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Aktuális

A többség kitiltaná
a legszennyezőbb autókat
Egymást érik a hírek az európai önkormányzatok döntéseiről, hogy a városközpontokból hamarosan kitiltják a
dízel gépkocsikat. A városvezetők levonták a tanulságot a
dízelbotrányból: választóik egészségének védelme nélkül
sokak szavazatát elveszíthetik a legközelebbi választáson.
A tiltásnak van egy sok évre visszamenő előzménye: az
alacsony kibocsátási övezetek kijelölése sok nagyvárosban.
Ma már Londontól Palermóig 12 tagállam városaiban ös�szesen 260 alacsony kibocsátási zónába nem hajthatnak be
a régebbi, a levegőt erősen szennyező gépjárművek.
Az Ipsos most kilenc európai országban (Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Németország,
Olaszország, Svédország, Spanyolország) felmérte, vajon mennyire
tartják fontosnak a városlakók az alacsony kibocsátási övezeteket.
A kutatást a brüsszeli székhelyű Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) rendelte meg, amelynek a Levegő Munkacsoport is tagja. A válaszadók között népszerűnek bizonyultak az alacsony kibocsátási övezetek. Több mint kétharmaduk ért egyet azzal,
hogy a városközpontokba nem szabad nagyon szennyező gépkocsival behajtani. A magyar válaszadóknak 76,4 százaléka ért egyet, 38,6
százalékuk határozottan.
„A magyar kormány már 2013-ban útmutatót készített az önkormányzatok részére az alacsony kibocsátási övezetek kijelöléséről, és
sajnálatos, hogy ez az útmutató eddig nem volt képes megmozgatni a
települések vezetőinek fantáziáját. Ez a közvélemény-kutatási eredmény
talán meggyőzi őket, hogy nem veszítik el a választók bizalmát, ha ilyen
módon is tesznek azért, hogy tisztább legyen a település levegője. A válaszok remélhetőleg a kormányt is meggyőzik arról, hogy az ilyen övezetek
kialakítását nemcsak szavakkal, de anyagi támogatással is érdemes ösztönözni” – állapította meg Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport
közlekedési témafelelőse.
Azért is célszerű kialakítani alacsony kibocsátási övezeteket, mert –
mint az a felmérésből kiderül – a behajtási korlátozás az emberek autóvásárlási szokásait is befolyásolja. A válaszadók 69 százaléka mondta azt, hogy legközelebb nem valószínű, hogy dízelautót vesz, és ezt
a véleményét a dízelmotorok levegőszennyezése mellett a behajtási
korlátozásokkal is indokolta. A magyar válaszadók 71 százalékánál
nem várható, hogy legközelebb dízelautót vesz. 40 százalékuknál volt
szempont az, hogy nagyon szennyezi a levegőt, és 14 százalékuknál
az, hogy nem fog tudni behajtani vele a városközpontokba.
„A gazdagabb országokban az emberek egyre kevésbé veszik meg a
használt, súlyosan szennyező gépkocsikat, így azok egy része Magyarországon köt ki. Mivel a korábbi próbálkozás, hogy a szennyező autók
importját fokozottan megadóztassák, uniós jogszabályokba ütközött,
az alacsony kibocsátási övezetek kijelölése látszik az egyetlen eszköznek
a roncsimport megfékezésére is” – mondta Lukács András, a Levegő
Munkacsoport elnöke.
A Levegő Munkacsoport levelet küldött számos hazai város polgármesterének, melyben javasolja, tiltsák ki városukból vagy annak
egy részéből a legszennyezőbb járműveket oly módon, hogy a helyi
lakosok a már meglévő gépkocsijukra felmentést kapnak a behajtási
tilalom alól.
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Ne hagyja magát átverni!
Tűzifa vásárlás előtt ellenőrizze az
eladót!
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a
jövőben is folytatja az internetes tűzifahirdetések ellenőrzését. A hivatal honlapján a napokban működésbe
helyezett, új adatbázis immár rendszerezetten rögzíti
a jogszerűtlenül feladott hirdetések adatait. Az adatok
bárki számára ingyenesen hozzáférhetőek és a logikus
keresőmezők segítségével könnyen, gyorsan, célirányosan elérhetőek. A Nébih az információk közzététele során
kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére,
indokolt esetben az adatok törlésére vagy módosítására
is lehetőséget nyújt.
Az internetes hirdetések ellenőrzése során rendszeresen bebizonyosodik, hogy az illegális faanyag-kereskedelmet folytató
személyek álnévvel, illetve kitalált EUTR technikai azonosítóval
adják fel hirdetéseiket.
A lakosság rendszeresen jelzi a hatóság felé, ha szabálytalan
faanyag-kereskedelmi tevékenységet észlel. Az eutr@nebih.gov.
hu e-mail címre érkező bejelentések többsége szerint az eladók
nem az előre kifizetett összegnek megfelelő mennyiségű, fafajú
tűzifát szállítják ki, továbbá a faanyag eredetét igazoló szállítójegyet és számlát sem adnak a vevőnek. Az ilyen esetek – amelyek megnehezítik
vagy ellehetetlenítik az utólagos
reklamációt – leggyakrabban a jogszerűtlen hirdetők
esetében fordulnak elő, ezért a
Nébih javasolja a
tűzifavásárlóknak,
hogy bizonytalan
forrásból ne vegyenek tűzifát.
A vásárlás előtt
célszerű tájékozódni az eladó személyéről és jogszerű működéséről. Ehhez a Nébih mostantól a honlapján, nyilvánosan elérhető formában biztosítja a jogszerűtlen hirdetések adatbázisát,
amelyben összegyűjtve megtalálhatóak a fiktív technikai azonosítók, valamint az ezekhez tartozó telefonszámok.
Az ellenőrző oldal itt érhető el: http://portal.nebih.gov.hu/
jogszerutlen-hirdetesek-adatai
A Nébih felhívja a tűzifavásárlók figyelmét, hogy amennyiben
a számukra érdekes hirdetésben található adatok szerepelnek a
jogszerűtlen hirdetések listáján, fokozott körültekintéssel járjanak el, ha mégis a vásárlás mellett döntenek.
Amennyiben a közzétett listán szereplő adatokkal kapcsolatban bármely személy vagy szervezet igazolni tudja faanyag-kereskedelmi tevékenységének jogszerűségét, az adatokat a hatóság eltávolítja vagy módosítja az EUTR honlapon.
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Húsadóval csökkentenék az egészségügyi kiadásokat brit kutatók
A vörös és feldolgozott húsokra kivetett adóval évente
világszerte több mint 220 ezer ember halálát lehetne
megelőzni és 40 milliárd dollár megtakarítást elérni az
egészségügyi kiadások terén. Legalább is ezt állítják az
Oxfordi Egyetem kutatói, akik azt vizsgálták, hogy milyen
mértékű adót kellene kivetni a vörös és feldolgozott
húsokra a világ 149 régiójában ahhoz, hogy ellensúlyozni
lehessen a fogyasztásukból eredő egészségügyi terheket,
valamint hogy megváltozzanak az emberek táplálkozási
szokásai.
Az eredmények szerint a magas jövedelmű országokban a vörös húsokat 20 százalékkal drágábban, míg a feldolgozott húsokat - szalonna, kolbász és szárított húsok - a mostanihoz képest
több mint kétszeres áron kellene kínálni ahhoz, hogy fedezzék a
fogyasztásukkal összefüggő egészségügyi kiadásokat - olvasható az egyetem honlapján.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkeltőnek minősítette a feldolgozott formában fogyasztott marha-, bárány- és sertéshúst, valamint feltehetőleg rákkeltőként azok feldolgozatlanul
fogyasztott változatait. Ez a három húsfajta továbbá összefüggésben áll a szívkoszorúér-betegség, az agyi-érkatasztrófa és a
2-es típusú cukorbetegség fokozott kockázatával.
Az Oxfordi Egyetemen dolgozó Marco Springmann vezette
kutatócsoport becslései szerint 2020-ban 2,4 millió haláleset és
285 milliárd dollárnyi egészségügyi kiadás lesz köthető a vörös
és feldolgozott húsok fogyasztásához.
„A vörös és feldolgozott húsok fogyasztásának mértéke a magas
és közepes jövedelmű országok többségében meghaladja az ajánlott mennyiséget” - mutatott rá Springmann. „Ez pedig nem csupán
az egyén egészségére van jelentős hatással, hanem a teljes egészségügyi rendszerre is, amelyet sok országban az adófizetők tartanak
fenn, valamint a gazdaságra is, amely munkaerőt veszít, ha a dolgozók lebetegednek, vagy egy beteg hozzátartozójukról kénytelenek
gondoskodni” - tette hozzá a szakember.
A tanulmány szerint, ahogy az egészségre ártalmas egyéb termékek, mint például az alkoholos italok, a dohányáruk és a cukor
megadóztatása, úgy a vörös és feldolgozott húsokra kivetett adó
is az egészségesebb élelmiszerek felé terelheti az embereket.
A kutatók szerint az egészségügyi adók bevezetésével a feldolgozott húsok fogyasztása nagyjából heti két adaggal csökkenne
a magas jövedelmű országokban és 16 százalékkal világszerte.
A szakemberek szerint globálisan 172 milliárd dollár folyna be
a húsadókból, amelyből a 70 százalékát lehetne fedezni mindazon egészségügyi kiadásoknak, amelyeket a vörös és feldolgozott húsok fogyasztása ró a társadalomra. A költségek teljes fedezéséhez a kalkulált adók dupláját kellene kivetni.
A feldolgozott húsok fogyasztásának csökkenésével ráadásul
több mint száz millió tonnával kevesebb üvegházhatású gáz kerülne a légkörbe, elsősorban a marhahúsfogyasztás visszaszorulása miatt. Emellett csökkentené az elhízottság arányát is, mivel a
kalóriaszegényebb alternatívák felé terelné az embereket
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Óraátállítás!
Már megint egy újabb fordulat!
Úgy tűnik egy darabig még állítgatni fogjuk ide-oda!
A korábban tervezett 2019-es cél helyett csak 2021-ben
szűnhet meg az óraátállítás az EU-ban. Egy javaslat
szerint a nyári időszámítást választó országokban 2021.
március 27-én, a télit választóknak október 31-én kellene
utoljára állítaniuk az órát.
Korábban azt lehetett várni, hogy már jövőre megszűnik az
óraátállítás, az Európai Bizottság ugyanis ezt javasolta, a friss
jogalkotási terv azonban több időt ad a tagállamoknak. A kidolgozott menetrendet az EU-csúcson adták oda a tagállamoknak.
Az állhat a késlekedés mögött, hogy a tagállamoknak több
időre van szükségük az óraátállítás eltörléséhez. Az óraátállítás
mára sokat vesztett relevanciájából, miután több tanulmány is
arra jutott, hogy elenyésző mértékű energiamegtakarítást jelent,
miközben a polgárok részéről egyre több panasz érkezik negatív
egészségügyi hatásaira. Az Európai Parlament felkérésére és a
jelenlegi intézkedések értékelésének részeként a Bizottság 2018
nyarán nyilvános konzultációt folytatott, amelyre 4,6 millió válasz érkezett be.
Ez az Európai Bizottság által szervezett nyilvános konzultációk esetében valaha tapasztalt legmagasabb válaszadási szám. A
válaszadók 84 százaléka támogatta az évszakokhoz kapcsolódó
óraátállítás megszüntetését.

Kertészkedjünk!

Ma elvetjük, két hét múlva szüretelhetjük!
Még föld sem kell hozzá!
A legrövidebb tenyészidejű zöldségnövény; a vetéstől számított
12-14 nap múlva már fogyasztható.
A zsázsa az ókorban nagyon kedvelt salátanövény volt. Két legismertebb fajtája
a kerti és a vízi zsázsa. A vízi zsázsát ma
is nagy tömegben termelik Európa szerte
betonmedencékben és csónakról aratják.
A kerti zsázsa valószínűleg a mai Irán
területéről származik. A tormához hasonlóan csípős ízű, de annál sokkal enyhébb,
kellemesebb. Télen különösen magas
C-vitamin-tartalma és friss, üde íze miatt
fogyasztjuk.
Nagyon alkalmas vajas kenyér, szendvics ízesítésére, továbbá ételek díszítésére. Hozzákeverhető fejes salátához,
így nagyon pikáns ízű salátát kapunk.
Kiváló mártás, leves készíthető belőle.
A friss zsázsát kis csomókban alufóliába
göngyölve a mélyhűtő szekrényben lefagyaszthatjuk. Így egész évben, bármikor
fogyasztható.
Apró, barna magját télen bármikor
vethetjük. A jó minőségű, lehetőleg homokkal kevert kerti földet lapos edénybe

tálkába, tányérba, műanyag dobozba tes�szük és lenyomkodjuk. Elég 3-4 centiméternyi vastagságban. Erre sűrűn szórjuk
rá a zsázsamagot majd nagyon vékonyan
fedjük be, nyomkodjuk le és alaposan
öntözzük meg. Ezután az edényt fedjük
le egy kartonlappal vagy papírdobozzal
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és állítsuk sötét helyre. Addig tartsuk itt
őket, amíg ki nem bújnak a földből (ez kb.
3-4 nap). Ezután tegyük napfényes, meleg
(20-22 fokos) helyre és bőségesen öntözzük, a vetéstől számított 12.-14. napon
pedig szüretelhetünk.
A talaj felett vágjuk el egy éles ollóval a
növénykéket, hogy ne kerüljön rájuk föld.
A földben marad részek már nem nőnek
tovább, ezért szüret után vessük újra. Ha
egy kicsit tovább hagyjuk nőni, akkor már
az első lomblevelek is megjelennek, melyek
ugyanolyan ízletesek mint a sziklevelek.
De a kerti zsázsa termesztéséhez még
föld sem szükséges. Ha egy tányérba több
réteg itatóspapírt fektetünk, azt alaposan
benedvesítjük, akkor erre is vethetjük a
magokat. Természetesen ezt a vetést is le
kell takarni. Erre a célra a legalkalmasabb
a vékony vattaréteg, amelyen a kis zsázsanövények át tudnak bújni.
Természetesen a zsázsa kiskertben is
vethető. A vetésére március végétől júniusig - több szakaszban - kerülhet sor.
Fontos, hogy a földjét gondosan készítsük
elő, finoman műveljük el, hogy az apró
magok jó magágyba kerülhessenek. Alapos beöntözés után itt se kell egy hétnél
hosszabb idő a növények kikeléséhez, és
az egész termelési időszak nem tart tovább három hétnél.

Egészség

Hogyan maradjunk egészségesek télen?
Téli szelek fújnak! A környezetünkben előforduló baktériumok és vírusok jó táptalajra találnak a légútjainkban,a hideg miatt vérbő nyálkahártyákban. Kialakuló irritációjuk és az immunreakciók eredményeként gyulladás keletkezhet, ami váladékozást,
köhögést eredményez. Kezdődő nátha, torokfájás, orrfolyás esetén az immunrendszerünk azonnali „fölpörgetése” képes megóvni az egészséget. Vitaminok, antioxidánsok
és a felső légút normál működésének támogatására alkalmas növénykivonatok napi
fogyasztása segítséget jelenthet egészségünk megőrzésében.
Növényi hatóanyagok a felső légút
támogatására
A felső légút védelmére egyre elterjedtebben alkalmaznak olyan természetes hatóanyag keverékeket, amelyek a népi gyógyászatban már ismertek, régóta használatban
vannak.
Régi tapasztalat és javaslat, hogy náthás
ember reszeljen tormát. Hatóanyagai csillapítják, sőt meg is szüntethetik a légút gyulladt állapotát, az orrfolyást.
A fokhagyma erős illatú alliin hatóanyaga
ugyancsak jó hatású a hörgők, az orrjáratok
tisztán tartására. Egy angliai klinikai kísérletben fokhagyma-kivonatot adtak novembertől embereknek, az eredmény szerint a tél
folyamán a megbetegedéseik száma harma-

da volt a kontroll csoportéhoz képest. Az előfordult megbetegedések időtartama pedig
átlagosan 2.5 napra rövidült.
A gyömbér hatóanyagát teában alkalmazzák nátha esetén a népi gyógyászatban,
fokozza a véráramlást a légútban, sőt meg is
izzaszt, és mérsékelni tudja a váladékozást és
köhögést.
A görögszéna magja (Trigonella foenum
- graecum) fontos szaponinokat tartalmaz,
ami ugyancsak kedvező hatású a légutakra.
Ezeknek a növényeknek a hatóanyag-kivonatai igen erős ízűek, de kapszulába zárva
(ALLIX-Forte) kényelmesen fogyaszthatók.
Szedése javasolt minden korosztálynak a
légút egészségének erősítésére (orrfolyás,
allergia).
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Segítsük az immunrendszert antioxidáns terápiával + vitaminokkal!
Télen az immunrendszerre fokozott teher
vár. A légúti gyulladások kialakulásakor fokozódnak a helyi oxidációs folyamatok, amik lekötik az immunrendszer jelentős kapacitását.
Az ALLIX-Forte által is tartalmazott legismertebb antioxidánsok: az A-, C- és E-vitaminok, valamint a P-vitaminnak nevezett bioflavonoidok,
például a citrus bioflavonoidok (citrom, narancs
kivonatai) és a zöld-tea polifenoljai. Az antioxidánsok segítséget jelenthetnek az immunrendszernek azzal, hogy fellépnek a káros
oxidatív gyökökkel szemben, felszabadítják
az immunrendszert ebből a mindennapi leterheltségéből, hatékonyabb lesz a kórokozók elleni feladat ellátásában.
Az elmúlt évek kutatásai kimutatták, hogy
az immunrendszer egészséges működésében a C-vitamin mellett a D3-vitaminnak is
fontos szerepe van. A tél folyamán sajnos
minenki D-vitaminhiányossá válik, ezért
napi pótlása igen fontos. Az immunrendszer
normál működéséhez a cink mikroelem nélkülözhetetlen, náthás, influenzás időben kiemelten fontos a napi bevitele.

Egészség

Természetgyógyászat
A természetes gyógymódok már az őskorban is jelen voltak társadalmunkban. Ha a törzs egyik tagja megsérült vagy
megbetegedett, akkor csak a gyógynövények és a sámán segíthetett. Modern világunkban már rengeteg lehetőség
áll rendelkezésünkre, de sajnos gyakran választjuk a legkényelmesebb megoldást - beveszünk egy fájdalomcsillapító
tablettát. Pedig ajánlott lenne kicsit elgondolkodni azon, hogy mi is okozta a fájdalmat és mit tehetünk azért,
hogy legközelebb ne forduljon elő. A kínai orvoslás alapján például a test energia-csatornáinak (meridiánok) nem
megfelelő működése okozza a fájdalmat, és a fájdalom helyéből lehet következtetni arra, mi is a valós probléma.
A kínai orvoslás és az indiai Ájurvéda több ezer éves múltra tekintenek vissza, és keleten a mai napig nagy szerepet
játszanak a gyógyításban.
A természetgyógyászat lényege az
ember öngyógyító képességének felerősítése. Ez történhet valamilyen eljárással, például reflexológiával, masszázzsal,
akupresszúrával vagy a természetben
megtalálható anyagok segítségével. A
fitoterápia lényege nem más, mint gyógynövények és gyógyteák alkalmazása. A
gyógyításnak rengeteg egyéb módja is
ismert, de minden esetben az a legelső

lépés, hogy feltárjuk a testi-lelki problémák okát. Ebben tudnak segíteni az
olyan központok, mint a Kingray, ahol
több típusú felmérés vehető igénybe. A
felméréseket biorezonanciás módszerekkel és a vér vitalitásának mérésével
végzik. A módszerek fájdalommentesek,
rendkívül alaposak és részletesek.
A Kingray Egészség és Oktató Központ 9 éve működik Budapest belvá-
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rosában. Több évtizedes tapasztalattal
rendelkező természetgyógyász házaspár
üzemelteti, akik természetes megoldásokkal segítik a betegek gyógyulását. Segíteni tudnak azoknak is, akik bizonytalan panaszaikra, rejtélyes problémáikra a
hagyományos egészségügyi ellátásban
nem találtak megoldást, annak ellenére,
hogy részletes kivizsgálásokon mentek
keresztül.

