán ismered,
Kisegít ő minden bajból,
A jó lelkiismeret.”
Szóval, az úgy volt, hogy „a lényeg” beburkolódzott, és évtizedeken át védel-
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mezte a történés eszmei mondanivalóját.
Ma is sokszor elmesélem, néha „idegen”
sírós kisgyermekeknek is, akik gyakran
azzal jutalmazzák a mesemondót: ...még!
Persze, alaposan megváltozott világunkban, ahol a lelkiismeret lassan ismeretlen szónak számít, mert sokaknál átvette helyét az „érdek” és az „érdekérvényesítő
képesség”, egyre több mesét kellene úgy
kezdeni, „az úgy volt, hogy: ...” Természetesen, nem gépi, tv-s mesékre gondolok,
hanem élőszóval, fejből, azaz „szívből”
mondott mesékre. Hisz volt olyan kisgyermeki igény, hogy arra a kérdésre, „olvassak egy jó mesét neked?”, azt mondta, nem,
fejből mondjál!
Kedves Olvasó!
Az úgy volt, hogy 1919. március 29-én,
az Oroszországi Moszkvában született
egy lány, Anne Ancelin, aki orosz nagymamája meséit hallgatta gyermekkorában,
azonban Párizsban nevelkedett fel. Kettős
állampolgárságát élete végéig (2018. március 3.) megőrizte. A párizsi egyetemen
matematikát, jogot és filozófiát tanult. Belevaló lány volt! A háború idején csatlakozott a francia ellenállási mozgalomhoz és
egy vidéki terület titkára lett. Ezért az SS
egyik páncélos hadosztálya lakását lerombolta és felégette. Tanulmányait a háború
miatt meg kellett szakítania, de a végén
irodalomból és pszichológiából doktorált.
Történetünk egy pillanatra felbuk-

Mert „az Élet él és élni akar”!

Anne Ancelin Schützenberger
kanó másik szereplője, Marcel-Paul
Schützenberger – aki matematikai kérdésekkel foglalkozott, de 1949-ben orvosi
diplomát szerzett, és matematikai téziseit 1953-ban védte meg - biztosan tudott
egy szép történetet, ami úgy kezdődött:
„Az úgy volt, hogy...” mert 1948-ban feleségül vette Anne Ancelint, aki így Anne
Ancelin Schützenberger lett.
De a frigy rövid idejű volt, mert 1949ben elváltak. Anne lánya, Elena pedig
1950-ben született meg. Marcel-Paul
nagyléptékű tudós volt, az orvostudomány és a matematika határterületén, de
politikával is foglalkozott. Kapcsolatai révén Anne is új ismeretségekre tett szert.
Így találkozott többek között Jacobs L.
Morenoval, aki bukaresti születésű amerikai orvos, pszichiáter, szociológus, a pszicho-dráma alapítója és a szociometria kidolgozója. Anne olyan nagy hatással volt
Morenora, hogy az, élete végig jó kapcsolatot tartott vele. Lehetne még folytatni a
sort a neves emberek nevének és szakmai
tevékenységének felsorolásával, akikkel
Anne Ancelin Schützenberger együtt dolgozott vagy tanult, hiszen aktív munkásságának köszönhetően a tevékenységét
és eredményeit a csoport-pszichoterápia
és a pszicho-dráma területén az egész világon elismerik.
Kedves Olvasó! Jogosan teheti fel a
kérdést, hogy miért érdekel bennünket
Anne Ancelin Schützenberger élete és
szakmai munkássága? A válasz nagyon

egyszerű: Az új germán medicina képviselőinek munkássága mögött minden
esetben, tehát Dr. Hamer, dr. Sabbah, és
PhD Gilbert Renaud esetében is megtaláljuk Anna Ancelin Schützenberger kutatási
eredményeinek felhasználását, akár az alkalmazott módszerek működésére, vagy
akár annak eredményességére akarunk
magyarázatot találni. Legsikeresebb vagy
talán legnépszerűbbnek tartott műve az
„Ős-szindróma” sok-sok magyarázatot és
háttér információt szolgáltat a fenti módszerek és az elért eredmények, sikerek
jobb megértéséhez.
Amikor egy ilyen jellegű könyvet nem
a szakember olvas, hanem laikus kezébe
kerül, az esettanulmányok mindig nagyobb és mélyebb benyomást tesznek
rá, mint az azok feltárásához vezető szakmai út. Nyilvánvalóan, eleve könnyebb
és izgalmasabb olvasmányok is ezek a
részek. Azonban az egész megértéséhez
a szakmai részt még akkor sem szabad
teljesen átugrani, ha oda esetleg többször
is vissza kell lapozni. Szánjunk rá egy kis
időt, és lapozzunk bele az Anne Ancelin
Schützenberger „Ős-szindróma, Transzgenerációs pszichoterápia és a családfa
rejtett kötelékei” című művébe. De ettől
sem várhatunk teljes megoldást, hisz a
titkaink felfedése nem egy egyszerű folyamat. A múlt században a pszichológia és
a pszichiátria jelentősebb képviselőinek

munkásságában az egyén vagy a családi
titkok jelentésének megértése és a gyógyításban való alkalmazása jelentős szerepet játszott. Tehát hatalmas munkával
és ismeretanyaggal állunk szembe most
is. Ebbe szeretnénk bepillantani! Keressünk néhány kapaszkodót, és járjuk körbe azokat!
Anélkül, hogy mélyebben belemennénk a pszichológiai fogalmak és definíciók elemzésébe vagy tisztázásába, be
kell látnunk, hogy mint mindenben, a
dolgok mérése nagyon fontos. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy minél nehezebb valamit mérni, annál fontosabb.
A szociometria pontosan ilyen igények
alapján jött létre. Amikor az emberek
összegyűlnek, csoportosulnak, akkor
különféle döntéseket hoznak, olyanokat
például, hogy hol üljenek vagy álljanak,
és ebben a döntésükben szerepet játszanak olyan tényezők, mint hogy ki barátságosabb, ki nem, ki tartozik a központhoz,
ki van távolabb, esetleg ki van elutasítva.
Egy munkacsoport számára ez egy fontos tényező, mivel a csoport kicsit felülről
látja így önmagát, s ez a tény lehetőséget
nyújt arra, hogy a csoporton belüli problémákat az objektívabb szemlélet alapján hatékonyan javítsák. Ilyen lehet pl. a
jobb kommunikáció, a csoport céljának
érdekében a teendők világosabb megfogalmazása. S természetesen ehhez a

A darvak (is) tudnak valamit: csoportban repülnek.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
paraméterekhez megfelelő módszereket
is kidolgoztak.
A csoport pszichoterápia pedig egy
szűkebb csoporttal való foglalkozás, ahol
a terapeuta részt vesz a csoport munkájában, és a csoportot, mint egységet segíti
bármilyen segítő jellegű folyamatban.
Ennek skálája széles, és a dühkitöréstől,
a másokkal való törődéstől, a relaxációig,
vagy a szociális készségek fejlesztéséig
terjedhet. A csoportfoglalkozásoknak így
gyógyító hatásuk van.
Mint mindenben, életünk során is a
struktúrák meghatározóak! Igaz, erre nem
fordítunk kellő figyelmet, mert pl. pillanatnyi látszólagos előnyökért hagyjuk
szétzúzni a család intézményét. Mely tulajdonképpen „szociális atom”, mindennek
az alapja. Pedig a darvak (is) tudnak valamit: csoportban repülnek. Lehet, hogy
pont a csoport dinamikájáról tudnak valami? Elől repülnek, akik az irányt tartják
és oldalt azok, akik a struktúrát biztosítják!
Ezek mind tapasztalt egyedek, így a csoport sikere könnyebben biztosítható, nem
kallódik el senki, és oda jutnak, ahova
menni akartak!
A családfa egy vérségi alapon összetartozó csoportot határoz meg, aminek a
múltja - ha csak nincs tudatosan jól dokumentálva – a homályba vész. Minden
egyed egy önálló entitás, aki azonban
szüleitől származik, és szüleik a nagyszüleiktől, azok pedig, a dédszüleiktől, és így

A gyermek ellesi, lemásolja és így megtanulja a szülő valamilyen
viselkedési formáját.
tovább. Mit hozunk az őseinktől genetikusan és más csatornákon?
A „gén” fogalmát elég jó ismerjük. Ez határozza meg az élőlények alapvető felépítéseit, bár még nem teljes az ismeretünk
arra az adathalmazra vonatkozóan, amit
„zajnak”’ vagy „ismeretlennek” nevezünk,
ami a gén állományhoz tartozik, de funkcióját még nem fejtettük meg. Ezen a terü-

Amikor az emberek összegyűlnek, csoportosulnak, akkor különféle
döntéseket hoznak
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leten is megmutatkozik az ember „esztelensége”! Még meg sem fejtette a dolgok
lényegét, már „Istennek” képzeli magát,
beavatkozik a Természetbe, miközben fogalma sincs a következményekről! Pedig
a múlt század elején Viktor Schauberger
már világosan megfogalmazta az irányt:
180 fokkal visszafordulni, és az alapszabály: „kapiren” und „kopiren”, azaz, először
„megérteni” és azt követően „lemásolni”,
és nem értetlenül beavatkozni!
A múltból kapott további érdekes kapcsolatokat a „mém”-ek hordoznak. Addig,
amíg a „gének” a szerkezetet határozzák
meg, a „mémek” a közvetlen szülőktől ellesett viselkedésformákat viszik tovább,
de nem genetikusan! A gyermek ellesi, lemásolja és így megtanulja a szülő valamilyen viselkedési formáját. Ez mintegy „rutin” rögzül az agyban, és egész életében
az adott szituációban ezt a „modellt” v.
„rutint” követi. Amikor gyermek ezt lemásolja, gyakorlatilag ugyanazt a folyamatot
teszi, mint pl. az anya. Tehát másolható és
másolódó!...és ez így mehet generációkon át!
Itt csak arra szerettem volna felhívni a
figyelmet, hogy a kultúra egy eleme a genetikai örökléstől függetlenül is terjedhet!
(pl. technológiák, viccek, vallások, stb.).
Álljon itt egy ennél sokkal konkrétabb
„mém” elem. Viktor Schauberger családjában élt egy mondás, a „hideg víz teherbíróbb”, mint a meleg. Ez gyakran foglalkoz-

Mert „az Élet él és élni akar”!

