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Egy év alatt egymillió
futballpályányi erdőt vágtak ki
Brazíliában!
2017 augusztusa és 2018 júliusa között nagyjából egymillió
futballpályányi erdőt vágtak ki Brazíliában – tájékoztatott kedden a Greenpeace. Összesen 7900 négyzetkilométernyi fás területet taroltak le, ez 13,72 százalékos növekedés a korábbi adatokhoz képest.
Az esőerdővel borított Amazonas-medence 60 százaléka Brazíliához tartozik. Marcio Astrini, a Greenpeace brazíliai közpolitikai koordinátora szerint a helyzet tovább romolhat, ha Jair Bolsonaro, a nemrég
megválasztott brazil elnök beváltja kampányígéretét, és módosít a
környezetvédelmi szabályozásokon.
- Azt mondta, hogy felszámolja a védett, valamint a bennszülöttek számára fenntartott területeket, és hogy csökkenti a környezet elleni bűncselekmények visszaszorítására irányuló ellenőrzéseket és szankciókat. Ha
erre sor kerül, az elképzelhetetlen helyzethez vezethet. – mondta Astrini.
Bolsonaro gazdasági akadálynak nevezte az esőerdők jogszabályi
védelmét. Azt tervezi, hogy összevonja a környezetvédelmi és a mezőgazdasági minisztériumot. Ugyanakkor arra is utalt, hogy felülvizsgálhatja terveit, amik hatalmas felzúdulást keltettek az országban.
Brazíliában 2004 és 2012 között jelentősen csökkent a kiirtott erdők
nagysága, részben a kormányzati szigorításoknak köszönhetően.
Az Amazonas medencéjének esőerdei évente 2 milliárd tonna széndioxidot vesznek fel és a légkörben található oxigén 20 százalékát állítják elő. A területet ezért szokták a Föld tüdejének is nevezni. Az itteni
összefüggő erdőségek által kibocsátott pára az esőmennyiséget is
jelentősen befolyásolja.

Januártól adóigazolvány kell
a horgászengedélyhez!
A számos, kizárólag adókártyával intézhető ügy mellett
idén a horgászoknak is érdemes lesz ellenőrizni, hogy megvan-e az igazolványuk, amire szükségük van a jövő évi horgászkártya kiváltásához.
Jövőre a horgászengedélyek kiváltásához is szükség lesz az
adóazonosító jelet igazoló okmányra – közölte a Nemzeti Adóés Vámhivatal.
Az adóhatóság azt ajánlja a horgászoknak, hogy időben ellenőrizzék az adóigazolványukat, vagy igényeljenek a NAV
honlapjáról letölthető, nyomtatva és ügyfélkapun keresztül is
benyújtható T34-es adatlapon adókártyát. A papírokat személyesen vagy postán is el lehet juttatni az adóhatósághoz, illetve
a kormányablakokban működő NAV-ablakokban is benyújtható.
Az első adókártyák kiállítása ingyenes, de nem kell fizetni adatváltozás miatti cserénél és akkor sem, ha az igazolványt ellopták.
Más esetekben az igénylőnek háromezer forintot kell fizetnie az
adóigazolványért.
A NAV az igényléstől számított 15 napon belül postázza a kártyákat, de szükség esetén helyettesítő igazolást is készít azokról
– olvasható a közleményben.
(MTI)
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Ha így megy tovább,
felforr a Föld!

2019-ben is folytatódik
az iskolai mosdók felújítása
Minden évben több hátrányos helyzetű vidéki általános
iskola elavult vizesblokkjának teljes körű felújítására kerül
sor a Domestos Iskolamosdó Felújítási Program jóvoltából,
amely 2015-ös indulása óta több, mint 3000 gyermek iskolai
higiéniás körülményeit tette korszerűvé és komfortossá.

A program fő üzenete, hogy nem csak otthon, hanem az iskolai
környezetben is nagyon fontos megteremteni a megfelelő körülményeket a gyermekek higiéniai neveléséhez, fejlesztéséhez.
Az Iskolamosdó Felújítási Program az állami szervezetekkel
együttműködésben olyan vidéki kisiskolákban valósul meg ahol
más fejlesztési program kapcsán nem kerülne sor a vizesblokkok
teljes körű felújítására. Így a kezdeményezés speciális területen
egészíti ki az ország több száz pontján zajló állami korszerűsítési
programokat.
A 2019-es Domestos Iskolamosdó Felújítási Program pályázati
időszaka hamarosan újraindul. A jövő évben is több iskola, oktatási intézmény vehet részt a programban. A Domestos gyártója
az Unilever Magyarország, valamint építőipari és együttműködő, támogatói partnerei elkötelezettek abban, hogy minél több
gyermek higiéniás körülményein tudjanak javítani.
További információ: http://mosdofelujitas.reblog.hu
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A globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokban való korlátozása érdekében 2030-ra 55 százalékkal csökkenteni kell az
üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét a 2017-es
szinthez képest.
A 9. alkalommal, Párizsban kiadott tanulmány azt sürgeti, hogy
az egyes országok tegyenek hatékonyabb intézkedéseket a kibocsátás csökkentése érdekében kitűzött nemzeti célok eléréséhez.
A jelentés szerint háromévnyi stabilitás után 2017-ben rekordmértékben növekedett az üvegházhatású gázok kibocsátásának
globális mértéke, és semmi nem utal a folyamat változására. Az
elmúlt évben 53,5 gigatonnányi szén-dioxid-kibocsátást mértek,
ami 0,7 gigatonnányival több, mint a 2016-os adat.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) szerint a párizsi
egyezményben foglalt kötelezettségek hatására 2030-ra csak hatmilliárd tonnával csökkenne a kibocsátás mértéke, ami azt jelenti,
hogy 2100-ra valójában 3 Celsius-fokkal növekedne a hőmérsékletet, majd tovább folytatódna a melegedés. Az üvegházhatású
gázok emisszióját ezért 2030-ra a 2017-es szinthez képest 25
százalékkal kell csökkenteni ahhoz, hogy a globális felmelegedés
2 Celsius-fokban korlátozódjon. A 1,5 Celsius-fokos, jóval ambiciózusabb cél eléréséhez 55 százalékos csökkentésre van szükség.
A szakértők szerint csakis a 1,5 Celsius-fokos korlátozással
kerülhetők el a hosszú távú és visszafordíthatatlan változások. A nemzeteknek meg kell háromszorozniuk vagy ötszörözniük erőfeszítéseiket, hogy elérjék a nemzetközileg meghatározott
célokat: a 2, vagy 1,5 Celsius-fokos korlátozást.
A szakértők elemezték az egyes országok által kitűzött célok
hatását, és azt, hogy ezek elegendők-e ahhoz, hogy 2 Celsius-fok
alatt maradjon a globális felmelegedés mértéke. Az elemzések
szerint 2030-ra a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége
13-15 milliárd tonnával lehet több, mint amennyi még megengedett ahhoz, hogy ebben az évszázadban a kitűzött szint alatt
maradjon a globális felmelegedés mértéke.
Az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének (WMO) nemrég bemutatott friss kutatása szerint 2017-ben a felmelegedést okozó
gázok légköri koncentrációja is rekordot döntött: a szén-dioxid
koncentrációja elérte a 405 ppm-et (milliomod térfogatrész), ami
3-5 millió éve nem fordult elő.
(MTI)

Életmód

Súlykontroll
indiai balzsamfával
Az elhízás a jóléti társadalom káros velejárója, amely számos, komoly kockázattal járó betegség okozója is lehet. Az
éhezés és a különböző drasztikus fogyókúrák azonban nem alkalmasak a tartós fogyásra, mert sokszor csak izomés vízleadással járnak, a leadott kilók gyorsan visszajönnek. Olyan módszert érdemes választani, amely kisebb és
egyenletes lépésekkel közelít a cél felé, ilyenek az Ayurveda módszerei.

Az Ayurveda szerint az egyik módszer
lehet az étrend-változás, amely legyen
vegyes, friss zöldségekben gazdag, bőséges folyadékbevitellel, de fontos a
napi rendszeres mozgás és jóga is. Növelik a hatékonyságot a klasszikus indiai
gyógynövény kombinációk. Az Indiai
Balzsamfa (Guggul) – amely egy India
északi, száraz területein honos alacsony
növésű, szúrós bokornak a gyantája –,
az egyik legismertebb gyógynövény az
elhízás ellen. Az Indiai Gyógyszerkönyv
szerint segítik azon enzimek működését,
amelyek bontják a szervezetbe kerülő
zsírt, felgyorsíthatják az anyagcserét és
csökkenthetik a koleszterin-szintet.
A fogyást hatékonyan fokozhatja az
olyan klasszikus ayurveda gyógynövényeknek a kombinációja is, mint a fekete

bors (Piper nigrum), az indiai cserzőgubacs (Terminalia
chebula),
a
gyömbér
(Zingiber officinale), az indiai szövőfű (Vetiveria
zizanioides) és a fokhagyma (Allium
sativum). Ez a kombináció csökkentheti
a szervezet felesleges zsírmennyiségét,
egyúttal gátolhatja a szénhidrátok zsírrá
alakulását.
A gyógynövények egymást erősítő
komponensei természetesen segítik a
testsúly kontrollját, támogatják az emésztést és a tápanyagok felszívódását, valamint fokozhatják az anyagcsere folyamatokat.
Kapcsolódó irodalom:
Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány könyvtára
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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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A kínai orvoslás és Diochi
A kínai orvoslás világszemlélete szerint az ember az ég és a föld között helyezkedik el, ezért mindkettő megtalálható
benne. Az emberre elsősorban energetikai egységként tekint és az energiák egyensúlyában hisz. A bennünk lévő energiák törvényszerűségek szerint áramlanak, és ahogy a természetben, úgy a testünkben is egyensúlyban kell, hogy legyenek. Ha szervezetünkben nincs egyensúly, az különböző betegségek képében jelenik meg – attól függően melyik területen borult fel az egyensúly. A kínai orvoslás próbálja megtalálni és kezelni ezt az egyensúlyvesztést.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy a csí a
Ying és Yang egyensúlyára épül és csak három módon juthatunk csíhez:
1. az alap a szülőktől örökölt csí, amely a
vesében raktározódik és mivel ez egy adott
mennyiség, életünk folyamán csökken,
2. a szervezetünkbe bevitt táplálékkal,
3. a belélegzett levegővel.
Felesleges is említeni, hogy tartózkodjunk
sokat a friss levegőn és étkezzünk egészségesen, hiszen ezzel mi európaiak is tisztában
vagyunk.
A tüdő meridián diszharmóniája esetén
például a következő fizikai és pszichikai tüneteit tapasztalhatjuk:

A már említett energiák úgynevezett
energiacsatornákban (meridiánok) áramlanak. A meridiánok 3-5 milliméter mélységben futnak a bőrünk alatt és az ún. akupunktúrás pontokban buknak csak a felszínre.
Ezeken keresztül áramlik az életenergia (csí)
és ezek kötik össze egyes szerveinket. A kínai tanítások alapján összesen 72 meridián
található szervezetünkben, ebből 12 fő
energiacsatorna, amelyek konkrét szervekhez kapcsolódnak, mindig egy tömör
(Yin) és egy üreges (Yang) szervhez, pl. a
vese és húgyhólyag.
A szervezet életereje, energiája vagy más
néven a csí képes minden kórokozót elhárítani és minden betegséget meggyógyítani,
ha áramlása nem ütközik semmilyen akadályba. Vagyis a kínai orvoslás egyik lénye-

ge, hogy hagyjuk, hogy a szervezet meggyógyítsa önmagát. Viszont ahhoz, hogy a
csí eljusson mindenhova a szervezetbe az
energiacsatornák megfelelően kell, hogy
működjenek. Nem jó, ha valamelyik csatorna energiaszintje túl alacsony, mert akkor a
hozzá tartozó szerv nem kap elég energiát.
De az sem ideális, ha egy szerv túl sok energiát kap, mert az adott szerv túlműködése
is ugyanolyan káros. Ezért mindig a belső
harmónia helyreállítása a cél, aminek
lényegében két módja van. A meridiánok
vonalán található akupunktúrás pontok ingerlésével lehet az energiákat növelni vagy
csökkenteni. Illetve, a csít különféle gyógynövényekkel lehet segíteni, pl. a Kínai csüdfű a
csí egyik legjobb serkentője, a Ganoderma
pedig nagyszerű immunerősítő.
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A tüdő meridián
Fizikai tünetek: Jellemzőek a légzési
nehézségek, orrfolyás, szaglás-romlás, asztma, allergia, mellkasi fájdalom, kulcscsont
körüli fájdalom, megfázás, köhögés, torokfájás, csökkent ellenállás a hideggel és fertőzésekkel szemben, vizelési problémák, de
okozhat bőrbetegséget, ekcémát, fájdalmat
a meridián vonalán – tehát váll, felkar, könyök, alkar és csukló részen.
Pszichikai tünetek: elsősorban szomorúság, bánat, túlzott büszkeség, szégyenérzet, érzelmi tompaság, melankólia, önértékelési zavar, idegesség, depresszió.