Életmód
Legfőbb tevékenységi körük a szervezet aktuális állapotának felmérése, melyet
több módszerrel végeznek: a Vérvitalitás
mérés - kétféle analízis két csepp vérből,
amely megmutathatja, mennyire terhelt
méreganyagokkal a szervezet, felméri
a vér oxigénellátását valamint a mikrokeringés jelenlegi állapotát. Ennek az a
célja, hogy rávilágítsanak azokra a kockázatokra, amelyek később súlyosabb következményekhez vezethetnek. Egyetlen
vércsepp megmutathatja, hol indultak
kóros folyamatok, gyulladások, fertőzések, vannak-e ásványi anyag-, nyomelem
hiányok, méreganyag terheltségek, hogy
működnek a fő szervek, és hogy milyen
állapotban van az immunrendszer.
Egy másik módszer a Teljes szervezet felmérése a kvantum elven működő
Magnetspace készülékkel. Elméleti alapja
a nyugaton is mind elismertebb kvantum-gyógyászat. A műszer méri a sejtek
működéséhez kapcsolódó elektromágneses mezők változásait, így a fontos szervek
egészségi és energetikai állapotáról mutat részletes képet. A rövid, fájdalommentes felmérést alapos kiértékelés követi.
A legrészletesebb a 3DNLS típusú, a
biorezonancia elvén működő program,
mely a rejtett és felmerülő problémákat
valószínűsíti és azok hátterének feltárásában nyújt nagy segítséget. A program
felismeri a kórokozók változó intenzitását,
parazita terheltséget, allergéneket, étel
intoleranciákat, a gluténérzékenység jelenlétét, annak mértékét. Megmutatja azt
is, hogy feltételezhetőek-e a szervezetben
elváltozások, kóros folyamatok, gyulladások, klinikai állapotok.
A részletes felmérések után mindenki
személyre szabott helyreállító programot kap kézhez. A megoldások kizárólag
természetesek, ezért is használják szeretettel a Diochi regenerációs készítményeit, mert azok képesek megszüntetni a
betegségek kiváltó okait és támogatják az
öngyógyító folyamatokat.

Időpont egyeztetés hétköznapokon:
10-18 óra között:
KingRay Egészség és Oktató Központ
06-1-303-8435
06-70-342-7755
1081 Budapest Szilágyi utca 1. Fsz 2.
kingrayhungary@gmail.com

Mennyei sütőtöklekvár
A sütőtököt előzetesen megsütjük, majd a héjától leválasztva kis kockákra daraboljuk. Az omlós, kockázott sütőtököt villával összetörjük ...

Hozzávalók:

60 dkg sült sütőtök, 40 dkg cukor, 1 citrom leve, 6 g pektin, fahéj ízlés szerint

Elkészítés

A sütőtököt előzetesen megsütjük, majd a héjától leválasztva kis kockákra daraboljuk. Az omlós, kockázott sütőtököt villával összetörjük (ki mennyire szereti homogénen,
maradhatnak benne nagyobb darabok is), majd hozzáadjuk a cukrot, a citrom levét és a
fahéjat. Citrommagokra figyeljünk, mert nem kellemes ráharapni. A fahéjban lehetünk
rugalmasak, akár el is hagyható. Ami eddig az edényünkbe került, azt most már összekeverhetjük és feltehetjük a tűzhelyre.
Mivel tökünk már megsült, ezért csak pár percig rotyogtassuk a lekvárt folytonos kevergetés mellett. Ekkor kerül a képbe a pektin. A pektinre azért van szükség, mert a
lekvár enélkül nem lenne elég szilárd (természetesen akinek az eredeti folyós halmazállapot is megfelel, az ne használjon pektint). Mivel mi kenhetően, kicsit zselésen favorizáljuk a lekvár halmazállapotát, ezért a pektint összekevertük 1 evőkanál cukorral és a
fortyogó finomsághoz adtuk. És már el is készült!
A fenti mennyiséget 3 db 3 decis befőttes üvegbe töltjük, majd lezárás után pár percre
fejjel lefelé fordítjuk az üvegeket. Marad 1-2 evőkanálnyi a lábas alján, ez pont elég arra,
hogy végrehajtsuk a szokásos lekvárfőzés utáni nyalakodást.
Az eredmény egy guszta, narancsos színű lekvár, amelynek ízét a hozzáadott citrom
még jobban kiemeli. Fogyaszthatjuk a hagyományos módokon, de sajtok mellé is kitűnő választás. Forrás: hobbikert.hu

Miért egészséges?

A sütőtök kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin,
pantoténsav, A, B1, B2, B6 vitaminok és folsav tartalmának köszönhetően egészségmegőrző, gyógyító hatással bír. A sütőtök különösen nagy hatékonyságot mutat megfázásos, meghűléses megbetegedések esetében, de alkalmazható tüdőgyulladás és egyéb
tüdőkárosodások kezelésére is. A sütőtök enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést,
csökkenti az asztma rohamokat.
Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, különösen a pattanások kezelésében jelenthet
nagy segítséget. A népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként használták. Fogyasztása jótékony hatást eredményez az emésztési gondokkal küszködőknek. A sütőtök serkenti a máj működését, segít a szív és koszorúér problémák megelőzésében,
fogyasztásával csökkenthető a prosztatarák és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata.
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Novella

Bitó Róza temetése
Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból,
ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra aratás utáni hajnalokon, hiszen ilyenkor még a héja sem járt a réten.
Nem csoda, hogy bezabáltak a maggal terített tarlón.
A süket öreg holló is kinyitotta a szemét, a kisharang nyelve már alig lengett.
- Aha, temetünk! – motyogta. - Vajon ki lehet? –, hiszen mindenkit ismert a faluból. Kíváncsian fellibben a kőpárkányra, s letekintett az alatta éppen elvonuló
gyászmenetre. Még a magasból is jól látta a koporsón fehérlő ákombákom betűket: Bitó szül. Király Róza - élt 77 évet.

H

ajagos Pali bácsi, a harangozó, sebesen szedte visszeres lábait, hogy még
besorjázzon a gyászmenetbe, mert Róza
temetése borravalósnak ígérkezett. Azért
is húzta ma ő a lélekharangot unokája
helyett. Csak még nem tudta, kit biztosítson együttérzéséről, és kivel osztozzon a
legmélyebb fájdalmában, ebben a nehéz
órában. Mert még csak az ég tudja, ki adja
a borravalót!
Rózát nem igen szerették a faluban. Az
nem érdekelte a harangozót, de az már inkább, hogy a szegről végről rokonok közül
ki örökli a Bitó vagyont? Azt rebesgették a
faluban, hogy Róza rengeteg pénzt harácsolt össze, mint egy telhetetlen hörcsög.
Keresztényhez nem méltó uzsorakamatra
adott kölcsön, és kíméletlenül gondja volt
rá, hogy vissza is kapja a pénzét. Gyereke
nem volt, pipogya ura, az a Bitó, pedig
halálra itta volna magát, ha negyvenötben nem akasztják fel. Azt mondják, hogy
már esküvő után, az asszony kiölte belőle
a jókedvet. Ezzel szemben az a beszéd is
járta felvégtől a faluvégig, hogy a férj egy
brutális, iszákos alak volt, s ha rátört a delírium tremens, agyba-főbe verte Rózát. Ki
tudna itt igazságot tenni? -, mikor a szolgálatos angyal is csak fáradtan legyintett
az Úr előtt, ha megjelent a Bitó aktával a
reggeli raporton.
A kíváncsi holló lelibbent a toronyablak
széléről, és hogy jobban lásson, ráült egy

kényelmetlen rigófészekre, amit egy fűzfa
tetején ringatott Baglas hegy felől a ráérő
szél. A madárlak gazdája úgyse mer vis�szajönni, míg ő ott a frissen ásott sír mellett bámészkodik. Még most is randa egy
híre van a vén karmainak!
Közvetlen a koporsó mögött Koltai atya
botorkált. Szegény, annyira reszketeg
öreg volt, hogy már a járás is nehezére
esett, pedig mindkét oldalról támogatta egy-egy fekete gallérú, fehér karinges
ministráns. Az atya időnként nem kapott
levegőt, ilyenkor megállt. A két gyerekre
támaszkodva, zihálva pihent egy verset, s
közben tekintgetett jobbra, balra, mintha
végső nyughelyet keresne fáradt testének, valami árnyékos fa alá.
Hogy innen a temetődombról remek kilátás nyílik a Balatonra, az nem érdekelte különösképpen. Míg Koltai atya kizihálja magát,
vele együtt várakozott az egész gyászmenet. Végre, mikor valamicskét erőre kapott,
újra nekilódulhatott a sötétbe öltözött társaság.
A kényszerszüneteknek nagyon is örült
Hajagos harangozó, mert csatlakozhatott az
utolsónak baktató Leipziger patikus úrhoz,
az egyetlen emberhez, aki otthon a négy fal
között őszintén meggyászolta Király Rózát.

E

gykor egy bizonyos téli hajnalon,
mikor ő félelemtől szűkölve, mint hajtott
állat, elérte a falu végét, s megzörgette az
ablakot, Róza menedéket adott neki, ahe-
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lyett hogy nyilas kézre adta volna. Pedig
a férje Bitó, nemzetvédő testvér vitette
el. Különös véletlen, hogy Leipziger élve
maradt. Csak azért, mert a vonatot ért légitámadás alatt nem szaladt le a töltésről
a többiekkel, hanem a sötétben a szerelvény alá gurult, s egyszerűen hagyta,
hogy később, mikor mindenkit visszahajtottak, fölüle továbbgördüljön a marhavagon. Ottmaradt a talpfák között, miközben lassan a jeges csendbe belefagyott
a kutyaugatás. Csak a csillagok pislogtak
közömbösen az irdatlan magasban.

L

eipzigert mindenütt keresték a faluban. Persze, hogy nem találták. Ki lehetett
volna olyan marha, hogy éppen a feljelentője pincéjében keresse? Akkor télen Bitó
testvér éppen a Dunai rakparton védte a
hazát. A zsidó ellenségnek még cipő sem
volt a lábán, hogy legalább fegyver gyanánt használhassa.
Róza sohasem fogadott el semmit a
patikustól hála gyanánt, és még külön is
megkérte, hogy a nevét se említse. Nem
kér dicséretet, jutalmat meg pláne nem,
olyanért, ami különben is emberi kötelesség; - különösen ilyenkor, mikor megőrült
a világ. Őt a zárdában csak egyszerűen így
nevelték.
Különben kevesen kisérték utolsó útjára az asszonyt. Viszont a templompribékek testületileg kivonultak Lőcs Mari fősirató vezetésével. Pedig senki sem hívta

Novella
őket. Még jó, hogy a döglegyes céhzászlójukat otthon hagyták. A dalárdabrigád
talán még egy krumplival telt koporsót is
képes lett volna a gödörig sikoltozni.
Már nem jártak messze a frissen ásott
földkupactól, mikor Koltai plébános úr is
megállt egy szusszantásra. A talpig lefátyolozott Prohászka Matild, akit az örökség főesélyesének jegyeztek a falusi börzén, mert vérszerinti bérma-keresztlánya
volt az elhunytnak, gyengéden közelebb
ugrott az atyához; - hadd lássa a falu, hogy
ő törődik az elesettekkel. A két kerubként
őrködő ministráns nem vette figyelembe
ezt a gesztust; ridegen elhárították a fekete hálókesztyűs kezeket. Matild sértődötten visszamerült gyászába. Igaz, hogy
harminc éve már nem voltak beszélő viszonyban Rózával, de hát tegnap is ő jött
önként megbékélni. És amikor megtört
szívvel a ravatalhoz lépett, Róza volt az,
aki még válaszra se méltatta! De ez nem
változtat fájdalmán.
Már azért vége lehetne ennek a cirkusznak, hogy levehesse ezt a rohadt cipőt,
mert már csillagokat lát. De ahogy hazaér,
rögtön átveszi majd a kitaposott szürkét,
abban megy majd az ügyvédhez.
Az örökség második esélyese özvegy
Kállainé volt, a szomszédasszony, akit az
utcában csak aranyszívű Ica néninek neveztek. A szent asszony az utolsó héten
is önfeláldozóan, éjjel nappal a haldokló mellett volt; megitatta Rózát, ha úgy
gondolta, elérkezett már az itatás ideje.
Még ha Róza aludt is, felkeltette, és ha
csak gyenge erőszakkal is, de belediktálta a tegnapi fél kancsó vizet. Aztán, mint
minden reggel, pontosan fél nyolckor
megigazította a vánkost a haldokló feje
alatt, ha kellett, ha nem, mert így látta kislány korában az Irgalmasoknál. Azok pedig tudják, mit tesznek, mert kitanították
őket a halk szavú máterek.
Az aranyszívű Ica néni, alias Kállainé is
a bérmakeresztlány mellett állt, szorosan,
mint a sziámi ikrek. Lássa mindenki - akit
illet -, hogy ő is érdemel valamit a jussból.
Az önfeledt ápolás főként abból állt, hogy
az aranyszívű a hét nap alatt összeszedte
a házban található holmit, amit az éj leple
alatt átcipelt magához - ha már nem talált
készpénzt –, a fene egye meg.
- Rozikám drága – derült fel az arca,
mikor a haldokló múltkor véletlenül magához tért egy pillanatra.
– Hol tartod a pogácsaszaggatót kedveském? -, már napok óta keresem.
- A nyári konyhában a stelázsin – li-

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
hegte a beteg, majd újra elvesztette eszméletét.
De azért a fekete, selyem gyászruhának
nagyon örült Kállai néni, amit Róza szekrényében talált; csak alig kellett rajt igazítania valamicskét. Deréknál egy kicsit ki
kellett engedni, és a hosszából fel kellett
varrni kétujjnyit.
A tésztaszűrő meg a káposztareszelő jó
lesz tartaléknak. Meg, ha elgondolja, dísznek is nagyon jól mutatnak a sparhelt fölött. A kaszakőért meg ad a Danziger két
deci olajat. Ha a fiatal segéd szolgálja ki,
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az kimér neki még hármat is az üvegbe.
Lőcs nénit, a pribékek elöljáróját sem
kellett félteni, őt se a mai gólya költötte.
Nem tetszett neki ez a Kállai-kettős versengése a pénzért. Egész úton feléjük
pislogott, mint egy gyanakvó karvaly.
Azok a némberek bizonyára elfelejtették, hogy ő is itt van az egész gárdával;
nekik aztán igazán jócskán jár abbó’ az
örökségbü’! Hiszen ők adnak rangot egy
igazi, tisztességes temetésnek! Ezerráncú könnyes arccal ő is a másik kettőhöz
csatlakozott, közel a két ministráns mellett

Novella

A

sírásók már a fejfát is a helyére illesztették, és talicskába rakták az ásót, csákányt, mikor hozzájuk lépett Leipziger úr,
és pénzt számolt a kezükbe. Azok köszönték, s nagyiramban elkattogtak a szerszámos bódé irányába.
- Hogyhogy, Leipziger úr fizeti ki a sírásókat? -, csodálkozott a harangozó meglepetten.
- Mert az ügyvéd engem bízott meg –,
válaszolta a férfi egykedvűen.
- És itt van a maga borravalója is -, számolt pár bankót Hajagos kezébe.
- És itt a többiek mit kapnak? – kíváncsiskodott tovább.
- Nem titok, semmit. Király Róza az
egész vagyonát a megyei gyermekkórházra hagyta.

P

ali bácsit ez már nem érdekelte. Vis�szafelé az úton, szeretettel tapogatta a
pénzt a zsebében, s kérte a Jóistent, hogy
sok, sok ilyen szép temetést adjon neki.
Lőcs Mari néne is meg volt elégedve.
Mikor átvette a köteg pénzt, együttese
árgus szemekkel körbeállta, s elkeseredve
nézték, hogy a bugyelláris villámgyorsan
eltűnik a száz szoknya valamelyik bugyrában. De azért Mari mámi biztatóan hunyorított nekik, mintha jelezné, hogy később
elosztja a pénzt, csak nem akar Leipziger
úr előtt ilyesmivel alkalmatlankodni.
A siratóasszonyok elszontyolodtak; ismerték ők már az ilyesmit, s gondolataikba merülve, komoran battyogtak Lőcs
Mari után. – Pedig most igazán okuk lett
volna jajgatni, de csak némán, sötét arccal
ballagtak a kijárat felé.

A

ziháló Koltai atyához.
– Ó, jaj! Király Róza itthagytá’! – sikoltotta
fel az égig a mámi, hogy a helyi önkéntes
tűzoltók dobtak kapát, kaszát a földeken, s
szaladtak a szertárba befogni a lajtos kocsit.
– Itthagytá’ - vísszhangzott a kórus.
– A bűűnök mocsarába’- cifrázta tovább
Mari néni torkaszakadtából.
– Csarába.’ – húzta tovább a dalárda.
Szegény plébánost annyira megijesztette a feneketlen gyász ilyen demonstratív
megnyilvánulása, hogy hirtelen beteg szívét felejtve szaladni kezdett a sírgödör felé.
Az öregasszonyok már kezdtek csodáról
suttogni a menet közepén, mert alig bírták
szedni a lábukat a papjuk után.
Még zihált Koltai atya, de Isten segítsé-

gével azért befejezte a gyászszertartást.
Utoljára még összeszedte tartalék erejét,
beszentelte a koporsót, s a sírásók máris fürgén lapátolták vissza a földet; már nagyon
szenvedtek a szomjúságtól. A törődött plébános lassan visszaindult a ministránsokra
támaszkodva.
Szegény Hajagos harangozó forgatta a
fejét, melyik gyászoló kezében tűnik fel egy
reményre jogosító buksza, vagy ki ad pénzt
a sírásóknak, és ki fizeti ki a sirató asszonyokat, holott azok máglyát érdemelnének.
A holló is érdeklődéssel bámészkodott
le a fűzfa tetejéről, csak a rigó pislogott
türelmetlenül fészke felé, s remélte, hogy
az öreg madár nem akar az ő ingatlanán
éjszakázni.
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süket holló is elunta magát. Már
úgyse történik semmi a következő temetésig. Talán majd jövőre, ha kifaragták már
Róza sírkövét. Akkor egy reggel majd kijön
ide Leipziger úr, és letesz egy kisdarab követ a márványlapra. Rajta kívül úgyse fog
senki sem erre tévedni.

A

fekete holló nagy nehezen feltápászkodott a szűk fészekben. Egyenként
nyújtogatta elzsibbadt lábait. A rigó illedelmesen közelebb lebbent a szomszéd
fára. A kéretlen látogatója barátságosan
ránézett, mintha megköszönné a kedves
meghívást. Kényelmesen, állva még kipróbálta üresjáratban a repülőizmait, aztán
hirtelen égnek lebbent, s nekiindult lomha szárnycsapásokkal a torony felé.
Kisslaki László

Fűben-fában

A Manuka méz jótékony hatásai

A Manuka méz a leghatékonyabb
méz a világon, mivel sokféle betegség
kezelésére alkalmas és nagyon hatásos
immunerősítő. A Manuka méz a legerősebb természetes antibiotikumnak
számít.

LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEK
A MANUKA MÉZRŐL:
• Mi a Manuka méz?
A Manuka méz egy egyvirágú méz, amelyet az új-zélandi Manuka fa virágjából gyűjtenek és készítenek a méhek. A Manuka méz
rendkívül magas MGO™ (metilglioxal) tartalommal rendelkezik, amely egy olyan aktív
anyag, ami minősíti gyógyászati célok használatára.
• Mi az MGO™?
MGO™ a Manuka mézben található
aktív anyag tudományos név röviditése
(metilglioxal).
Ez a terápiás komponens segít megállapítani a méz antibakteriális koncentrációját.
Minél magasabb az MGO ™, annál erősebb
az antibakteriális ereje.
• Hogyan válasszunk MGO™ faktort?
Az MGO™ 100+ az immunrendszer erősítésére ajánlott;
Az MGO™ 250+ alkalmas az immunrendszer erősítésére és enyhébb betegségek
kezelésére (torokfájás, megfázás, láz, fejfájás
stb.) ajánlott;
Az MGO™ 400+ az ellenálló fertőzések,
gyulladások és gyomorsav kezelésére
ajánlott;
Az MGO™ 550+ a Staphylococcus, a
Helicobacter pylori, a candida és más gyakori
fertőzések esetén ajánlott.