Vizsgáljuk meg közelebbről az embert, sorsát, és az ősökkel való
rejtett kapcsolatát, több generáción át.
tatta a tudóst, és elhatározta, utánanéz
ennek a családi mondának. Sok éjszakát
töltött a szabadban, a felügyelete alá
tartozó erdőségek gyors hegyi patakjai
mentén, Ausztria, a mostani A1 autópálya Linztől, Salzburgig terjedő szakaszán.
Éjszakai megfigyelései során arra lett figyelmes, hogy hajnalban, amikor a vizük
a leghidegebb, a hegyi patakok nagyobb
köveket görgetnek, mint nappal! Tehát
megfigyelései igazolták a családi mondát.
De nem állt meg itt. Megvizsgálta alaposabban a víz teherbíró képességével

kapcsolatos dolgokat, és rájött, hogy
Archimédesz törvénye pontatlanul
van megfogalmazva! Mert a szabatos
megfogalmazásnak úgy kellene szólnia: „Minden „nyugalomban” levő vízbe
mártott test...” Azért, mert ha a víz áramlik, akkor az áramlás következtében lehűl, a viszkozitása csökken és a teherbíró képessége pedig növekszik. Ezen
felismerése alapján tervezett olyan
fából kialakított vályú alakú farönk úsztatókat az első világháború után, Linz
városának tűzifával való ellátásához,
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amelyek ívesen kanyarogtak, és így a benne levő víz, hol jobbról, hol balról ölelte át
a farönköket, anélkül, hogy ellepte volna.
A hatalmas rönkök felemelkedtek a vályúban, és szépen lecsúsztak a városba.
Ráadásul, a hatékonyság érdekében időnként a vizet kiengedte, és friss, hideg vizet
engedett be a vályúba. Így vált a generációkon át őrzött „mém” teremtő erővé!
Nos, akkor kiindulásként vizsgáljuk
meg közelebbről az embert, sorsát, és
az ősökkel való rejtett kapcsolatát, több
generáción át. Ez általában 3 generációt
jelent, a 4. vagy 5. már csak ritkán érhető el! Ehhez a családfából induljunk ki.
Készítsünk egy olyan családfát, ahol az
egyénekkel kapcsolatos „minden” elérhető információt felcímkézünk, beleértve
a családon belüli kapcsolatok bonyolult,
nyílt és rejtett, titkolt rendszerét is. Ha
ezeket a családtagokra vonatkozó információkat megfelelő módon ábrázoljuk,
akkor egy új, jelentésében az eddigieknél sokkal gazdagabb útmutatót kapunk
a családi összefüggések elemzéséhez.
Ezt, a számtalan szociometrikus adatot tartalmazó megjelentetési formát
genoszociogramnak, és ennek jegyzetekkel ellátott kiegészített formáját, pedig
genogramnak nevezzük. Azonban nem
kell megállnunk a családfánál! Kibővíthetjük a kört különböző együttműködő csoportokra, vállalatokra, akár a nemzetek
vizsgálatáig is.
A címkéken minden szerepelhet, illetve
kell, hogy szerepeljen: keresztnév, családnév, születések, halálozások, költözések, házasságok, fontosabb betegségek,
kötődések, viszonyok, családi fájdalmak,
igazságtalanságok, tartozások, követelések, szakítások, válások, összetört szívek,
ismétlődések, stb. Az így összeállított
genogram általánosságban lehetőséget
ad a transzgenerációs problémák kifejtéséhez, feldolgozásához, mégis úgy tűnik,
hogy a kelet- és közép-európai gyökerekkel rendelkező pszichoterapeuták tapintottak elsősorban ezekre rá!
Ezekben az országokban a család, a
„szociális atom” nagyon nagy jelentőséggel bír, a szláv és a mediterrán népeknél ez
az a fészek, egy alom, az anyaméh, ahonnan az egyén felépítheti magát! Többek
között ezért is különlegesek Közép-KeletEurópa népeinek kisfilmjei! Valahogy az itt
élő, nehéz sorsú kis népek, sokszor kettős
kultúrájú életükkel, és lehet, hogy pont
ennek hatására, nagyobb mértékben képesek „a másik szemével látni”, miközben

Mert „az Élet él és élni akar”!
természetesen arra (is) törekszenek, hogy
a másikat, saját szükségleteik és vágyaik
tárgyává tegyék!
Az egyéni tragédiákat tanulmányozva,
azok forrását kutatva számtalan megmagyarázhatatlan jelenséggel találkoztak a
terület kutatói. Íme, egy rövid kis történet
ennek érzékeltetésére. Egy francia fodrásznő gyermeke testileg és szellemileg is
sérült lett, mert szülésekor a köldökzsinór
a nyakára tekeredett. Intézetben élt és 13
éves korában meghalt. Az anya nem vállalt
másik gyermeket, mert lánytestvére kislánya is betegen, nyaki porckorong sérvvel
született. Csak ketten voltak testvérek,
ugyanazon a napon mentek férjhez, és
mind a kettőjük gyermeke fejhez köthető
sérüléssel született. Az apjuk fodrász volt,
az anyjuk is, s mi több, a nagymama is. A
család tehát három generáció óta gondoskodik a fejekről. Az adatok pontosításakor
kiderült, hogy a lányok Franciaországban,
az apjuk Bejrútban, a nagymama pedig
Törökországban született.
Az örmény népirtás után jöttek Franciaországba. A nagymama látta, ahogy
két testvére fejét a törökök levágják, és
édesanyját pedig karóba húzzák. Több
mint kétmillió ember halt meg akkor. Az
örmény népirtás dátuma: 1915. április 24.
A fodrásznő lánya 1986. április 24-én halt
meg. A család a fejek helyreállításával, szépítésével foglalkozik három generáció óta.
A rák, szívbetegségek, stb. genetikusan
örökíthetők, de olyan rendkívüli dolgok,

A nagy elnyomja a más gondolkodásmódú kicsiket.
mint balesetek, fej levágások, stb. nem!
Ezek a francia nők a családjukban történt
tragédiát a testükkel mutatták ki. Megjelent a láthatatlan családi lojalitás. (Az Ősszindróma alapján)
Amikor a vizsgálódási körünket nemzeti szintre bővítjük, akkor ott is megtaláljuk a tartozások, követelések és az

A család a fejek helyreállításával, szépítésével foglalkozik három
generáció óta. (A fotó illusztráció)
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évforduló szindrómák kapcsolatát, ill.
hatását, ami esetleg már kivisz bennünket a politika és a népirtások területére
is. A hatalomra jutott ember cselekvési
modellje évszázadok alatt nem sokat változott. A nagy elnyomja a más gondolkodásmódú kicsiket.
Vessünk egy pillantást a régmúltra, ami
nem akarja, hogy elfeledjék. Íme néhány
eset, csak figyelemfelhívás céljából, amelyek mögött a „nem felejtés” ténye áll!
Az iszlám hitű emberek nem felejtették
el a keresztes háborúkat, és beszélgetéseikben mai is visszatérnek a majdnem 1000
éves történésekre. A két vallás közötti ös�szeütközés okát a 638-ban a muszlimok
által elfoglalt Jeruzsálem adta. Ennek következtében Európa több mint két évszázados harca kezdődőt meg. Következménye a keresztények, zsidók és muszlimok
közötti viszony megromlása, és a másik
oldalon pedig némi kereskedelmi fellendülés áll.
Az örmények nem felejtik el az 1915.
évi török mészárlást, amikor is több mint
egymillió örmény vesztette életét. (Más
források szerint akár 2,5 millió örmény áldozat is lehet.) Az örményekkel beszélve
a rémtörténetek sokaságára derül fény.
Ugyanakkor a valóság elfedésére az US és
Izrael együttműködik! Winston Churchill a
mészárlásokat „közigazgatási holokauszt-
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28-án, amikor Ferenc Ferdinánd főherceget Szarajevóban meggyilkolták Szerbia
leigázása miatt. Figyeljék a dátumokat!
Így kezdődött az az első világháború.

A rejtett nyomokról nem sokat tudunk.
nak” nevezte és megjegyezte, hogy „a
leszámolás ezzel a kis-ázsiai néppel an�nyira tökéletes volt, amennyire egy ilyen
cselekedet csak lehet (…) Nincs okunk kételkedni abban, hogy ezt a bűntényt politikai okokból tervezték meg és hajtották
végre. Az alkalom adta magát, hogy megtisztítsák a török földet a minden török törekvéssel szemben álló keresztény fajtól.”
S hogy ne menjünk nagyon messze,
itt van Trianon igazságtalansága: Lloyd
George, angol miniszterelnök 1929. október 7-én mondott beszédében: „Az egész
dokumentáció, melyet szövetségeseink a
béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt.”
Lord Viscount Rothermere, a Daily Mail
kiadója és főszerkesztője, 1927. június
21-i számában megjelent „Magyarország
helye a nap alatt” című cikkében a következőket írta: „Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket
és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen
igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz
nyugalom Európában, amíg revízió alá
nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést.” Ugyancsak egy angol diplomata
mondta, hogy ez a döntés annyira igazságtalan, hogy egy újabb világháborút
fog indikálni! Bekövetkezett! S, most mi
történik a háttérben? Semmit nem lehet
elrejteni! De nézzünk rá a baszkok, katalánok, magyarok, kurdok, és még lehetne
folytatni a sort, múltjára és életére. Mind a
kairoszra várnak?