Egészség
Mi a Diochinál hiszünk az energiacsatornák harmonizálásában. Saját fejlesztésű és
gyártású készítményeink olyan gyógynövényeket tartalmaznak, amelyek által pozitív
hatást tudunk gyakorolni az egyes meridiánokra és szervekre. Minden egyes termékünkben harmincévnyi kutatás és tapasztalat
sűrűsödik. A tüdő meridián harmonizálására
például több készítményünk is használható:

Nem csak a fekete,
a fehér is csodát tesz!
Az őszi-téli időszakban a szinte mindenhol beszerezhető fekete retek és a
jégcsapretek nagyon értékes vitaminforrást jelent szervezetünk számára.
Előnyük, hogy nyersen fogyaszthatóak, ezért kedvező élettani tulajdonságaikat megtartják. Bár legtöbbször a fekete retek kiváló élettani tulajdonságait emelik ki, a jégcsapretek fogyasztása is kimondottan jót tesz a
szervezetünkkel.

- az Astofresh étrend-kiegészítő tabletták harmonizálják a gyomor, lép és tüdő
meridiánokat. Támogatják a test természetes
védekezőképességét. Elősegítik a vesék és az
emésztés helyes működését.

- a Deviral plus kapszulák szintén harmonizálják a tüdő meridiánt. Támogatják a
szervezet természetes védekezőképességét,
a vesék működését és a máj-sejtek megújulását. Segítenek fenntartani a száj, a torok és
a felső légutak egészségét.

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

Mindkét retek enyhíti az emésztési és az anyagcsere zavarokat, javítja a veseműködést, mustárolaj tartalmuknál fogva erősítik az immunrendszert, gátolják az epekövek
képződését, salaktalanítják a szervezetet, gyógyítják a krónikus köhögést és a hörghurutot.
Egyes hatóanyagai antibakteriális és gombaölő hatásúak, így kiválóan alkalmas a
megfázás és cseppfertőzések megelőzésére. Erősíti az ellenálló képességet, valamint a
bőr, a csontozat, a fogak és a fogíny egészségében is szerepet játszik. Az ásványi agyag
összetétele rendkívül előnyös a szervezetnek, mivel káliumban gazdag és nátriumban
szegény. A kálium-nátrium arány fontos a keringési betegségek kialakulásában. A magas vérnyomás egyik oka e két ásványi anyag arányának megváltozása (a káliumé csökken, a nátriumé megnő). A retek káliumtartalma - ha nem sózzuk meg nagyon - biztosítja a megfelelő arány helyreállítását.
A fekete retket úgy dolgozzuk fel, hogy vágjunk le a tetejéről egy vastag karikát, és a
belsejét éles késsel vagy kanállal vájjuk ki úgy, hogy csak egy 1 cm vastag héj maradjon. A fogyasztandó növényi részt szeleteljük fel. A jégcsapretekkel másképp járunk el:
vékony héját hámozzuk le, majd a megtisztított részt vágjuk karikákra. Amennyiben ropogósan szeretnénk enni, csak közvetlenül fogyasztás előtt sózzuk meg, mert különben
levet enged és megfonnyad. Szendvicskészítéskor ne tegyük a két kenyér közé, inkább
külön, sózatlanul csomagoljuk be, hogy ropogós maradjon.
A piacon leginkább egyesével, esetleg kettes-hármas kötegben találkozhatunk jégcsapretekkel. Frissességére a hónapos retekhez hasonló jelek utalnak: olyat válasszunk,
ami kemény és fényes. Barnás foltok lehetnek rajta, ezek általában ütődés nyomán alakulnak ki, csupán az esztétikumot befolyásolják. Ha viszont puha a folt, akkor fagyás
is lehet, tehát a retek bármikor igen hirtelen és gyors romlásnak indulhat. Az egészséges jégcsapretek hűtőben hosszabb ideig tárolható. A hónapos retekkel ellentétben
fogyasztás előtt érdemes meghámozni
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Novella

Kései feloldozás
Miután Mayer káplár egy gránáttal véget vetett a géppuskaugatásnak, mint karmestert vesztett zenészek, elhallgattak a fegyverek. Csak
egy ideges puska lőtt még egyet, de
szégyenében rögtön elült. A muszkák lövészárkot, fegyvert hagyva
menekültek. Wágner százada szuronyt szegezve rohant előre - köztük a gyereknyi Bíró Márton szedte
lábát -, majd beugráltak az otthagyott árokba. Márton a hátát a fedezék falának vetve lihegett, lábait
a borjún nyugtatta.
- Ha az egész csak rémálom - gondolta -,
akkor mit keres itt tizenhét nyarán Bukovinában, ahol igazi a halál? S mikor jön végre
a megváltó ébredés?
De nem jött. Elképzelte, mama mindjárt
rázza, hogy Marci, ideje vízre menni a halakért, mert menne a piacra. Talán mondja is,
hogy kell az a pár korona, mert már fillérből
is alig kucorog egy-kettő a kredencfiókban.
Persze tudta, tizennégy nyarán anyja kapott egy köteg bankó árvasegélyt a gróf úrtól, de hol van már az a pénz?
Akkor ünnepelték a mamát, mert Bíró
Mihály, urasági vadőr volt a falu első hősi
halottja. Nagy esemény volt a községházán,
mikor a jegyző úr átadta neki férje vitézségi
érmét. Aztán felemelő volt, mikor felolvasott
egy passzust Wagner századparancsnok
leveléből: - „aztán támadás indult Szabács
ellen, és a hadihidat félig lerombolták. Dacára a heves tűznek, átvittem a századomat. A
túlparton Bíró honvéd, önként, egymaga vágott neki az aknamezőnek sávot keresni, hogy
biztosítsa az előrenyomulást a bajtársainak.
Eközben érte a példamutató, dicső halál, amivel beírta nevét az ezred aranykönyvébe”.
Márton, ahogy a lövészárokban a múltat
idézte, már nem hatódott meg.
Igaz, azokban a napokban neki is jutott
az apai dicsfényből. Ajnározták az asszonyok, a kislegények meg irigyelték, hogy
már csak pár év és berukkolhat, s megbos�szulhatja apja halálát. Addig is Bódog bácsi,

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
az erdőkerülő, maga mellé veszi segédnek.
Az öreg tudta, hogy ő már gyerekként járta
apjával a berek világát. Grünspann Sárika,
a patikus lánya, végre megengedte, hogy
markolássza növekvő almáit a réklije alatt.
Aztán másnap is engedte. A harmadik napi
markolászás után, már Sárika is viszonozta a
cirógatást.
Hirtelen összeszorult a szíve; eszébe jutott
az, az este, mikor először ölelte Sárikát férfi
módra.
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Aztán hetek, hónapok múltak, s csak
az változott, hogy a faluban szaporodtak
a gyászjelentések, s alig volt ház, ahol ne
sirattak volna valakit a családból. Tizenhat
karácsonyán, még ha rokkantan is, de hazatért a keresztapja. Mihály bácsi még apjával
rukkolt be a kaposvári gyalogezredbe, és
együtt harcoltak a Száva alatt. Már erősen
reszketett a feje, de a keze annyira, hogy
Marci pödört neki cigerettlit. A pálinka az
asztalon állt. Mihály bácsi nem kérette ma-

Novella
gát. Mikor harmadjára emelte a kupicát a
pici Megváltóra, könnybe lábad a szeme.
- Apádat Wágner ölte meg –, suttogta.
- Mikor egy faluban rálőttek a járőrre, rögvest elfogatott négy parasztot meg egy
gyanús zsidót, s azokat kellett agyonlőni.
Márton nem akart beállni a kivégzőosztagba, mire a százados pisztolyt fogott rá, de
hál’ Istennek, éppen Schmidt fénrik jelentette, hogy a bajtársak már végrehajtották
a parancsot. A százados bosszúból küldte
apádat az aknamező felderítésére, s hogy
megmutassa, hogy ő kemény ember, s vaskézzel tart fegyelmet.
Márton megdöbbent. Hitte is nem is, hisz
a keresztapja dicsérte Wagnert, hogy igaz,
kegyetlen állat, de bátor katona. Tán Mihály
bácsinak a pálinka forgatta a nyelvét? Nem
volt ideje ezen töprengenie, mert Novák
káplár rúgta le a lábát a borjúról.
- Nem hallottad gyerek? Parancs jött.
Abmarsch!
És Bíró honvéd otthont feledve, nap-nap
után menetelt a megfutott muszkák után.
Mikor először látta, hogy zsidót, parasztot,
pópát akasztatott a százados – biztos volt
köztük diverzáns is -, hátrament, s öklendezés közben, könnyei szülte szivárványon
át látta a bakancsát. Már biztos volt benne,
hogy valóban Wagner küldte apját a halálba. S éppen a századost vezényelte ide a
közömbös vaksors.
Július végén elhagyták Ternopolt, majd
Csernovicba értek. Evvel övék volt egész
Bukovina. Napokig vonultak előre, ellenállás nélkül. Egy üres faluban éppen csajkával álltak sorba a menázsiért, mikor a domb
felől váratlanul felugatott egy géppuska. A
százados riadót rendelt, s pár percre rá már
fedezéket keresve szökdeltek sziklától, szikláig a fennsík felé
Wagner százados legelöl hasalt vagy pár
méterrel Márton előtt. Pisztolyával leadott
egy két lövést a felettük kattogó géppuskafészek felé, majd könyökre támaszkodva gukkerozta az eredményt. Már tudta,
esztelenség volt rohamot parancsolni a
magaslat ellen, tüzérségi támogatás nélkül.
Mindegy, most már felérnek, még ha a fél
százada is rámegy. Közben fentről a saját
hangjuktól megvadult fegyverek össztüze
visszasöpörte azt a pár szerencsés katonát,
akik még le tudtak hemperegni a domb
alatti sziklák mögé.
Márton számára megszűnt a világ, s csak
arra ügyelt, hogy ne hibázzon. Nem remegett a keze mikor célzott; meghúzta a ravaszt. Pontosan lőtt. Wagner fejét hirtelen
mintha visszalökték volna a földre, s attól

kezdve már a távcső is mozdulatlanul meredt a közeli fűszálra.
A legénynek épphogy tudatába villant,
hogy gyilkolt, számára is véget ért a háború. Egy pillanatra rá egy bocskoros muzsik
lőtte át a tüdejét.
Mivel még másnap sem halt meg a kötözőhelyen, Dr. Mráz átvitette a Ternopoli
kórházba. Ott pár hétre rá felépült, s bottal ugyan, de kimehetett az udvarra. De a
bűntudat, hogy akarattal ölt, ott is kínozta,
ahogy fel-alá bicegett a fák között. Prohászka főorvos sajnálta a mundérba bujtatott gyerekembert. Ezért hivatalosan a
testileg és lelkileg roncsolt legényt végleg
hazaküldte. Tán az otthon meggyógyítja…
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Marci, mikor zakatoló szívvel becsukta
maga mögött a kisajtót, elöntötte a melegség. Itthon tán békét talál.
Először is gyónni ment Benkő atyához.
De hiába kapott abszolúciót, éjszakánként
gyakran kínozta esztelen tette emléke.
Egyik nap meglátogatta a halálos beteg
keresztapját. Miután elköszönt a pityergő
öregembertől, hazafelé menet a kocsma
előtt Bódog bácsival parolázott. – Csak
gyógyujj meg, aztán gyühetsz határt járni.
Sárikához advent negyedik vasárnapján
tért be. Csak Grünspann úr volt odahaza.
Barátsággal fogadta a legényt.
- Lányom éppen kóserborért ment a
vőlegényével, Glück Pistával, hogy legyen

Novella
estére a Hanuka ünnepre – sajnálkozott a
patikus. Mikor észrevette a legény elszürkült arcát, pálinkával kínálta, s vállára tette
kezét.
– Nem azét adom hozzá Sárit, mert te
másképp imádkozol a Teremtőhöz. Az
engem nem érdekel, s biztos az Úrnak is
mindegy, ha tiszta szívvel szólnak hozzá.
Hanem azért, mert a berekből nem tudsz
eltartani egy családot.
- Ebben igaza van – gondolta Marci, de
csak otthon, miután lehúzott egy üveg
bort vigasztalásul. Aztán rájött, hogy tényleg nem való hozzá egy patikuslány.
Koratavasztól Marci már Bódog bácsival
dolgozott az uradalomban. Később a gazdatiszt úgy vélte, hasznosabb, ha inkább
apja munkáját folytatja kinn a berekben.
Lehet, nem gondolt rá, hogy a természet
a legjobb orvos, de Marcinak jót tett. Éjjelente már ritkábban jelent meg a százados
homloka a puskája célkeresztjén.
Telt az idő, az évszakok múlását nem kellett kalendáriumból olvasnia. Marci tudta,
hogy időközben a győztes hatalmak szétszabdalták a hazát, majd vörös és fehérterror váltott kilincset, de azok is csak halottakat hagytak maguk után. Harminc telén
Búzás Ica megfordította Marci sorsát. Be-

leszeretett a mocsárszagú emberbe. Nem
bálban találkoztak, sem színjátszó körben,
hanem a búcsúban a céllövész bódénál.
Ica udvarlója, Tulok Misi, aki vele katonáskodott, kihívta versenyre. Marci nem akart
puskát fogni, de Misi erőszakoskodott, s
heccből legyávázta hajdani bajtársát. Végre beleegyezett, de Marci kikötötte, hogy
csak egyszer lőnek.
Misi egy papírrózsát lőtt az alsó sorból,
Marci meg a cérnaszálra célzott, amin egy
gyönyörű hajas baba lógott. A lövés után
a bódés sírva fakadt, hogy ezt lehetetlen
lelőni, azért rakta föl csalogatónak, s most
odavan a havi bevétele.
Így kezdődött a szerelem története, aminek a végén Ica és Marci kezét az oltár előtt
kötötte össze Benkő plébános a palásttal.
Lassan Marcinak is visszatért lelkébe a
béke, s már nem kínozta az éretlen, esztelen bosszú emléke. Harmincöt tavaszán
már mosolygott is, miután megszületett a
kislányuk.
Mikor újra elszabadult az emberi őrület,
és milliók gyilkolták egymást parancsra,
Marci nem akart tudni a világról. A hatóság
békén hagyta, mert megvolt még Prohászka főorvos végzése.