A MANUKA MÉZ
GYÓGYHATÁSAI:
1. Kezelheti a staphylococ fertőzéseket
A Manuka méz, rendkívüli antibakteriális tulajdonságainak köszönhetően, igen
hatásos a különböző bakteriális és gombás
fertőzésekkel szemben, mint például az E.
coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus
faecalis, Helicobacter pylori. Ennek hatékonysága akár 50-szer nagyobb a gyógyszertárakban található antibiotikummal szemben.
2. Segít az emésztőrendszeri problémákat megoldásában
A Manuka méz egy természetes gyógyszer,
amely jótékony hatással van a bél és emésztőrendszeri panaszok kezelésében: gyomorsav, reflux, gyomorégés, a Helicobacter pylori
baktérium kezelésében (ez okozza a legtöbb
gyomorfekély problémát), paraziták, gyomor-bélhurut.
3. Erősítheti az immunrendszert és
megakadályozhatja a légúti fertőzéseket
A Manuka méz hatékony a megfelelő immunrendszer fenntartásában számos gyógyászati és antivirális hatásának köszönhetően.
A Manuka méz többféle légzőszervi problémákat enyhíthet és kezelhet, ilyen például
a krónikus orrmelléküreg-gyulladás, nátha,
asztma, krónikus köhögés stb. Ezen felül egy
általános jó közérzetet is generál.
4. Javíthatja a száj egészségét
Antimikrobiális tulajdonságainak köszön-
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hetően, a Manuka méz megakadályozza a
foglepedék lerakódását, ezáltal megvéd a
fogkőtől. Emellett hozzájárul a fogíny egészségéhez, tehát megakadályozhatja a fogínysorvadást.
Az ApiLand kétféle Manuka fogkrémet
kínál, mely három természetes összetevőt
egyesít, megőrizve így a fogak természetes
egészségét és szépségét.
5. Gyógyíthatja a sebeket
A Manuka méz jelentősen lerövidítheti
a sebek, égési nyomok gyógyulási idejét.
Továbbá küzd a fertőzésekkel szemben is,
amelyek a bőr felületén találhatók. A Manuka
méz otthoni sebek (égési sérülések, ekcéma,
gombás fertőzések) kezelésére alkalmas,
illetve ajánlott a használata bőrgyulladás,
pikkelysömör, I. és II. fokú égési sérülések, hegek, műtéti hegek, fertőzött fekélyek, szőrtüszőgyulladás, szőrtelenítés vagy borotválás
után, rovar csípés, herpesz és pelenkakiütés
esetében.
6. Eltávolíthatja a pattanásokat és ekcémákat
Nemcsak antibakteriális, hanem antioxidáns, fertőtlenítő és gyulladásgátló tulajdonságai miatt, a Manuka méz megoldhatja
a legmakacsabb bőrproblémákat is, mint a
pattanásokat, ekcémákat, lábgombát, égési
sebeket vagy hegeket. Illetve a Manuka mézzel készült arcpakolások mélyen hidratálják a
bőrt, javítják a száraz és sérült bőrt, a hegek
elhalványodnak, siettetik a bőr természetes
regenerálódását és visszaadják a bőr rugalmasságát és feszességét.
7. Segíthet, hogy nyugodt és mély
álomban legyen részünk
Egy természetes megoldás a mély és nyugodt alvás érdekében a Manuka méz. Glikogént szabadít fel a szervezetben, amely elengedhetetlen egy optimális alvás érdekében.
Egy teáskanál méz, tejbe keverve lefekvés
előtt serkenti a melatonin termelést.
Lelj rá te is az új-zélandi élő
energiára az ApiLand által - kizárólagos
Manuka méz MGO™ forgalmazója
Magyarországon.

Rendelj a www.apiland.hu oldalon
vagy telefonon a 061 848 0339 számon!

Forgácsok
Az ókor nagyjainak fennmaradt
írásai között bóklászva, megakadt a szemem Platón
(Kr.e. 427-Kr.e 347, (349?) Athén)
egyik mondásán:
„Furcsa idők azok, amelyekben
élünk, amikor az időseket és a fiatalokat megtévesztik az iskolákban. És azt a személyt, aki el meri
mondani az igazságot, egyszerre
tartják őrültnek és bolondnak.”
Kedves Olvasó! Merjen szétnézni, s
mondja meg őszintén: most nem egy
ugyan ilyen korban élünk? Úgy gondolom, ez a mai időkre is elmondható!
Platón egy olyan iskolaalapító ókori
görög filozófus volt, aki munkássága filozófiai, társadalomtudományi és irodalmi
értékeivel minden korszakra jelentős hatást gyakorolt. Több mint 30 műve maradt
fenn, melyek még ma is filozófiai viták
alapja. Fiatal korában politikusnak készült,
de annyira csalódott ebben, hogy feladta
az álmát, és később a filozófiában találta
meg élete célját. Iskoláját, az Akadémiát
Kr.e. 385-ben alapította, ami közel 1000
évig állt fenn, ameddig Justitianus császár
529-ben be nem záratta az összes athéni
filozófiai iskolával együtt.

Forgácsok...
nemes fából...
Az Akadémián először matematikát és
filozófiát tanított. Az Akadémia bejárata
felett az állt: „Ne lépjen ide be senki, aki nem
ismeri a geometriát!”
Műveit ma is érdemes tanulmányozni,
melyek egy része magyarul is megvásárolható, ill. letölthető a mek.niif.hu-ról. Az
Állam c. művében felvázolja az általa ideálisnak tartott modellt, mely arisztokratikus felépítésű, azaz a legjobbak irányítása
alatt áll és mentes a magántulajdontól, s
mi több ebben a nők egyenjogúságáról is
beszél. A vezető politikusok képzésére szigorú előírást ad, gyermekkortól az illető 50
éves koráig tart. Ennek szakaszai: 20 éves
korig zene, költészet,
testnevelés, majd 10
éves
tudományos
képzés, melyet 5 év
filozófiai képzés követ,
majd 15 év gyakorlati
tevékenység az államban. Csak ezt követően tölthet be a politikus a kormányzásban
vezető szerepet. Minden esetre ez egy elég
kemény előírás, különösen, ha összevetjük
a mai „megélhetési”
politikusok felkészültségével!
Sok okos gondolatot emeltek ki műveiből, melyeken ma is
érdemes elgondolkodnunk.
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Íme néhány:
• A munka legfontosabb része a kezdet.
• A demokrácia a csőcselék uralma.
• Az öröm a bűn kerítője.
• Azért a legfontosabb a zenei nevelés,
mivel a ritmus és összhang merül alá leginkább a lélek mélyébe, és a legerősebben
ragadja meg azt.
• A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat az élménynek, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a
szomorúnak, derűt és életet mindennek.
Lényege a rendnek, és útja minden jóhoz,
igazságoshoz és széphez vezet, amelynek
csak láthatatlan, de kápráztató, szenvedélyes és örökkévaló alakja.
• Én halni indulok, ti élni: de hogy kettőnk közül melyik megy jobb sors elé, az
mindenki előtt rejtve van, kivéve az Istent.
• Ha tükröt tartasz mások elé, ne felejts
magad is tükörbe pillantani.
• Az értelem akkor kezd élesen látni, mikor a szem ereje tompulni kezd.
• A gondolkodás során a lélek magával
beszélget.
• Van egy hely, amelyet neked kell betöltened, és amelyet senki más nem tölthet be
rajtad kívül; valami, amit neked kell megtenned, amit senki más nem tehet meg.
• A legnagyobb hiba, amit az orvosok elkövetnek, hogy a testet anélkül próbálják
meggyógyítani, hogy az elmét is gyógyítani próbálnák. Pedig az elme és a test egy és
nem szabadna külön kezelni.
Erdei István

Fűben-fában

Aromadoki: Illóolajok a házipatikában
Most induló 6 részes cikksorozatunkban igyekszünk hasznos
tudást nyújtani minden kedves
olvasó számára a legfelkapottabb illóolajokról és hatásaikról.
Olvashat majd többek között
a CBD olajról, levendula-, teafa-,
eukaliptusz-, kakukkfű-, fahéj-, és
ravintsara illóolajokról. Bemutatjuk továbbá, hogyan tudja alkalmazni a hatóanyagokat bizonyos
kórképekben, mint pl. allergia,
immungyengeség, fertőzések,
gyulladás, égés, felső-légúti betegségek, bőrbetegségek.
Ha már többször feltette magának a kérdést, hogy mik is azok az illóolajok, engedje
meg, hogy röviden bevezessem ennek a tudománynak a világába. Az illóolaj növényi
részekből lepárlással kinyert, zsírban oldódó
esszencia, melyet a növény elsősorban saját
védelme érdekében termel. Ezek rendkívül
potens hatóanyagok, melyek rendkívüli hatásukat csak együttesen, szinergiákban tudják
jól kifejteni.
Rengeteg gyógyszer alapanyagát eredetileg növényekből nyerték ki és a gyógyszerészek által jól mérhető, standardizálható,
leutánozható, egyszerűen vizsgálható különálló vegyületekként kezelik. A legtöbb
vegyület önmagában nem, vagy csak jóval
nagyobb dózisban hatásos, számos mellékhatást okozva fogyasztójának.
Mivel a növények nem azonos mennyiségben termelik az illóolajaikban előforduló alkotórészek összességét (nem ritkán ez
több 200 (1000) különböző molekulát jelent
egyetlen olajban), ezért nagyon nehéz standardizálni az alkotórészeiket, megnehezítve
a gyógyszerként történő forgalomba hozást.
Az illóolajokban azonban gyakorlatilag
mindent elemét megtaláljuk a gyógyászatnak. Vannak többek között fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, antibakteriális,
gombaölő, antivirális, hörgőtágító, vérnyomáscsökkentő, tumor-ellenes, izomlazító, és
antidepresszáns olajok is.

Az egyes illóolajok megfelelő arányú keverésével a hatást tovább tudjuk fokozni,
betegenként egyénre szabott szinergiákat,
keverékeket tudunk alkotni.
Az illóolajokat mindig cseppenként
adagoljuk, egyetlen cseppjük is több kilogramm növényi rész kivonásával készül,
ezért sokkal erősebb a hatásuk a gyógyfüvek
és teák szárított alkotórészeinél.
Sajnos a hétköznapokban gyakran találkozunk illóolajként árult, de hamisított termékkel, melyek nem csak hatástalanok, de
károsak is lehetnek egészségünkre. Gyakran
mesterségesen előállított vegyületekből
próbálnak a gyártók megtévesztésig hasonló illatokat készíteni, így olcsóbban tudják a
terméket piacra dobni. A gyógyászatban
egy aromaterapeuta csak 100%-osan
tiszta eredetű, minősített termelőtől származó olajat használ.
Hogyan döntheti el egy olajról, hogy
tiszta-e? A legjobb olajokat úgynevezett
batch-ekben árulják, azaz minden lepárlás
után bevizsgálják a terméket, és a vizsgálat
eredményét közzé teszik. Minden üvegcsén
fel van tüntetve ennek a batch-nek a száma.
Ezek garantáltan tiszta olajok. Bizonyos nagykereskedők nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a minősített termelőktől való vásárlásra,
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ezek leggyakrabban franciák, ugyanis, náluk
engedélyezett az illóolajok szájon keresztül
történő adagolása, tehát jobban ellenőrzik a
termelőket.
Azok a kiszerelések, melyen nem szerepel cikkszám, latin név, lejárati dátum
és batch szám sem és áruk is alacsony,
garantáltan hamisak. Az illóolaj egy fehér
papírra cseppentve nyom nélkül párolog el.
Az alapok megismerése után következő
cikkünkben a köztudatba éppen berobbanó, a világon széles körben használt CBD
olajról írunk, mely a kannabiszból (kenderből) kinyert nem pszichogén illóolaj, mely
az endo-kannabinoid rendszer működését
befolyásolja, így számtalan betegségben és
tünet esetén rendkívül sikerrel használható
kiegészítő kezelésként.
A szer hatásairól és alkalmazásáról a
www.aromadoki.hu oldalon az aktuális rovat alatt talál videókat!

www.aromadoki.hu

Ajánló
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Életmód

Egy új természetes lehetőség az irritabilis
bél szindróma kezelésében
Mi is az az irritabilis bél szindróma?
Az irritábilis bél szindróma (IBS) a gyomor- és bélrendszer funkcionális zavara, kialakulásának pontos oka eddig ismeretlen.
Feltételezések szerint a bélflóra egyensúlya
borulhat fel stressz hatására, illetve az immunrendszer nem megfelelő működése is
okozhatja kialakulását. Az IBS esetében a
bélrendszer működése eltér a normálistól,
de ez a probléma nem vezethető vissza
semmilyen szervi eltérésre. Bár az irritabilis
bél szindróma nem tartozik a gyulladásos
bélbetegségek csoportjába, de ezekhez
a betegségekhez igen hasonló tüneteket
produkál.
• Tünetei: hasfájás, puffadás, hasi
diszkomfort érzet, hasmenés, székrekedés
jellemzi.
• Előfordulása: az életkortól független, de
a gyulladásos bélbetegségekhez hasonlóan leggyakrabban a fiatal felnőttek körében
fordul elő.
• Diagnosztizálása: az IBS diagnózisának
kimondását mindig egy kivizsgálás előzi
meg, hisz többféle betegség is okozhat
hasonló tüneteket. Amennyiben a betegnél szervi elváltozást nem találnak, akkor
szokták az IBS diagnózist használni ezen
tünetegyüttes megléte esetében.
• Terápiája: mivel a betegség okát pontosan nem ismerjük, azért a kiváltó okokat
nem igazából tudjuk kezelni. A beteg panaszainak enyhítése tüneti terápia alkalmazásával lehetséges. A legfontosabb a megfelelő diéta betartása.
A magyar lakosság durván 20%-a érintett
ebben a betegségben, ami körülbelül 2 millió
embert jelent.
Süngomba és az emésztőrendszer
A süngombáról az eddigi kutatások már
bebizonyították, hogy az emésztésre kifejtett jótékony hatása mellett sok, egyéb
hasznos hatással is rendelkezik, mint például: fekélyellenes hatás, gyulladáscsökkentő
hatás, antimikrobás hatás, immuntámogató
hatás. Az emésztőrendszer krónikus gyulladásos betegségének kiegészítő kezelésére
vonatkozó vizsgálati eredmények is születtek, melyek alátámasztják a süngomba
használhatóságát.

A süngomba hatóanyagainak főbb
csoportjai:
hericerinek,
erinacinek,
erinacerin-izoindolin-1-on típusú ketonok, erinaceolaktonok, glikoproteinek,
poliszacharidok, szterolok, B-12 vitaminlakton származékok és illékony anyagok.
Az erinacinek közé tartozó erinacin, amely
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.
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.
Az elengedhetetlen zsírsavak
Az esszenciális zsírsavak fogyasztása
fenntartja az emésztőrendszer egészségét
és igen fontos szerepet játszik az agyi funkciókban. Az Omega olaj az emésztési folyamatot segíti, védi a gyomrot a gyulladástól
és magától az irritábilis bél szindrómától is.
Emésztő enzimek
Egy tanulmány szerint az emésztő enzimek segítenek az irritábilis bél szindró-
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ma kezelésében. Számos kutató szerint az
IBS-ben szenvedőknél az emésztő enzimek szintje alacsony. Erre ad természetes
segítséget a papaya. A papaya jól ismert
emésztést segítő tulajdonságáról. A papain az egyetlen enzim, amely hatékonyságát nem befolyásolja a belekben uralkodó
aktuális kémhatás. A legtöbb enzimünkkel
ellentétben savas pH-jú környzetben és
akár gyomorsav hiányában is működik. A
papaya rendszeres fogyasztásával a kiadós
étkezések utáni kellemetlen teltségérzet és
puffadás is megszüntethető.
A belek hosszú távú egészsége szempontjából a relaxáció mellett lényeges a
testmozgás is. A mozgással levezethető,
csökkenthető a stressz, illetve az állóképességet fejlesztő sportok során fellépő fel-le
irányú mozgás hatására a béltartalom lefelé
továbbítódik, ami megrövidíti a bélpasszázs
idejét. Így főképp azoknak lehet látványosan javítani az állapotán, akik székrekedésben szenvednek.
Számos tudományos tanulmány bizonyítja, hogy a rendszeres testedzés csökkenti az emésztőszervrendszerben kialakuló szervi betegségek kockázatát is. A
testmozgás és a belek egészsége között
fennálló kapcsolat a biológiai mechanizmusok szabályozása révén valósul meg. Erre jó
példa a hormontermelődés; javul a fizikai
aktivitás hatására, és fontos szerepet játszik
az emésztésben is.
Ezen betegek körében fontos a bélflóra
probiotikumokkal való helyreállítása is.
Összeállította:
Szabó Nikolett
tudományos kutató

Tel: + 36 70 614 1984
info@najaforest.hu
www.najaforest.hu
Hétfőtől Péntekig: 8 órától 15 óráig

Egészség

Így kerüld el az influenzát
– tankolj fel mielőbb C-vitaminból
Nemcsak a hazai, de nemzetközi egészségügyi szervezetek riportjai is arról számolnak be, hogy a tavalyi télen a szokásosnál is többen
fertőződtek meg az influenza betegségével. Szerencsésnek mondhatja magát az, akinek ebben a
szezonban sikerült megúsznia egy
komolyabb megfázást, hiszen ha
emlékszünk, a közvetlen környezetünkben is szinte minden második
vagy harmadik embert hosszabb
vagy rövidebb időre ledöntött a lábáról a kellemetlen betegség.

Mint sok egyéb más kór kapcsán, itt
is érdemes megjegyezni, hogy a tüneti kezeléseknél nagyságrendekkel jobb
megoldás magára a megelőzésre koncentrálni, amire egyszerűen nem létezik
hatásosabb eszköz egy erős és ellenálló
immunrendszernél. Egy stabil lábakon
álló, strapabíró szervezet hosszabb ideig
is ellen tud állni a bacilusoknak, így az influenza támadását is hárítani tudja.
Aki erős immunrendszerre vágyik, annak egész egyszerűen oda kell figyelnie,
hogy megfelelő mennyiségű C-vitamint
juttasson a szervezetébe. Számtalan ízben
bizonyítást nyert már, hogy a C-vitamin
segíthet a téli hónapokban, különösen a
megfázás és az influenza megelőzésében.
Ennek pedig több oka is van:
• A nagyobb mennyiségben szervezetbe vitt C-vitamin segíti az immunrendszer számos sejtjének felhalmozódását
és hozzájárul a feladataik hatékony elvégzéséhez;
• A C-vitamin hiánya gyengébb ellenállást eredményez a kórokozókkal szemben;
• Ugyanakkor a megnövelt C-vitamin
bevitel az immunrendszer számos egyéb
funkcióját is támogatja;

• A fertőzések és a stressz során csökken a vérben a C-vitamin koncentrációja,
ezért is érdemes pótolni azt;
• A C-vitamin fokozza a specifikus fehérvérsejtek termelését és működését, amelyek felszabadítják az enzimeket, hogy
elpusztíthassák a kórokozókat;
• A C-vitamin növeli az antimikrobiális
és természetes gyilkos sejtek aktivitását;
• A C-vitamin hatékony antioxidáns hatása védi a sejteket a gyulladás, a megfázás és az influenza okozta károsodásoktól;
• A C-vitamin blokkolja azokat az útvonalakat, amelyek a T-sejtek megszüntetéséhez vezetnek, amik egyébként
kiemelten fontosak a fertőzések megakadályozásához.

Az egészséges bőr, a C-vitamin
és az immunitás kapcsolata
A bőr a test legnagyobb szerve, és kiemelten fontos szerepet játszik az immunitásban, hiszen erős fizikai akadályt
jelent a potenciálisan káros környezeti
tényezők ellen. A bőr immunológiai gátként is funkcionál, mégpedig úgy, hogy a
bőrsejteken lévő speciális receptorok felismerik a kórokozó behatolókat, és megindítják az immunválaszt, ami kiváltja az
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antimikrobiális hatóanyagok felszabadulását. Ahhoz, hogy a bőrünk el tudja látni
ezt a védelmező feladatát, a kollagén állandó termelődésére van szükség, amely
tápanyag- és oxigénellátó szerepe által
segíti a védő funkciók fenntartását.
A C-vitamin fontos szerepet játszik a
kollagén szintézisében, amely rendszeres és megfelelő készletektől függ. Ha
hiányzik a C-vitamin, a kollagén termelés
megszakad, ami káros hatással lehet a bőr
egészségi állapotára és a gátló funkcióra.
A bőrünk pedig, ha elveszti védőpajzsát,
akkor a betegségekkel szemben is védtelenné válik.