S ma még nem mindent látunk világosan, de az már fel-felsejlik, hogy az igazságtalanságok, a tartozások és követelések mérlege hosszú távon fennmarad,
akár a családoknál, akár a nemzeteknél, és
tagjai sorsában, egyéni vagy csoport szinten egyaránt követhető. Csak meg kell
nézni a „demokratikus” Európai Unióban a
spanyol készenlétieket, akik meg akarják
akadályozni a katalánokat a szabad választás gyakorlásában! Egy eset és 840 sérült! S az EU válasza: „ez spanyol belügy”!
Mert a bürokraták nem mernek szembe
nézni a valósággal. De a fájdalmak, igazságtalanságok, a rendezetlen mérlegek
megoldásra várnak, és a rendezésükig pedig a háttérben fennmaradnak! Egy ilyen
a katalán függetlenség is.
A rejtett szálak pedig működnek: Az
1300-as években a Balkánért harcoltak
a muszlimok, a törökök, a másik oldalon
a szerbek, keresztények és ortodoxok.
1389. június 28-án a Rigómezei csatában, bár nem volt tiszta, ki győzött, de
a törökök előretörése megindult. Ezt
követően ment az adok-kapok. A szerb
vezér meggyilkoltatta Murad szultánt,
Lázár herceget meg lefejezték a törökök.
Konstantinápoly 1453. évi elestével, ami
Szerbia végét is jelentette, és 1459. június 28, Szendrő eleste után teljes Szerbia
török uralom alá került, ami nagy, történelmi traumát okozott a szerbeknek. S
ez a trauma „aktivizálódott” 1914. június
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Ha nyugodtan végigtekintünk a családfánkon, egyértelművé válik, hogy két
kultúrából vagyunk összerakva, két külön
család keverékeként születtünk meg. A
két kultúra általában nem marad fenn, az
egyik domináns lesz és elnyomja a másikat. Ez lehet az anyai ág vagy az apai. Előre
nem is tudhatjuk. De akárhogyan alakul
is, a rejtett nyomokról nem sokat tudunk.
Ezek a vizsgálatok, - most maradjunk csak
a családi és csoport szinten, - ugyanakkor
sok dologban támogatnak bennünket.
Ezen az alapon reményt adunk egymásnak, megerősítenek az összetartozásban,
tanulhatunk egymástól, segítjük, támogathatjuk egymást, és olyan ismeretekhez juthatunk, amiről korábban nem is
álmodtunk. Ezek a tényezők segítenek
áthidalni az indokolatlan optimizmus és
a felszínre kerülő pesszimizmus indukálta
bizonytalanságot.
A „féltett titkainkkal” kapcsolatosan
igyekeztem egy-egy bepillantás által felhívni a figyelmet e hihetetlen és egyben
csodálatos területtel kapcsolatos kutatásokra, vizsgálatokra és alkalmazásokra,
egyéni, családi, csoport és nemzet szinten
egyaránt. Érdemes odafigyelni ezekre,
„mert pozitív hatással lehet az emberek,
kapcsolatok, az érzelmek, a bizalom, az
öröm fogalmainak felértékelődésében, a
nyitottabb, konvenciómentésebb mentalitás kialakulásában”, írta Barcy Magdolna
(1992).
És soha ne feledjük (bár nem tudjuk,
hogyan működik), a görögök „kairosz”
szavát. Kairos a megfelelő, alkalmas idő!
Barátsággal,
Erdei István

www.magtar.hu

Bőrápolás

Séance - Biológiai szemlélet a professzionális bőrápolásban
A natúrkozmetikumok piaca egyre nagyobb teret hódít
magának, évről-évre több vendég keresi a kozmetikusnál
is a természetes összetevőket tartalmazó krémekből álló
kezeléseket.
Dr. Mester Ildikó, a Magister Products tulajdonosa legújabb,
Séance névre keresztelt termékcsaládját a professzionális
bőrápolás megreformálásaként hívta életre. Az egyedülálló
kozmetikai kezelési koncepció, amely a legmélyebb bőrrétegekben is kifejti hatását, rendkívüli javulást eredményez a
teljes bőrképben, emellett a kezelések feltöltő, aromaterápiás élményt is kínálnak a vendégeknek.
A Séance 5 szépségápolási programot
tartalmaz: a vízhiányos, az érett, a zsíros,
az élettelen, valamint az érzékeny bőr számára egyaránt speciális megoldást kínál
(Keleti Spa Hydratation Séance, Aphrodité
Antiage Séance, Mariana Deep Clean Séance,
Cleopathra Biowell Séance és Hipoallergén
Séance) Sőt, egyes termékek a magyar kozmetikumokban korábban még nem alkalmazott újgenerációs alkotóelemeket is magukban rejtenek.

Fitoszfingozinnal
a gyulladások ellen

Bőrgyógyászati és kozmetológiai kutatások bizonyítják, hogy a bőrazonos
fitoszfingozin fontos szerepet tölt be a bőr

védelmi rendszerének megőrzésében és a
szaruréteg hidratálásában, továbbá gátolja
a pattanások okozta baktériumok szaporodását, csökkenti a bőrgyulladást. Ezért került
bele a tisztító Séance pakolásaiba és mas�százskrémjébe.

Tego Pep-4 – Even
a tökéletes bőrért

Hozzájárul a bőr egyenletességének kialakításához. Minden bőrtípuson hatékonyan
alkalmazható, egységesít, láthatóan halványítja a pigmentfoltokat, csökkenti az akné
sebeket, miközben erős gyulladáscsökkentő hatást fejt ki. Ezt rejti az Antiage Séance
Peptid percek befejező pasztája.

ROVISOME™ technológiával
előállított vitaminok

A liposzómás technológiával (sejtmembránnal azonos szerkezet) az A-, E-, és C-vitaminok esetén a hagyományos formuláláshoz
képest négyszeres szabadgyök kötő kapacitás mérhető, ezért a fénykárosodott, stres�szes, igénybe vett bőr számára kitűnő. A
Biowell Séance fontos hatóanyaga.
A Séance kozmetikumok nem csupán
a vendégnek, de a kozmetikusnak is igazi
élmény. Egy részük otthoni használatra is
elérhető, azonban a fő célközönség a természetesség iránt elkötelezett, ugyanakkor
tökéletességre törekvő kozmetikus szakemberek. Számukra kedvezményes áron, lakossági ajándék mintákkal, támogató marketing
eszközökkel, teljes videós kezelés bemutatóval, bőrgyógyászati alapismeretekkel és üzleti stratégia modellel elérhetőek különböző
csomagajánlatok is.
Részletek:

Elérhetőségek:
www.magister.hu/seance
info@magisterproducts.hu
Üzleteink:
Szombathely, Bejczy utca 1.
Budapest, Lurdy ház
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Mézzel folyó Kánaán
A méz 190 tápanyagot tartalmaz, többek között 19 aminosavat, 33
ásványi anyagot, 11 fontos vitamint, enzimeket, szőlő- és gyümölcscukrot.
Egyszerűen, könnyen, de az emésztőrendszer különböző helyein szívódik fel.
Szerves savai javítják az étvágyat, az emésztést, enyhe nyugtató, fertőtlenítő,
fájdalomcsillapító hatású és a felsorolás még korántsem ért véget.

Igazi varázsszerrel
van dolgunk!

A méz fertőtlenítő hatása a frissességétől, enzimtevékenységétől is függ. A mézfogyasztás nem okoz hiánytüneteket, sőt
gazdag és változatos ásványi anyag tartalma hozzájárul az esetleges hiány megszüntetéséhez. A méz és a méhek gyűjtötte virágpor keveréke vitaminokban és
aminosavakban gazdag, finom csemege.
Nem csak teákban előnyös a méz használata, hanem süteményekben is. Noha a
hő hatására egyes elemei elveszítik a hatásukat, mások még megmaradnak és biztosítják a mézes sütemények egyedülálló
zamatát. A méz nem csak édesség, hanem
sokoldalú táplálék, ami többféle szükséges anyaggal látja el az emberi szervezetet. Felveszi a küzdelmet a baktériumokkal, támogatja az emésztést, a májat, a
vízkiválasztást, és táplálja az izmokat.

A propoliszról általában

Arisztotelész a propoliszt „a fák könnyének” nevezte, és eredményesen alkalmazta a
gyógyászatban. A propolisz a méhek tömítő
vagy ragasztóanyaga, amelyet a növények
mézgás anyagából, a rügyek ragadós váladékából gyűjtenek össze. Ezt az anyagot a
kaptár repedéseinek betapasztására, felületi egyenetlenségek, idegen maradványok
bevonására használják. A fiasításra használt
bábinges sejteket is vékonyan bevonják propolisszal, mert a méhanya különben nem petézne bele. Az összegyűlt méhszurok viaszt
és egyéb idegen anyagokat is tartalmaz.
Összetétele illóolajokból, vitaminokból
(B1-, B2-, B6-, C-, E) aminosavakból, enzimekből és ásványi elemekből áll. A hajszálérrendszerre értágító hatású, vérnyomásszabályzó, valamint baktérium-szaporodást
gátló. Rendszeres fogyasztása az általános
szervezeti ellenálló képességet magas szinten tartja. Torokfájás, meghűlés esetén tinktúrás melegvízzel naponta többször gargalizáljunk.

Apitera propolisz-szirup
hársvirággal

A propolisz az APITERÁPIA (méhészeti termékekkel való gyógymód) ismert
és leggyakrabban alkalmazott terméke. A propolisz tartalmaz flavonoidokat,
kalkonokat, terpént, vitaminokat, ásványi
elemeket. Bizonyítottan azonosították a
ferulsavat, amely baktériumölő hatását
igazolja. Az ellenőrzött területről származó magyar virágméz nem csupán élelem, de hasznos tápértékű természetes
kiegészítője a proplisznak. Minőségileg
ellenőrzött termék, melyet a
HACCP biztosítási
rendszer igazol.
Több száz baktérium, vírus és
gombatörzs, valamint nagyszámú
egysejtű parazita
esetében hatásos.
Az orvosi hársfavirág (Tiliae officinalis flos)
a házi patika egyik leginkább ismert és alkalmazott terméke. Gyulladásátló hatását
farnezol tartalmú illóolajának, nyákoldó
hatását szaponin tartalmának köszönheti. A termék komplex hatását kiegészíti a
csicsóka sűrítmény inulin (oligofruktóz)
tartalma, mely a hasznos bélbaktériumok
tápláléka. Az egészséges bélflóra lehetővé
teszi az immunrendszer hatékony működését.

ben tartalmazza. A megfelelő B-vitaminokkal való ellátottság elősegíti az egészséges
bőr, szép haj, és ép köröm megőrzését.
B6-vitamin az egyik legtöbb feladatot ellátó koenzim, naponta több mint
százféle feladatot
lát el. Általános
roboráló hatása
révén lerövidíti a
lábadozási időt.
Fejlődésben lévő
gyermekek, sportolók, idősek tápanyag ellátását kiegészíti.
A VITA-B komplex minden tagja
vízoldékony, a fölösleg kiürül, nem tárolódik
a szervezetben. Mivel szinergista hatásúak,
a B-vitaminok hatásosabbak, ha együttesen adják, mintha külön-külön alkalmazzák
őket. A helytelen táplálkozás, élvezeti szerek
bevitele, környezeti ártalmak és gyógyszerek szedése rabolják a B-vitaminokat.
Forrás: Az állításra vonatkozó hivatkozások
száma, többszáz tudományos publikáció.
Mikrobiológiai intézet Shaila Sharamon Bodo
J Baginszki 1999. Szakfolyóiratok

A termékeket most
20% kedvezménnyel rendelheti meg!
Részletek a 34. oldalon!