Marci mégsem tudta kizárni magát a
falu életéből. Szívébe mart a tehetetlen
fájdalom, mikor első szerelmét, Grünspann
Sárikát látta, ahogy férjével, két kislányával
együtt hajtják a többi zsidóval az állomás
felé.
A megveszett nyilasok után más hatalmak jöttek s tűntek a semmibe, csak a berek nem változott. Igaz, a gróf helyett állami gazdaság lett az úr.
Hoffmann, a monográfus kedvelte a ritka szavú Marci bácsit. Ő is tudta, akármilyen színű is a kormány, a berek élővilága
őrzőt kíván. Na meg a vadász-madarászhorgász vendégeket is kalauzolni kellett.
Egyik este Marci, mikor már elment egy
természetjáró csoport, belelapozott egy
ottfelejtett képes újságba. Nem akart hinni
a szemének! Az egyik oldalon egy burgenlandi első világháborús emlékmű felvételén, egy hatalmas bronz sas szárnya alatt
lehetett az elesett hősök neveit olvasni.
Legalul Wagner százados, aki életét adta a
hazáért Bukovinában 1917-ben.
Ez is olyan, mint a mi szobrunk a Szentháromság téren, ahol apám neve is áll -,
vont vállat, s elfújta a gyertyát.
Kisslaki László

Gondolta volna? Ez a pók is anyatejjel táplálja kicsinyeit!
Csemetéit anyatejjel tápláló pókot figyeltek meg kínai tudósok, akik szerint a pók teje négyszer több fehérjét tartalmaz, mint a tehéntej – olvasható a Science című folyóiratban közzétett tanulmányból.
Az anyatej termelésről eddig úgy tartották, hogy az kizárólag az emlősök jellegzetessége. A kínai tudósok által vizsgált ugrópók faj (Toxeus magnus) egy
tejszerű anyaggal táplálja kicsinyeit és
egészen addig gondoskodik róluk ily módon, amíg azok felnőnek. Az állatvilágban
ismert a szoptatással való táplálás, galambok és flamingók termelnek úgynevezett
begytejet, amellyel fiókáikat táplálják. Ám
a pókoknál megfigyelt anyai gondoskodás intenzitása és hosszú időtartam igen
szokatlan a szakemberek szerint.
A kínai kutatók Thaiföldön őshonos,
külsőre hangyákra hasonlító ugrópókoknál figyelték meg a jelenséget. A fészkükben kikelt kicsinyeket az anyapókok
teljességgel az általuk termelt póktejjel

táplálták. A kutatók
megfigyelték, hogy
a kicsik először a fészek felületén talált
tejcseppekből isznak,
majd ezután kezdenek el szopni az anya
tojásrakó nyílásából.
A tanulmány egyik
szerzője szerint a póktej folyékony tojás
lehet, amely a szülőcsatornából idő előtt
kikerül.
Az anyapók mintegy 40 napig gondozza és táplálja utódát, még az után is, hogy
az képes ellátni önmagát, egészen szinte
az ivarérettségig. A kutatók megfigyelték, hogy amikor az anya szülőcsatornáit
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befestették, elvágva ezzel a tej forrását,
a 20 naposnál fiatalabb kicsinyek mind
elpusztultak. Amikor az anyát kivették a
fészekből, az idősebb pókok lassabban
növekedtek, és hamarabb elhagyták a
fészket, majd még az ivarérettség elérése
előtt elpusztultak – derült ki a kínai tudományos akadémia jünnani részlege tudósainak kutatásából.

Bio-logikus

Karácsony BIO módra
Izgalmas kihívás a téli ünnepeket
úgy megélni, hogy közben egészségünkre és környezetünkre is vigyázunk. Alábbi összeállításunk célja,
hogy megmutassuk, miként lehet ezt
a mindennapokban megvalósítani.

Hogy készüljek az ünnepekre?

Elsősorban úgy, hogy a takarítás, díszítés,
csomagolás mellett maradjon idő beszélgetésre, pihenésre, sétára, feltöltődésre, hogy
az ünnep öröm legyen, ne hajsza.
Egészségünknek is, környezetünknek is jó,
ha olyan veszélytelen anyagokkal végezzük
a takarítást, mint szódabikarbóna és ecet,
esetleg környezetbarát tisztítószerek. Illatosításra pedig használhatunk természetes,
lehetőség szerint bio illóolajokat.

Milyen ajándékot válasszak?

A legfőbb szempont, hogy a megajándékozott örüljön neki. Mivel enni szinte mindenki szeret, máris adódik a gasztro ajándék.
És ha már gasztro ajándék, akkor szeretteink
igazán megérdemlik a legjobbat, vagyis válasszuk a BIO-t. Ez lehet egy készen vásárolt
termék, esetleg bioélelmiszerekből összeállított bőségkosár vagy magunk készítette
finomság. Legjobb, ha ajándékunk tartós,
hűtés nélkül is tárolható, így az ünnepek elmúltával rá lehet járni. Számtalan lehetőség
közül választhatunk, itt csak néhányat sorolunk fel: aszalt gyümölcsök, levek, lekvárok,
mézek, dió, mandula, tartósabb sütemények, borok, teák, fűszerek.
Biokertészkedőknek emellett szép meglepetés lehet egy szakkönyv is. Figyelmükbe
ajánljuk honlapunkról ingyenesen letölthető, kinyomtatható e-bookjainkat.

Hogy csomagoljam?

Mindenképpen környezetbarát módon. A
csomagolás lehet maga is ajándék, például
vászon szatyor, vesszőkosár, vászonzacskó.
Az egyszerű, nyers színű csomagolópapírt
feldobhatjuk saját rajzzal vagy színes szalaggal. (Ez utóbbi következő évben visszakerülhet a körforgásba.) Csomagolhatunk úgy is,
hogy egy kimosott terítőt batyuként összekötünk. Egy vasalás, és már használható is a
terítő.

Mit főzzek, süssek
az ünnepek alatt?

A család kedvenceit, persze bio alapanyagokból, ami lehet hagyományos téli fogás
vagy valami újítás, ha kedvünk tartja, valamilyen reform remek. A legtöbb alapanyag beszerezhető bio minőségben is. Emellett süthetünk magunk is édeset, sósat, de készen is
beszerezhetünk bio süteményeket.
Érdemes figyelemmel kísérni a Biokultúra
Ökopiac Facebook oldalát, ahol kizárólag
olyan recepteket talál, amihez a hozzávalók
beszerezhetők bioban. Törekszünk arra, hogy
főként hazai bioalapanyagokkal dolgozzunk.
A recepteket nem mesterszakácsok, hanem gyakorló háziasszonyok írják. Az ételeket fogyasztás előtt egyszerűen lefényképezzük mindenféle trükk nélkül, vagyis tényleg
úgy néznek ki, ahogy az oldalon láthatjuk
őket. Kedvcsinálóként itt egy korábbi receptünk az oldalról:

MÉZESKALÁCS

A mézeskalács sütés gyereknek, felnőttnek egyaránt jó mulatság. Az itt megadott
mennyiség kb. 3 tepsihez elegendő.
10 dkg puha vaj
10 dkg méz
25 dkg teljes őrlésű búzaliszt
1 tojás (tejföllel helyettesíthető)
csipetnyi szódabikarbóna
mézeskalács fűszerkeverék
A díszítéshez: mandula, napraforgómag,
dió, szezámmag, lenmag, tökmag.
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Mazsolát ne használjunk díszítésre, mert a
sütés közben megég.
• A lisztet a mézeskalács fűszerkeverékkel és a
szódabikarbónával jól elkeverjük.
• A vajat a mézzel összekeverjük, a tojást,
majd a lisztet kis adagokban hozzáadjuk. Ha
tojás nélkül készítjük, a tejfölt csak a liszt hozzáadása után fogjuk hozzágyúrni, épp csak
annyit, hogy ne ragadjon.
• Az egészet jól összegyúrjuk. Ha ragad, valamennyi lisztet öntünk még hozzá.
• Kicsit pihentetjük, majd vékonyra nyújtjuk.
• Formákkal kiszúrjuk, megkenjük tojással
vagy tejföllel, és a díszeket finoman a mas�szába nyomjuk.
• Előmelegített sütőben, 200 fokon óvatosan
megsütjük. Néhány perc alatt megsül.
Aki kíváncsi, hogyan lehet házilag bio alapanyagokból saját csomagolású szaloncukrot
készíteni, az kövesse a Biokultúra Ökopiac
Facebook oldalát!

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

Fűben-fában

Gaia Ganoderma
A csodálatos pecsétviaszgomba
A pecsétviaszgombát a kínai népi
gyógyászat már 4000 éve alkalmazza. Erről a gombáról szinte csak
a kínai vonatkozást olvashatjuk.
Vajon tényleg csak Ázsia ismerte
ezt a gombát, és szó szerint évezredekkel megelőzte Európát a természetben fellelhető gyógyhatású
gombák felhasználásával kapcsolatban? Kétlem.

A legrégibb fennmaradt európai herbárium csak a X. századból származik! Hogy
ismerték-e előtte a pecsétviaszgombát,
azt biztosra nem tudhatjuk, de gyanítom,
hogy itt is évezredek óta ismerik, egyszerűen csak nem maradt fenn róla írásos
emlék.
Ne felejtsük el, hogy ez a gomba Európában is honos! Magyarország erdeiben
is gyakran találkozhatunk vele. A modern
orvostudomány előtt az emberek a természetben található anyagok tárházá-

ból keresték meg a gyógyításra használt
anyagokat, joggal feltételezhető tehát,
hogy a pecsétviaszgombát is ismerték.

A pecsétviaszgomba
fő hatóanyagai:

A Ganoderma gomba emberi szervezetre gyakorolt hatása igen sokrétű és nagyon pozitív, ami a benne lévő több mint

200 féle összetevőnek köszönhető. Ezek
közül most csak kettőt emelnék ki.
Poliszacharidok
Ez
egy
gyűjtőfogalom,
sokféle
poliszacharid létezik, ide tartozik a gyógyhatás tekintetében teljesen értéktelen cellulóz is. A pecsétviaszgomba esetében, ha
poliszacharidról van szó, a béta-glükánra
gondolunk.
Rendkívül jó immunrendszer erősítő,
és a ráksejtek szaporodása ellen is igen
hatékony. Csak 1980-ban fedezték fel azt,
hogy a béta glükán rendelkezik egy olyan
receptorral, mely a makrofág sejtekhez
képes kapcsolódni. Ezáltal ezek a sejtek
felismerik a vérben keringő kórokozókat,
és bekebelezik, elpusztítják azokat. A béta
glükán ezért vált a kórokozókkal szembeni
természetes védekezés legfőbb fegyverévé. A tudósok kiszámították, hogy ha Magyarországon pl. minden harmadik ember
fogyasztana béta glükánt, a „szokásos” influenza járvány nem tudna kialakulni.
Szerves germánium
A germánium szerves formája a
rákgyógyítás
táplálkozástudományi
megközelítésének egyik legnagyobb
vívmánya. Javítja az immunrendszer működését, fokozza a szervezet oxigénellá-
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Fűben-fában
tását, energetizál, semlegesíti az egészségkárosító szabad gyököket, és még a
sugárzás ellen is véd.
A germánium fokozza az oxigén átjutását a sejtmembránon, ezáltal javítja a
sejtek oxigénellátását. Dr Otto Warburg
Nobel-díjas rákkutató bizonyította, hogy
a rákos sejtek oxigén jelenlétében nem
tudnak növekedni és szaporodni. Ennek
alapján a szerves germánium egyedi élettani hatásokat fejt ki nemcsak a daganatos betegségekben (tüdő, hólyag, gége,
mell), hanem az idegrendszeri betegségek, asztma, cukorbetegség, magas vérnyomás, szívelégtelenség, arcüreggyulladás, idegfájdalom, leukémia, agylágyulás,
méhizom daganat és májbetegségekben
is. Mindegyik betegség közös eredője az
oxigénhiány.