Mennyi C-vitaminra is van szükség valójában?
Mivel az emberi szervezet sajnos nem
képes a C-vitamin előállítására, így külső
forrásból kell hozzájutnunk. Erre a legkézenfekvőbb mód a tudatosan alakított
étrend, hiszen a C-vitamin megtalálható
a citrusfélék gyümölcseiben, úgymint a
narancs, a citrom és a grapefruit, a bogyós
növényekben, a paradicsomban, a paprikában és még számos egyéb zöldség- és
főzelékfélében.
Akkor is van megoldás, ha a táp-

Egészség
lyosan korlátozzák a szájon át naponta a
szervezetbe juttatható mennyiséget. Ha
napi szinten több mint 1 vagy 2 gramm
hagyományos C-vitamin a szervezetbe
kerül, az aszkorbinsav az emésztőrendszerben nemkívánatos hatásokat okozhat, ami kellemetlen görcsökkel és hasmenéssel járhat.
A hagyományos C-vitamin nagy része
széklet és a vizelet formájában egyszerűen kiürül a szervezetből, így mindössze
hozzávetőlegesen 12-15% arányban szívódik fel ténylegesen a véráramba
és fejti ki valódi hasznát. Ezzel szemben a liposzómás C-vitamin nagy
mennyiségű, koncentrált C-vitamin
célzott szervezetbe juttatását teszi
lehetővé, ami ezután frissen és épségben jut el a véráramba egészen
rendkívüli, akár 98%-os felszívódást
produkálva.

lálkozás és az étrend megválasztása nem
a legoptimálisabb, erre szolgálnak az
úgynevezett táplálék kiegészítők. A C-vitamin javasolt napi bevitele felnőttek részére egyébként 75 mg és 120 mg között
van, dohányzók esetében további 35 mg.
A felső tolerálható szint 2000 mg körül
taksálható felnőttekről beszélve, és erre
azért érdemes mindig odafigyelni, mert
néhány embernél a szélsőségesen nagy
dózisú C-vitamin igénybevétele időnként gyomorbántalmakat és hasmenést
válthat ki. Ez a mellékhatás egyébiránt
csak a szokásos C-vitamin készítményekre vonatkozik, és elkerülhető olyan
liposzómális kiegészítők használatával,
mint például az Altrient C.

Miben különbözik az Altrient C a
többi, hagyományos C vitamintól?
Az egyik legfontosabb különbség a
felszívódás mértékében keresendő. A hagyományos C-vitamin a gyomor felszívódást gátló hatása miatt nagymértékben
korlátozza azt a mennyiséget, ami ténylegesen a véráramba juthat. Azonban a
liposzómás C-vitamin hatékonyan jut át
a bélfalon és kerül így a véráramba. Az
Altrient C liposzómás C-vitamin addig
nem bontódik le, amíg el nem éri azt a
testrészt, amelynek a tápanyagra a leginkább szüksége van.
A C-vitamin hagyományos formái sú-

Konklúzióként annyit érdemes
mindenképp leszögeznünk, hogy
bár képtelenség mindig steril és bacilusoktól mentes környezetben tartózkodnunk, lépéseket ugyanakkor tehetünk
az immunrendszerünk erősítésére, ellenállóbbá téve azt az esetleges támadásokra. A jó hír pedig az, hogy változtatni és
elkezdeni a tudatos táplálkozást sosem
késő. Nem mellékesen erre azért is van kiemelten szükség, mert a tápanyagok ritkán működnek egyedül a szervezetben,
és nagyságrendekkel hatékonyabban
tudják kihasználni az előnyöket, ha más
mikro-tápanyagok mellett dolgozhatnak.
Tehát miközben a C-vitamin feltöltése valószínűleg többletbiztosítást nyújt a téli
kórokozók ellen, érdemes megjegyezni,
hogy a kiegyensúlyozott étrend kialakítása segít más, a szervezet számára nélkülözhetetlen tápanyag és vitamin felhalmozásában.

Az Altrient® C Liposzómás
C-vitamin kapható:
a www.lipovit.eu
és a www.egeszseg.eu webáruházakban.
További információ:
+36 30 954 0331
info@lipovit.hu

19

Sokan azt gondolják,
hogy nem tesz jót az
egészségnek...
A nyolcvanas években az állati
eredetű zsírokat erősen kritizálták
a tudósok, sajnos kiderült, hogy,
egyszerű üzleti érdekből csapták
be az embereket.

Mára elismerték, hogy a zsírnak számtalan pozitív egészségügyi hatása van és
most bármennyire furcsán hangzik is, de
a disznózsír az egyik legegészségesebb
étel.
A zsír bödönben jól tárolható, főzéshez
is használható, de még a sütemények elkészítéséhez is finom lehet. Sokan azt gondolják, hogy nem tesz jót az egészségnek,
a táplálkozás szakértői szerint azonban a
disznózsírnak csak pozitív egészségügyi
hatásai vannak!

A zsír remek hatásai:
• Az olívaolajat követve a második legegészségesebb, mivel telítetlen zsírsavakból áll
• A disznózsír olajsav tartalmával enyhíti a depressziót, vagy annak kialakulását
megelőzi
• D-vitamin forrás
• Egyensúlyban tartja a hormonháztartást, és támogatja a pajzsmirigy egészséges működését
• Ami a legmeglepőbb, hogy míg az étolaj az egyik legrákkeltőbb élelmiszer, a
zsírban megtalálható anyagok csökkentik a rák kialakulásának az esélyét, főleg a
mellrák kifejlődésének esélyét csökkenthetik.
• A koleszterinszintet is alacsonyan tartja, védi az ereket.

Életmód

Hogyan éljünk 100 évig?
Az emberi átlagéletkor időszámításunk kezdetekor mindössze 22 év
volt, az 1500-as években 37, 1900ban 47 év, 1978-ban 73 év, míg napjainkban 78 év az északi féltekén.
Kutatók szerint ez néhány évtizeden belül akár meg is duplázódhat.
„Képesek leszünk egy sor betegséget kiküszöbölni, amelyek az öregedés során jelentkeznek, valamint
megőrizni a szervek, a vitalitás és a
memória maximális funkcionalitását”– mondta dr. George S. Roth, egy
amerikai öregségkutatással foglalkozó intézet professzora.
Addig se keseredjünk el, amíg nem találják fel a megfelelő életkor-hosszabbító
módszert. Néhány egyszerű praktikával sokat tehetünk azért, hogy akár dédunokáink
esküvőjén is táncolhassunk.

Kevesebb kalória,
hosszabb életkor

1934-ben Clive McCay és Mary Crowell
patkányokban késleltette az öregedést az
ételadagjuk csökkentésével. Megállapították, ha kb. 40 százalékkal csökkentjük egy állat táplálékának kalóriatartalmát, miközben
a különböző tápanyagokat normális szinten
tartjuk, egészséges és hosszú életű egereket
és patkányokat kapunk. (Ez a muslicákra és
fonálférgekre is igaz.) Napjainkra több száz
tanulmány bizonyítja, hogy a kalóriák csökkentése meghosszabbítja az életet.
Az emberekkel végzett kutatás során kiderült, hogy azok a személyek, akik 25%-al
csökkentették a kalória-bevitelt, kevesebb
DNS-sérülést szenvedtek.
A kalóriakorlátozás azonban nem egyszerű, mivel a megszokottnál 25- 40%-al kevesebb ételt kell fogyasztani. Minél jobban
csökkentik az ételfogyasztás mértékét, annál
jobb az eredmény, de általában a 25%-os küszöb az optimális. A diéta cukorban és zsírban szegény ételeket feltételez, de az ételeknek igen táplálóaknak kell lenniük.

Erre az egyik legjobb módszer az ún. mediterrán diéta, amely egy életen át tartható
különösebb nehézség nélkül.
Élvezetes, nassolásra is alkalmas étrend,
zöldségből és gyümölcsből napi 40 dekát,
borból napi másfél decit tartalmaz. Heti
négy alkalommal kerüljön az asztalra hal,
de nem kell megijedni napi 10 dekagramm
étcsokoládétól sem. Néhány gerezd fokhagymát és pár szem mandulát is érdemes
fogyasztani. A táplálkozáskutatók szerint,
aki 50 éves kora fölött betartja ezt a diétát,
akár hat és fél évvel meghosszabbíthatja az
életét.

Sok folyadék

Napi 1,5-2 liter folyadék - amely gyümölcslé, gyógytea és ásványvíz lehet –
megfelelő módon hígítja a vérünket, s
megakadályozza a rögképződést. Ezáltal elkerülhetők az időskor rettegett betegségei:
az infarktus, az agyvérzés, vagy a trombózis.
Ugyanakkor kerülni kell a cukros üdítőket, mert kimutatták, hogy akik nagy men�nyiségben fogyasztottak más folyadékot
(mint vizet), kifejezetten nagyobb esélyük
volt a szélütésre. Egészen pontosan 46 százalékkal! Az egyik teória szerint a cukros italok, mint például a szénsavas üdítők, azáltal
teszik sűrűbbé a vért, hogy a véráramból
kivonják a vizet. Egy másik magyarázat sze-
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rint a folyékony cukor fogyasztása elősegíti
a vér zsírszintjének emelkedését.
Ugyankkor heti 2-3 korsó sör kimondottan jót tesz a szervezetnek. Átmossa a vesét,
csökkenti a vesekő-képződés esélyét, és
ráadásul segít kiüríteni szervezetünknek a
felhalmozódott mérgeket.

Bor és sport

A mozgás egészségesebbé teszi azokat
az egyéneket, akik rendszeresen gyakorolják még az öregség idején is. Ennek ellenére
nem kell nagy dolgokra gondolni, hiszen
egy napi 30 perces kocogás is jótékony hatással bír.
Emellett úgy tűnik, hogy a vörösborokban
található rezveratrol erős öregedésgátló
hatással rendelkezik. A kutatók véleménye
szerint, a vörösbor ugyanolyan hatásos,
mint a kalóriacsökkentés, ám ebben az
esetben nem szükséges éheznünk.
És hogy kapcsolódik az alkohol a sporthoz? Nos egy alapos kutatás szerint a szívés érrendszeri betegségek kialakulásának
esélye 30-49 százalékkal nagyobb azoknál,
akik nem fogyasztanak alkoholt, emellett
testmozgást sem végeznek.
A napi egy-két pohár ital a szívbetegségek mellett a különböző rákfajták megelőzésében is segíthet. A mostani kutatás során
12000 fiatal férfi és nő alkoholfogyasztási

Életmód
szokásait és fizikai aktivitását vizsgálták, az
1981 és 1983 közti időszakból. Az ezt követő 20 évben 7100-an haltak meg, 1200-an
különböző szívbetegségek, 5900-an más
okok miatt. Az adatok szerint az absztinenseknek 30 százalékkal nagyobb esélyük van
a szívbetegségek kialakulására, mint a mértékletes alkoholfogyasztóknak, függetlenül
attól, hogy mennyi testmozgást végeznek.
„A legjobb helyzetben azok vannak, akik
rendszeres testmozgást végeznek, és mellette néha megisznak egy-két pohár bort állítják a kutatók. - A legrosszabb pedig azok
helyzete, akik fizikailag inaktívak és/vagy
sok alkoholt fogyasztanak.” Tehát a lényeg:
kevés vörösbor és rendszeres sport.

A magány öl

A kutatások kimutatták, hogy az egyedül élő emberek hamarabb öregszenek. Ez
elgondolkodtató állítás a mai „szingli” világban, amikor az embereknek fontosabb a
függetlenség, karrier, mint a párkapcsolat.
A házasság, vagy élettársi kapcsolat képes a
férfiak esetében 7 évvel, a nők esetében 3
évvel meghosszabbítani az életkort, persze
csak akkor, ha kiegyensúlyozott, érzelmileg
stabil együttélésről van szó.
A barátok, rokonok, kollégák, illetve
szomszédok részéről érkező szociális támasz, a rendszeres beszélgetések képesek
megelőzni az öregedés folytán felmerülő
magas vérnyomást, amely számos esetben
infarktust, vagy agyvérzést idézhet elő.
És mit tegyen, aki nem találja meg a közös
hangot embertársaival? Az tartson háziállatot. Na ne aranyhalat, bár igaz, az akvárium
látványa bizonyítottan csökkenti a stresszt.
A legjobb a kutya vagy macska, melyek

rendszeres törődést igényelnek, ezáltal
megerősítik felelősségtudatot, állandó életritmus alakul ki az etetések, sétáltatások
miatt, s nem utolsó sorban képesek figyelmesen hallgatni gazdájuk minden szavát.
Általuk csökken a mindennapi idegesség,
rendszeressé válik a testmozgás, s a nyomasztó magány érzése is eltűnik.

Kezeljük a stresszt

A stresszes helyzeteket teljesen elkerülni
nem tudjuk. A hosszú sorbanállás, az ügyintézés, a munkahelyi feszültség, a családi
problémák, és a mindennapi apró kis bos�szúságok is mind-mind feszültséget okoznak. A felgyülemlett feszültség fokozza
szervezetünk elhasználódását, nehezebben indulnak be a megújító folyamatok,
rosszabbul alszunk, nehezebben működik
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emésztésünk. A tartós stresszben élő emberek bizonyítottan öregebbnek tűnnek
koruknál, s belső szerveik állapota is ezt
tükrözi.
Ahhoz tehát, hogy tovább éljünk, meg
kell tanulnunk kezelni a stresszt. A legjobb
feszültségűző a jóga. Korra, nemre való tekintet nélkül bárki nyugodtan elkezdheti.
A felületes szemlélő számára, vagy első
látásra, tornagyakorlatok sorozata. Van
benne nyújtózkodás és törzscsavarás, hanyattfekvésben lábemelés és fejenállás.
Van benne könnyen elsajátítható, egyszerű és van benne sok gyakorlást igénylő,
bonyolult testhelyzet. Kiválóan alkalmas
a mozgásszegény életmód, az egyoldalú
vagy kötött sporttevékenység, vagy a fizikai és szellemi kifáradással járó munka
egészségre káros hatásainak ellensúlyozására. A jóga gyakorlatai megmozgatják, és
kiegyensúlyozott működésre ösztönzik a
test izmait, izületeit, a csontrendszert, a belső szerveket, az érrendszert és az agy sejtjeit. Hatásuk révén javítható egészség, harmonizálható testsúly, légzés, vérkeringés és
növelhető a szellemi teljesítőképesség.
Ha nincs kedvünk a jógához, akkor is
szánjunk naponta néhány percet magunkra. Vonuljunk félre, távol mindenkitől, és
mélyeket lélegezve űzzük ki magunkból
a feszültséget. Tisztítsuk meg gondolatainkat, és pár percig semmi mással ne
törődjünk, csak saját magunkkal. Néhány
nap után érezni fogjuk, hogy sokkal kön�nyebben szállunk szembe a mindennapi
kihívásokkal.
Néha azonban a legjobb gyógyszer
stressz ellen, ha alaposan kibeszéljük magunkból a problémáinkat.

Fűben-fában

Gaia Ganoderma
- A természet gondoskodása

Hogyan jött létre a Gaia
Ganoderma gombatermesztő
gazdasága?

A történet egy betegséggel kezdődött: a
térdem lesérült, amelynek következtében
addigi munkámat, a szarvasgomba gyűjtést
úgy tűnt, fel kell adnom, hiszen csak mankóval tudtam közlekedni. A térdem nem hajlott,
guggolni sem tudtam. Orvosaim diagnózisa
szerint a betegségem gyógyíthatatlan, keressek más munkát.
Nem törődtem bele. Felkerestem egy kínai
orvost, aki pár hónap alatt meggyógyította a
gyógyíthatatlant és azt tanácsolta, kezdjek el
tai chi chuant gyakorolni, hogy megerősödjenek gyenge térdeim. Az edzésen, mely magába foglalta a kínai kultúra megismerését is,
találkoztam először a pecsétviaszgombával.
A kínaiak hisznek benne, hogy a gomba fogyasztása elősegíti a fiatalság, az egészség és
az életerő fenntartását, és az élet meghos�szabbításának egyik eszköze.
A térdem meggyógyult, és a mai napig
folytatom a szarvasgomba gyűjtését, de
közben beférkőzött a gondolataim közé,
hogy belevágjak a pecsétviaszgomba termesztésébe is. Bár ez a gomba erdeinkben
is fellelhető, s amiket találtam erdőjárásaim
során, azokat elfogyasztottam, de szerettem
volna egész évben tiszta, szennyeződésektől
mentes, magas hatóanyagtartalmú gombához jutni, ezért belevágtam a termesztésébe. Nem okozott nehézséget, hiszen két
diplomás agrármérnökként megvolt hozzá
az elméleti tudásom és immár 20 éve foglalkozom hobby szinten gombatermesztéssel.
Először csak a szűk családomat láttam el
ganodermával, de egyre többen tartottak rá
igényt a tágabb ismeretségi körömben is.
Így jött létre 2012-ben a Gaia Ganoderma
családi gazdasága. Először csak pecsétviaszgomba termesztéssel foglalkoztam, ma
már azonban többféle gombát termesztek,
néhányat gyűjtök is és termékeket készítek
belőlük.
A termesztés bio alapanyagokon folyik, a hivatalos bio minősítés éppen folyamatban van. A Corvinus egyetemen
hatóanyagvizsgálatot végeztek a bétaglükánra, melyet az OÉTI rendelt el, étrendkiegészítő zöld pipa megszerzéséhez.
A termesztés elejétől a végéig vegyszer-

mentes. A szárítás az időjárás függvényében
vagy napon, vagy aszalógépben történik.

A Gaia Ganoderma által
termesztett gombafajok:
• Pecsétviaszgomba
• Shiitake gomba
• Gyapjas tintagomba
• Laskagomba
• Lepketapló

A pecsétviaszgomba

Több gyógyhatásúnak tartott gombafaj
létezik a világban, Paul Stamets mikológus
szerint a gombák valóságos kis gyógyszergyárak. A tudományos kutatások is egyre
inkább alátámasztják ezt a kijelentést.
A legfontosabb és legismertebb gombafajok, melyek fogyasztása igen kedvezően
hat szervezetünkre a laskagomba, a shiitake
gomba, a gyapjas tintagomba, a lepketapló,
a júdásfüle gomba - és valamennyiük közül
kiemelkedve a Ganoderma, avagy a pecsétviaszgomba.
Az ázsiai kultúrában már több ezer éve ismerik és használják, a kínaiak szerint a gomba mágikus erővel rendelkezik, misztikus,
spirituális tulajdonságokat tulajdonítanak
neki, a „gyógygombák hercegnőjeként” tartják számon. Ezért is nevezték el „a halhatatlanság növényének” vagy „mágikus növény-
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nek”, japánban pedig „isteni gyógyfűnek”.
Négy fő hatóanyaga van.
1. Poliszaharidok
2. adenozin
3. tri-terpenoidok
4. szerves germánium
A több mint 200 összetevőjéből kiemelkedő még a magas SOD (szuperoxid-dizmutáz)
enzim, valamint tartalmaz még aminosavakat, vitaminokat és különböző ásványi anyagokat, mint a magnézium, kalcium, cink,
mangán, vas, szelén, réz.
Általánosan elmondható, hogy komolyabb egészségügyi problémák nélkül is
rendkívül pozitívan hat a ganoderma a
szervezetre. Energetizáló, méregtelenítő, valamint sejtregeneráló tulajdonságai miatt egészséges embernek is kiváló
táplálékkiegészítő lehet, azonban a hatása
kiemelkedővé válhat a szervezet működésének egyensúlyzavarai esetén.
A következő cikkben olvashattok bővebben
a pecsétviaszgombáról, felhasználásáról,
összetevőiről, hatásairól.
Sok szeretettel ajánlom termékeimet!!
bolt: www.gaiaganoderma.hu
gyógygomba információk: https://www.facebook.
com/GaiaMushrooms/
Érdekességek, képek: https://www.instagram.com/
gaiaganoderma/

Recept
Az ünnepek közeledtével nem csak
az ajándékvásárlás okoz nagy kihívást a családnak, hanem az ünnepi menü összeállítása is. Ha máskor
nem is figyelünk annyira az egészséges táplálkozásra a nagy rohanó életben, legalább karácsonykor
próbáljuk meg egy kicsit átértékelni
a főzési szokásainkat.
Sütéshez használjunk hidegen sajtolt
magas olajsavas napraforgót melynek az
Ω6 tartalma 6% alatti, de az Ω9 tartalma viszont nagyon magas. Az alacsony Ω6 tartalom miatt paleo olajként is használható, így
helyettesíthetjük vele az olíva olajat, ami
jóval magasabb árszinten érhető el, mint a
hidegen sajtolt magas olajsavas napraforgó
olaj, és nem utolsó sorban magyar termék.
A szokásos sültburgonya helyett pl. zellert
süssünk meg ugyanúgy, mint a hasábburgonyát. A sült húsokat pácoljuk be az
ízesített olajjal (rozmaringos, fokhagymás,
tarkaborsos, chilis), melytől sokkal zamatosabbak és ízletesebbek lesznek a húsaink,
legyen az szárnyas, sertés vagy hal, de kiváló friss zöldsaláták önteteként is.
Ezek az olajok sok sejtvédő antioxidánst
is tartalmaznak, melyek az öregedés ellenszerei, valamint védik a szívet és az érrendszert is.
Szabályozza a sejtanyagcserét és elősegíti az egészséges sejtfejlődést. Megtalálható
benne a sejtanyagcserében fontos szerepet
betöltő lecitin, valamint az E-vitamin, A-vitamin, fehérje, globulin, palmitin, stearin,
arachnin, lignocerin és arginin. Nyákoldó
hatást fejt ki, ezért jól alkalmazható hörghurut és köhögés ellen. Külsőleg masszírozáshoz és szájöblítéshez alkalmas.