Vita-B komplex

Ma népbetegségnek számít a vitaminhiány. Ez a fontos vitamincsoport a szervezetben valószínűleg több folyamatban
vesz részt, mint akármelyik másik vitamin.
74 darab banánt kellene megenni ahhoz,
hogy annyi B-vitaminhoz jusson az ember,
amennyi egy kapszulában van.
Mézmalátán nevelt, szárított, inaktivált
fermentum, mely a B- vitaminokat és funkcionális nyomelemeket természetes közegé-
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1141 Budapest, Szugló u. 83.
Tel./Fax: 06-1/422-10-82
E-mail: biogroup@biogroup.hu
Internet: www.biogroup.hu

Életmód

Egészséges olajok egy egészségesebb életért
A Mező-Team Hungary Kft. 2013
óta foglalkozik hidegen sajtolt olajok gyártásával. Ezen belül a magas
olajsav (Omega-9) tartalmú napraforgó valamint a magas Omega-3
tartalmú lenolaj a két fő termék. Ezeken kívül a lenmag sajtolása során
keletkező pelletből gluténmentes
és szénhidrátszegény lisztet készítünk, amelyek jól illeszthetőek a
gluténérzékenyek étrendjébe is.
Az alapanyagokat saját gazdaságunkban termeljük meg és dolgozzuk fel.
Termékeink a természetes előállítási folyamat után megőrzik eredeti zamatukat,
illatukat és vitamintartalmukat, valamint
100%-ban mentesek a génmódosított
összetevőktől. Napraforgó étolajaink kizárólag 100%-ban magas olajsavas napraforgó magból készülnek, tartalmazzák a napraforgó természetes ízét és aromáját, mely
a sütés első fázisában elillan. Közvetlenül a
napraforgóból, kizárólag mechanikai eszközökkel előállított prémium minőségű olaj.
A hidegen sajtolt napraforgó étolaj
legfontosabb előnyei:
- Természetes, vegyi anyag mentes előállítás (csak sajtolva és szűrve volt)
- Kiváló sütni, főzni
- Nincs olajszag sütéskor
- Salátára is ajánlott, ellentétben a finomított olajokkal
- Tápértéke többszöröse a finomított étolajénak (karotinoidok, tokoferolok, E-vitamin, ásványianyagok)
- Ízletesebb vele az étel.
Az általunk előállított magas olajsavas
napraforgó olaj további előnye hogy E-vitamin tartalma magas, ezért erős antioxidáns hatású. Ezen kívül kevésbé avasodik,
ezáltal tovább eltartható és sütési tulajdonságai is jobbak, mint a hagyományos
olajoké.
Főzésen és sütésen kívül ajánljuk grill
ételek pácolásához és salátaolajnak is kitűnő. Kizárólag hagyományos módszerekkel
házilag készítünk különböző ízesítésű sa-

látaolajakat, mint pl.: a tarkaborsos ízesítésű, de megtalálható a sokak kedvence a
rozmaringos és fokhagymás olaj, és az
ínyenceknek pedig a chilis-t ajánljuk.
Az erős antioxidáns hatása miatt a kozmetikában is hasznosítják pl. masszázsolaj és krémek bázisolajaként.
A lenmag, bármilyen apró, nagyon sok
erő rejlik benne. Az ókori egyiptomiak
szerint a len volt az első növény, melyet az
istenek teremtettek. A lenmagot – egyedi
összetételének köszönhetően – az egész
világon ma is széles körben használják
mind a népi, mind a hivatalos gyógyászatban.
A lenmag 35 százalék zsiradékot tartalmaz, aminek 72 százaléka esszenciális, tehát a szervezet számára nélkülözhetetlen.
Ebből 58 százalék nélkülözhetetlen zsírsav,
amiből a szójababban csak 9 százalék van,
a tökmagban 15 százalék, és a dióban 5 százalék. Más táplálékainkban nem fordul elő,
vagy csupán jelentéktelen mennyiségben.
Szervezetünk sejtjei, amelyek lenolajat tartalmaznak, sokkal ellenállóbbak és kevésbé sebezhetők lesznek, mint a közönséges
zsírokkal ellátott test. A lenmag nagyon
jó omega-3 forrás, de a belőle nyert olaj
még koncentráltabban tartalmazza az értékes alfa-linolén savat. Omega-3 tartalma
magasabb, mint a halolajé. Azok számára,
akik nem eszik, vagy nem szeretik a halat,
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nagyon jó helyettesítő lehet a lenmagolaj.
Gazdaságunkban a megtermelt len
többféle formában kerül feldolgozásra. Elsődlegesen a lenmagot pékáruk,
sütemények ízesítésére használják. A
lenmagból készítjük a hidegen sajtolt
lenolajat és a lenolaj kapszulát. Napi 3
evőkanál lenmagolaj egyenlő hatású a
3 gramm alfa-linolén savat tartalmazó
étrendkiegészítővel.
A lenmag hidegen sajtolásával az olaj
mellett len lisztet kapunk, amely kiváló alapanyaga a reform konyhának. A len liszt zsírés szénhidrát tartalma rendkívül alacsony.
Speciális nyákanyag tartalma fokozza a bélmozgást. Magas lignan tartalma jó hatással
van a hormonháztartásra. A búzaliszt egy
részének helyettesítése lenmagliszttel növeli a pékáru tápanyagtartalmát, míg kalória- és szénhidráttartalmát csökkenti. A len
liszt szénhidrát szegény és gluténmentes,
ezért lisztérzékenyek és cukorbetegek is
bátran fogyaszthatják.
Fontosabb élettani hatásai, hogy rendszeres fogyasztása segíti a gyulladásos
folyamatok, egyes allergiák, a magas koleszterinszint, a magas vérnyomás, a vérrögképződés és a bélbetegségek megelőzését.
Gyártó:
Mező-Team Hungary Kft
6726 Szeged, Traktor utca 111
Tel: +36303382028
www.mezoteamhungary.hu

Egészség

Ne próbálja ki, mert akkor soha többé
nem akar dobozos gyümölcslevet!
Mi a különbség a boltban kapható gyümölcslevek és az otthon készített zöldség- és gyümölcslevek között?
Van, aki azt mondja, semmi. Vannak viszont olyanok is, akik nagyon is jól tudják, miről beszélünk.

Veszélyes lehet az otthoni
zöldség- és gyümölcspréselés!

Zöldségek és gyümölcsök
– de mennyit?

Mert aki egyszer megkóstolja a friss zöldség és gyümölcs valódi ízét, nem nagyon
fog többé a dobozosra még gondolni sem.
Sok helyen kapható már nagyon finom
gyümölcslé, kávézókban, teázókban isteni készítményeket szolgálnak fel. Ízletes,
tartalmas, és egészséges is. Kérdés az, pontosan miből készülnek, hígítva vannak-e
vagy esetleg még tartósítószert is tesznek
bele. Hol vannak már az eredeti ízek, zamatok?
Vitaminok, táplálék-kiegészítők, életmód tanácsok, receptek, fogyókúra ötletek
segítenek az egészségünk megőrzésében!
Persze ott vannak a klasszikus vitaminok, a gyümölcsök és a zöldségek. Ezek
nagyanyáink korában is beváltak. Nem
voltak táplálék kiegészítők és életmód tanácsok.

De ezekből mennyire nagyon sokat kellene megenni, hogy a megfelelő vitamin
és táplálék mennyiséget jutassa be a szervezetébe?!
3 almát, 3 répát, 1 céklát, 1 zellert és 1
banánt el tudna rágcsálni minden nap?
Vagy ennek megfelelő mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt?
Ma már szinte bármit megkaphatunk.
Semmi különös nincs abban, hogy akár
decemberben is lehet spárgát vagy epret
szerezni a világ valamelyik tájáról, de sokan ragaszkodnak a szezonnak megfelelő,
friss, termőterületén érett zöldségekhez
és gyümölcsökhöz. Az az igazi!
Mit tegyen, ha igazi, tartósítószermentes, adalékanyagtól, ízfokozóktól
mentes zöldség- és gyümölcslevet szeretne inni?
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Préseljen otthon! Spórolja meg a több
száz és ezer Ft-os, kávézókban, bárokban
frissen facsart narancslevek árát!
Válassza az EUJUICERS gyümölcs
és zöldségpréseket, amellyel 100 %
léhozamú friss, éltető italokat készíthet az egész családnak a nap bármely
időszakában. Nem csak narancsból, hanem almából, répából, céklából ízletes,
enzimdús italokat készíthet!
Keresse fel honlapunkat és szerezzen
több értékes és könnyen használható információt!
Töltse le mind a 24 éltető receptet a
www.eujuicers.hu oldalunkról!

www.eujuicers.hu
06-70/678 8728

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 130. rész

H

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

Homocisztein
Az embernek szüksége van fehérjékre.
A fehérjék aminosavakból épülnek fel,
melyek közül az egyik a metionin. Leegyszerűsítve, a metionin a szervezetben
átalakul cisztationinná, e folyamat mellékterméke a homocisztein. A homocisztein
a szervezet számára fölösleges. Egy egészséges emberben minimális mennyiség
keletkezik, és ettől könnyen megszabadul
a szervezet (visszaalakítja metioninná).
Ha több homocisztein termelődik, akkor
a többlet megnöveli különböző betegségek kockázatát.
Az első és legfontosabb betegségcsoport ezek közül a szív- és érrendszeri
betegségek. A szívbetegek kb. harmadának vérében magas a homociszteinszint.
A szív- és érrendszeri betegségek vezető
haláloknak számítanak, minden második
ember e betegségek valamelyikében hal
meg. Ezért nagyon lényeges, hogy akinek
hajlama van szív- és érrendszeri betegségekre (például a felmenői között több
embernél is előfordult), vagy van meglévő
ilyen jellegű problémája, érdemes ezzel a
kérdéssel foglalkoznia.

Mitől alakul ki
a magas homociszteinszint?

Az egyik gyakori ok a többletfehérje-bevitel. A nyugati társadalmakban
az átlag fehérjefogyasztás kétszerese az
egészségesnek. A felnőtt ember napi fehérjeszükséglete egyenlő a testtömege
felének grammban kifejezett mennyiségével. (Mellesleg a többletfehérje számos
más probléma forrása is.) A többletfehérje
fő forrásai az állati eredetű ételek: a hús,
a hal, a tojás, a tej és tejtermékek. Ezek
közül bármelyik napi fogyasztásával túl
lehet lépni az ideális mennyiséget. A növényi eredetű fehérjék fogyasztása emiatt
is sokkal ideálisabb, mert így könnyebb a

Váradi Tibor

megfelelő fehérjemennyiséget bevinni,
de jóval kisebb az esélye a fehérjemérgezésnek. A növények közül a hüvelyesek, a
gabonafélék és az olajos magvak tartalmaznak fehérjét, de kevesebbet, mint az
állati eredetű ételek. (A hüvelyesek napi
fogyasztásával is át lehet lépni az ideális
mennyiség határát.)

Mi segíti a homocisztein
átalakulását és távozását?