Hogyan fogyasszuk
a gomba őrleményét?

• Magában, valamilyen folyadékkal segítve a lenyelést. (Vízzel, szörppel, gyümölcslével, rostos üdítővel, ízlés szerint).
• Mézzel, lekvárral, a napi adagot benne
elkeverve.

• Teaként, a napi adagból teát főzve,
csak a pecsétviaszgomba őrleményből,
vagy akár más teával együtt elkészítve.
Szóba jöhet pl. gyümölcstea, zöldtea.
• Kávéval együtt lefőzve. (Én személy
szerint, kávérajongóként sokszor így fogyasztom).
• Kávéban, teában elkeverve. Ellentétben az előző két móddal, ekkor elfogyasztásra kerül az őrlemény vízben nem oldódó része is.
• Ételekbe keverve. Akár a kész ételeitekbe is belekeverhetitek, az ebédbe vagy
a vacsorába, szendvics közé szórhatjátok,
vagy akár a levesbe is beletehetitek.
A pecsétviaszgomba fogyasztásával
párhuzamosan javasolt napi 1000 mg
C-vitamin elfogyasztása.

Milyen problémákra ajánlható?
•
•
•
•
•
•

A teljesség igénye nélkül:
vesebetegségek
ízületi betegségek
daganatos megbetegedések
II. típusú cukorbetegség
bakteriális és vírusfertőzések
prosztata problémák
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

keringési és érrendszeri betegségek
koleszterinszint problémák
hólyagbetegségek, fertőzések
köszvény
krónikus hörghurut
asztmatikus panaszok
szénanátha és egyéb allergiás panaszok
magas vérnyomás
álmatlanság
pajzsmirigy működési zavarok
akné és más bőrproblémák
székrekedés
gyomorfekély
aranyér
epilepszia
szívritmus zavar
migrénes fejfájás
depresszió
Sok szeretettel ajánlom termékeimet,
egy próbát megér!
Tel.: (70) 933 5957
Bolt, ahol megvásárolhatók termékeim
és több hasznos információt is
olvashattok:
www.gaiaganoderma.hu

Forgácsok

Euripidész
A három nagy görög
tragédiaköltő egyike

Forgácsok...
nemes fából...

ie. 480 – ie. 406-ig.
Szalamisz szigetén született, atlétikát,
majd festészetet tanult. Mivel nem vett
részt a közéletben, állami megbízást sem
fogadott el, ezért elég keveset tudunk életéről. Jó tollú fiatallá vált, amit az is igazol,
hogy huszonöt éves korában részt vett
egy drámai versenyen, ahol harmadik helyezést ért el. Két felesége volt. Bár az emberektől elzárkózva, visszavonultan élt,
korának nagy gondolkodóival azonban
mégis kapcsolatot tartott. Ezektől sokat
tanult, és a hatásuk tükröződik művein.
Érdeklődési körébe tartozott a természet
és a törvények vizsgálata, de éppúgy érdekelte a vallás és az emberi lélek is. Kortársai közül néhányan nem sokra becsülték munkásságát, annak ellenére, hogy a
drámaköltők versenyén ötször nyerte el
az első díjat. Mivel életének első szakaszáról nem sokat tudunk, ezért leginkább 40
éves kora utáni időszakra, és az azután írt
műveire támaszkodhatunk.
Főszereplői az érzelem és értelem területén általában önmagukban vívják meg
harcukat, függetlenül attól, hogy emberi
vagy isteni erők okozták bukásukat. Művei témája általában az ember küzdelme a
sors adta ellentétes pólusok között, vagy
olyan eseményeket állít egymás mellé
történeteiben, ahol egyszerre jelenik meg
a két szélsőséges helyzetben a főszerep-

lők küzdelme, az ember kiszolgáltatottsága. Első művében párhuzamosan fut
az önfeláldozó asszony és a hatalmat is
legyőzni tudó hős története. Más művei-
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ben is az ellentétes pólusokon zajló küzdelmeket emeli ki, akár az egoizmust és
az emberi képmutatást gúnyolja ki, akár a
szenvedélyek tüzében elégő fiatal pár tragédiájáról ír. Főhőseinek lelki életével sokat foglalkozik,
feltárja a belső harcokat, és
általában elmarasztalja az isteneket, akik rendszerint csak
későn avatkoznak be, vagy
szolgáltatnak igazságot az ártatlan emberek megmentéséhez, s azok végzete így mégis
beteljesül.
Műveiben a „deus ex machina”, az isteni beavatkozás
technikája jelenik meg. Ennek
előkészítéséhez gondosan ismerteti a küzdelmet folytató
ember útkeresésének mozgató erőit, a vágyakat, a boldogság elérésének reményét.
De a hősi küzdelem ellenére
a tragédia bekövetkezik, az
ártatlan emberek elbuknak
vagy bűnbe sodródnak, az isteni beavatkozás késése miatt.
Így az ember sorsa, végzetébe
csap át. Elektra tragédiáját
többek között ő is feldolgozta.
Számtalan műve maradt fenn,
magyar nyelven azonban csak
néhányat adtak ki.
Erdei István

Érdekes

Már köztünk élnek az első
génmódosított emberek?
A világon első ízben születtek olyan
babák, akiknek a génjeit módosították, hogy ne fertőzhesse meg
őket a HIV-vírus – közölte He Jiankui
kínai kutató a nemzetközi génszerkesztési találkozón. A tudós szerint a két kínai ikerlány, akiket Lulunak és Nanának nevezett „sírva
jött a világra néhány hete, egészségesen, mint más babák”. A sencseni
tudós a megtermékenyített petesejteken génszerkesztést hajtott végre
CRISPR/Cas9 elnevezésű „molekuláris olló” segítségével, hogy megelőzze a jövőbeli HIV-vírusfertőzést.
A Déli Tudományos és Műszaki Egyetem kutatója elmondta, hogy a génszerkesztés sikeres volt, egyetlen gént
sem változtattak meg, kivéve egyet, a
CCR5-t, melyet eltávolított a HIV-fertőzés
megelőzése érdekében. Tanulmánya az
erősen vitatott eljárásról egyelőre nem
jelent meg.

He Jiankui

He úgy nyilatkozott, hogy munkájával olyan babákat akart teremteni, akik
nem szenvednek betegségektől, „nem
megrendelt szemszínű és intelligenciájú
dizájner-gyerekeket.” A szülők és a csecsemők kilétét titokban tartják, a kutató
csak annyit mondott, hogy az apa HIVfertőzött és szerette volna, ha a gyerekeit
megóvhatja a diszkriminációtól.
He Jiankui bejelentése élénk visszhangot váltott ki. Peter Dabrock, a Német
Etikai Tanács elnöke hétfőn azt mondta,
a munka „felelőtlen kísérletezés embereken”.
- Jelenleg az efféle próbálkozásokat, sőt
a bejelentésüket is a legélesebb szavakkal kell illetni. A génszerkesztés mellékhatásait vagy későbbi következményeit
nagyon nehéz megjósolni és irányítani –
mutatott rá.
A beavatkozás a legtöbb országban
tilos. Az Egyesült Királyságban törvény
tiltja, hogy a meddőségi kezelések során
génszerkesztést alkalmazzanak.
Ha mindez igaz, akkor ez egy szörnyű
kísérlet. Az embriók egészségesek voltak,
nem tudunk arról, hogy betegek lettek
volna. A génszerkesztés maga kísérleti
stádiumban van, ismeretlen, véletlen mu-
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tációkkal hozzák összefüggésbe, melyek
előbb vagy utóbb jelentkezhetnek, rákhoz is vezethetnek.
A kísérlet egészséges, normális gyerekeket tett ki a génszerkesztés kockázatainak mindenféle valós előny nélkül
– nyilatkozta Julian Savulescu, az Oxfordi
Egyetem etikaszakértője.

Váratlan fordulat

A nemzetközi génszerkesztési találkozó
óta egyszerűen köddé vált He Jiankui. A
kutatót a találkozó óta senki nem látta, és
senki nem hallott róla. Az egyetem, ahol
a professzor korábban dolgozott, tagadja,
hogy bárki elrabolta volna a kutatót, és
leszögezte, hogy egyelőre minden ezzel
kapcsolatos találgatás alaptalan Nem kellett hozzá sok, hogy elkezdjenek terjedni
a különféle összeesküvés-elméletek – főleg azután, hogy a kínai kormány nyíltan
elítélte, amit He tett, és szigorúan eltiltotta a tudóst attól, hogy tovább folytassa
a munkáját. A Shenzeni Egyetem, ahol
He korábban dolgozott, mindettől elhatárolódott, és kijelentette, hogy február
óta fizetés nélküli szabadságát tölti náluk
a kutató, valamint cáfolták azt is, hogy a
professzort a kínai kormány tartaná fogva.

Életmód

Ajándékozz valódi kézműves kozmetikumot!
Megfizethető, hasznos, mégis
prémium minőségű ajándékok
márpedig léteznek. Tudtad,
hogy a Napvirág Manufaktúra
kozmetikumai nem csupán
organikus növényi alapanyagokból
készülnek, de az alkalmazott
illóolajok is aromaterápiás
hatásúak? A környezettudatos
csomagolás mindezeken felül
olyan plusz, mely még inkább emeli
ezeknek a termékeknek az értékét.

Illatolaj vagy illóolaj?

Az adventi vásárokban szinte kivétel nélkül találkozhatunk natúrnak mondott, kézművesnek árult szappanokkal, melyek már
messziről illatoznak. Gyakran az egzotikus,
ritka alapanyagokból készített, akár tényleg
szép és jó szappanokat a gyártók a tudtukon
kívül elrontják silány minőségű illatolajokkal, melyek messze állnak mind hatásukban,
mind árukban a valódi, növényekből nyert
esszenciáktól, az illóolajoktól. Aki szappant
készít, tudja, hogy a minőségi, lekövethető forrásból származó, természetes illóolaj
nagy részét a lúg szétmarja, szerkezetét
tönkreteszi. Az illóolajat a szappanosodási
fázis után is hozzá lehet adni a masszához,
ám ekkor is olyan mennyiséget kellene alkalmazni annak érdekében, hogy hosszan
tartó, erős illatú maradjon a szappan, mely
nem lesz kifizetődő. Az olcsó, szintetikus
illatolajok erős illatot produkálnak a szappanokban, ám hatásukban nem versenyezhetnek az igazi illóolajokkal. Csak azok a
kozmetikumok tudják a tőlük elvárt módon
tisztítani, ápolni, hidratálni a bőrt, amelyekben az illóolajok és aktív anyagok, és nem
utolsó sorban a növényi alapanyagok is
mind magas minőségűek, amely termékek
nem tartalmaznak szintetikus összetevőket,
mint az ásványi olajok, parabének, ftalátok,
mely utóbbiak az egészségre is károsak. A
Napvirág Manufaktúra termékei nem illatoznak messziről, cserébe ideális arányban,
és valóban tartalmazzák a megfelelő hatóanyagokat, összetevőket, mégpedig magas
minőségben, legyenek azok illóolajok vagy
növényi vajak, olajok.

Nem értenek hozzá

A legtöbb gyártó, forgalmazó nincs
tisztában azzal, hogy az egyes illóolajok
között mi a különbség, milyen kémiai ös�szetevőkből állnak, és azok hogyan hatnak a szervezetre. Tisztelet a kivételnek,
de kevesen tudják példának okáért, hogy
levendulából legalább ötféle illóolajat
használnak az aromaterapeuták. A széles
levelű levendulának (Lavandula latifolia)
például magasabb a kámfortartalma, így
gyerekek esetében nem szabad alkalmazni,
a Lavandula stocheas vetélést is okozhat,
míg a keskenylevelű levendula (Lavandula
angustifolia) biztonsággal alkalmazható az
óvodások esetében is. A legolcsóbb levendula olajok ezek keverékei is lehetnek, (pl. a
Lavandula intermedia), melyek, ha jó minőségűek, akkor sem tanácsos gyerekeknek
szánt kozmetikumokban alkalmazni azokat,
magas kámfortartalmuk miatt. Éppen ezért
rendkívül fontos, hogy a kézműves kozmetikumok valóban mit is tartalmaznak, hogy
azok összetevői kifogástalan minőségűek
legyenek.

tó kókuszolaj felel a bőr szelíd tisztításáért,
a sheavaj pedig ápolja, visszazsírozza a már
tiszta bőrt. A natúr szappanok, melyek nem
tartalmaznak toxikus vagy az egészségre
káros anyagokat, mint például a tusfürdőkben megtalálható, habzást segítő SLS-t vagy
parabéneket, nem csak tisztítják, de ápolják
is a bőrt, nem mossák le róla a bőr savköpenyét, mely a testünk első védelmi vonalát
erősíti.
A jól megválasztott, minőségi natúrkozmetikumok igazi örömet adnak annak is, aki
kapja és annak is, aki adja. Egy szappan mindig hasznos ajándék. Mivel a Napvirág manufaktúrának fontos a környezettudatosság,
így a termékek csomagolása újrafelhasználható anyagokból áll, a karácsonyi ajándékok
után maradó szemét tehát nem terheli a természetet.