Gyártó és forgalmazó:

Mező-Team Hungary Kft.
6726 Szeged, Traktor utca 111
Tel.: +36-30-338-2028,
Fax: +36-62-633-750

Készülődés az ünnepekre

Csirkemell őzgerincben rozmaringos-fokhagymás olajjal ízesítve
Hozzávalók:
• 80 dkg csirkemell
• 20 dkg bacon szalonna
• 15 dkg reszelt sajt
• só
• ízesített hidegen sajtolt napraforgó
olaj
• petrezselyem ízlés szerint
• 4 evőkanál tejföl
• 2 evőkanál sárga len liszt
• 2 tojás
• burgonya helyett megtisztított
zellergumót hasábozunk
• a zeller sütéséhez hidegen sajtolt
napraforgó olajat használjunk
Elkészítése:
A húst vágjuk apró kockára, sózzuk, ízesített olajjal nyakon öntjük, és hagyjuk állni egy
kicsit. 3 evőkanál tejfölt, a tojásokkal, len liszttel, a sóval, a borssal, a petrezselyemmel, 10
dkg reszelt sajttal masszává keverjük. A felkockázott húst adjuk hozzá a sajtos-tejfölös
masszához.
Az őzgerincformát kikenjük, megszórjuk zsemlemorzsával és kibéleljük szalonnával
úgy, hogy a szélei kilógjanak a formából. A húsos masszát kanalazzuk a formába és hajtsuk
rá a lelógó szalonnát. Hosszában a tetejére is tegyünk szalonnacsíkokat.
Előmelegített sütőben, 170 fokon, kb. 40 perc alatt süssük készre. Egy sütőpapíros tepsire helyezve süssük, hogy az esetlegesen kifolyó szaft ne folyjon a sütőbe. Amikor megsült
kifordítjuk a formából (megszórjuk reszelt sajttal) a sütőpapíros tepsire és addig pirítjuk,
míg a szalonna nem kap egy kis színt és a sajt el nem olvad rajta.
Kicsit hűtjük, majd szeleteljük.
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Fűben-fában

Stressz kezelése Ayurvedával
Vajon ki ne tapasztalta volna meg az örökös fáradtságot, az ingerlékenységet, az állandó stressz
miatti érdeklődésvesztést, a gyakori gyomorvagy fejfájást?
Az ayurvedikus orvosok évezredek óta
tudják, hogy a stressz, a feszültség számos
betegség kiváltója, megváltoztatja a testenergiák (dosák) eredeti arányát, sőt a depresszió, a pánikbetegség, a függőség végzetes következményekkel is járhat.
Az Ayurveda orvostudomány szerint, a
több mint 5000 éve ismert növény a Withania
Somnifera (szanszkrit neve: Ashwagandha),
vagy más néven az indiai ginzeng olyan
hatóanyagokat tartalmaz, amely nyugtató,
fájdalomcsillapító, vérnyomáscsökkentő hatásával segíti a béta-endorfin kiválasztását
és emellett fiatalító hatásáról is ismert, segíti a korai öregedés jeleinek csökkentését.
A szanszkrit Ashwagandha szó jelentése „a
ló szaga” jelezve, hogy a gyógynövény egy
igazi, erőtől duzzadó tenyészmén fizikai- és
életerejét biztosítja használójának.
Az indiai ginzeng a legerősebb hatású a
különböző ginzengek közül, pl. tízszer an�nyi hatóanyagot tartalmaz, mint a koreai
ginzeng. Rendkívül hatékony és intenzív
immunerősítő, ami az immunhiányos betegségek (pl. daganatos megbetegedések, allergia) egyik kezelési komponense lehet. Javítja
az intellektust, a fizikai és szellemi teljesítőképességet, csökkenti a szorongást, megszünteti a periodikus fáradékonyságot. Enyhíti

a feszültséget, az életünk konfliktusai által
keletkezett diszkomfort érzést. Közismert a
szexuális vágyfokozó hatása is mindkét nem
számára.
Mindezekből is látszik, hogy az indiai
ginzeng az Ayurveda egyik legfontosabb és
széles körben használt csúcsgyógynövénye.
További klasszikus gyógynövények az
Ayurvedában a stressz és a depresszív hangulat kezelésére, az Édesgyökér (Glychyrrhiza
glabra), a Bakopa levél (Bacopa monnieri)
és a Hosszúbors (Piper longum). Az édesgyökér támogatja a mentális funkciókat, véd
a stressztől, fáradtságtól, kimerültségtől. A
bakopa levél támogatja a mentális funkciókat, erősíti és tonizálja az idegrendszert. Tá-

mogatja a fizikai folyamatokat a feszültség
kioldásában, oldja a szorongást. Míg a hos�szúbors hatékonyan hozzájárul a sejtekben
lévő méreganyagok kiürüléséhez. Támogatja
a szervezet ellenálló képességét a stresszel
szemben. Ha ezeknek a gyógynövényeknek a kombinációját alkalmazzuk, akkor a
szinergikus, egymás jótékony hatását erősítő
hatásuk érvényesül.
Az Ayurveda erős depresszív hangulat
esetén az Ashwagandha és az ÉdesgyökérBakopa levél Hosszúbors kombinációját
ajánlja együttes alkalmazásra.

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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Bio-logikus

Csak a Bio vagy Öko jelent garanciát!
Jelzők kavalkádja

A „vegyszermentes” kifejezés
mögött nincs jogi szabályozás,
nem tudhatja a vásárló, hogy ki
mit ért alatta, és azt se, hogy az
árut valóban elmondásának megfelelően termelte-e. Az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásnál ez
nem fordulhat elő, hiszen ebben
az esetben szigorúan kidolgozott
keretrendszer szerint termelnek a
gazdák.

Manapság gyakran alkalmazott
jelzők, mondhatni „divatszavak” a
„bio” és az „öko” kifejezések, amelyeket az élelmiszerek mellett a
napi használati cikkeken alkalmaznak azok készítői, forgalmazói
azért, hogy termékeiket jobban
tudják értékesíteni.
Jellemzően élelmiszereken használják még a natúr, reform, mindenmentes, helyi vagy vegyszermentes
kifejezéseket. Az egyes jelzők azt
sugallják, hogy a kínált zöldség, gyümölcs vagy feldolgozott élelmiszer
egészségesebb, környezetbarátabb,
mint az egyébként nem megjelöltek.
De mi igaz ebből?

Válassza a biztonságot!

Csak az öko vagy bio megnevezést védi jogszabály
Mivel csak a minősített ökológiai
gazdálkodásból és feldolgozásból
származó termékekre van kidolgozott ellenőrzési rendszer, ami alapján
a jelölés rákerülhet egy termékre, így
a többi megnevezés lehetőséget ad a félrevezetésre.
Az élelmiszerek tekintetében az EU-ban
jogszabály, az Európai Tanács 837/2007/EK
Rendelete, 2021. január 1-jétől pedig az Európai Parlament és Tanács 2018/848-as rendelet írja elő, hogy milyen követelmények
betartása esetén jelölhető a mezőgazdasági
termék és az élelmiszer „bio” vagy „ökológiai”-ként. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók és
a termelők között kizárt a félreértés. Bűncselekményt követnek el mindazok, akik a
jelölést nem az előírásoknak megfelelően és
ellenőrzési rendszerben előállított termékre
alkalmazzák. A „bio” („biológiai”) megjelölés
a legismertebb Magyarországon, bár a hazai
jogszabályok az „ökológiai” szó használatát
írják elő. Az EU országaiban saját nyelvükön
ugyancsak ezeket a kifejezéseket és rövidítéseiket (öko, bio, eko, stb.) alkalmazzák az
„organic” mellett, melynek magyarosított
jövevény szava, az „organikus” használata is
egyre elterjedtebbé válik hazánkban.
Konvencionálisnak azokat a mezőgazdasági termékeket nevezzük, amelyeket nem
ökológiai módon előállítottak elő.

Tévedések, félreértések
és megtévesztések
A reform-, natúrélelmiszereket gyakran
azonosítják a biotermékekkel, pedig ezek
az elnevezések egészen mást takarnak.
Hogy mit tekintünk reformélelmiszernek,
az részben annak a kérdése, hogy mit
tartanak éppen abban az időben egészségesnek és az előző kordivathoz képest
reformnak. A natúrtermékek kevésbé
feldolgozott, adalékanyagtól többnyire
mentes élelmiszerek.
Fontos tudni, hogy állati termékek is
lehetnek ökológiai előállításúak, akár egy
füstölt szalonna is.
Zöldségre, gyümölcsre használják még
a „vegyszermentes” és a „műtrágya nélkül termesztve” megjelölést, ami megtévesztheti a vásárlót.
Ezek a termékek azonban nem estek
át többszörös ellenőrzésen. Lehet, hogy
csak a vásárló jóhiszeműségét igyekszik
kihasználni egy élelmesebb termelő
vagy kereskedő, hogy többletbevételre
tegyen szert.
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Ha bioélelmiszert vásárol, kérjük, figyeljen az alábbiakra:
1. Ömlesztett termékek estén a
hologrammal védett tanúsítványt
érdemes elkérni attól, aki öko (bio)
mezőgazdasági terméket, élelmiszert kínál, ha nincs tanúsítvány
vagy nem szerepel rajta a kínált
termék, akkor az nem bio.
2. Előre csomagolt terméknél,
ha a címkén nincs utalás az ellenőrzöttségre és az ökológiai gazdálkodásra, nincs rajta az EU bio logó
(levél csillagokkal) és a hatóságtól
kapott kód, Magyarországon pl a HUÖKO-01, akkor a termék biztosan nem bio.
Az óvatos biotermék vásárló nem csak
magát, hanem a becsületes biogazdát is
védi.
Bővebben olvashat a témáról Biotermékek minősítő tanúsítvány című elektronikus kiadványunkban:
www.biokultura.org/hu/onlinekiadvanyok.

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

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (82. 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 az elektromágneses mezők hatása 4.
Kiszolgáltatva...
„Az úton járok,
s csak attól félek,
letérek.”
Lao Ce: Tao Te King

MRI készülék

(Készítette: KasugaHuang, CC BY-SA 3.0,)
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Kedves Olvasó!
Az előző cikkek alapján betekintést
nyerhettünk az elektromágneses hullámok egyik formájának, a transzverzális
hullámoknak a tulajdonságaiba, és megismerhettük az egészségre gyakorolt
hatásukat. Az öregek bölcs mondásáig
jutottunk el, „amennyi a fény, annyi az
árnyék!” Jelen esetben értsd: amennyi a
haszna, annyi a kára! Az „annyi” kifejezésen lehet vitatkozni, mert formális értelme egyenlőséget jelent, és haszonelvűséget takar. Jelenlegi világunk technikai
fejlettsége elképzelhetetlen az elektromágneses mezők alkalmazása nélkül,
de tisztában kell lennünk azzal, hogy az
elektromágneses tér veszélyeket rejt, jelent, vagy jelenthet az élet minden formája számára.
A bennünket körülvevő világról - legyen az közeli vagy távoli -, az elektromágneses mezők segítségével kapunk
információt és általuk rakjuk össze tudásunkat vagy elképzelésünket. De gondoljunk csak bele: az elektromágneses mezők csak egy kis szegmensét használjuk
(mint például a fény), és az így nyert információból az egész mindenségre vonunk
le következtetéseket. Vajon az így kapott

képek, elképzelések, elméletek valósak?
Ezen érdemes elgondolkodni!
Ha tovább boncolgatjuk ezt a kérdést,
akkor azzal találjuk szembe magunkat,
hogyha két azonos frekvenciájú és amplitúdójú, de ellentétes fázisú transzverzális elektromágneses jelet összeadunk,
akkor azok kioltják egymást! Ez ugyancsak egyszerű, könnyen felfogható és
könnyen igazolható jelenség! Egyetlen
baj van vele, hogy nem igaz! Ebben a

A transzverzális, vagy keresztirányú jel a húros hangszerek
húrjának megpendítésével keletkezik.
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kérdésben Tesla úgy érvelt, hogy: Az
energiamegmaradás törvénye alapján
energia nem veszhet el. Egyik hullámnak is van energiája, és az ellentétes fázisúnak is. Ebből következik, hogy ha összeadjuk ezeket, nem olthatják ki egymást,
nem tűnhetnek el, mert az energiájuk
nem semmisülhet meg!
De ha ez így van, akkor mi történik
valójában? Hisz az összerakott kísérlet
során, az „összeadóra” kapcsolt egyik jel
hatására, az összeadó kimenetére kapcsolt műszer kijelzi az átjutó jelet. Majd
ezt a bementet szabadon hagyva az ellentétes fázisú jelet a másik bemenetre
kapcsolva, az is kitéríti a kimenetre kapcsolt műszert. Ha pedig mind a két jelet
egyszerre kapcsoljuk a bemenetre, a kimeneten levő műszer nullát mutat! Ezt
az emberek elég bizonyítéknak találták
ahhoz, hogy megállapítsák: na tessék, itt
van, kioltották egymást! Tesla viszont azt
mondta: itt történt egy átalakulás, hisz az
energia nem veszhet el. S az a jel, ami az
energiával tovább megy, olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy a transzverzális (Hertz-féle, vektor jel) jelek mérésére
tervezett műszer nem tudja kimutatni és
mérni! Ezt a típusú jelet, skalár vagy longitudinális hullámnak nevezték el. Az erre
a célra kialakított műszerrel ezek a jelek
természetesen mérhetőek! S ez az elektromágneses mező világunk más rejtett
tulajdonságait fedi vagy fedheti fel.
A kétfajta elektromágneses jelet legplasztikusabban a zeneszerszámokban
keletkező hangrezgések formájával tudjuk érzékeltetni, megmutatni. A transzverzális, vagy keresztirányú jel a húros
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C.G. Jung úgy vélte, az emberiség minden információját a kollektív
tudattalanban kell keresni.
hangszerek húrjának megpendítésével keletkezik. A longitudinális jel pedig
a fúvós hangszerekben a levegő oszlop
sűrűsödésével és ritkulásával jellemezhető. Ez bizony ennyire egyszerű! S bár lehet,
hogy a két hangszer azonos frekvencián
rezeg, mégis egy pillantás alatt el tudjuk
dönteni, hogy a hang húros, vagy fúvós
hangszerből jön-e. Itt és most nem foglalkozunk a két típusú jel keltette hangcsodákkal, csak általánosságban néhány ös�szehasonlító megállapítást teszünk azért,
hogy a skalár hullámokkal jobban meg
tudjunk barátkozni.
Mind a két hullám modulálható. Ez
azt jelenti, hogy egy nagyobb frekvenciájú „vivő”-re egy alacsonyabb frekvenciájú jelet tudunk ráültetni, eljuttatni a
célba, majd leválasztani. Ezt az eljárást
modulációnak és demodulációnak nevezzük. A két „vivő” jel, a transzverzális és
a longitudinális, azonban alapvetően más
tulajdonságokkal rendelkezik. A transzverzális jel leárnyékolható, tehát bizonyos
anyagokon nem tud áthaladni, a haladása
során veszít energiájából, s a végén már a
modulált jel nem is nyerhető vissza!
A skalár jel viszont nem árnyékolható
le, és nem veszít energiájából a haladás
során! Ez azzal magyarázható, hogy amíg

a transzverzális hullám a vezetéken végig
fut, vagy kisugárzódik, addig a skalár hullám inkább kitölti a teret.
Kitölti a „tömör” anyagokat is. Alap-

vetően így képes áthaladni minden anyagon, hogy „kitöltötte” a teret! Ez következik be,akkor is, ha az emberre hat. Kitölti a
testet, és mivel önmaga – mármint a skalár hullám – képes regenerálni magát,
ezért a megfelelő skaláris frekvenciákkal
széleskörű gyógyításokat lehet elérni.
Mit jelent ez? Örökkön örökké létezik!
Mit is írnak az Akasha-krónikákról? Azt,
hogy ott minden fel van jegyezve egy
emberről. Nem csak tettei, de a szándékai
is! Amennyiben a gondolat (mint a szándék kifejezője) modulálni tudja a skalár
hullámot, - amit pl. a Föld magmája, mint
egy generátor állandóan termel - akkor
ez lehet a fizikai magyarázata az Akashakrónikák működésének! Íme, itt van egy
újabb különleges jelenség, ami arra hívja
fel figyelmünket, hogy világunk egészen
más, mint ahogy azt jelenleg ismerjük,
vagy ahogy tanítják nekünk. (Az Akasha
krónikát kollektív tudattalannak nevezi a
pszichológia. A fogalmat C.G. Jung vezette
be, aki – egyetértve a keleti filozófiák ezoterikus gondolkodásával – úgy vélte, az
emberiség minden információját a kollektív
tudattalanban kell keresni.- szerk.)
Mint, ahogy nagy viták folynak az idő
fogalmával kapcsolatban is. Vannak, akik
azt vallják, hogy filozófiai értelemben idő
nincs is. Mert amit mi időnek élünk meg,
az csak a „pityegő fenének” a kattogása,
ami persze rendkívül praktikus dolog a

Vannak, akik azt vallják, hogy filozófiai értelemben idő nincs is.
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A skaláris hullámok térbeli modellje
hétköznapi életben. De lehet, hogy az idő
nem három részre, azaz múltra, jelenre és
jövőre osztható fel, hanem csak kettőre,
múltra és jövőre, és ahol e kettő érintkezik, a szappanbuborék vékonyságú jelenben válik a jövő múlttá!
Most megkérdezheti a Kedves Olvasó,
mire jó ez az eszmefuttatás? Arra, hogy
jobban megértse az ember, hogy olyan
jelenségek, fizikai törvények, erők és energiák léteznek, amiről nem tudunk, vagy
nem eleget tudunk, és alapvetően befolyásolják vagy befolyásolhatják életünket.
A teret mindenütt longitudinális EM hullám tölti be, ami tiszta energia. A kicsatolás megoldásával szükségtelenné válna
az olajért való harc, korlátozás nélkül állna
rendelkezésünkre energia. Ugyanakkor,
ez elképzelhetetlen erejű, pusztító energiájú fegyverek előállítására is alkalmas.
Orvosi célra alkalmazva, a ma még gyógyíthatatlannak tartott betegségek is

gyógyíthatóvá válnak. De a megfelelően
kifejlesztett eszköz a tömegek tudatának
befolyásolására is alkalmas lehet.
S a védekezés nem olyan egyszerű,
mint a hatalom alóli kibúvás, ahogyan a
Bibliában írva vagyon. Máté 5-41: „Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít,
menj el vele kettőre.” Ugyanis, a skalár
hullámokkal tudtunkon kívül, nagyon
komoly, mondhatnám súlyos hatásokat
lehet kiváltani, mert többek között tudatmódosításra is alkalmasak! Most már csak
az a kérdés, hogy kiknek a kezébe kerül
az eszköz? Mert a skalár hullámok eszközparkjának kifejlesztése és alkalmazása
áldás lehet a Földlakók számára, ugyanakkor képes a bolygó elpusztítására is. Az
ezzel kapcsolatos fejlesztések mind a két
oldalon folynak.
Az elektromágneses mező elméletének skalár hullámok elméletével való kiterjesztése nem érdeke a fennálló hatal-
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maknak, mert alkalmazása a szabad vagy
„ingyen” energia felhasználásához vezetne, és ezzel gazdasági téren lehetetlen
lenne az emberek irányítása. Annakidején
Teslának is az volt a baja, hogy „ingyen”
energiát akart biztosítani az embereknek,
mérés nélkül, hiszen van belőle elég! A
profitorientált világ ezt azonban megakadályozta! Pedig a hatás a vízi energiához
hasonlítható: a folyók energiában akkor is
gazdagok, ha mi nem használjuk fel azt. A
kormányzatok pedig e terület fejlesztési
eredményeit titokban tartják, ahelyett,
hogy tájékoztatnák a polgáraikat a skalár hullámok alkalmazásának előnyeiről
és veszélyeiről. A fegyverkezési verseny e
titkos területe pedig az eddigieken túlmenően is közvetlen veszélyt jelent az emberiség számára.
Az, hogy skalár hullámok elmélete és
gyakorlata messze esik az átlagpolgár
ismereteitől, még nem ok arra, hogy kizárjuk e tudományterület ismeretéből! A
világon számos kísérletet végeztek a skalár hullámok kicsatolására, és ezekből az
derült ki, hogy az alkalmazásokban nincs
semmi ördöngösség! Egy speciális kialakítású dipólussal az energia kicsatolható.
S mivel nem tartalmaz mozgó alkatrészt,
az eszköz élettartama igen hosszú lehet.
A skalár hullámok alkalmazása olyan berendezések kifejlesztését teszi lehetővé,
melyek képesek lehetnek pl. a gravitáció,
az idő, a tömeg megváltoztatása, űrhajók
hajtására, teleportáció kiváltására, stb.
Egyben lehetővé válik az időnek, mint
energiának a kezelése. Ahogy az anyagba
zárt energiát a nukleáris technológiában
szabadítjuk fel (atomerőmű, atombomba), úgy az időbe zárt energiát a skalár
hullámokkal tudjuk felszabadítani.
A skalár hullámok egészségre gyakorolt hatása – jelenlegi tudásunk szerint
- két frekvencián valósul meg: 8 Hz körüli
Schumann rezgésekben, és 12 Hz-en, ami
az őserdők belsejének rezgése. A hatás,
mint lehetőség, az alábbi:
- Képes beépülni saját DNS-ünkbe,
- Emeli a sejtek energiaszintjét,
- Kiiktatja vagy semlegesíti a szervezet
számára idegen, mesterséges frekvenciákat,
- Növeli a hidrogén atomok kötési energiáját, stabilitást ad,
- Fokozza a sejtfal áteresztő képességét,
(táplálék bejutása, salakanyagok kiürítése),
- Csökkenti a folyadékok felületi feszültségét, ez pedig emésztés segítő,
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giaforma, ami utasíthatja a szervezetet a
teljeskörű regenerálódásra és az öngyógyítási folyamatok megindítására.
Folytathatnánk még a sort, és egyre világosabban kirajzolódnának azok a technikai lehetőségek, melyek a közelmúltban
még a szabadon engedett fantázia területére estek.