A másik fő ok, amiért magas lehet
a homociszteinszint, a vitaminhiány. Három vitaminról bizonyosodott
be, hogy összefüggésben állnak a vér
homociszteinszintjével: a B12, a folsav és
kisebb mértékben a B6. Számos vizsgálatot végeztek a témában. Egy 2017-ben
publikált kínai kutatás szerint a vizsgált
koszorúérbetegek majdnem 80%-ának
vérében magas volt a homociszteinszint.
Mindemellett ezen betegek több mint a
felének a vérében alacsony volt a folsav
és a B12-vitamin szintje. A betegek közül azok vérében volt a legmagasabb a
homociszteinszint és a legalacsonyabb a
folsav- és B12-szint, akik szívinfarktuson
estek át. A vitaminok bevitele természetes formában javasolt, súlyos hiány esetén

készítmények szedése ajánlott. A készítményeknél fontos szempont, hogy minél
természetesebbek legyenek, és ne csak
egyféle vitamint tartalmazzanak.

B12

Nagyon fontos vitamin a vörösvértestképződéshez és az idegrendszer működéséhez. A szervezet évekre elegendőt
raktározhat belőle, mivel nagyon kis
mennyiségre van szükség naponta. Hiánya súlyos vérszegénységhez és idegrendszeri károsodáshoz vezet. A felszívódását a B6-vitamin támogatja. Szerepe
van abban is, hogy a folsavat fel tudja venni a szervezet. Gyakori a hiánya az 50 év
feletti korosztályban, akik más okokból is
érintettebbek a szív- és érrendszeri, valamint a neurodegeneratív problémákban.
A B12-vitamint baktériumok állítják elő.
(Az állatok is tőlük veszik fel.) A mosatlan
zöldségek, gyümölcsök héján is található
B12-vitamin, bár csak biztosan vegyszermentes növények ajánlhatók mosatlanul
fogyasztásra. Természetes ásványvizeink
is tartalmaznak valamennyi B12-vitamint.
Megfelelő B12-forrás a sörélesztőpehely.
A bélbaktériumok termelnek B12-t,
de csak akkor, ha jó állapotban vannak.
A bélflóra rendezése emiatt is nagyon
fontos, mert az általuk termelt B12-vitamin kis része hasznosulni tud az ember
számára. A bélflórát tönkreteszik az antibiotikum-kúrák és a helytelen életmód,
helyreállítását baktériumkészítményekkel
tudjuk elősegíteni. A B12-vitamin része a
kobalt, amelyhez hüvelyesekből vagy gabonakorpából juthatunk hozzá.

Folsav

A folsav a B-vitamin-család tagja, több
hasonló vegyület összefoglaló neve:
folátok. A neve a latin folium, azaz levél

38

Öngyógyítás abc-je
szóból származik, melyet két kutató adott
neki, akik spenótlevél-kivonatot használtak vérszegény betegek kezelésére. Szerepet játszik a RNS/DNS-szintézisben, a
normál sejtosztódásban, a vérképzésben,
az idegrendszer működésében és a bőr
egészségében. Magzatvédő vitaminnak
is hívják, mivel elengedhetetlen a magzat
egészséges fejlődéséhez. Hiánya különböző rendellenességek (pl. nyitott hátgerinc) kialakulását eredményezheti. Mivel a
folsav a foganástól kezdve fontos szerepet
játszik, ezért azt javasolják, hogy a nő már
a várandósság előtt figyeljen oda a megfelelő folsavbevitelre. A bélrendszerben
könnyen felszívódik. Nagy mennyiségű
alkohol fogyasztása és a fogamzásgátló
tabletta gátolja a folsav, folát felszívódását és feldolgozását. A hőkezelés hatására a folátok tönkremennek. Természetes
forrásai: a sötétzöld leveles zöldségek, a
retek, a káposztafélék, az avokádó, a citrusfélék, a búzacsíra, a spenót, a mogyoró
és a sörélesztő.

B6

A B6-vitamin több mint százféle funkciót tölt be a szervezetben. A többletfe-

hérje-fogyasztás, a rendszeres alkoholfogyasztás, a dohányzás, a fogamzásgátló
tabletta szedése rabolja a B6-vitamint. Minél több fehérjét fogyasztunk, annál
több B6-vitaminra van szükség. A B6-vitamin szerepet játszik többek között az
aminosavak és az esszenciális zsírsavak
anyagcseréjében, a bőr egészségében,
a vérképzésben és az idegrendszer működésében. A B6-vitamin bevitele előnyösnek bizonyult számos betegség –
depresszió, idegesség, rossz stressztűrő
képesség, premenstruációs tünetek,
hányinger és utazási betegség – esetén.
A bélrendszerből elég jól felszívódik. Természetes forrásai: a sörélesztőpehely, a
hüvelyesek, a teljes gabonák, az avokádó
és a banán.
A vér magas homociszteinszintjéről
bebizonyosodott, hogy az idegrendszerre is káros hatással van. Számos
vizsgálatban kimutatták, hogy a magas
homociszteinszint károsítja az idegrendszert, a DNS-t és aktiválja a sejthalált,
emiatt köze van a központi idegrendszert
érintő neurodegeneratív betegségek (pl.
a Parkinson-kór) kialakulásában. Az agy-
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nak korlátozott a homocisztein-lebontó
képessége. Ezért még fontosabb számára, mint a többi szervünk számára, hogy
megfelelő mennyiségű folsav álljon rendelkezésre, ami segíti a homocisztein
átalakítását. Az agy eleve képes rá, hogy
magasabb folsavszintet tartson fenn magának.
A homocisztein-többlet rossz hatással
van a here vérellátására is, a spermiumok
számának és mozgékonyságának csökkenését okozza. A nem megfelelő spermaminőség hátterében állhat a magas
homociszteinszint.
A kutatók azzal a lehetőséggel is számolnak a magas homociszteinszint esetén, hogy genetikai okokból nem megfelelő a homocisztein metabolizmusa a
részt vevő enzimek hiányos termelődése
miatt.
Összefoglalásként azt mondhatjuk,
hogy a fehérjebevitel csökkentése és a
vitaminbevitel növelése megfelelő segítség a homociszteinszint, és így a szív- és
érrendszeri betegségek kockázatának
csökkentésre.
Váradi Tibor

Ajánló
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Életmód

Gyógyítsd magad!

Egyszerűen légy egészséges!
Ma bőségben élhetünk, csak az egészségünk vész el. Elhízás járvány van, cukorbetegség járvány, magas vérnyomás és reflux járvány. Ja, hogy a leggyakoribb népbetegségekről beszélek? Igen.
Mind a négy fenti „betegség” igazából egy tünetegyüttes, nagyon kellemetlen, sőt, akár életveszélyes következményekkel járó romlott egészségi állapot! De még gyógyszerek nélkül is van kiút!
De nem élhetsz úgy, ahogy eddig, a
megbetegítő szokásaidon bizony, változtatnod kell.
Ellentmondásos a gyógyszerek szerepe.
Áldás, ha kéznél van. Amikor kell, életmentő. De az egészség hamis illúziójában
ringat téged. Közben,- a fenti népbetegségek esetében biztosan- nem leszel
egészséges a gyógyszerektől, csak a tünetek, és szövődmények csökkentésében
jut szerep a cukorbetegség, a reflux, és
a magas vérnyomás gyógyszereinek.
A gyógyszer életet ment, de hosszabb
távon alkalmazva benn tart a rossz szokásaidban. Nem kényszerülsz egészséges
változtatásokra.
Nem úgy a gyógynövények! Az
egészséged felé tolnak, azzal a kényszerrel, hogy tenned kell magadért, hogy
gyógyulj. A gyógynövények hosszú távon
hatásosak, nem drasztikusan hatnak. És
nélküled nem működnek. Változást hoznak az életedbe, a tüneteket enyhítik, és
átsegítenek a változtatás időszakának
nehézségein. És ezzel elérheted, hogy
meggyógyulj! Kérd ebben háziorvosod
támogatását! Háziorvosoknak szívesen
küldünk terméket kipróbálásra.(személyes megbeszélés: +36 30 8464255)
A gyógynövények évezredek óta bizonyítanak, egy-egy vajákos asszony vagy
„jóboszorkány” receptjei pedig bizonyára
ma is megállnák a helyüket. A tudók őrizték a keverékek összetételének titkait, és
ami titokzatos, az hatásosabb is.
Ma már nincs titok. Minden elemezhető, leleplezhető. Kivéve a természet kölcsönhatásait! A gyógynövény kombinációk azért hatásosak, mert az összetevőik
szinergikusan erősítik egymást. Többlet
eredmény jön létre, mondhatnánk, hogy
turbóhatás, már ami a hasznosságot illeti,
nem a gyorsaságot!
A receptjeink a bólyi pap hagyatékából
valók. Tudjuk, hogy Ő nem kereskedett

vele, segítette a híveit, egyfajta jószolgálat
volt ez. Persze juttatást valószínűleg kapott érte, támogatták a hívek a templom
rendszeres tatarozását, és bizonyára jól
tartották a papot is, a szolgálatért és a hívők gyógyításáért.
A recepteket az íróasztala fiókjában, a
fedlap alá ragasztott borítékban találtuk.
Összesen 17 féle gyógynövény-keveréket
alkalmazott. A Swiss Made Technology
Kft. eddig 3 receptet készíttetett el, Swiss
Made minősítési eljárásoknak megfelelően, de kizárólag magyarországi alapanyagokból.(És készül a negyedik, a KiloNiX.)
A minőséget a kifogástalan alapanyag, és
Swiss Made, kínosan precíz, tiszta eljárás
biztosítja.
A Green Life DiabeNiX gyógyfű keverék a cukorbetegségben lehet jó társad,
a Green Life RefluNiX gyógyfű keverék
a reflux tüneteit csökkenti, a Green Life
Izület Flex gyógyfű keverék pedig az
ízületi fájdalmak, és az ízületi gyulladás
ellenszere lehet. A Green Life DiabeNiX,
Green Life RefluNiX, és az Ízület Flex
gyógyfű keverékek összetételét a modern

41

tudomány is igazolta, az összetevői külön-külön is bizonyítottak a cukorbetegség, a reflux, és az ízületi fájdalmak terén.
A bólyi pap bizonyára nem tudta a biokémiai magyarázatot, de a gyakorlati vis�szaigazolás egy jól működő keveréket hozott létre. Éppen azért nem lehet kétséges
a hasznossága, mert nem tudományos,
hanem tapasztalati módon alakult ki egyegy jól működő gyógytea keverék. A pontos összetétel és leírás: https://imune.bio/
gyogyfu-keverek.html oldalon olvasható
A DiabeNiX , a RefluNIX, és Izület FleX
gyógyteákban az a csodálatos, hogy Te
gyógyulsz meg, magad javítod az egészségedet. A gyógyteák elindítanak az úton
és támogatnak a pozitív változásban.
Nincs veszíteni való, csak a tüneteid
tűnhetnek el. Finom hideg vagy meleg
üdítőd lesz, és még teafiltert is adunk,
hogy kényelmes legyen az elkészítés.
Rendelhető:
0036-30-8464255, www.greenlife.hu,
www.imune.bio, info@imune.bio,
eva@greenlife.hu

Életmód

A minőségi ginseng titka
Már hazánkban is elérhetőek a Prémium Koreai
ginsengkivonatok
(interjú Dr. Xavier Fruneau-val)
- Dr. Fruneau, mondana magáról pár
szót a magyar közönségnek?
- Franciaországban gyógyszerészként
tevékenykedtem az elmúlt 40 évben különböző cégek kutató részlegében. 5 gyermek
édesapja vagyok, akik már felnőttek. Az
utóbbi években azon dolgoztam, hogy Európában is kaphatóak legyenek jó minőségű,
magas hatóanyag tartalmú ginseng kivonatok és termékek.
- Hogyan talált rá a Prémium Koreai
Ginseng kivonatokra?
- Gyógyszerészeti kutatásaink során felfigyeltünk arra, hogy az Európában forgalomban lévő ginseng termékek jelentős része
silány alapanyagból készül. Sajnálattal vettük
tudomásul, hogy a ginseng aktív hatóanyaga, a „ginzenozid” rendkívül csekély mértékben van jelen ezekben a termékekben.
Viszont nekünk olyan alapanyagra volt szükségünk, amely magas hatóanyag tartalmú.
Keresésem során így jutottam el Dél-Koreába és találtam meg azokat a tartományokat,
ahol a legjobb minőségű ginseng növényeket termelik.