Hópihe és karácsonyfa

A Napvirág manufaktúra karácsonyi
szappanjai bio orvosi levendula (Lavandula
angustifolia) illóolajat tartalmaznak, méghozzá a Balaton felvidéki Dörgicséről. Ez egy
nagyon jó minőségű, méghozzá magyar levendula, mely a diszkrét, tiszta, édes illatával
elvarázsolja az érzékeinket, a benne találha-

18

Látogasson el környezetkímélő,
csomagolásmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Egészség

Befolyásolható-e az érelmeszesedés
antioxidánsokkal?
Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokok, melyeknek alapja a verőerek belső felszínét
alkotó érbelhártya krónikus gyulladása és a következtében kialakuló érelmeszesedésnek (atherosclerosis) nevezett
kórfolyamat. E kórkép megelőzése és kezelése érdekében a kutatók nagy hangsúlyt fektettek annak tisztázására,
hogy milyen szerepet játszanak a szabadgyökök által okozott lipid-oxidáció az érelmeszesedés kórfolyamatában
és befolyásolható-e folyamat antioxidánsokkal.

Mik is azok a szabadgyökök?
Mi a jelentőségük?

Szabadgyököknek nevezzük az olyan atomokat, molekularészleteket, amelyek párosítatlan elektront tartalmaznak. Ilyen formában
instabilak, rövid életűek és gyorsan reagálnak
a környezetükben található más atomokkal,
molekulákkal. Miközben a szabadgyökök
elektront szereznek, maguk is megsemmisülnek, ezért is nevezik a leírásokban ,,kamikázemolekuláknak”. Romboló hatásuk hasonló a
rozsdásodáshoz, avasodáshoz. A környezeti
ártalmak, a rossz minőségű ételek, stressz, de
az intenzív sport, fizikai munka is fokozza a
testünkben a szabadgyökök képződését.

Barátaink vagy ellenségeink
a szabadgyökök?

Életfolyamataink (sejtlégzés, energiatermelés) során állandóan termelődnek toxikus
anyagok a szervezetünkben, köztük reaktív
oxigén gyökök is. Ezek az agresszív szabadgyökök különösen a sejthártyáinkat alkotó
zsírokat oxidálják, s láncreakciót indítva más
sejtalkotó fehérjéinkben, örökítő anyagunkban is károsodást idéznek elő. Végső soron a
sejtek elfajulását, idő előtti öregedését, a sejtek elhalását okozzák.
Szervezetünkben az antioxidáns enzimek
képezik az első és legerősebb védelmi vonalat az oxidációs folyamatokkal szemben.

Antioxidáns rendszerünk azonban nem a
szabadgyökök teljes kiiktatására, hanem
egyensúly fenntartására törekszik. Amikor ez
az egyensúly az oxidánsok felé billen, akkor
alakul ki az oxidatív stressznek nevezett állapot, mellyel több mint 100 betegség - köztük
az érelmeszesedés, a cukorbaj, rák, Alzheimer kór - hozható összefüggésbe.
Nem minden szabadgyök káros azonban.
Egyes fajtái az immunrendszer működésében jelző funkciót töltenek be, mások közvetlenül részt vesznek a kórokozók elleni
harcban. A hasznos szabadgyökök semlegesítése a védekezési mechanizmusaink gyengüléséhez, betegségekhez vezethet.
Azokat a vegyületeket, amelyek a szabadgyökök ellen hatnak, antioxidánsoknak nevezzük.
Az antioxidánsok túlzott mennyiségű fogyasztása azonban legalább annyira káros,
mint a hiányuk, ugyanis zavar támad az immunrendszerünk normál működésében. Az
antioxidáns molekula működése közben
maga is támadó molekulává válhat, ami a
szabadgyök reakciókat tovább gerjesztheti.

Létezik-e olyan antioxidáns, amely
képes megkülönböztetni egymástól a ,,jó és rossz fiúkat”?

Elsőként japán és kínai tudósok számoltak
be arról, hogy a molekuláris hidrogén kedvező hatással van az olyan kórfolyamatokra,
amelyek a szabadgyökök károsító hatásával
függenek össze. A kutatások során kiderült,
hogy a molekuláris, azaz kétatomos hidrogén egy szelektív antioxidáns. A sejtkárosító
szabadgyököket egy az egyben semlegesíti,
míg az immunrendszer normál működéséhez szükséges szabadgyökök működését
nem gátolja. Azt is bizonyították, hogy az antioxidáns enzimek termelődését is beindítja,
(indirekt antioxidáns hatás), továbbá fékezi a
gyulladásos folyamatokat, védelmezi a sejteket az elfajulástól. Használata biztonságos,
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nagy adagban sem okoz mellékhatásokat,
nincs ismert toxikus hatása. Több mint 300
eredeti közlemény olvasható a MEDLINE
adatbázisában a molekuláris hidrogénnel
kapcsolatosan.
A friss zöldségekben, gyümölcsökben és
omega3 zsírsavakban gazdag étrend rendszeres testmozgással kiegészítve bizonyítottan kedvező hatással van az érelmeszesedés
kockázatának csökkentésére. A molekuláris
hidrogén új távlatokat nyit ennek a gyógyíthatatlannak nevezett civilizációs betegségnek a megoldásában.
Dr. József Erika

Ismerje meg molekuláris hidrogént produkáló készítményünket, vásárolja meg most
kedvezménnyel a Recovery plus Q10 tablettát
honlapunkon.
www.healthandyouth.hu

Bőrápolás

Bőrbetegségek (pikkelysömör, psoriasis,
ekcéma) és a gyógygombák
A pikkelysömör, azaz psoriázis és az
atópiás ekcéma a leggyakrabban
előforduló bőrbetegségek közé tartoznak. Mit kell tudnunk róluk, és hogyan segíthetnek a gyógygombák a
kellemetlen tünetek enyhítésében?
A pikkelysömör (psoriasis) egy krónikus,
gyakran kiújuló bőrbetegség, mely leginkább a 20-30 közötti életkorban kezdődik,
és vörös vagy ezüstös, fehéres pikkelyes
foltok jellemezik, amelyeket psoriázisos
plakkoknak nevezünk. A plakkok általában
a betegek könyökein és térdein, valamint a
fejbőrén fordulnak elő leggyakrabban, de
emellett a test bármely területét is érintheti,
sőt akár ízületi gyulladást is okozhat. A becslések szerint a lakosság 2%-a pikkelysömörös hazánkban.
A psoriasis pontos oka még nem tisztázott,
de a szervezet fokozott gyulladáskészsége
egyértelműen jellemzi ezt a betegséget.
Éppen emiatt lehet jótékony hatású az eddigi tapasztalatok és vizsgálati eredmények
alapján a Ganoderma lucidum (Pecsétviaszgomba, Reishi) gyógygomba a psoriasis
terápiájában.
Ezt a gombát évezredeken keresztül különböző eredetű és jellegű megbetegedések
természetes kezelésére használták. A kínai
orvosok előszeretettel írnak fel ganoderma
kivonatot betegeiknek gyulladásos állapotokban. A tudományos vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy a ganoderma tényleges értéke nem egy-egy konkrét betegség
gyógyításában rejlik, hanem abban, hogy
normalizálja a szervezet általános működését, erősíti az immunrendszert és ennek révén közvetetten hozzájárul a kóros állapotok
javulásához, megszüntetéséhez.
A psoriasis terápiájában már 2007-től
kezdve próbálják a pecsétviaszgomba kivonatot humán betegeken is. Egy kb. 5
hónapos terápia alatt szinte teljesen tünetmentessé tudtak válni a psoriasisos betegek ganoderma kivonat hatására. Ugyanakkor a D-vitamin is segít csökkenteni a
pikkelysömörrel járó gyulladást.
A pikkelysömör jellemzően akkor jelent-

kezik, mikor az immunrendszer tévesen
közvetít veszélyjelzéseket, melyek fehérjéket
aktiválnak és ezzel gyulladásos folyamatot
indítanak el. A D-vitamin segít megakadályozni a gyulladásos folyamatok beindulását.
A Mandulagomba (Agaricus blazei Murill)
ergoszterol tartalma nagy jelentőséggel bírhat a D-vitamin hiányos állapotok megelőzésében.
Előnyös lehet a tünetek enyhítésében
a két gomba kombinációjának fogyasztása, ugyanis a hatóanyagok szinergiája
ebben az esetben jobban érvényesül. A
Naja Forest N3 készítmény előnye, hogy a
pecsétviszgomba és mandula gomba hatóanyagit koncentrált formában tartalmazza,
így a hatóanyagok gyorsan felszívódnak, már
a szájnyálkahártyáján keresztül. A hatékonyság érdekében legalább 5 hónapon át kell
fogyasztani, 2 X 5 ml dózisban.
Másik gyakori bőrbetegség az ekcéma.
Az atópiás ekcéma a bőr krónikus, viszkető,
felszínes gyulladása, amely gyakran alakul ki
szénanáthában vagy asztmában szenvedőknél, vagy olyanoknál, akiknek a családjában
ilyen betegség előfordul. Hátterében az immunrendszer egyensúlyának felborulása áll.
Csecsemők arcán, fejbőrén, pelenkája
érintkezési helyén vagy végtagjain, míg idősebb gyermekeken és felnőtteken főleg a könyök- vagy a térdhajlatban jelenik meg.
Az ekcéma kialakulásának pontos okai
nem ismertek, jelenleg a betegség nem
szüntethető meg véglegesen. A beteg bőr-
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felület állapota időről-időre jelentősen javulhat, majd ismételten fellángolhat az atópiás
bőrgyulladás. Ezek az ismétlődő fellángolások tüneti kezeléssel enyhíthetők. Ebben
az esetben is hatékony segítséget nyújthat
a pecsétviaszgomba és mandula gomba
hatóanyainak kombinációja, mind belsőleg,
mind pedig külsőleg.
Mivel az ekcéma és a pikkelysömör egyaránt a bőr kiszáradásával járó betegségek,
nagyon fontos a megfelelő ápolás. A bőrt
rendszeresen krémezni, hidratálni kell, hogy
ne száradjon ki túlságosan. A száraz bőr viszkető, irritált, gyakran kipirosodik és ki is sebesedhet. Az elvékonyodó bőrréteg ráadásul
nem tudja olyan hatékonyan ellátni védő
funkcióját, így a betegséget, fertőzést okozó
mikrobák könnyebben jutnak át rajta.
Érdemes lehet külsőleg is használni a
ganoderma-, valamint mandulagomba kivonatot tartalmazó hatóanyag bio kozmetikumokat, melyek lokálisan segíthetnek a
pikkelysömörös, ekcémás betegeknek.
Szabó Nikolett
tudományos
kutató

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

Ajánló
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Fűben-fában

A CBD olaj
Egy újabb csodaszer, vagy egy elfelejtett ősi gyógyszer?
Napjainkban egyre többet hallunk a CBD olajról, a kender nem
pszichoaktív, vagyis nem kábító
kivonatáról. Közkedveltsége
nem véletlen, hiszen a szervezetre gyakorolt hatásai rendkívül
pozitívak, és számos betegségben
eredményesen tudjuk alkalmazni.
Bizonyítottan hatékony epilepsziában, generalizált szorongásban,
álmatlanságban, emellett pedig
erős gyulladásgátló, fájdalomcsillapító, emiatt rengeteg kórképben
indikált lehet.