Az elektromágneses alkalmazásának számtalan formája van. Képünkön a HAARP, amely hivatalos elnevezése szerint az Egyesült Államok Haditengerészetének ionoszféra-kutató létesítménye
- Az egész szervezet energia szintjét is
emeli,
- Tisztítja a vért, zsírok és fehérék szintjét beállítja,
- Növeli az immunrendszer hatásfokát,
(kb. 150%), (független vizsgálatok alapján)
- Növeli a koncentráció képességet,
(EEG kimutatása)
- Összehangolja a két agyfélteke működését.
Vegyünk még egy lendületet, és nézzük
meg közelebbről a skalár technológiát,
és annak gyakorlati alkalmazását, melyek
az elméleti megfontolások, és milyen
gyakorlati kísérleteket végeztek el. Mint
mindig, ez most sem teljes, csak egy-egy
felvillanásnyi.
Max Planck beszéde a Nobel díj átvételekor – 1918:
„Egész életemben az anyagot kutattam,
de rá kellett jönnöm a hagyományos értelemben vett anyag valójában nem is létezik.
Az anyag egésze kizárólag egy olyan erő
hatására keletkezik és marad fenn, mely az
atom részecskéit rezgésbe hozza, és végül
parányi naprendszerét összetartja. Az univerzumban minden, ami létezik, energia
által jön létre. Azt kell feltételeznünk, hogy
az energia mögött egy tudatos elme léte-

zik, ami a mátrixot megteremti.” A tudat az
anyag egészének ősforrása.
A német kutató Andrija Puharich laboratóriumi körülmények között végzett
vizsgálatai során azt találta, hogy a skaláris-energia, mind az immun-, mind az
endokrin rendszer működését erősítette.
Dr. Glen Rein amerikai biofizikus kutató felfedezte: a skaláris energiával kezelt
limfociták száma (fehér vérsejtek egyik
fajtája) 70%-kal nőtt a nem skaláris-energiával kezelt limfocitákhoz képest. Ezzel
bizonyította, hogy a skaláris-energia képes fokozni az immunreakciókat.
Robert Jacobs a Rochester Egyetem
tanára kutatási eredményei alapján megállapította, hogy a skaláris-energiák mikro
szinten hatnak az élő szervezetre, az immunrendszert erősítik, minek következtében a gyulladások jelentős mértékben
csökkentek. A sebek gyorsabban gyógyulnak. A skaláris energiák az öngyógyító
képességet növelik. Adott frekvenciájú
skaláris mező hatására a vírusok és a baktériumok elpusztulnak.
A fénynél gyorsabban terjednek, hatásuk tértől és időtől független, sokkal
ősibb, egyetemesebb, mint a mágneses
mezők. Energiát közvetít és olyan területet képvisel, melyben az anyag és a tudat
képes interakcióba lépni. Tudatos mezőt
hoz létre. Sejtszinten hat. Különös ener-
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Természetesen a skalár energia esetében, mint a legtöbb új felfedezésnek, a
katonai alkalmazások kutatása adja meg
az alapot, ill. azok polgári alkalmazása
teszi lehetővé egy-egy eszköz elterjedését. Az elektromágneses mező harcászati
eszközökben való alkalmazásának számtalan formája van. A berendezések skálája széles, és mind a tranzverzális, mind
a longitudinális elektromágneses mezők
tulajdonságait felhasználják. Így jutunk
el a lézerek csillagháborús tervekben való
alkalmazásától, a 40 GHz-es jelek tömegeket oszlató tulajdonságától a skalár
hullámokkal működő eszközök katonai
alkalmazásáig. Akit ezek az alkalmazások
mélyebben érdekelnek, az számtalan internetes forrást talál erre vonatkozóan. Itt
azonban a katonai alkalmazásokkal, mint
pl. a HAARP nem foglalkozunk.
Ezzel el is érkeztünk az elektromágneses mezőben való kalandozásunk
végéhez, a mező tulajdonságainak és
eszközparkjának megismeréséhez. Az
elektromos mező alkalmazása és jelenlegi
eszköztára, nagy részben Tesla munkásságához köthető. Ő volt az, aki elsőként
ismerte fel a váltakozó áram alkalmazási
lehetőségeinek fontosságát. Ha a profitorientált világ nem korlátozta volna elképzeléseinek megvalósításában, akkor
ma sokkal békésebb világban élhetnénk!
Barátsággal,
Erdei István

www.magtar.hu

Ajánló
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Bőrápolás

Amit az őszi bőrápolásról tudni érdemes
Az őszi, hűvös napok beköszöntével különös figyelmet
illik fordítani bőrünkre, mely a
természetes kozmetikumok szelíd
ápolását puhasággal, üdeséggel, frissességgel hálálja meg. A
Napvirág manufaktúra termékei
nem csak azért népszerűek, mert
tiszta alapanyagokkal dolgoznak, hanem mert többek közt, a
környezetkímélő csomagolásra is
odafigyelnek.

Segítség, kiszáradtam
Az esti tisztálkodás során a legtöbben
döbbenten vesszük tudomásul, mennyire
kiszáradt, repedezett testünkön a bőr, arcunk húzódik, ahogy lemossuk a sminket;
hiába, bőrünk hidratálás után kiált! Ám az
őszi bőrápolás nagyban eltér a nyáron,
melegebb időben megszokottól. Többszöri ápolásra és zsírosabb, természetes,
prémium minőségű, hidegen sajtolt növényi olajokban gazdagabb összetevőjű
kozmetikumokra van szüksége. Fontos
tudnunk egyrészről, hogy legnagyobb
szervünkben, a bőrünkben egy bizonyos
területen sokkal több a hideget érző receptorunk, mint a meleget felfogóak, így
gyakorlatilag jóval előbb jelzi bőrünk számunkra azt, hogy hideg van. Másrészről
a bőrben található faggyúmirigyek hivatottak a felső hámréteg zsírozását ellátni,
azonban ezeknek a mirigyeknek az aktivitása egyenes arányban csökken a hőmérséklet esésével. Ez azt jelenti, hogy 8
fok alatt akár le is állhat a faggyúmirigyek
működése, így bőrünk még jobban ki van
téve a szeles, csípős, hideg időjárásnak,
hiszen a védő zsírréteg hiányában elkezd
párologni a víz a bőrből, és az lassan elveszti az hidratáltságát, rugalmasságát,
és kiszárad, kirepedezik. A bőr, mint első
védelmi vonal tehát a hideg időben nehezebben tudja ellátni elsődleges feladatát,
testünk védelmét.

Két-frontos támadás
Azért, hogy bőrünk visszanyerhesse
hidratáltságát, kétfelől is akcióba kell
lendülnünk. Először is kellő mennyiségű,
tiszta vizet kell a szervezetünkbe juttatnunk, azaz kb. másfél, két liter minőségi
vizet fogyasszunk el naponta, másrészről
pedig kívülről kell pótolnunk a bőrünket
pajzsként védelmező külső lipid réteget,
melyre a természetes kozmetikumok, így
a Napvirág szappanok, és testápolók,
láb- illetve kézkrémek kiváltképpen alkalmasak.

Natúr, kontra hagyományos
A hagyományos kozmetikumok sajnos
általában hőkezelt olajokat tartalmaznak,
melyek hiába növényiek, mégis holt anyagok, ugyanis a hő következtében, - bár
kevésbé avasodnak, így eltarthatóságuk
nagyban nő -, mégis az arra érzékeny vitaminok, bioflavonidok lebomlanak, tönkremennek, nem tudnak beépülni bőrünk
sejtjeibe.
A minőségi, természetes kozmetikumok,
mint a Napvirág manufaktúra termékei,
ezzel szemben élő és tiszta forrásból származó hatóanyagokat tartalmaznak, hiszen
elkészítésük során nagy figyelmet fordítanak arra, hogy ne érje az összetevőket
nagy hőhatás, így a kíméletes eljárás során
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megmaradnak az olajok, növényi vajak
fontos beltartalmi, élő értékei, melyek képesek beépülni a bőr mélyebb rétegeibe,
belülről táplálva azt.

Shea vajat a testre
A Napvirág manufaktúra natúrkozmetikumai közül az őszi testápolásban kiemelt
szerepe van az organikus shea vajjal
gazdagított testápoló, kéz- és lábápoló
krémeknek, melyek használata egyszerű,
természetes összetevőinél fogva pedig
valóban táplálják a bőrt. A tiszta, organikus gazdálkodásból, a közép-afrikai Ghánából származó shea vaj ugyanis a Karité
fa diójából, tradicionális eszközökkel,
kézzel kinyert, jellegzetes illatú vaj, mely
nagyon gazdag telített és telítetlen zsírsavakban, A, E és F vitaminban, melyek regenerálják a bőrt. A shea vaj mélyen hidratálja a bőrt, magas zsírsav tartalmánál
fogva pedig támogatja, hogy megőrizze
nedvességtartalmát.

Így használjuk
Az organikus shea vajat, illetve az azt
tartalmazó testápoló krémeket, magas
vajtartalmuk miatt az esti tisztálkodás
után érdemes leginkább használni, mégpedig úgy, hogy a fürdés, mosakodás, tusolás után nem töröljük teljesen szárazra

Bőrápolás
a bőrünk, hanem dörzsölés nélkül csak
felitatjuk róla a vízcseppeket, majd a még
nedves bőrre kenjük rá a testápoló krémet. Gyengéden masszírozzuk a bőrbe.
Pár perc alatt beszívódik, puhává varázsolva testünket.
A Napvirág manufaktúra shea vajas testápoló termékei, azonban nem csak azért
különlegesek, mert tiszta shea vajat tartalmaznak, hanem emellett még diszkréten finom illatúak is. Az egyik legnagyobb
kedvenc a bio levendula (Lavandula
angustifolia) illóolajat tartalmazó shea
vaj, mely regenerálja és energetizálja a
bőrt, miközben fáradt érzékeink hullámait is kisimítja. A valódi bio levendula
illóolaj nagy számban tartalmaz nyugtató észtereket, melyek kiegyensúlyozó,
nyugtató, szorongást csökkentő hatással
is bírnak, így az esti testápoláshoz kiváltképpen ideálisak.

A csomagolás is fontos
Végül, de közel sem utolsó sorban érdemes tudni, hogy a Napvirág manufaktúra
termékei környezettudatos csomagolásban kerülnek forgalomba, mely azt jelenti,
hogy a csomagolásként felhasznált anya-

gok a természetben lebomlanak, az üvegek pedig újrahasznosíthatóak, így nem
károsítják környezetünket. A Napvirág manufaktúra szerint ugyanis a natúr életmód
egyik legfontosabb alappillére a környezetünk védelme, a környezettudatosság,
mégpedig az élet minden területén.
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Bővebb információt a Napvirág Manufaktúra készítményeiről honlapunkon talál.
Látogasson el környezetkímélő, csomagolásmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Fűben-fában

Leggyakoribb tévhitek a ginsengről
Sokan úgy gondolják, hogy ha elkezdnek ginsenget szedni, akkor
teljesen kiválthatják vele a kávé és
az energiaitalok fogyasztását. Nem
ez az egyetlen tévhit, mely a köztudatban él a ginsengről és a ginseng
termékekről.

Ha elkezdünk ginsenget szedni,
akkor többé már nem szükséges
kávét inni - gondolják sokan tévesen.
A jó minőségű ginseng termékek javítják az agy vérellátását, védik az agy
neurotranszmittereit, ezáltal az agy jobban
és gyorsabban működik. Ez nem tévesztendő össze azzal a hatással, amit például a kávéval érhetünk el, azaz hirtelen és gyors élénkítő hatás, mely mindössze pár óráig tart.
A ginseng kivonat folyamatos fogyasztása
mellett egész nap jobban vág az agyunk, hamarabb eszünkbe jutnak a dolgok és energikusabb, fittebbek és vidámabbak leszünk. Az
alvást értelemszerűen a ginseng sem tudja
pótolni, viszont egy kialvatlan éjszaka után
sokat tud segíteni a jobb agyi működésben.

Ginseng kapszula vagy ginseng
ampulla - csak ilyen formában
lehet fogyasztani - ez is egy gyakori tévhit.
A legtöbb ginseng étrend-kiegészítő kapszula vagy ampulla formájában kapható a
boltokban, ám azt még kevesen tudják, hogy
ha prémium minőséget szeretnénk fogyasztani, akkor a 100%-os, sűrű, tömény kivonatot kell választani.

Hogyan készül
a 100%-os kivonat?

1 kg ginseng kivonathoz 7 kg ginseng
gyökérre van szükség. Azaz 1 gramm kivonat
(mely a javasolt napi adag) 7 gramm porított
változatnak felel meg. A porított változat
található a ginseng kapszulákban, abból
is általában csak néhány száz milligramm
kapszulánként, mely nem a hatóanyagot
mutatja, hanem hogy hány milligramm
porból készült. Tehát a sűrű, 100% Prémium

Koreai Ginseng kivonatok nagyságrendekkel koncentráltabbak és több hatóanyagot
tartalmaznak. Valamint még egy fontos
megjegyzés: a prémium minőségű kivonat
6 éves ginseng gyökérből készül, amelyet ha
nem talál meg egy termék leírásában, akkor
valószínűleg 1-2 éves gyökérből készül, mely
kevesebb hatóanyagot tartalmaz.

Ha elkezdek ginsenget szedni, jobban fog működni az agyam, ezért
esténként nem fogok tudni tőle
aludni - ez sem igaz.
Éppen az ellenkezője igaz vagyis a ginseng
jótékonyan hat az alvásra, amennyiben mértékkel, a javasolt napi adagolás szerint, nappal fogyasztják. Számos ginseng fogyasztó
visszajelzése szerint akár már 1-2 hét után
jobban és mélyebben aludtak, másnap kipihentebben ébredtek.

Ha fáradtabb vagyok, vagy alig
aludtam éjszaka, akkor többet
beveszek a ginsengből és már jól
is leszek - ez egy óriási tévhit!
A ginseng gyökérből készült termékek
nem hirtelen, hanem akár néhány nap (hos�szabb ideje húzódó tünet pl.: potencia zavar
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esetén akár hetek) alatt fejtik ki hatásukat,
így nem vezet célra ha egyszerre többet fogyasztunk belőle. A Prémium Koreai Ginseng
kivonatban nagyon nagy koncentrációban
található hatóanyag miatt óvatosan kell vele
bánni és az előírt mennyiséget nem szabad
túllépni.

A ginseng jótékonyan hat a
vérnyomásra, ezért egyből abbahagyhatom a vérnyomás
csökkentő gyógyszereket, amint
elkezdtem szedni a ginseng kivonatot - ez sem igaz!
A ginseng természetes vérnyomás növelő
és csökkentő is egyben, mivel általánosan a
vérkeringésre hat. Minden esetben azt javasoljuk, hogy a termék fogyasztásáról egyeztessen a kezelőorvosával.

Aknázza ki a ginseng erejét 50 vagy 100
napra elegendő ginseng kivonattal!
Rendelés és webshop:
www.koreaiginseng.hu
E-mail: hello@koreaiginseng.hu
Tel.: +36 70 33 888 75
+36 70 339 24 13

Életmód

Az erjesztett ételek emésztésünk legjobb barátai
Ma már a legtöbb ember számára
fontos, hogy a betegségeket megelőzze, és mindent megtegyen önmaga, és családja egészsége érdekében. Az sem ismeretlen senki
számára, hogy az üzletekben kapható termékek zöménél mesterséges anyagokat is alkalmaznak az
állag javítása, a színek, illatok, ízek
kiemelése, a termékek tartósítása
érdekében. Ezek az anyagok akár
károsak is lehetnek szervezetünk
számára, emiatt sokan igyekeznek
otthon, saját maguk elkészíteni az
ételeiket, italaikat.
Vannak, akik például friss házi tejből különféle tejtermékeket készítenek otthon, többkevesebb sikerrel. Mivel ezek a tejtermékek,
mint például a tejföl, a túró, a kefír, a joghurt
csak különleges körülmények között és speciális baktériumok alkalmazásával készíthetők el, ezek előállítása házilag, megfelelő
eszköz és baktérium kultúrák nélkül nem,
vagy csak meglehetősen körülményesen kivitelezhető.
Közismert tény a fermentált zöldségek,
gyümölcsök egészségre gyakorolt pozitív
hatása, amelynek lényege a bélflóra táptalajának növelése étkezéssel bevitt prebiotikumok, illetve a hasznos baktériumok
számának növelése pro-biotikumok által.
Azok pedig, akik betegség, vagy ételallergia miatt nem tudnak, vagy speciális étrendjük folytán nem akarnak tejet inni, gyakran
nem csak a tejről kénytelenek lemondani,
hanem a tejfölről, joghurtról, kefirről is. Az
üzletekben vagy csak nagyon drágán, vagy
egyáltalán nem elérhetők ezek a tejmentes
készítmények, amelyek viszont megfelelő
körülmények nélkül otthon nem állíthatók
elő. Sokan vannak olyanok is, akik számára a
tej önmagában nem okoz problémát, annál
inkább fontos viszont a tej, és az abból készült ételek, italok minősége.

Mi is az a fermentálás?

A fermentáció (erjesztés) egy olyan kémiai folyamat, amelyben valamilyen szerves
anyagot enzimhatásnak kitéve lebontunk. Ez

történhet baktériumok, penészek vagy élesztőgombák segítségével. Erjedéssel állíthatunk elő például
tejfölt, kefirt, joghurtot, savanyúságot, alkoholos italokat, de így készül a szójaszósz, a mustár és még sok
más, közismert ételünk is. A
fermentáció során keletkezett végtermék tehát ehető,
sőt, kimondottan tápláló,
és rendkívül egészséges is, hiszen
jótékony hatással van a bélműködésre, a
tápanyagok felszívódására. Megkönnyíti az
emésztést, hiszen már részben lebontva kerülnek a táplálékok a szervezetbe, amelyek a
legtöbb esetben pre-, és probiotikumokat is
tartalmaznak.
És hogy mire van ehhez szükség egy háztartásban? Egy nagyon egyszerűen, hangtalanul, problémamentesen működtethető,
többfunkciós készülékre, a hűtővel ellátott
fermentáló gépre, amelyben egy-egy alkalommal akár 1,2 liter erjesztett étel, ital is elkészíthető. Ezzel a készülékkel otthon, rendkívül egyszerűen és költségkímélő módon
előállíthatja bárki ezeket a finomságokat,
amelyekkel megerősítheti önmaga és szerettei egészségét.
A hűtővel ellátott multifunkciós fermentáló készülék alkalmas - akár tej alapú, akár
tejmentes joghurt, tejföl, kefir fermentálására, valamint erjesztett italok (szójaszósz,
rizsbor), erjesztett zöldségek (savanyú uborka, káposzta, retek, kimchi) és gyümölcsök
elkészítésére.
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Az automatikus programok beállítják az
optimális fermentációs hőmérsékletet és
időt a megfelelő baktérium kultúrák vagy
élesztő gombák számára. Előre beprogramozható a hűtés funkció is, amely a program végeztével bekapcsol, megelőzve ezzel
a túlfermentálást, az étel, ital megromlását.
Eredményül pedig egy jól lehűtött, egészséges ételt kapunk, amit akár azonnal fogyaszthatunk is.
A téma iránt érdeklődőknek figyelmébe ajánljuk
a Facebookon elérhető,„Vegital, ahogy mi szeretjük” zárt csoportot. Ez a népszerű csoport a növényi
italkészítés jó hangulatú, baráti hangvételű, aktív
klubja, amely nagy segítség a kezdeteknél és komoly
támogatást nyújt a folytatásban.