- Mi különbözteti meg a silány, alacsony
hatóanyag tartalmú ginseng készítményeket a prémium minőségtől?
- A Prémium Koreai Ginseng kivonatok
és termékek különlegessége a ginseng termesztésében, érlelésében, kivonatolásában
és a gyártási technológiában rejlik. A koreai GAP program szabályozza a termények
előállítását, és biztosítja a termék nyomon
követhetőségét. Ez garantálja a peszticidek
(rovar- baktériumirtó szerek) és a műtrágyák
használatának erős korlátozását, valamint a
növények minőségét.
A Prémium koreai ginseng termékek kiállják az idő próbáját, hiszen a betakarított
növények csak és kizárólag 6 éves példányok
lehetnek. A betakarításra ősszel kerül sor. A
kiváló minőségű ginsenget csak nyolcévente
lehet betakarítani. A köztes két évben a talajt
pihentetik, ami az adott földterületen általában rizstermesztést jelent. A kiváló minőség
természetesen magasabb árral jár együtt.
- Hogyan lesz a ginseng növényből
magas minőségi követelmények mellett
nagy tisztaságú kivonat?
- Nézzük sorjában,
a betakarítás után a
ginseng gyökér a következő
folyamatokon megy keresztül:
mosás, szárítás, gőzzel
való kezelés. A gyártási
módszer lehetővé teszi
a ginseng összetételének módosítását és
optimalizálását. Ahhoz,
hogy vörös ginsenget
kapjunk, a növényt
elég egyszer gőzölni,
ahhoz pedig, hogy
feketét, kilencszer. A
fekete ginseng kivonat
így sokkal nagyobb
mennyiségben tartalmaz ginsenozidokat
(aktív hatóanyagot).
Mivel a ginseng kivonatban 6-7-szer több
hatóanyag van, mint a
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Dr. Xavier Fruneau
porított változatban (ugyanolyan mennyiségű növény feldolgozása esetén), egyértelmű
volt számunkra, hogy kivonatokat szeretnénk készíteni.
Csak hogy érzékeltessük, milyen nagy
mennyiségű növény feldolgozására kerül sor
gyárainkban, eláruljuk, hogy 1 kg Prémium
Koreai Ginseng kivonat előállításához 7 kg,
6 éves ginseng gyökérre van szükség. Azért
pont hatévesre, mert az évek számának elteltével sokszoros mennyiségű hatóanyag
keletkezik a növényben, és 6 évesen ér el egy
olyan csúcsot, amely már érdemben is hasznosítható a számunkra.
Az illuisztrációnkon jól látszik a 2 és 6 éves
növények gyökereinek vastagsága, ami
erősen összefügg a benne lévő hatóanyag
mennyiségével.
A gyár működése a Koreai Élelmiszer- és
Gyógyszerfelügyelet (KFDA), valamint az
amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet
(FDA) által engedélyezett. Azért, hogy garantálhassuk a legjobb minőségű Prémium
Koreai Ginseng kivonatot, minden egyes termékünket bevizsgálunk.
- Franciaországban és Magyarországon
is számos, jelentősen olcsóbb ginseng termék kapható, nem teszi Önöknek rendkívül nehézzé az értékesítést?
- Egy új termékcsalád bevezetése mindig
nehéz és időigényes folyamat, de magyar kollégáimmal elszántak vagyunk abban, hogy
megismertessünk az egészséges életmód
magyarországi követőivel egy olyan prémium minőségű ginseng termékcsaládot, mely
nem csupán a placebóra épít, hanem hatását
valóban meg fogják tapasztalni.
Folytatás a következő számban!

További információ:
www.koreaiginseng.hu
hello@koreaiginseng.hu
+36 70 33 888 75
+36 70 33 924 13

Növényápolás

Így űzzük el a csupasz
csigákat a kertből!
Talán sosem volt még ennyi pucér
csiga a kertekben, mint idén. A viszonylag enyhe tél és a bőséges csapadék kimondottan kedvez a szaporodásuknak és szabályos rajokban
lepik el a kiskerteket, óriási pusztítást okozva.
Bár több házatlancsiga is garázdálkodhat a veteményeskertekben, két
behurcolt faj, a spanyol csupaszcsiga és rokona, a barna nagy csupaszcsiga okozza a legtöbb kellemetlenséget. Különösen megnehezíti az
ellenük való védekezést, hogy nagyon szaporák, és kevés a természetes ellenségük.
Több hatásos vegyszer is létezik csigák
ellen, de érdemes kipróbálni a környezetbarát praktikákat is, mielőtt mérgekhez
nyúlnánk.
A sózást nem javasolnánk. A csigák a
sótól kínok között lassan pusztulnak el,
ráadásul a kertet is tönkre tehetjük. Válasszunk inkább humánusabb megoldást.
Először próbáljuk meg összegyűjteni
a csigákat. Erre több módszer is van:
Rakjunk ki salátalevelet, káposztaleveleket arra a helyre, amit elleptek a
csigák. Pár óra múlva már szép számmal
fognak lakmározni, és össze lehet őket
gyűjteni.
Egy vízzel alaposan belocsolt korhadt
deszkalap alá szívesen elbújnak éjszakára, még biztosabb a módszer, ha alá zöldségleveleket teszünk csalinak. Kora reggel
pedig összegyűjthetjük a csigákat.
Ugyanezen az elven működik a lefordított kosár, vagy nagyobb műanyag
edény, ami alá szintén leveleket rakunk,
és csak egy kis kavicson támasszuk fel az
alját, hogy apró rés legyen „közlekedni”.
A sörcsapda nem csak összegyűjti, de
el is pusztítja a csigákat. Egy nagyobb

Nem a méreg a megoldás!
szájú üveget töltsünk meg félig sörrel és
helyezzük a csigajárta helyre. Ellenállhatatlan lesz számukra, és az alkoholtól mámorosan pusztulnak el a sörben. A módszer hátránya, hogy a szomszédságból is
odavonzza az összes csupaszcsigát.
Az összegyűjtött csigákkal ugye kezdeni is kell valamit. A humánus megoldás, hogy elvisszük őket jó messzire (ne
a szomszéd kertjébe dobjuk, mert vis�szajönnek). Ezzel sajnos nincs megoldva a
helyzet, mert lehet, hogy olyan területet
fertőzünk meg, ami eddig csupaszcsigamentes volt.
A legjobb elpusztítani a csigákat. A fagyasztás vagy a forrázás a leggyorsabb,
egy pillanat alatt végez velük.
Vannak olyan módszerek, melyekkel
elriaszthatjuk a csigákat.
Nézzük hogyan:
A védendő növény köré rakjunk rézhurkot a földre. A csupasz csigák valami
miatt nem szeretnek átcsúszni rajta.
Szórjunk tojáshéjat, kávézaccot vagy
hamut a növények közé. Ez szintén nagyon kellemetlen nekik, ezért nem másznak át rajta. Eső után pótolni kell, mert
bemosódnak a talajba. Sajnos a spanyol
csupasz csigát ez nem tartja vissza, mert
annyira vastag a nyálka rajta, hogy észre
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sem veszi az akadályt.
Az erősebb gyomrúak kipróbálhatják a
csigalé készítését is. Egy jó adag elpusztult meztelen csigát két hétig áztassunk
vízben, majd az elkészült, iszonytatóan
bűzös levet szórjuk az ágyások közé. Vigyázzunk, hogy a növényekre ne kerüljön
belőle, mert mérgező bomlásterméket
tartalmazhat, viszont garantáltan elűzi a
betolakodókat.
Ha ezek a módszerek nem váltak be,
még mindig van egy lehetőség. Etessük
őket halálra zabkorpával. A csigák imádják, és rövid idő alatt nagy mennyiséget
képesek elfogyasztani belőle, ami hamar
megdagad bennük és elpusztulnak tőle.
Csak száraz, napsütéses időben és száraz
talajra szórjuk ki a zabkorpát, mert ha
nedvességet kap, már nem lesz hatékony.

Jó tudni!

Az éti csiga is elég nagy károkat tud
okozni, viszont hazánkban védett. Ráadásul előszeretettel fogyassza a meztelen
csiga tojásait is. Ha felbukkannak a kertünkben, könnyen összegyűjthetjük őket
eső után, vagy a reggeli harmatban, és
kitelepíthetjük. Az ínyencek a nagyobb
példányokat meg is főzhetik, bár ez csak
áprilistól június közepéig megengedett.

Házunk tája

Komposztáljunk vagy égessünk?
Miért érdemes belefognunk
a komposztálásba?
A komposztálás az egyik legősibb
hulladék-hasznosítás. A legrégebbi komposzttelepeket a Közel-Keleten és Kínában találták. Itt voltak
az első hulladéktelepek. Külön gyűjtötték az éghető, az újrahasznosítható és egyéb hulladéktípusokat,
majd feldolgozták.
A kínaiak évezredek óta különös figyelmet fordítanak a házakból, kertekből, mezőgazdasági területekről származó szerves
anyagok hasznosítására, így nyerve rengeteg ingyen tápanyagot.
Mára megváltozott a mezőgazdaság
kis hazánkban. Egyre kevesebb a háztáji
kertekben tartott haszonállatok száma. Inkább nagyobb állattartó telepek alakultak
ki. Ez jelentősen lecsökkentette a kiskertek
tápanyagutánpótlási lehetőségeit, és viszonylag nehéz jó minőségű állati trágyát
beszerezni.
Éppen ezért érdemes saját kezűleg elkészíteni a szükséges trágyát. Ehhez nem kell
mást tennünk, mint felhasználni azt, ami
amúgy is bosszant bennünket: a háztartásokban keletkezett szerves hulladékot.