A CBD olajat főként a kender virágjából,
leveleiből és nem ritkán az ipari kender
szárából CO2 extrakcióval nyerik ki. A
CBD olajokban a tudatmódosítóként ismert THC vegyület mennyisége elhanyagolhatóan kis mennyiségben van jelen.
(kb mint az étkezési mákban az ópium).
Hazánkban a CBD táplálék-kiegészítőként elérhető, Európában sokfelé viszont
gyógyszerként is felírható.
A CBD olajjal végzett kutatások során,
bár még csak az elején járnak, rendkívüli
hatásait írták le. A legfontosabbak közé
tartozik a fájdalomcsillapítás, melyet a
gyulladásgátló képességének tulajdonítanak, ezért is ajánlják gyulladásos
kórképekben pl. rheumatoid artritisben,
Crohn-betegségben, irritábilis bélszindrómákban. Bár a rák ellenszerét ebben az
olajban sem találták meg, a rákos-megbetegedések esetén leírták pozitív hatásait.
Például kemoterápiás kezelés közben
kiváló hányingercsillapítónak bizonyult.
Erősíti az immunrendszert, helyreállítja a
sejtek egymás közötti kommunikációját,
megakadályozza az időskori elbutulást.

Csökkenti a Parkinson kóros betegek
tüneteit, helyreállítja kommunikációs képességeiket.
A legtöbb kutatást az epilepszia
kapcsán végezték a CBD-vel és terápia rezisztens esetekben, illetve
gyermekkori epilepsziákban kiváló
eredményeket értek el. A sclerosis
multiplexes betegek esetében pedig azt találták, hogy a CBD szedése
következtében nőtt a mobilitásuk,
csökkentek az izomgörcsök és a fájdalomérzet is.
A ritkább betegségeken kívül a szinte
mindannyiunkat érintő szorongásban,
kóros izgalomban is áttörő jelentőségű a
CBD. Számos kutatás bizonyítja szorongáscsökkentő hatását, mely még kiegészül a szorongás következtében létrejövő
alvászavarok csökkentésével. Emellett a
CBD egy kiváló természetes antidepres�száns így a jövőben enyhe és középsúlyos depresszióban, illetve poszt-traumás
stressz szindrómában alternatívájává válhat a gyógyszeres terápiának.
A CBD hatásairól rengeteg hasznos tudásanyag és videó található az
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AROMADOKI.hu oldalon.
Tanácsokért forduljon hozzám szeretettel: +3630 950 3016.
Dr. Várnagy Emese
Sorozatunk következő részében a
házipatika legfontosabb alap-illóolajaival
kezdünk el foglalkozni. Így a levendula és
rozmaring hatásait vizsgáljuk!

www.aromadoki.hu

Életmód

Ajándékozz okosan
– egészségeset és finomat
Benned is felmerül évről-évre
ugyanaz a dilemma a tökéletes
karácsonyi ajándék után kutatva? Azon jár az agyad, hogy
ajándékozz tényleg hasznosat
és egészségeset a szeretteid
számára, vagy inkább valami
igazán élvezhető élménnyel állj
elő? Jó hír, hogy a MAKKA Okos
Kávéival mindkettőt megteheted egyszerre, úgyhogy nem
nagyon lehet velük melléfogni.
Mutatunk is két kávékülönlegességet az alábbiakban.

MAKKA Rost Kávé
a cukorbeteg és gyomorfájós
rokonoknak
A funkcionális élelmiszerek észrevétlenül terelhetnek minket az egészséges
életmód felé: a hozzáadott kivonatok a
100% arabica kávé pozitív élettani hatásain kívül több területen is jótékony löketet
adhatnak a szervezetünknek. A MAKKA
Rost Kávét a vízben oldódó rosttartalom
miatt ajánljuk. A rostok lassíthatják és
egyben hatékonyabbá tehetik a szőlőcukor felszívódását a belekben, így a vércukorszint ingadozása is mérséklődhet. Ez
nemcsak a 2-es típusú diabéteszeseknek
jó hír, de a karácsonyi lakomázás után
(vissza)fogyni vágyóknak is.
Ezen kívül az egészségügyi vizsgálatok szerint a rostok az emésztésre is kedvezően hathatnak, élénkíthetik a bevitt
energiamennyiség feldolgozását, megköthetik a belekben a baktériumokat
és a vízben oldott káros anyagokat, így
elősegíthetik a bélrendszer tisztulását.
Ahhoz viszont, hogy az említett jótékony

hatások érvényesülhessenek, elengedhetetlen a fokozott vízfogyasztás, ugyanis
1 g rost kb. 0,5 dl vizet képes felvenni – a
MAKKA Rost Kávé tasakjaiban egyenként
kb. 5,6 g rost van, így minden csésze után
egy bő pohárnyi (3 dl) italt is érdemes elfogyasztani.

MAKKA Vitalis Kávé azoknak,
akik energikusan szeretnék
kezdeni az új évet
Akik nem tudnak választani a zöld
kávé és a fekete kávé között, mert sem
az előbbi extra hatásairól, sem az utóbbi
intenzív ízéről nem akarnak lemondani, azoknak örömhír, hogy: nem is kell. A
MAKKA Coffee Vitalis 100% arabica kávéból készült, varázserejét viszont a benne
lévő zöld kávé kivonat adja. Ennek erős
antioxidáns, azaz gyulladáscsökkentő hatása az immunrendszert is támogathatja,
ezen túl visszaszoríthatja az öregedési és
sejtregenerációs folyamatokért is felelős
szabadgyökök kialakulását, de az anyag-
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csere-pörgető hatása kedvezhet a pulykával, házi sütivel és bejglivel kissé túlterhelt
gyomrúaknak is. A sokrétű tisztulás és
energikus évkezdés híveinek ajánljuk ezt
a típust.
***
A részletesebb leírást és a további kávékülönlegességeket keresse a vitalvar.hu
oldalon.
Összeállította:
Lipusz Kinga

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

Fűben-fában

5+1 kérdés, ami Önben is felmerülhet
a fekete ginsenggel kapcsolatban
A ginseng gyógynövény, egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban is. A gyógynövény boltok és drogériák pocain is több tucat termék sorakozik, és laikusként nehéz eldönteni, melyik a megfelelő számunkra. Van azonban egy különleges termékcsalád, amely a kiemelkedik a többi közül, hiszen ennek hatóanyaga a „titokzatos” fekete ginsenozid. Nézzük, miben más, mint a többi!
1. A fekete ginseng kivonat
ugyanolyan potencianövelő,
mint a „Viagra”?
Nem! A fekete ginseng egy
100% természetes hatóanyag
tartalmú étrend-kiegészítő, ami
a vérkeringésen keresztül jótékonyan hat a potenciára. A hatását
hosszútávon fejti ki, nem néhány
órára és nem percek alatt, mint az
általában a potencianövelő tabletták. Ha olyan eredményt szeretne elérni a fekete ginsenggel,
mint a Viagrával, akkor el kell
szomorítanunk. Viszont van helyette jó hírünk is: nem fogja
megtapasztalni a potencianövelő tablettákra jellemező mellékhatásokat sem, úgymint erős
fejfájás, izomfájdalmak, szédülés,
hányinger, stb.
2. Ha valakinek a potenciazavara
pszichoszomatikus vagy lelki eredetű,
annak is megoldást jelenthet a fekete
ginseng kivonat?
A lelki eredetű problémákat semmilyen
gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény
hosszú távon nem oldja meg. Először a
fejben kell rendet rakni minden esetben.
A ginseng általánosan a vérkeringésre hat
és így a fejünk, gondolkodásunk is „jobban” működik. Ha az agyunknak jobb a
vérellátása, az segíthet a depresszív tünetek enyhítésében is.
3. Miért árulnak máshol sokkal olcsóbban olyan terméket, ami ginsenget
tartalmaz?
Ez így igaz, valóban létezik számos olcsó, ginseng tartalmú étrend kiegészítő.
De a lényeges különbségek a következők:
- Kizárólag 6 éves ginseng gyökérből
állítunk elő kivonatot. Hat éves korára a
hatóanyag megsokszorozódik a ginseng

ginseng az elmúlt pár év kutatómunkájának eredménye,
leginkább Dél-Koreában és
Keleten ismert.
A különbség a két
ginseng között, hogy a vörös
ginsenget egyszer, míg a fekete ginseget kilencszer gőzölik, az Rb3 hatóanyag megháromszorozódik a gőzölés
hatására. Így a fekete ginseng
erősebb és több hatóanyaggal rendelkezik.

növényben. Jellemzően 1-2 éves növények felhasználásával készülnek azok a
termékek, amikkel eddig találkozott Magyarországon, hatóanyagtartalmuk minimális. Ha 6 éves növényből készülnének,
akkor a gyártók feltüntetnék a dobozon.
- A Prémium Koreai Ginseng termékek valóban Dél-Koreában készülnek, az
egyéb olcsóbb termékek például Kínában,
Amerikában, stb. A Koreában termesztett
ginseng gyökerek több hatóanyagot tartalmaznak, hiszen ott a legideálisabbak az
éghajlati körülmények a ginseng gyökér
termesztésére. Tehát a származási helynek is rajta kell lenni a dobozon!
A koreai ginseng több hatóanyaggal
rendelkezik mint az egyéb országokban
termesztett
4. Hogyhogy nem hallottam még eddig a fekete ginsengről?
Európában ezidáig a vörös ginseng
termékek voltak elérhetőek. A fekete
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5. Mikor érdemes fogyasztani a ginseng kivonatot?
Legjobb reggel, délelőtt
fogyasztani a ginsenget, vagy
esetleg még délután, de este
már nem javasolt a tonizáló
hatása miatt.
5+1 Mennyi idő alatt tapasztalhatom
meg a ginseng jótékony hatását?
Akár már néhány napon belül megtapasztalhatja a ginseng pozitív hatását.
Általánosságban elmondható, hogy a kívánt hatás eléréséhez legalább egy hónapig javasolt szedni.
A visszajelzések szerint az emberek
többsége először arról számol be, hogy
jobban tud koncentrálni, jobban működik a memóriája és jobban vág az esze.
Így mindenkinek javasoljuk, aki szellemi
munkát végez!

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

Fűben-fában

9 olyan tünet és betegség,
amelyre a méhpempő lehet a megoldás
A méhpempő egy általános csodaszer, amely megfelelően fogyasztva sokoldalúan segíti az egészséget.
Egyaránt alkalmas gyermekek, felnőttek és idősek számára is. Nézzük, miben segíthet:

1. Legyengült immunrendszer

A méhpempő 1-2 hónapon keresztül való
fogyasztása erősíti szervezetünk védekező
képességét, növelve ezáltal a megfázásokkal, virózisokkal és influenzával való ellenállását. A napi adag 0,5-1 gr méhpempő.

2. Magas koleszterinszint

A méhpempő segít a magas vérnyomás
csökkentésében, ezért fogyasztása kimondottan ajánlott azoknak, akiknél fennáll a
szívinfarktus, agyvérzés kockázata, túlsúlyosak vagy magas a koleszterinszintjük.
A méhpempő normalizálja a vér koleszterinszintjét. Napi 0,5-1 gr méhpempő fogyasztása 10-20%-kal csökkenti a koleszterinszintet 3- 5 hét fogyasztás után.

8. Depresszió,
stressz és dühroham

3. Hörghurut és az asztma

Ha különböző légzőszervi betegségekben szenvedünk, egy méhpempő kúrával
szervezetük ellenállóképessége a megfázás
és influenza tüneteivel szemben érezhetően megnő, vagy a gyógyulása könnyebb és
gyorsabb.
Az asztma esetén a méhpempő a légutak
nyálkahártyájára fejti ki nyugtató hatását, ezzel egy időben enyhítve a tavaszi időszakban
jelentkező allergiás tüneteket is, mivel számos olyan nyomelemet tartalmaz, amelyek
csökkentik a stresszt és serkentik az általános
immunitást.

4. Gyomorfekély
és egyéb emésztési zavarok

A méhpempő fogyasztása ajánlott gyermekeknek (növeli az étvágyat), valamint
azon személyeknek, akik különböző bélrendszeri zavarokkal küzdenek (hasmenés,
székrekedés, hányás). Ha a méhpempőt
mézzel, illetve nyers virágporral keverjük,
hatékonyan alkalmazhatjuk gyomorfekély
esetében.

5. Húgyúti, hólyaghuruti
fertőzésben

A méhpempő különböző húgyúti fertőzések esetében is ajánlott, mivel csökkenti az
égető fájdalommal járó tüneteket.

6. Az ízületi gyulladás, hátfájás
és csontritkulás kezelése

Az arthritisz egy meglehetősen gyakori betegség, amely az ízületek gyulladását
jelenti, károsítva a normál ízületi rugalmasságot. Az ebben a betegségben szenvedőknek ajánlott a vegetáriánus életmód, a méhpempő fogyasztása mellett. A méhpempő
segít a fájdalom megszüntetésében (főleg
a hátfájdalom esetében), megakadályozza a
fertőzéseket és gyulladásokat, segít az általános fáradtság megszüntetésében.
A csontritkulás megelőzésében természetes módon növeli a szervezetben a kalcium
felszívódását, tárolását, megelőzve a csontok idő előtti kopását.