Weboldal: www.vegital.hu
Facebook: www.fb.com/vegital.tejmentesital
Telefonszám: + 36 70 777 9220

Ajánló
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Életmód

Beszéljünk róla! Az aranyér-gyulladás népbetegség
Nem szívesen fordulunk vele orvoshoz, mert nagyon intim betegségről van szó, pedig az emberek egyharmadát
érinti kisebb vagy nagyobb mértékben az aranyér gyulladás. Az 50 éves korosztályból pedig minden második ember elmondhatja, hogy voltak már ilyen panaszai.

Termékajánló:
Aranyér problémákra,
regenerációra:

Maga a betegség a köztudatban csak
egyszerűen aranyérként él, pedig mindenkinek van aranyere, melyek a végbélnyílás körül elhelyezkedő vénafonatok, vagy
orvosi néven haemorrhoidák. Feladatuk,
hogy biztonságban lezárják a végbélnyílást. A köznyelvben aranyérnek nevezett állapot, orvosi nevén nodus haemorrhoidalis.
Az aranyér gyulladás a végbélnyílás
nyálkahártyája alatt elhelyezkedő vénás
fonatból alakul ki. Az aranyeres csomók a
végbél és a végbélnyílás falában keletkező
vénatágulatok, melyek begyulladhatnak,
vérezhetnek, megnagyobbodhatnak, néha
kifordulnak vagy véralvadék képződhet
bennük, és ilyenkor fájdalmassá válnak. Hasonló a helyzet, mint a lábszárban keletkező visszértágulatnál. Attól függően, hogy a
végbél záróizmától merre helyezkednek el,
külső vagy belső aranyérről beszélhetünk.
A leggyakoribb tünetek: viszketés, égő
érzés, fájdalom, gyulladás, duzzanat, vérzés, váladékozás. Ha a széklet vagy a WCpapír véres, feltétlenül ajánlott az orvos felkeresése, mert a vérzést nemcsak aranyér,
hanem más betegség is kiválthatja. Ha más
tünet nélkül csak viszketés van, azt nagyon
ritkán okozza aranyeres csomó.
A leggyakoribb közvetlen kiváltó ok
talán a székelés közbeni erőlködés, ami
székrekedés esetén nyilván gyakrabban
fordul elő, közvetetten tehát jelentős sze-

repe van a helytelen, rostszegény táplálkozásnak. Nőknél a várandósság alatt a
kismedencei vénákra nehezedő nyomás,
a vértérfogat növekedése, a progeszteron
értágító hatása, illetve szintén az erőlködés miatt gyakrabban okoz panaszokat. A
szülés után ezek az aranyerek rendszerint
visszahúzódnak. Bizonyos májbetegségek
is kiválthatják. Nagy haspréssel járó foglalkozások, sport, illetve a genetikai tényezők is szerepet játszanak. Megjelenésének
kedvez az ülő életmód és a mozgáshiány,
az elhízás. Az aranyeres panaszok fokozódását az erős, fűszeres ételek és az alkohol
is kiválthatják.
Az aranyeres csomók mögött az átlagosnál gyakrabban helyezkedik el végbéldaganat! Az aranyeres csomók kiújulását
okozhatják az erős, fűszeres ételek és az
alkohol. A begyulladt aranyér fájdalmas
kemény dudorrá, tapinthatóvá válik a végbélnyíláson kívül. A fájdalom székeléskor
fokozódik, de azt követően sem szűnik
meg teljesen, kellemetlen, feszítő, szúró
fájdalom maradhat vissza, az üléskor is
gondot okozva. A kívülre került csomó felszíne sebesre dörzsölődhet, váladékozhat.
Általánosságban elmondható, hogy a külső aranyér fájdalmat, gyulladást okoz, míg
a belső aranyér-betegség fájdalmatlan, de
olykor drámai méretű vérzést okoz.
A hosszan tartó, elhanyagolt aranyér a
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Balcann Tölgykéreg Gél kolloid
ezüsttel, D-pantenollal, allantoinnal és
heszperidinnel.
Nem tartalmaz semmiféle szintetikus anyagot. Könnyen szétkenhető,
maradéktalanul felszívódik, így a bőrfelületen nem hagy nyomot.

Hatóanyagai:

• kendermagolaj és kendermag-kivonat
• Szúrós csodabogyó
• Guajazulen
• Nagylevelű csodamogyoró
• Teafaolaj
• Aloe vera

Ha problémája van, forduljon hozzánk bizalommal, vagy kérdezze
orvosszakértőnket:

www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803
nedvezés és a széklettel való szennyeződés miatt a végbélnyílás ekcémájához,
hegesedéshez, fekélyhez, a végbél beszűküléséhez vezethet.

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 135. rész

H

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

Hartmann-háló
A Hartmann-háló a természetes
földsugárzások egyik fajtája,
amelyet egészségkárosító sugárzásként írhatunk le. A Hartmannháló gömbszerűen sugárzik
kifelé a földből, de a felszínre
érve sávokra bomlik. Észak-Dél
és Kelet-Nyugat irányú sávokról
beszélhetünk, melyek hasonlóan
helyezkednek el, mint a földrajzi
vonalak, csak sokkal-sokkal sűrűbben. A sávok intenzitása a szélüknél a leggyengébb, középen,
egy 25-30 cm szélességben pedig
a legerősebb. Két sáv távolsága
átlagosan 2-2, 5 m.
A földsugárzásokat a radiesztézia vizsgálja. A radiesztézia olyan emberre és a
természetre ható sugárzásokat vizsgál,
melyek fizikai műszerekkel nem kimutathatóak, vagy a szintjüket a műszerek
nem mérik károsnak. Bár két magyar
ember nevéhez fűződik a felfedezésük:
Csalány Ferenc gépészmérnökéhez és dr.
Hernádi Mihály orvoséhoz, akik egymástól függetlenül bukkantak rájuk, mégis
egy harmadik emberről, Ernst Hartmann
geobiológusról nevezték el őket, aki több,
mint tíz évvel később írta le a jelenséget.
A Hartmann-hálók számos hatásra
deformálódnak. Az erdőkben például
a kereszteződések a fák középpontjába
húzódnak. A csomópontok általában a
talajból kiálló, vastag, magas tárgyakhoz
„vonzódnak ”, de kisebb, oszlopszerű tárgyakhoz is, mint amilyen a forgószék rúdja. (Ez utóbbi a medencetájékon okozhat

Váradi Tibor

problémákat az embernek.) Lakásban a
Hartmann-háló a falakkal párhuzamosan
halad. A plafon befolyásolja a vízszintes
részét: minél alacsonyabb a plafon, annál
lejjebb tolja azt. A magasabb páratartalom erősíti a hatását. Van egy 24 órás
ritmusa: délben leggyengébb a hatása,
éjfélkor pedig a legerősebb. Frontátvonulásoknál a földre nézve függőleges sávok
eldőlnek, így egy emberen, ha nem is áll
sávban, mégis több sáv is áthaladhat. Sok
ember számára ez megterhelő, és ez az
egyik ok, amely a frontérzékenység mögött áll.
Az ősi bölcsesség ismerte a földsugárzásokat és hatásaikat, ezt régi szokásokból is
ismerhetjük. Egy új ház elkészültekor például beengedték oda a macskát, és ahová
feküdt, oda nem raktak ágyat. A macskák
ősei ugyanis odúlakók voltak, a fák pedig
a Hartmann-háló kereszteződéseit magukhoz vonzzák, így a macskák nemcsak
bírják, de kedvelik is ezeket a hatásokat,
töltődni tudnak belőle.
A sávokban és a csomópontokban való
huzamosabb tartózkodás különböző betegségeket generálhat. A leggyakrabban
ez alvás közben történik meg, hiszen az
ágyban töltünk minden nap hosszú időt
ugyanazon a helyen tartózkodva. A má-
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sodik legfontosabb helyszín a munkahely,
ha az térben állandó helyre korlátozódik.
A lenti táblázat egy megfigyelések alapján összeállított, rövid tünettár, amely azt
tartalmazza, mely esetekben érdemes a
Hartmann-háló hatására gyanakodni.
A Hartmann-háló gyakran okoz gyulladásokat és idegrendszeri problémákat.
Ezeken kívül gyanúra adnak okot: alvási
nehézségek, kimerültség az alvás ellenére; ha egy tünet több személynél is megjelenik; nem szívesen tartózkodik valaki
a lakásban, vagy azon belül egy helyen,
annak ellenére, hogy szereti azt; a fájdalom, a probléma a test egy sávjában mutatkozik.
A földsugárzások között vannak úgynevezett intelligens földsugárzások, melyek jellemzője, hogy befolyásolhatóak,
és ezek közé tartozik a Hartmann-háló is.
Ez azt jelenti, hogy különböző eszközökkel megszüntethető, vagyis ki lehet tolni
az adott területről. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a védelmi eszközök csak
ideig-óráig működnek, tartós változást
az életmód, életvitel változtatásával érhetünk el (erről később szót ejtünk). Az első
számú védelem a semleges területek kijelölése a lakásban annak érdekében, hogy

Öngyógyítás abc-je
oda helyezzük az ágyakat. Bármilyen más
módszer akkor jöhet szóba, ha ez nem lehetséges, de akkor sem minden esetben
opció.
Vannak passzív és aktív védelmek. A
passzív védelem visszaveri, szétszórja
vagy elnyeli a negatív sugárzást egy ideig:
ilyen például a lefelé fordított tükör elhelyezése a sávban, vagy gesztenyét tenni
az ágyba vagy a zsebünkbe és rendszeresen cserélni. Aktív módszerek: különböző
kristályok pontos geometriai formában
történő elhelyezése, ősi szakrális szimbólumok természetes anyagra festve és az
ágy alá helyezve. A jól elhelyezett, megfelelő védelem sem hat örökké, néha csak
néhány órán vagy napon át, sőt hosszú
távon negatív hatású is lehet.
Az orgonazene, a harangozás, a közös ima, a meditáció, a szent énekek, a
mantrázás, a hittel teli prédikáció kitolja
a térből a Hartmann sugárzást, akár 8090%-ban. 50-60%-ban a klasszikus zenei
felvételek és a magyar népzene is ilyen
hatású, szemben a durva hangzású zenékkel, melyek 200-300%-ban felerősítik
a sugárzást.
A Hartmann-háló nagyon érzékenyen
reagál a testi-lelki változásokra. Az em-

bert fájdalmak és betegségek generálása
révén figyelmezteti, hogy valamely életterületen eljött az idő a változtatásra. Az
intelligenciája abban is megmutatkozik,
hogy ha egy lakótömböt vizsgálunk, akkor emeletenként máshol fut át a lakásokban, az ott élő emberek állapotától
függően.
Ha egy lelki területen az ember letért
az útjáról, az ahhoz a területhez tartozó
szerv, szervrendszer energiája legyengül.
Ekkor a Hartmann-sugárzás, akár sáv, akár
csomópont a meggyengült részre húzódik és problémákat generál. Tehát előfordulhat, hogy még ha az ágyak ugyanott
is helyezkednek el a különböző emeleteken, az egyik szinten a vesetájékon húzódik át a sáv, mert az illetőnek párkapcsolati gondja van, a következő emeleten
mondjuk a térdnél, mert az ott lakónak
az alázat területével kapcsolatos problémája van, a harmadik emeleten kikerüli a
fekhelyet, mert ott egy kiegyensúlyozott
lelkületű ember alszik. Emiatt az ágy áthelyezése sem nyújt kellő védelmet, ha
nem kezdődik el vele párhuzamosan a
testi-lelki problémák kezelése. Ha az ember nem változtat semmin, csak az ágyát
helyezi arrébb, akkor „utánamehet” a
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Hartmann-sugárzás, akár pár nap múlva.
A megfigyelések szerint manapság sokkal
gyorsabban követi a Hartmann-sugárzás
az embert, mint régebben. Ha bizonyos
eszközökkel sikerül is kiszorítani, de nem
változtat az ember az életén, akkor a képkeret, az asztalszél, vagy egyéb tárgyak
amúgy nagyon gyenge sugárzása fog
felerősödni, hogy jelzésként szolgáljon
az embernek. A stresszes, kapkodó életvitel, az állandó panaszkodás és elégedetlenség rombolja az immunrendszert, és
vonzza a Hartmann-sugárzást.
Ha az ember immunrendszere jól működik, és a gondolkodása pozitív, akkor a
Hartman-háló elkerüli őt. Emiatt az elsődleges cél a testi-lelki tisztulás. Az egészséges életmód, a minél természetesebb táplálkozás, a rendszeres mozgás, a jó légzés
és a szeretetteljes, önzetlen gondolatok,
szavak, tettek segítik az immunrendszert.
Ha az ember harmóniában van a négy
életterülettel (természet, önmagunk, embertársak, természetfeletti), akkor a Hartmann-sugárzás elkerüli őt, sőt a fekhelyét
még a távollétében is „tiszteletben tartja”.
Váradi Tibor
és Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Bőrápolás

Ünnepi ajándékötletek az Equilibrától
Az Equilibra olasz natúrkozmetikai márka neve is utal rá, a szervezet egyensúlyának megteremtésére törekszik. Az Equilibránál
azt valljuk, ha jól érezzük magunkat a bőrünkben - mert megfelelően gondoskodtunk hidratáltságáról - akkor a közérzetünk és
kedvünk is jobb lesz.
Amikor szeretteinket szeretnénk meglepni az ünnepekre, akkor valami igazán
különlegeset keresünk. Az új Equilibra ajándékcsomagok között haj – és testápoló csomagok is megtalálhatóak.
Az idei ünnepi szezonra új ajándékcsomagok érkeztek az Equilibra natúrkozmetikumok választékába, így már elérhető
az argánolajos arcápoló-, a Dermo olaj-,
valamint az aloe vera hajápoló ajándékcsomag is.

Aloe vera a kozmetikumokban

Ha gyulladt a bőr vagy érzékeny, esetleg
sérülés érte, akkor a legjobb az olyan készítmény, mely támogatja a test természetes
gyógyulási folyamatát. Segíti az egyensúly
helyreállítását, a normál, egészséges állapot visszanyerését. Az aloe verát pont erre
„találta ki” a természet. És ezért használják a
kozmetikumgyártók is előszeretettel.
Az aloe vera kivonatot tartalmazó tusfürdő, sampon, valamint arc- és testápolási
termékek kíméletesen tisztítják, hidratálják,
valamint nyugtatják a bőrt.

Multi- aktív olaj érzékeny,
száraz, sérült bőrre

Ha érzékeny, különleges bánásmódot
igénylő, sérült bőrről van szó, a legjobb választás a bőrápoló Dermo olaj, ami maga a
tömény természet. Használható a legérzékenyebb bőrre, korosztálytól függetlenül,
azaz kisgyermekeknél is.
A száraz bőr problémája rengeteg embert érint, a tünetek megkeseríthetik a mindennapokat. Még súlyosabb probléma az
ekcéma. A felnőttek 5 százalékát, a gyerekek 10-20 százalékát érinti világszerte.
A bőrrel kapcsolatos másik hétköznapi
gond, mikor megszakad a bőr folytonossá-

ga, azaz heg keletkezik. A hegek gyógyulása esztétikai probléma is. Érdemes a teljes
gyógyulást, halványulást segíteni megfelelő olajjal.
A napozás okozta leégés esetén a bőr
extra ápolást, törődést igényel. A cél ebben
az esetben: a bőr megnyugtatása, a regenerálódás felgyorsítása.
A testsúlyváltozás (legyen az terhességi pocakméret változás, vagy egyszerű
hízás) olyan sokk a bőrnek, amit nem minden esetben tud lekövetni és striák keletkezhetnek. A csíkoknál a megelőzésben és
a halványításban is lehet számítani a bőrápoló olajokra.
Multiaktív olaj, ami azt jelenti, hogy többféle olajból álló készítmény, a következő olajokat tartalmazza: mandulaolaj, argánolaj,
szőlőmagolaj, bisabolol (a desztillált kamilla
illóolajából állítják elő) és tajtékvirágolaj.

Argánolaj
– Folyékony arany a bőrnek

A folyékony aranynak is nevezett
argánolaj segíthet felvenni a harcot a bőrünk egészségét nap mint nap veszélyeztető természeti hatásokkal.
Bőrünk húszéves korunkban kezd el öregedni, arcunk az első, ami először árulkodik
az idő múlásáról. A genetikán nem lehet
változtatni, ám a megfelelő arcápolási rutin
kialakítása rajtunk múlik, ahogy az is, milyen
arctisztítót, arcápoló terméket választunk.
A hialuronsavval dúsított EQUILIBRA hidratáló- és tápláló úgy képesek feszesíteni
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az arc bőrét, hogy pillanatok alatt felszívódnak. Tartalmaz még bőrpuhító sheavajat,
édes mandulaolajat, gardéniakivonatot,
E-vitamint, valamint (bőrvédő hatásáról ismert) szőlőmagolajat.
A micellás arc-és sminklemosó kendő
hatékonyan, mégis hihetetlen gyengédséggel távolítja el a sminket, a szennyeződéseket. A bőrünk utána tiszta, friss lesz, ráadásul
selymesen puha is. A 3 természetes olajnak
köszönhető a szuper bőrápoló hatás: az
argánolajon, édes mandulaolajon kívül hidratáló és antiaging hatású rizskorpa olajat is
rejt az arctisztítókendő.
Az Equilibra Argánolajos micellás arctisztítója alaposan képes tisztítani a bőrt, irritáció nélkül. A növényi eredetű felületaktív
anyagok mégnesként vonzzák magukhoz a
sminket, majd magukba zárják azt.
Az Equilibra natúrkozmetikumok
mentesek az alábbi összetevőktől:
• PARABÉN- ÉS SZILIKON
• VAZELIN ÉS PEG
• ÁSVÁNYI OLAJ ÉS PARAFFIN
• FORMALDEHID
• SZÍNEZÉK
• ALLERGÉN ANYAGOK, VALAMINT GYENGÉN
PARFÜMÖZÖTT

Bővebb információ olvasható
a termékekről
a www.equilibrashop.hu oldalon
és az Equilibra Facebook oldalon.

Életmód

Zöld kávéval a népbetegségek ellen
Fekete vagy zöld kávé? Kinek a pap,
kinek a papné, azonban a koffein élénkítő hatását és a zamatos
ízt alighanem mindkét rajongótábor imádja. A hasonlóságok ellenére akadnak azonban különbségek
is: míg az előbbi a pörkölés során
nagyrészt elveszíti klorogénsav tartalmát, addig a pörköletlen zöld kávészemek megőrzik ezt az antioxidánst. Mi mindenre lehet hatása a
klorogénsavnak, amitől korunk legelterjedtebb betegségeinek kezeléséhez is hozzájárulhat? Cikkünkből
kiderül.

Elhízás és diabétesz

A zöld kávé hatékony segítség lehet a fogyni vágyóknak a testsúly és a
testzsírszázalék csökkentésében. (1)
A klorogénsav a koffeinhez hasonlóan,
gyorsíthatja a zsíranyagcserét és elősegítheti a zsírégetést – szó szerint, ugyanis
a klorogénsav támogathatja a zsírsavak
oxidációját. De nemcsak a táplálkozással
bevitt zsír felszívódására lehet befolyással,
hanem a májban tárolt zsír mennyiségét is
csökkentheti, beindítva a zsírégető hormon
(adiponektin) fokozottabb működését.
A klorogénsav a szénhidrátok felszívódását is mérsékelheti a belekben, amitől a
vércukor és az inzulin szintje is lassabban
emelkedhet a vérben. Ez a 2-es típusú diabétesszel küzdőknek is jó hír, de a fogyókúrázók is örülhetnek, ugyanis így kisebb
mennyiségű glükóz jut a májból a vérbe,
amitől a szervezet fokozatosan áttérhet a
cukorból nyert energiáról a zsírégetésre.