Miért érdemes komposztálni?

HULLADÉKCSÖKKENÉS:
Először is kevesebb a háztartási szemét,
mely jelentős költségcsökkenést jelenthet.
Pláne, ha még szelektíven is gyűjtjük a papírt, műanyagot, üveget stb., szinte alig
termelődik hetente 20-30 liternél több szemét egy háztartásban.
Nem kell azon gondolkodni, hová is tegyük a tavaszi nagytakarítás után keletkezett sok nyesedéket, vagy nyáron a rengeteg fűkaszálékot, esetleg az ősszel lehullott
sok lombot.
ESZTÉTIKA:
Megszűnik a kellemetlen, büdös kuka és
sokkal tisztább lesz környezetünk.

Mi a komposzt?

A komposztálás különösebb erőfeszítést
nem igénylő tápanyag előállítás.

A természet tudja, mit csinál. Tökéletesen lebontja, majd átalakítja, és a legtökéletesebb tápanyagforrást készíti el nekünk.
Nem utolsó sorban fontos az is, hogy
pontosan tudjuk mi az, amit a környezetünkben használunk, hiszen mi magunk
gyűjtöttük össze a komposzt alapanyagát.
– a komposzt teljes értékű táplálék növényeik számára. Szerkezetéből adódóan a
nehezen oldódó ásványi anyagok, mikroelemek folyamatosan felvehető állapotban
vannak a növényeink számára. Ezeket még
a legtökéletesebb műtrágyák sem tudják.
A komposzt humusz.

log a cél eléréséhez.
• Első: az elhatározás.
• Második: legalább egy ember és némi
szerves hulladék.
• Harmadik: egy hely a kertben, ahol dolgozhatunk.
• Negyedik: egy komposzttároló (fa keret, előre gyártott műanyag siló, fémháló
némi borítással stb.), de sokszor még az
sem szükséges. Webáruházunkban többféle
méretbentalál időtálló komposztládákat is.
• Ötödik: néhány nap évente.

Előnyei:
• kiemelkedő a vízmegkötő képessége, a
tápanyag megtartó képessége, a fényelnyelő képessége, mellyel egyensúlyban tartja
talajunk legfontosabb tulajdonságait.
• lehetővé teszi a magok egészséges kelését, palántáink növekedését.
• növeli a talajéletet, serkenti a talajlakó
élőlények aktivitását.
• erősíti a növények immunrendszerét,
mellyel ellenállóbbá válnak betegségekkel,
kártevőkkel és a természeti megpróbáltatásokkal szemben.
• a talaj szerkezetét javítja, porhanyósabbá, levegősebbé, dúsabbá teszi.

A legrövidebb idő a házi kertekbe csak 90
nap. A kevésbé ápolt komposztok esetén
1-1,5 év. 1 m3 friss nyersanyagból kb. 0,5 m3
komposztföldet kapunk.

Hogyan komposztáljunk?

Ha kedvet kaptunk a komposztkészítéshez, itt van néhány praktikus és fontos do-
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Mennyi idő alatt kapunk
komposztföldet és mennyit?

A komposztálás folyamata:

1. A leépítési fázis 1-3 hétig tart. 3-5 nap
elteltével beindulnak a baktériumok, algák
tevékenységei. Ekkor 50-70 Co-ra melegszik
fel a komposzt belseje.
Teendő: Forgassuk meg a 3-4. héten. Kiegészítő anyagot lehet hozzátenni.
2. Az átalakulási fázis a 4. és a 7. hét közötti folyamat.
Különböző gombák szaporodnak el, melyek feldolgozzák a nyersanyagot. A gombák táplálékául az előző szakasz baktériumai szolgálnak. Ekkor a hőmérséklet 20-40
Co-ra csökken.

Házunk tája
Teendő: forgassuk meg a
6-8. héten. Ha túl száraz, locsoljuk meg egy kicsit.
3. A felépülési fázis a 8. és
a 12. folyamán zajlik. A hőmérséklet kb. 20 Co.
Magasabb rendű élőlények
veszik át a munkát. Giliszták,
atkák, ászkák, ugróvillások, lárvák (pl.: pajorok) stb. Friss komposzt képződik, mely még nem
teljesen alkalmas a felhasználásra.
Teendő: használjuk fel a terméket, vagy ha túl száraz, locsoljuk meg egy kicsit.
4. A stabilizációs fázis a 13.
és a 20. hét környékén megy
végbe.
Folyamatos átmenet történik.Csökken a
hőmérséklet, a tápanyagok megkötődnek a
talajszemcséken. Érett komposztot kapunk,
mely már használható ültetésre, talajdúsításra.
Teendő: Használjuk fel a termékünket.

Néhány fontos dolog

• Keverni kell a nedves (konyhai hulladék,
fűkaszálék) és a száraz (lomb, ágak, gallyak)
dolgokat!
• Ne száradjon ki, és ne legyen túl vizes!
• Hőmérséklet: Ha 10 Co alá esik a hőmérséklet, akkor leállnak a folyamatok.
• Forgassuk, ezzel serkentve a folyamatot.
• Érintkezzen a természetes talajjal a komposztálandó anyag, így biztosítva a mikroszervezetek mozgását.

Felhasználás:

A friss komposztot (3. fázis) keverjük,
vagy vékonyan terítsük a földfelszínre.
Az érett komposztot bárhová használhatjuk. Feldúsíthatjuk vele a talajunkat,
ültethetünk bele, vethetünk, palántázhatunk benne.

Egy kis plusz:

A komposztálás folyamata természetes
körülmények közt is végbemegy. Vannak
olyan adalékok, melyek segítségével a
komposztunk hamarabb és még jobb
minőségben kerülhet a kezünkbe. Ezek a
következők:
Kőzetőrlemények: Egyrészt megakadályozzák az anyagveszteséget, másrészt
lehetőséget biztosítanak a humuszkolloidok (szemcséket tartalmazó oldatok)
kialakulására. Ilyenek a zeolit, alginit,
bentonit.

Mit NE tegyünk a
komposztba?

Zsíros, olajos ételmaradványokat, húst – a fertőzések és a legyek miatt.
Fertőzött, beteg növényeket, mert nem tud
eléggé felmelegedni a
komposzt, hogy a betegséget okozó károsító elpusztuljon.
Porszívózsákból a szemetet, mert nehézfém és le
nem bomló dolgok lehetnek benne.

Serkentőanyagok: Szerepe az érés felgyorsításában van. Célja a mikoorganizmusok
tevékenységének beindítása.
Ez legtöbbször egy kis hozzáadott talaj,
vagy ami a legjobb, egy kis komposztföld.
A kereskedelemben már kapható erre a
célra kifejlesztett oltóföld.
Tipp: Webáruházunkban megtalálhatja a
Greenman Compost Komposztgyorsítót,
amely csak természetes anyagokat tartalmaz. Alkalmazásával a komposztot nem kell
forgatni, bomlás közben az anyagok nem
melegszenek fel, kevesebb gáz képződik. Mivel nincs felmelegedés, az energia nem „vész
el”, a hasznos anyagok könnyebben be tudnak épülni a komposztba.
Talajlakók betelepítése: Telepítsünk gilisztákat a komposztba.
A giliszták és más fontos élőlények maguktól is betelepülnek, ám ha van lehetőségünk,
szerezzük be és tegyük a komposztunkba. A
legjobb munkát a trágyagiliszta végzi.
Takaróanyagok: Szerepe, hogy ne száradjon ki a komposzt, visszatartsa a keletkezett hőt, megőrizze a kepéződött nitrogént.
E célra alkalmas például a lomb, egy vékony földréteg, a zsákvászon.

Mit tehetünk a komposztba?

• A konyhából és a háztartásból a feleslegessé vált szerves anyagok.
• Zöldség és gyümölcs maradványok.
Elszáradt, levágott szobanövény maradványok.
• Színezetlen, festetlen papírok.
• A kertből:
Levágott fű, levágott ágak, gallyak felaprítva, virágzás előtt kiszedett gyomnövények, elszáradt növénymaradványok, lehullott gyümölcs, kezeletlen fából származó
faforgács.
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Tisztázatlan kérdések
A diófalevél: Igen, kom-

posztálható, és teljes értékű komposzt keletkezik belőle.
Miért mondják, hogy ne tegyük a komposztra?
A diófában található juglon nevű anyag
növekedést gátló hatással rendelkezik. Ezért
mondják azt, hogy a diófa alatt nem marad
meg semmi. Ez sem így van. Ha nem hagyjuk, hogy a lehullott levelek sokáig a talajon
maradjanak, illetve nem hagyjuk, hogy az
eső megáztassa, akkor nem mosódik a talajba a juglon, és nem is okoz gondot.
A komposztálás során a juglon is ugyanúgy lebomlik, mint a levél többi része, ezért
nem is okoz gondot.
Tipp: A diófa levelet komposztáljuk külön,
hogy még véletlenül se kerüljön lebomlatlan
rész a komposztföldbe. Ha viszont egy-másfél évig is komposztáljuk a zöldhulladékot,
akkor ennyi idő alatt a diófa levele is tökéletesen lebomolhat.
Az örökzöldek levele és a fenyők tűi:
Igen, ezek is komposztálhatók.
A fenyőfélékben található gyanta által lassabban, de lebomlanak a növény részei.
Ugyanúgy, mint a diófalevél esetében, ha
már földszerű anyaggá változott a növényrész, melyet a komposztra tettünk, akkor
már lebomlott minden gátló anyag, és biztonsággal használható a komposztunk.
Tipp: Nagyon apró, néhány centiméteres
darabokra aprítsuk fel a részeket, így kön�nyebben és gyorsabban komposztálódnak.
Sikeres komposztálást kívánunk!

www.biokertapolas.hu
+36(30)3022460,
+36(70)7719-777
e-mail:info@biokertapolas.hu

Ajánló
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Környezetünk

A gyermekekre veszélyesebb az elektroszmog?
Kedves Olvasó!
A saját állapotunkon túl nagyon fontos, hogy barátaink, családunk és
gyermekeink egészségét is megőrizzük! Ami látható számunkra, azt
könnyebben felismerjük, és tudunk
ellene védekezni!
Sajnos az elektroszmog nem látható, ezért
sokan nem is veszik komolyan. Fülünk és
szemünk is csak korlátozott frekvenciatartományban „működik”! De modern, speciális
műszerekkel érzékelhetővé és mérhetővé
váltak a fülünk és szemünk által már nem
érzékelhető rezgések is! Ezért tudjuk, hogy
jelen vannak, olykor az egészségre káros
mértékben is!