7. Fejfájás és álmatlanság

A méhpempő segít a migrének enyhítésében, sőt, relaxációs technikával kombinálva
ezek végképp megszűnhetnek.
Egy másik gyakori jelenség - főleg az idősek esetében -, az álmatlanság. Aggodalomra adhat okot, ha az ez a krónikus stressz jele.
Niacin és pirixin tartalmának köszönhetően
a méhpempő enyhíti a stresszt. Mivel ezek
természetes nyugtatók, nem okoznak függőséget.
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A méhpempő fogyasztása csökkenti a
stresszt, ugyanakkor jelentős segítséget
nyújthat a dührohamok enyhítésében. Jelentős segítséget nyújt a szülés után gyakran
fellépő depresszióban is, amely egyre több
kismamát érint. Emellett az általános energiaszint fenntartására is kiváló.

9. Az Alzheimer-kór

A méhpempő természetes acetilkolint
tartalmaz, mely az emberi agyban is fontos
szerepet játszik, és csökkenő szintje memóriazavarokhoz illetve különböző kognitív
problémák (Alzheimer - kór) kialakulásához
vezethet.
A nyugati orvoslás célja a fenti betegség
kezelése, a beteg agyában levő acetilkolin
szint növelésével. Mivel a méhpempő segít
az idegimpulzus közvetítésében, egyéb káros mellékhatás nélkül (hányás, a máj károsodása), ezért egy tökéletes megoldás lehet.
Használja ki Ön is
a méhpempő csodálatos hatását!

Rendeljen a www.apiland.hu oldalon
vagy telefonon a 06-1 848 0339 számon!
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Mert „az Élet él és élni akar” (83. 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 a szexualitás
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Mózes I. 27.
„Teremté tehát az Isten az embert
az ő képére, Isten képére teremté őt:
férfiúvá és asszonnyá teremté őket.”
I.28. „És megáldá Isten őket, és
mondá nékik Isten: Szaporodjatok
és sokasodjatok, és töltsétek be a
földet, és hajtsátok birodalmatok
alá, és uralkodjatok a tenger halain,
az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.”
Kedves Olvasó!
Egy nagyon fontos, de annál sokkal érzékenyebb, gyakran félreértett és kön�nyen félreérthető témához jutottunk el: a
szexualitáshoz, mely jelentős mértékben
meghatározza életünket, életvitelünket, a
gyermekkortól a sírig.
Amíg a növények és az állatok számára
a szexualitás determinált, addig az ember
számára nem jelent különös sorsot. A fajfenntartás nélkülözhetetlen eleme, de az
egyedre nem feltétlen kötelező érvényű.
(Ha bírja nélküle, ám tegye.). A szexuális
viselkedés számtalan területet érint, a társadalmi vonatkozásoktól a tudományokig.
Vannak kulturális, politikai, jogi, filozófi-

ai, etikai, erkölcsi, vallási, stb. aspektusai.
Megítélése, megélése, azok módja és következményei mind időben és térben változnak, kultúránként eltérőek, vagy eltérőek lehetnek, ide értve az adott közösség
földrajzi elhelyezkedését is.

Ámor csókjával életre kelti szerelmét, Pszichét
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Egy dolog azonban vitathatatlan: az
emberi párkapcsolat szerves része, s mint
ilyen, a gyermekkori érintésektől, az aktív
szexuális életen át, az időskori ölelésekig
minden pillanata lényeges. Vannak kritikus elemei, időpontjai, eseményei, ilyen
a fiatalok első összebújása, mert meghatározó lehet az egész életvitelükre. Ha ez
a szexuális érettség elérése előtt történik,
akkor nem alakul ki felelősségérzet a párja iránt, s ez elkísérheti egész életében!
A liberális eszmék egyik célja a családok
felszámolása, ezért buzdítja a fiatalokat a
szexuális élet minél korábbi megkezdésére, mert akkor hiányozni fog a partnerért érzett felelősségtudat, s ezzel majd a
család sérülékenyebbé válik. Ez igencsak
fontos akkor is, amikor a szexualitást járjuk körbe, nem érintve a szélsőséges dolgokat.
Ha a 28. verssor fenti idézetét ökológiai
szempontból egy kicsit górcső alá ves�szük, akkor láthatjuk, hogy nincs benne
korlátozó tényező. Ez alapján nyugodtan
mondhatjuk, ezt a parancsot a Földünkön
az élővilág rovására túlteljesítettük, ezért
lehet, hogy se birodalmunk, se írmagunk
nem marad.
Ha pedig humanitárius szempontból
vizsgáljuk, akkor itt szó sincs arról, hogy
embertársainkat is a „birodalom” alá kell
hajtani, ezt a parancsot az eredeti szándékhoz képest tehát két szempontból is
megsértettük. Az ok-okozat törvénye szerint elszenvedhetjük dőre kapzsiságunk
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s az egymásra találást követő összebújás
után pedig kölcsönösen megteremtik a
következő vágy forrását. Tehát a vágyat
nem az előjáték teremti meg, hanem az
előző orgazmus emléke.

A görög mitológia szerint a teremtés kezdetekor kétneműek voltak.
A görög istenek féltékenyek voltak, ezért Zeusz egy villámmal kettéhasította, s így megteremtette a férfit és a nőt
következményeit, ezért a Teremtőt nem
lehet hibáztatni!
De nem a Föld megmaradásáról szeretnék írni, hanem a férfi és a nő azon intim
kapcsolatáról, mely alapján a parancsolat
első része teljesítésbe mehet: a szexről.
Azt mondja az egyik görög mondás, hogy
akinek az istenek vágyakat adtak, erőt is
adnak, hogy megvalósítsa azokat. Tehát
az első feladat a vágy forrásának megteremtése. Ezt Heinrich Heine az Énekek
énekében, nagyon plasztikusan, csodálatos finomsággal formálja meg:

másik felét, hogy átölelve egymást, újra
erősek legyenek. Hát ez a vágy az alapja az
érintésnek, simogatásnak, ölelésnek és a
párkeresés misztériumának, majd a megnyugvásnak. Ez a titok az induló vágy oka,

De a férfi és a nő számára is hosszú az
út a másik testéig, még akkor is, ha a vágy
kölcsönös. Ez az út mind a két fél számára izgalmas, számtalan felejthetetlen
kalandot jelent, mély lenyomatot hagyva
mindenkiben. Akiknél ez az út ismeretlen,
vagy nem létezik, azok kapcsolatában nagyon nagy baj van, és azokkal itt nem is
foglalkozunk. Az élet göröngyös útja, a
tanulás mezeje, két fantasztikus erejű érzés megélésével válik járhatóvá, melyek
neve szeretet és szerelem. A sorrend pedig azért ez, mert csak a szeretet mezején
tud kinyílni a szerelem.
Ez utóbbi azonban nemcsak örömmel
jár, hanem számtalan bánat forrása is.
Mindkettőre nagyon sok példát találunk
a magyar népdalokban, költészetben,
prózában, mindenütt a művészetekben
is. Élvezettel lehet olvasni a vágytól a
beteljesülésig. A meghitt kapcsolattól a
szerelmi bánattól meghasadó szívig minden árnyalattal találkozhatunk. A példa
kedvéért csak hallgassuk meg Sebestyén
Márta: Szerelem, szerelem című gyönyörű énekét a hálón. (https://youtube.com/
watch?v=YD02V5Lb2sY)

„Az asszony teste költemény,
mit különös ihletésben
írt be a természet csodás
emlékkönyvébe az Isten.”
A görög mitológia szerint a teremtés
kezdetekor - ahogy Platón leírja -, az emberek hermafroditák, azaz kétneműek
voltak, két arcuk volt, egy előre és egy
hátra, így mindent láttak, és nagyon erősek voltak. A görög istenek féltékenyek
voltak erre a kétnemű lényre. Ezért Zeusz,
az Olümposz ura egy villámmal kettéhasította őket, s így megteremtette a férfit
és a nőt. Ezzel a lépéssel ugyan megnőtt a
Föld népessége, de meg is gyengült, mert
most mindenkinek meg kellett találnia a

Mindenkinek meg kell találnia a másik felét, hogy átölelve
egymást, újra erősek legyenek.
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A bőségre teremtett természetben a
szexuális tevékenység domináns elem.
Gondoljunk csak a növények magtermelésére, a máktól, a fenyőig, és így tovább.
A szex a test minden porcikáját izgalomba hozza és ezzel számtalan módon hozzájárul az egészségesebb életvitelhez,
miközben csalfa módon, rövidebb vagy
hosszabb távon újabb aktusra késztet.
Azonban a pillanatnyi szárnyalásnak egy
egész életen át tartó kötődés, kötelesség
és örömforrás lesz az eredménye, mert a
kis utódot fel kell nevelni, és ez évtizedes
feladat és boldogság a szülők számára.
A téma irodalma szinte végtelen, melyekben a szerelmes versektől a tudományos vizsgálatok, felmérések, és tanácsok
sokaságáig minden megtalálható. Ennek
ellenére még nem találtuk meg a megfelelő szavakat sem arra, hogy pontosan
leírjuk azt a folyamatot, ami a szexuális
élet gyakorlása során bennünk végbe
megy. Ráadásul annyira különbözőek
vagyunk, hogy az aktusok gyakoriságára
vonatkozóan számtalan vizsgálat és statisztika ellenére sem tudja megmondani
a tudomány, hogy mi a „normális”, vagy
mi az elvárható. A szex a faj fenntartása
szempontjából nélkülözhetetlen, de az
egyén szempontjából nem. Így az egyén
úgy is élhet, hogy életében sohasem volt
szexuális aktusa. A felső határt azonban „a

De a férfi és a nő számára is hosszú az út a másik testéig,
még akkor is, ha a vágy kölcsönös.
férfi képességei” korlátozzák. A mértékletesség, mint visszacsatolás, azonban itt is
érvényesül. Gondoljunk csak Vörösmarty
Mihály gyönyörű versének líraian megfogalmazott figyelmeztetésére:

„Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? Hír? gyönyör?
Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
Kinek virág kell, nem hordoz rózsaberket,
A látni vágyó napba nem tekint.
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:
Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.”
(A merengőhöz)
De nézzük meg pontosabban, hogy a
megtapasztalás és a tudomány képviselőinek megfigyelései, vagy kimutatásai
milyen előnyöket írnak a szex javára, elsősorban az örömteli szexuális élet hatására.

A pillanatnyi szárnyalásnak egy egész életen át tartó kötődés, kötelesség és örömforrás lesz az eredménye, mert a kis utódot fel kell
nevelni, és ez évtizedes feladat és boldogság a szülők számára.
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• Elősegíti a kiegyensúlyozott életvitelt,
• Semmi máshoz nem hasonlítható, különleges élvezetet nyújt,
• Csökkenti a stressz-szintet,
• Jobb alvást biztosít,
• Javítja a test általános állapotát, fizikai és
szellemi szinten egyaránt,
• Erősíti az immunrendszert, harmonizálja
a hormonrendszert,
• Támogatja az egészséges, hosszabb életet,
• Fiatalosabb, egészségtől sugárzó külsőt
biztosít,
• Csökkenti számtalan betegség kockázatát: emlőrák, prosztatarák, depresszió, stb.
• Enyhíti a migrént, a krónikus fájdalmakat, a menstruációs görcsöket, stb.

Mert „az Élet él és élni akar”!