Magas vérnyomás (hipertónia)

A szív- és érrendszer egészségének megőrzése is egy olyan terület, ahol érvényesülhetnek a klorogénsav pozitív hatásai. Emberi
és állatokon végzett felmérések szerint a zöld
kávé segíthet a vérnyomás és a káros koleszterin csökkentésében, valamint az érfalak
erősítésében. Egy japán vizsgálat eredmé-

nyei szerint napi 140 mg klorogénsav 4-12
hét alatt csökkenteni tudta az enyhe hipertóniás alanyok vérnyomását. (2)

Az öregedő bőr problémái

A bőrön az egyik legérzékenyebb szervünk, az UV-sugárzás jelei idősebb korban pedig erősebben hagyhatnak rajta
nyomot pl. ráncok, foltok, bőrpír, bőrszárazság formájában. Ez annak köszönhető,
hogy a bőr mélyebb rétegeibe lehatoló
káros sugarak roncsolják a kollagén- és
elasztinállományt.(3) A klorogénsav antioxidáns azonban visszaszoríthatja az UV sugárzás generálta szabadgyökök képződését,
így hozzájárulhat a bőr egészséges textúrájának és feszességének megőrzéséhez.
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A vérnyomás- és vércukorszint-mérséklő hatást
kipróbálhatja ízletes MAKKA Coffee Vitalis és Makka
Gyömbéres Zöld Kávéinkkal. Érdeklődjön a termékekről a www.vitalvar.hu oldalon.
Összeállította: Lipusz Kinga
Források:
(1) www.medicalnewstoday.com/articles/318611.php
(2) www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16820341
(3) www.naturallivingideas.com/green-coffee-bean-benefits/

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

Ajánló
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Egészség

LUUF® - Levegőt ad!
Beköszöntött az ősz és vele együtt a megfázásos, meghűléses időszak is kezdetét veszi. A hidegebb időben gyakrabban fáj a torkunk, berekedünk és az orrfolyás, orrdugulás tünetei is többször okoznak problémát. A LUUF® termékcsalád ezekre az esetekre nyújt gyengéd, de hatékony megoldást.
Az illóolajokból a testmeleg hatására
aromás gőzök szabadulnak fel. Az illóolajok
belélegzése a légutakban a letapadt nyákot feloldja, elfolyósítja, így lehetővé teszi
annak könnyebb felköhögését. Az illóolajok bőrünkön keresztül is felszívódnak, a
vérkeringésbe bejutva a légutakban enyhe
hörgő-görcsoldó hatásukra csökken a köhögési inger és a légzés is könnyebbé válik.
A meghűléses betegségek gyógyítására
már régóta alkalmaz a népgyógyászat különböző gyógynövényeket, mint például
a majoránnát és az eukaliptuszt. A LUUF®
bedörzsölő balzsamokhoz többek között
ezekből a gyógynövényekből nyerik az értékes illóolajokat.
A hagyományos növényi gyógyszerek a
régóta ismert tapasztalatokat és a tradíciót
kombinálják a modern gyógyszergyártás
előnyeivel - a stabil összetétellel és a hatóságok által ellenőrzött minőséggel.
A LUUF® termékek összetételének kialakításánál a gyártó arra is odafigyelt, hogy
minden korosztály megtalálja a számára
legmegfelelőbb terméket.
A Baby LUUF® illóolajos kenőcs alacsonyabb-, míg a Kinder LUUF® balzsam
magasabb koncentrációban tartalmaz illóolajokat, így az életkornak megfelelően
adagolhatjuk a kis betegeknek.
Fontos tudni azt is, hogy a legkisebb
korosztály számára nem használhatunk
mentol tartalmú szereket, mert ezek akár
légzésleállást is okozhatnak. Mégis mit tehetünk, ha a kisbabánk fázott meg? A lehető legmegbízhatóbb, de egyben gyengéd
segítséget szeretnénk ilyenkor alkalmazni.

ladás külsőleges kezelésére. Kiegészítő
kezelésként légcső- és hörghurut esetén.
• Hatóanyagai gyógyszer minőségű illóolajok.
• 6 éves kortól inhalálásra is alkalmazható.
• Egészségpénztári számlára elszámolható.
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
• Kiegészítő kezelésként alkalmazható
légcső-és hörghurut esetén.
• Egészségpénztári számlára elszámolható.
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT! HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI
GYÓGYSZER. A JAVALLATOKRA VALÓ ALKALMAZÁSA RÉGÓTA FENNÁLLÓ HASZNÁLATON ALAPUL.
Nagyobb gyermekek vagy akár felnőttek számára ajánljuk a Kinder LUUF®
balzsam gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású készítményt.
OGYI-548/1995
• Alkalmazása 3 éves kor feletti gyermekeknek ajánlott.
• Megfázás, köhögés, nátha torokgyul-

Gyermekek és felnőttek számára is
javasolható készítmény a LUUF® Torokpasztilla rekedtség, köhögési inger
és az ezzel járó nyálkahártya irritáció
esetén.

• Hangszálak túlerőltetése és torokszárazság esetére is javasolt.
• Magas izlandi zuzmó tartalommal és
fehérmályva-kivonattal.
• Nagyon kellemes bodza ízzel.
• Alkalmazása 3 éves kor alatt a félrenyelés veszélye miatt nem ajánlott.
• Orvostechnikai eszköz.

A termékek kizárólagos magyarországi
forgalmazója:

Ezért ajánljuk a legkisebbeknek a
Baby LUUF® illóolajos kenőcs hagyományos növényi gyógyszert.
OGYI-TN-13/01

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

• Már 6 hónapos kortól ajánlott.
• Mentolt nem tartalmaz.
• Meghűléses betegségek, köhögés,
nátha, torokgyulladás külsőleges kezelésére ajánlott.
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Életmód

A májfolt nem végleges!
Ha megszüntetjük a kialakulás okát, a bőr újra visszanyeri egyenletes színét.
Bőrünk rendkívül érzékeny jelzőrendszer. Éppen
ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hol és milyen
jellegű elváltozásokat észlelünk rajta. A májfolt
szabálytalan barna foltokban megnyilvánuló bőrjelenség, mely elsősorban az arcon jelenik meg. A
foltok főleg a homlokon, a szem körül, a halántékon és a száj körül válnak láthatóvá.
Feltűnését mindenképpen jelzésként kell
értékelni, mert bélműködési problémákra,
illetve az emésztési traktus zavaraira vagy
hormonális elváltozásokra utalnak. Neve onnan ered, hogy nagyon gyakran vírusos vagy
gyulladásos májfunkciós zavar húzódik meg
a háttérben. Májfoltok kialakulása nagyon
gyakori a terhesség során vagy a változó kor
idején, de fogamzásgátló gyógyszerek is előidézhetik. Nem végleges bőrelváltozás! Ha
megszüntetjük a kialakulás okát, a bőr újra
visszanyeri egyenletes színét.

Az alábbi tanácsok segítenek
a máj regenerálásában:
• Egyen kifejezetten zsírszegényen, ha
túlsúlyos vagy zsírmájban szenved – ehhez
következetesen tartsa magát.
• Normális mennyiségben fogyasszon fehérjét. A túl sok fehérje májkárosodás esetén
nem hasznos, inkább ártalmas, májzsugor
esetén pedig kifejezetten veszélyes. A növényi fehérjék jóval kisebb terhelést rónak a
májra, mint az állati eredetűek.
• Tartózkodjon a cukortól! Ez mindenkire,
de különösen a túlsúlyosokra és a zsírmájban szenvedőkre érvényes.
• A finomlisztből készült pékáru helyett
teljes őrlésű termékeket egyen, ha ezek
megemésztése nem jár panaszokkal. A teljes
őrlésű pékáru sokkal laktatóbb, több benne
az A-vitamin és az ásványi anyag, és kevésbé
emeli meg a vércukorszintet.
• Egyen olyan sok salátát, zöldséget és
gyümölcsöt, amennyit csak bír! A párolt vagy
enyhén sült, grillezett zöldség könnyebben
emészthető, mint a nyers, vagy mint a túl sok
gyümölcs.
• Ha májbeteg, részesítse előnyben a magas omega-3 zsírsavtartalmú ételeket, és

lehetőleg csökkentse minimálisra az omega-6
zsírsavakat tartalmazó ételek arányát étrendjében.
• Csak könnyen emészthető ételeket
egyen. Ne hallgasson mások, ill. mindenféle könyvek tanácsaira, ha úgy tapasztalja,
hogy az azokban szerepelő élelmiszerek
önnek panaszt okoznak. Hallgasson a saját
szervezetére!
• Igyon minél több folyadékot! Amit a
mája nem képes méregteleníteni, azt a veséinek kell kiválasztania. Naponta legalább
két liter vizet igyon meg. Tartózkodjon az
alkoholos italoktól, a tejes italoktól (legalábbis nagy mennyiségben), valamint az
üdítőktől és kólaféléktől. Igyon inkább vizet
vagy édesítetlen herbateát.
• Lehetőleg biológiai termesztésből
származó élelmiszert fogyasszon. Ezzel elkerüli, hogy káros anyagok, pl. növényvédőszer-maradványok kerüljenek a szervezetébe, amelyeket szintén a májának kell
lebontania.

Hatásos májvédelem
a gyógynövények erejével:
A táplálkozás mellett bizonyos májvédő
hatású gyógynövényeket is ajánlatos alkalmazni. Ezek a májtisztítás és májgyógyítás
nélkülözhetetlen eszközei. Az articsóka
leveleiben találhatók azok az értékes hatóanyagok, amelyek támogatják a máj- és
epeműködést
Szedjünk nagy dózisú articsóka-kivonatot, naponta háromszor egy kapszula
dózisban, fél órával étkezés előtt. Aki nem
jól tolerálja az articsókát, helyettesítheti
kurkumával, szintén kapszulás kiszerelés-
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ben – ennek adagolása és szedése megegyezik az articsókáéval. Ezek kúraszerű szedése
feltétlenül javasolt, ha már kimutatták a májbetegséget vagy a májműködés valamilyen
szintű zavarát (pl. emelkedett májértékek
a laborleletben). Ha ezen túlmenően a máj
fehérjetermelése is károsodott (csökkent
kolineszterázérték), akkor feltétlenül egészítsük ki a kúrát máriatövis-kivonattal is, naponta háromszor egy tabletta vagy kapszula
adagban.
Ha a májunk rendben működik, a természetes bőrhalványítók örökre eltüntethetik a májfoltot.
Gyümölcs-kezelés: Szeleteljünk fel almát,
tegyük a foltokra, és hagyjuk hatni 30 percig.
Ezután alaposan mossuk meg az arcunkat
meleg vízzel.
Citromlé: Öntsünk friss citromlevet egy
vattapamacsra, majd esténként borogassuk
a foltos területet 5 percig, három héten át.
Halványító zöldségek: A sózott retek leve
és az uborka hatékonyak a májfolt és a szeplő
halványítására.
Kövirózsa: A kövirózsa és a belőle készült
habkrém szintén halványító hatású.
Gyermekláncfű: Tejnedve régóta ismert
és használt szeplők, májfoltok kezelésére.
A természetes szerek használata során türelmesnek kell lenni, mert a látványos eredményhez lehet, hogy hetek is kellenek, bár
ez sokkal inkább annak a függvénye, hogy
mennyire terhelt a máj. Ha a májunkat sikerül teljesen kitisztítani, akkor nem jön vissza
többé a májfolt.

Fűben-fában
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Kertészkedjünk!

Egészséget a „nyugodt éveknek”!
Életünk őszén eljönnek a „nyugodt
évek”, mit tehetünk azért, hogy
egészségben teljenek?
Őrizzük meg derűnket, csináljunk olyan
dolgokat, amelyben örömünket leljük! Koncentráljunk a szép dolgokra és boldogabbak leszünk. Ne zsörtölődjünk, szeressük
egymást! Lelkünk harmóniája segíti, hogy
a testünk is egészségesebb legyen! Igyunk
elegendő tiszta vizet! Együnk többször kevesebbet! Semmilyen ételt és italt ne fogyas�szunk mértéktelenül!
Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk abba a
mozgást! Sétáljunk, ha lehet, kiránduljunk a
természetben! Pezsegjünk, hogy áramoljanak az energiák, amely fiatalosan tart minket! Aludjunk nagyokat!
De nézzük, hogy mi az, ami károsan
hathat a szervezetünkre, és védekeznünk
kell ellene.
Többségében
környezet-egészségügyben dolgozó orvosok 2002. október
20-án közzétették a „Freiburgi Felhívás”-t
(FREIBURGER APPELL), melynek eredeti szövegéből alább olvasható egy rövid idézet:
„Mi, különböző szakterületeken, főleg a
környezetegészségügyben dolgozó orvosok,
embertársaink egészsége iránti rendkívüli aggodalomból fordulunk az orvostársadalomhoz, a közegészségügyért felelős személyekhez, a politikusokhoz és a nyilvánossághoz.
Azt észleljük az utóbbi években, hogy pácienseink körében drámaian elszaporodtak a
súlyos és krónikus betegségek, kiváltképpen a
következők:
• koncentrációs és viselkedési zavarok
• alacsony vagy magas vérnyomás, amit
egyre nehezebb orvosságokkal befolyásolni;
• szívritmuszavar;
• szívinfarktus és szélhűdés
• degeneratív agyi betegségek (pl. Alzheimer-kór) és epilepszia;
• rákos megbetegedések, mint leukémia és
agydaganat.
Azt is megfigyeltük, hogy egyre több különböző zavar fordul elő, amelyet a páciensek
gyakran tévesen pszichoszomatikusnak diagnosztizálnak, mint:
• fejfájás és migrén;
• krónikus fáradtság;
• belső nyugtalanság;
• álmatlanság, napközben fáradtság;
• fülzúgás;

• fertőzésekre való hajlam;
• ideg- és izomfájdalmak,
amelyek nem magyarázhatók a
szokásos okokkal- hogy csak a legszembetűnőbb tüneteket említsük.
• Mivel rendszerint ismerjük pácienseink lakókörnyezetét és szokásait, célzott kérdések
feltevése után látjuk, hogy időbeli és térbeli ös�szefüggés van a betegségek fellépése és valamilyen rádiófrekvenciás sugárzás megjelenése
között,
Mindennapi tapasztalataink alapján e végzetes fejlemények egyik alapvető okának az
1992-ben bevezetett és időközben elterjedt
mobiltelefon technológiát, és az 1995 óta kapható vezeték nélküli DECT-szabványú digitális
telefonokat tartjuk. Ma már senki sem tudja
teljesen elkerülni ezeket a pulzáló mikrohullámokat. A sugárzás növeli a már jelenlevő kémiai és fizikai környezeti behatások kockázatát,
megterheli az immunrendszert, és leállíthatja a
test még működő egyensúlyozó ellenszabályozó mechanizmusait. Különösen veszélyeztetettek a terhes nők, a gyerekek, a serdülőkorúak,
az idősek és a betegek.
Az egészség helyreállítását célzó kezeléseink
egyre sikertelenebbek, mivel a sugárzás akadálytalan és folyamatos beáramlása a munkaés lakóterületekbe, főleg a gyerekszobákba és a
hálószobákba, a pihenés, a regenerálódás és a
gyógyulás létfontosságú helyeire, folyamatos
stresszt okoz és akadályozza a betegek teljes
felépülését.”
Az elektroszmog minden formája mindig
káros, de leginkább alvás időszak alatt. Külső ritmizáló jelként hat az élő szervezetre,
az agyműködést, a légzést, a szívritmust és
a vérkeringést egyaránt befolyásolhatja, a
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vér fizikai összetételét megváltoztathatja, a sejtek információcseréjét és ezáltal magát az osztódási folyamatot is megzavarhatja. A
jelentős pulzáló elektromágneses sugárzásnak kitett területen nem szabad aludni,
huzamosan ott tartózkodni, amennyiben a
mágneses indukció ill. az elektromos térerő
vagy RF-elektroszmog esetében a teljesítmény-sűrűség meghalad bizonyos értéket.
Az elektroszmog hatása alvás alatt a
legkárosabb, mivel egyebek között, egyaránt gátolja a létfontosságú szerotonin és
melatonin hormonok termelődését, ugyanakkor kedvezőtlenül befolyásolja a szervezet
öngyógyító folyamatait. Az agyi tobozmirigy a melatonin neurohormon által vezérli
többek között az alvási és ébrenléti ciklust.
A tobozmirigy nagyon érzékenyen reagál az
elektroszmogra, hatására gyorsan megváltozik az egyensúlya. Ennek következtében
alvászavarok és krónikus fáradtság léphet fel.
A melatonin a rákos sejtek kialakulását is gátolja, ezért az elektroszmog következtében
fellépő akár 50 %-os melatoninszint csökkenés nagyban növeli a lehetséges rákos megbetegedés rizikófaktorát.
Részlet dr Erdei Edit Professzorasszony tanulmányából. Teljes egészében a sugarzaspajzs.
hu weboldalon elolvasható
Nem kell a technika legújabb vívmányait megtagadnunk, de van lehetőségünk,
hogy védekezzünk ellene!

www.sugarzaspajzs.hu
Erdős László
Természetgyógyász
06 70 9497787

Kertészkedjünk!

A gyep télen
Készüljünk fel a télre. Idén az ősz
megint különleges, mintha a nyár
nem akarná átadni a helyét az ősznek. Szokatlanul meleg őszünk
van, de a növényeket nem lehet becsapni, a falevelek elszáradnak és
lehullanak, az őszi virágok kinyílnak, és lassan elhullajtják szirmukat. Ha eddig nem tettük, még adhatunk téli felkészítő trágyát a gyepre,
nem baj, ha a hirtelen beállt tél miatt az összes tápanyag nem tud már
felszívódni. A hidegben a fűszálak is
„nyugalomba vonulnak”, a fel nem
használt tápanyagot majd tavas�szal felveszik.
A tél beállta előtt távolítsuk el a gyepfelületről a lehullott faleveleket, tűleveleket. Ne hagyjuk a leveleket a fűszálakon,
mert elzárják a levegőt, kipusztulhat a fű
alattuk. Gereblyézzük át a gyepet, vagy
végezzünk talajszellőztetést. Ha ősszel
felülvetettünk, már ne fogjunk gyepszellőztetésbe, mert a gyenge, fiatal fűszálakat kitéphetjük. Amíg növekszik a fű, ne
hagyjuk abba a nyírást. A tél beálltával
legyen minél rövidebb, de ha már fagy, ne
nyírjunk tovább.
Az év folyamán a talaj lazítására tett
erőfeszítésünk jótékony hatása télen is
megmutatkozik. A laza, jó levegő- és vízáteresztő talaj gyorsabban elvezeti a jeges eső, vagy a hóolvadásból keletkező
csapadékot. Az erős, egészséges gyep
jobban átvészeli a havas időszakot, amikor a levegőtől elzárva, a hó súlyával terhelten kénytelen áttelelni. Jobban ellenáll a tipikus téli gyepbetegségeknek, pl.
hópenésznek.
Még akkor is védhetjük a gyep egészségét, amikor a kertet hó borítja. Az utat úgy
tisztítsuk meg, hogy a felesleges havat ne a
fűre lapátoljuk, még nagyobb nyomást helyezve a gyepre. A vastag hóréteg nehezebben olvad, tovább fenntartja a kedvezőtlen
állapotot. A járdák síkosságmentesítésére

már környezet- és növénybarát termékek
sora áll rendelkezésre. Válasszunk olyan
terméket, mely jégoldó, csúszásgátló hatású, és tavasszal a nedvesség hatására
bemosódik, esetleg összesöpörhető, a növényekben kárt nem tesz.
Ha átvészeltük a telet, tavasszal ismét
élvezhetjük a természet megújulását és
gyönyörködhetünk kertünk szépségében.
Gyeptrágyáink a teljes szezonra, kiváló Johnsons fűmagkeverékeink folyamatosan rendelhetők www.gramen.hu
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webáruházunkban, továbbá a Bauhaus
Szakáruházakban, webshopokban, kertészetekben.
Körmendy Klára
Gramen Kft.

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.december 19.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2018/09. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Következő számunk címe: Nem vagy
egyedül”
A beküldők közül
Balla Gábot (Budakalász)
Juhász Attila (Esztergom)
Kovács Ágnes (Pécs)
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
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