Miért érzékenyebbek
a gyerekek az elektroszmogra?

A gyermekek testének nagyobb százaléka
víz, mint a felnőtteké. A szervezetünk pedig a
rezgéseket a vízen keresztül veszi fel!
Gyermekekkel kapcsolatos
tapasztalatok:
1984-ben a svéd Aronsson és Johansson
professzorok, valamint a svájci S.E.I.C. intézet kutatói által 1989-ben a WHO felkérésére készített tanulmányok kimutatták,
hogy a bekapcsolt képernyő előtt eltöltött
négyórányi tartózkodás után az adrenalin (stresszhormon) kiválasztása csökken a
felnőtt szervezetben. Ennek oka, hogy a
szervezet az adrenalint visszatartja, és egy
huzamosabb adrenalin telítettségi állapotról beszélhetünk a képernyő használójánál
– úgy, mint az extrém sportok esetében. A
gyermeki (pubertás kor körüli) szervezetre
vonatkozóan ez az érték négy óra helyett
csupán 50 perc volt. A kilencvenes években,
hazai kutatók által készített felmérés adatai
szerint – melyben az olvasható. hogy a fiatalok 50%-a hétvégén kettő vagy több órát
számítógépezik és 80%-uk néz televíziót,
vagy videó filmeket két óránál tovább, illetve hét közben is nagy részük kb. 20 órát
tölt képernyő előtt – a fiatalok igen gyakran
tapasztalják ezt az adrenalin telítettséget.
Marcel Rufo, francia professzor 1990-ben készített tanulmánya arra hívja fel a figyelmet,
hogy gyermekeknél 40 perc képernyőhasználat után az iskolai teljesítmény harmadára

csökken, a memorizáló képesség ötödrészre csökken, míg az idegesség, agresszivitás és az erőszakos viselkedés háromszorosára nő.
A WHO-IARC, sugárzással foglalkozó
nemzetközi központ a kilencvenes évek végén felhívta a figyelmet arra, hogy az átlagosan 0,3-0,4 mikroteslát meghaladó mágneses térrel exponált lakosságban kétszer
több gyermeknél alakulhat ki leukémia,
mint az alacsonyabb expozíciójú lakosság
körében.
Mivel az adrenalin fokozott termelése agresszívabb viselkedésben és „felpörgetett”
lelki állapotban nyilvánul meg, ezen a ponton kell átgondolnunk, hogy vajon a média
tartalma, vagy maguk a készülékek biofizikai hatása idézi elő a gyermeki agresszivitás
és a fiatalok hiperaktivitásának fokozódását.
A gyermekek nagy százaléka saját bevallása
szerint is produkál a képernyő használatához köthető szomatikus (szervi) panaszokat. Mindezekből megállapítható, hogy a
médiatartalom és a fizikai hatás kombinált
formában hat gyermekeinkre.
Napjainkban egyre elterjedtebb a mobiltelefonok és tabletek mindennapos használata a gyerekek körében is. A közelmúltban
megjelent, Dél-Koreában készült tanulmány szerint ez az ország van a világon a
legjobban felszerelve vezeték nélküli telekommunikációs eszközökkel. A megvizs-
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gált 160.000 gyermek közül a 16 éven felüliek 67%-ának van okostelefonja. Körükben a
mobil használat 7 óra/nap, ami az USA-ban
is „csak” 58 perc/nap. Fontos kihangsúlyozni, hogy 20 perc mobilhasználat már káros
hatással lehet a szervezetre. A felmérés
kapcsán bevezetésre került a „numerikus
demencia” fogalma, ami egyfajta addikció,
mely során a bal agyfélteke túlzott fejlődése
mellett a jobb jelentősen lemarad: ez korai
demenciához vezet.
A mobiltelefonok és tabletek használata
egyre fiatalabb életkorban kezdődik, ezért
nagy hangsúlyt kell fektetni a felelős eszközhasználat megismertetésére már gyermekkorban. Elsősorban az eszközhasználati
időt kell korlátozni a fent említett egészségkárosító hatások elkerülése végett.
( Részlet Professzor Erdei Edit
tanulmányából )
A Tanulmány teljes egészében elolvasható a www.sugarzaspajzs.hu oldalon.
Ne vessük el a technika életünket segítő
vívmányait! De káros hatásaik ellen védekezzünk!

Van megoldás!

Kérdéseivel forduljon bizalommal Erdős László Természetgyógyászhoz a
+36 70 9497787-es telefonszámon vagy a
sugarzaspajzs@gmail.com e-mail címen!

Növényápolás

Gyepgondozás nyáron
A klímaváltozás kedvezőtlen hatásai, az erős UV sugárzás, hőség, hirtelen lezúduló csapadék a növényeinket is megviseli, nemcsak minket.
Mi valamennyire tudunk védekezni a hőséggel szemben, kalapot veszünk, napvédő krémet használunk,
árnyékba húzódunk. A növényeknek
erre sajnos nincs lehetőségük. Róluk
másképpen kell gondoskodnunk.
A tavasszal kijuttatott tápanyagot a növény nyár elejéig általában felhasználja, ekkor már nem a növekedést, hanem a sejtek
megerősítését kell számukra biztosítanunk.
Ilyenkor növényerősítő gyeptrágyát használunk, hogy a növény jobban ellenálljon a
nyári időjárás okozta stressz helyzeteknek.
A nyári időszakra a DCM szerves trágyák
széles választékát kínálja a gyep kezelésére: 10 kg-os kiszerelésben a Bio gyeptáp, a
Stressz kezelő gyeptáp, 25 kg-os kiszerelésben a Grass Care és a Sport Mix nyújt megfelelő védelmet a gyepnek. A kiszórás utáni
locsolás hatására a mikrogranulátumok
elválnak egymástól, milliónyi apró szemcse
kerül a talajba. Mivel minden egyes szemcse
ugyanazt a tápanyag mennyiséget tartalmazza, a növény minden hajszálgyökeréhez
eljut a tápanyag, és a növény teljes egészében fel tudja azt használni.
A megerősített gyep nemcsak jobban elviseli nyári időjárás kedvezőtlen hatásait, de a
gyepbetegségeknek is jobban ellenáll.
A gyepbetegségek egyik oka lehet a helytelen öntözés. A legnagyobb melegben se
öntözzük agyon a gyepet, mert a meleg,
nedves közegben a gombabetegségek akár
napok alatt tönkre tehetik a szépen ápolt füvünket.

Hogyan öntözzünk helyesen?

1) Ha öntözőrendszer biztosítja a locsolást, ellenőrizzük, hogy esetleg megnőtt növények nem akadályozzák-e a víz útját. Ha
igen, vagy a locsolófejet kell áthelyezni (ez a
bonyolultabb feladat), vagy a bokrot, fát kell
megnyesni úgy, hogy a víznek szabad utat
adjon.

2) Érdemes azt
is ellenőrizni, hogy
a fák, házfalak,
kerítés által árnyékolt terület ugyanannyi vizet kap-e, mint
a napos részen levő. A folyamatosan, vagy
hosszabb ideig árnyékos terület kevesebb
nedvességet igényel. Ezeken a részeken telepedik meg a moha. Ugyan létezik moha elleni szer, mohairtót is tartalmazó műtrágya,
de ezek hatástalanok maradnak, ha a területet továbbra is a szükségesnél több víz éri. A
„legzöldebb” és legolcsóbb megoldás, ha a
mohás részeken visszavesszük az öntözővíz
mennyiségét. Hagyhatjuk kiszáradni a területet. Ezután a mohát gereblyézzük ki a fű
közül, azután csökkentett mennyiségű vízzel
öntözzük a szóban forgó területet. Ne féljünk, egy kis szárazság után a fű magához tér.
3) Mikor és mennyit öntözzünk? Azt javasoljuk, hogy 20 fok alatt hetente 1-szer,
20-25 fok között hetente kétszer, 25 fok
fölött kétnaponta. Csak a legnagyobb kánikulában öntözzünk naponta. De az öntözés
legyen kiadós, hogy a gyökérzóna kb 12 cm
mélységig átnedvesedjen. A hajnali öntözés
javasolt, hogy elkerüljük az átmelegedett növény befülledését.
4) A gombabetegségek mellett gyakran
csúfítják kertünket a kalapos gombák. Megjelenésük intő példa számunkra, hogy vissza
kell venni az öntözést. A helyesen öntözött
gyepről eltűnnek a gombák.
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Ne feledkezzünk meg a többi növényről
sem. A tavaszi növénytápokat nyár elejére
felhasználták, érdemes megismételni a kezelést. A virágos növények szebben, dúsabban
virágoznak, a fenyő- és tujafélék élénken, zölden, egészségesen állják a sarat a mostanában sok kerttulajdonost elkeserítő betegségekkel szemben. A rododendron, hortenzia,
azálea stb. a savanyú talajt kedvelik, a speciális növénytápok biztosítják a megfelelő tápanyagot, és savanyítják a talajt, hogy teljes
pompájukban virágozzanak.
Miután elvégeztük a kertben szükséges
munkákat, üljünk le, hallgassuk a madarak
énekét, a levelek suhogását, élvezzük munkánk gyümölcsét, és csodáljuk a természet
gazdagságát.
Körmendy Klára
Gramen Kft.
Termékeinket megvásárolhatja a www.gramen.hu
webáruházban, Bauhaus áruházakban és sok más
webáruházban, kertészetben.

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

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

2018. július 20.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2018/04. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Úgy látom, te olasz bernáthegyi vagy”
A beküldők közül
Horváth Imréné (Érd)
Medgyasszai Sándor (Pusztaszabolcs)
Paulik Jánosné (Rákóczifalva)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!

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

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

Fizessen elő most egy évre 4200 Ft helyett 3500 Ft-ért! Érdeklődjön elérhetőségeink bármelyikén!
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 355., Email: info@zoldujsag.hu, zoldujsag@zoldujsag.hu
Internetes elérhetőség: www.zoldujsag.hu Telefon: 06 20 366 6500, 06 42 786 785
Hirdetésfelvétel: zoldujsag@zoldujsag.hu
Terjesztés: LAPKER Rt. országos hálózatán keresztül
Előfizethető, megrendelhető: a szerkesztőség címén, illetve a megrendel@zoldujsag.hu e-mail címen.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/),
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. hirlapelofizetes@posta.hu

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