A nő számára fontos a szép környezet, a harmónia, a fények, a kellemes illatok megléte, melyekre érzékenyen reagál.
• Fokozza az önbecsülést azzal, hogy kritikus helyzetekben erre az örömre gondolva, mint egy göröngyöt, lépjük át a
stressz-veszélyes helyzeteket.
A szexuális élet bonyolultságának és
érzékenységének jobb megértése érdekében meg kell néznünk a szexualitás hajtómotorjának, a tesztoszteronnak a működését és hatását a férfiaknál és a nőknél
is. A férfiak esetében a tesztoszteron szintje viszonylag magas és állandó jellegű.
Ebből következik, hogy a férfi biológiai
szempontból örökítő anyagát minél szélesebb körben akarja tovább adni, ezért
behatolást és ejakulációt akar. A nőknél is
a tesztoszteron a szexualitás hajtóanyaga,
melynek szintje alacsonyabb a férfiakénál, és ráadásul a szintje a menstruáció
során erős ingadozást mutat. A nő vágya
a külső hatásokra érzékenyebben reagál,
vagy szenved zavart, a leterheltsége, a
környezet állapota, a szagok, stb. miatt.
Ezért fontosabb számára a szép környezet, a harmónia, a fények, a kellemes illatok megléte, melyekre érzékenyen reagál.
Ezek után nem csodálkozhatunk azon,
hogy a szexnek, mint az egészségre jótékony hatást gyakorló tevékenységnek
kell élnie a köztudatban. S ezek a hatások
- bár egyénileg súlyuk változó -, függetlenek attól, hogy milyen stílusban szeretkezünk. Sokkal fontosabb az, hogy élvezzük
a fizikai érzéseket és a testünk adta élvezeteket. A szexuális tevékenység során
kifejtett mozgás, ami lehet jelentősebb,

és elenyésző is, mindenképpen együtt
jár a jobb véráramlással, az intenzívebb
légzéssel, ezzel kalóriát éget el, és hozzájárul az egészségesebb testsúly eléréséhez vagy fenntartásához. Az aktus során
elsősorban a nemi hormonok termelése
fokozódik mind a két nemnél, a tesztoszteron a férfiaknál, és az ösztrogén a nők-

nél, mely két hormon mindkét nemnél
fokozza a fogamzóképességet.
De ezzel még nem ért véget a hormonhatás, mert összetett folyamat révén nő a
boldogság hormonok (endorfin) szintje
is, az endorfin magasabb szintje pedig
fájdalomcsökkentő hatással is jár! A folyamat bonyolultságát mi sem mutatja
jobban, mint az, hogy azoknál a nőknél,
akiknek párja nem használ gumi óvszert,
kisebb a depresszió előfordulása, mint
az óvszert használó pároknál. Ezért (is) a
rendszeres nemi életet élők élete pszichés
szempontból is védettebb, és a jó szex növeli a kiegyensúlyozottabb életvezetést is.
A magasabb immunglobulin szint hatására pedig a kórokozók elleni védekezés is
hatékonyabb.
Miközben a szex működésének mechanizmusát nagyvonalúan áttekintettük,
nem tudtunk egzakt választ adni a gyakoriság kérdésére, hogy mennyi az annyi?
Azaz, mennyi a normális? Erre azt mondhatjuk, annyi amennyi a párnak kölcsönös
örömet okoz.
Adósok vagyunk azonban a „meddig?”
kérdésre adott felelettel is. A testünk
késő öregkorig megőrzi a képességét az
orgazmusra és az élvezetre. De gyorsan
egészítsük ki azzal, hogy ha egészséges!
Azonban a férfiaknál a tehetség és a vágy

A párokra tartozik, és nekik kell eldönteni, hogy az idő múlásával
mi adja az összetartó erőt, mi ad nekik boldogságot.
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nem egyszerre alszik ki. Egy székely ember, erről a témáról folytatott őszinte beszélgetésében így panaszkodik, „...kár,
hogy a Teremtő a tehetséggel együtt a vágyat nem vette el!” Ugyanakkor a nőknél
ilyennel is találkozhatunk: „Örülök, hogy
többé nem függök a szextől. Szabadnak érzem magam!” Tehát a nőket is érinti a vágy
elmúlása.
De nemcsak az idő múlásával jelentkeznek a problémák. Miközben a média
nyomja a szexszel kapcsolatos elvárásokat, lehet, hogy nincs is partnerünk, lehet,
hogy van, de a párkapcsolatban valami
fontosabb életesemény hátrább tolta a
szex iránti érzékenységünket. Lehet, hogy
csökkent a libidónk, mert meguntuk partnerünket. A testi kontaktus a vitalitás és a
jó közérzet forrása, ott van minden emberben. Csak gondoljunk az üdvözlésekkor kialakult ölelési szokásokra.
Sok mindent meglehet fordítani az
öleléssel. Az ölelések fontosságát az emberek miközben nem is ismerik, lebecsülik. Pedig az egyik legnagyszerűbb érzés
az, amikor az ember a szeretett személyt
megöleli, és az visszaölel. Az ölelés időtartama azonban egy nagyon fontos tényező! Legalább húsz másodperces ölelés kell
ahhoz, hogy beinduljon a hormontermelés. A keletkező ingerületátvivő oxitocin
hormon természetes aggodalom- és de-

A szerető feleségből anya lett, és ez egyben 24 órás szolgálatot is jelent. Közben kialakul egy mély és intim kapcsolat a bébivel, amire a
férj egyre féltékenyebb lehet
presszióellenes hatású. Ugyanilyen hatású az érintés és a simogatás.
Visszatérve az idő múlására, a párokra
tartozik, és nekik kell eldönteni, hogy a
szex nélküli kapcsolat esetében mi adja
az összetartó erőt, mi ad nekik boldogsá-

A kapcsolatot alaposan megviseli a stressz, az idő- és energiahiány,
a krónikus fáradtság és kialvatlanság.
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got. Ebben a szex csak az egyik tényező.
Az összetartó erő lehet az egymás iránt
érzett felelősség - ha egyébként mindegyikük számára elfogadható, kielégítő
életet élnek -, gyermekeket, vagy unokákat nevelnek. Ebből a szempontból, kortól
függetlenül nagyon fontos elem a párok
közötti szimmetria. Ha az egyik vágyik a
szexre és akarja, ugyanakkor a másik pedig nem, az nagy feszültségek forrása lehet, mert ilyenkor a pár mind a két tagja
ténylegesen szenved a helyzettől. A megoldás a párra tartozik, a skála pedig igen
széles, a lemondástól, a külső kapcsolattól az elválásig, és azt követően esetleg
a visszatalálásig, ami most már még szex
mentes is lehet. A megoldást segítheti a
nyílt kommunikáció, a felek vágyainak
feltárása egymás előtt. De az út mindenféleképpen rögös! Szóval ezen a területen
is ugyancsak színes a paletta. Az igazi kiegyensúlyozott, boldogságban élő párok
élete békés, „kifelé” mindig csendes.
Életutunk során azonban a vágyaink
nem állandóak, változnak és bizonyos
ritmust mutatnak. Ennek kiváltói között
szerepelnek a vágy „gyilkosai” is, melynek
lényege legtöbbször a nem megfelelő felkészülés a jövőre. Az első, és leggyakoribb
probléma az első gyermek megérkezése.
Ez nem feltétlen törli a párok egymás iránti vágyát, azonban számtalan részproblé-
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Ha igazi párunkat megtaláltuk, tartsunk ki mellette, legyünk nyíltak
a közös kommunikációban, kölcsönösen segítsük egymást, és semmiségekért, félreértett szavakért ne hagyjuk eltörni varázsgömbünket.
ma forrása lehet. A legfontosabb dolog az
a tény, hogy a szerető feleségből anya lett,
és ez egyben 24 órás szolgálatot is jelent.
Semmire nem marad ideje, hullafáradt,
miközben kialakul egy mély és intim kapcsolat a bébivel, amire a férj egyre féltékenyebb lehet, hiszen számára az újszülött
csak sokkal később, a beszéd elsajátítása
során válik izgalmas partnerré. Itt kell a
férfinak maximálisan toleránsnak, segítő
késznek lennie.
A kapcsolatot tehát alaposan megviseli
a stressz, az idő- és energiahiány, a krónikus fáradtság és kialvatlanság, és már nem
is jut idő a szexre, amit még az is terhel,
hogy a ritkaság kompenzálására minden
aktusnak szuper jól kell sikerülnie. Ez mind
a két félnek stresszt okoz. Ha ehhez még
hozzájön a férfi oldaláról az otthonteremtés, a házépítés, a karrierépítés, az állandó
munkahelyi készenlét terhe, akkor bizony
nagyon össze kell kapni magát a párnak
a békesség és a kapcsolat megtartása érdekében. De nem hallgathatjuk el, hogy
ez a szülővé válás útja, ami később, - ha a
gyerekek felnőnek - többszörösen kompenzálódik!
A fentiekből is látható, pedig nem bontottuk ki mélységében a témát, hogy a
férfi és a nő vágyait és igényeit az életvitel
során mennyire nem könnyű összeegyeztetni. A mindkét fél számára kielégítő

szexuális élet nem következik automatikusan a szerelemből. Nagy-nagy odafigyeléssel kell megtanulni, kölcsönösen
összeegyeztetve a vágyat a szociális környezettel, a nemek adta adottságokkal,
és csak ennek mentén lehet megtanulni
a mindkét fél számára kielégítő szexuális
életet és annak határait. Gyakran félreértések forrása lehet a különböző igények
fel nem ismerése. A fáradt feleség alig
várja, hogy férje hazaérkezzen, és el tudja
mesélni napi teendőnek sorát, hogy letegye annak terhét. A hazaérkező férj pedig
figyelmes hallgató helyett a napi stresszt
egy összebújással akarja levezetni, s a baj
már készen is van. Mi ez, ha nem más,
mint a tények nem felismerése és az empátia hiánya.
Kedves Olvasó!
Sok oldalról próbáltuk megközelíteni a
szex hatalmas birodalmát. Itt-ott csak a
határokig jutottunk el, máshol már felsejlett valami a fantasztikus világ titkaiból.
Pedig a szex a teremtett világ titkainak
csak egy kis szegmense, de nagy hajtóereje, az Élet fenntartásának sok-sok fortéllyal összerakott eszköze. Az egészség,
a kiegyensúlyozott élet, a vidámság, és
a sokszínű boldogság alapja, térben és
időben. Ne feledjük, hogy nemcsak a testi
örömök forrása, hanem a lélek fejlődésé-
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nek eszköztárát is hordozza. Éljünk vele,
ameddig csak lehet! S ha igazi párunkat
megtaláltuk, tartsunk ki mellette, legyünk
nyíltak a közös kommunikációban, kölcsönösen segítsük egymást, és semmiségekért, félreértett szavakért ne hagyjuk
eltörni varázsgömbünket.
Lehet, hogy más kertje csábítóbb, innen
nézve talán zöldebb is, de az egymással
töltött idő varázsa, ha egyszer megszakad,
örökre elveszhet! A család nagyon nagy
érték, mert ha baj van, különösen, ha nagy
baj van, csak a család segítségében bízhatunk, s néhány igaz barátban. A többiek? A
többiek eltűnnek az életünkből.
Ezért, ha nő vagy, adj esélyt a férfinak,
logikájának és kiszolgáltatottságának,
légy megértő vele, akkor is, ha Téged akar,
miközben Te legszívesebben csak mesélnél. Ha pedig férfi vagy, szeresd és csodáld
a nőt, ezt a tüneményt, tiszta szívedből,
teljes elméddel.
Mert van egy óriási titka: az igazságot
hordozza!
Nos, hiszed vagy sem, e pajkos versikében itt a bizonyíték:
Szép combok
Colin, akit bolond szerelme
egész megbűvöl és elvakit,
vizsgálta egy nap kedvetellve
Rózájának márvány combjait.
Egyszer a bal, másszor a jobb comb:
melyik szebb rajz, melyik nagyobb
gond?
„Nem is tudom... Szívem oly kétségek
kínozzák:
egyforma szép a két comb és a láb!”
„Barátom” -szólt a nő - „ne késs tovább:
jere: a kettő között van az igazság!””
Alexis Piron
Barátsággal,
Erdei István

www.magtar.hu

Ajánló
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Tejmentes italvariációk a bögrédben
Már javában tart a tél, és az egyre hidegebb, szürke időben a legtöbbünk
nem vágyik másra, mint beburkolózni a puha plédünkbe, és egy krémesen lágy forró csokit vagy egy
habos kakaót kortyolgatni a meleg szobában a családunkkal. Sajnos ez az álom szertefoszlik, ha mi
magunk, vagy családtagunk tejérzékenységben szenved. Sok helyen
már lehet laktózmentes opciók közül választani, de ez sem járható út
azok számára, akik tejfehérje érzékenyek, paleósok vagy vegánok,
vagy csak egyszerűen nem szeretik a
tehéntejet.
A megoldás azonban karnyújtásnyira
van: a Vegital italkészítői kényelmes és
főleg pénztárcabarát megoldást kínálnak erre a problémára. Ezekkel a csodálatos színekben pompázó készülékekkel
ugyanis nem csak növényi natúr „tejeket”,

hanem ínycsiklandozó desszertitalokat is
lehet készíteni, csupán egyetlen gombnyomással. A karácsonyi időszakban az
egyik legnépszerűbb recept a diós és mákos bejgli ital. Bizony! A tradicionális karácsonyi desszert ízeit bele tudjuk varázsolni egy bögre forró italba is, ami egy fagyos
estén igazi lélekmelegítő feltöltődés.
A Vegital alapítója, Halászi Ildikó, sok
évvel ezelőtt kislánya érzékenysége miatt
lett a tejmentesség szakértője. Azóta folyamatosan keresi a lehetőségeket, hogy
még jobb és hasznosabb termékekkel
segítsen azoknak, akik nem érik be a bolti
alternatívákkal. Ildikó szerint sokkal finomabb és egészségesebb ételeket és italokat tudunk elkészíteni, mint az üzletekben
kapható verziók, főleg, ha egy olyan lelkes
és segítőkész csoport is a hasznunkra van,
mint amilyen a Vegital gépek használóinak közössége. A „Vegital, ahogy mi szeretjük” zárt Facebook csoportban a kezdők is bátran nekiállhatnak kísérletezni az
egészséges italokkal, ételekkel, a Vegital,
a tejmentes ital YouTube csatornán pedig
a sok hasznos videó mellett akár a bejgli
ital receptjét is elsajátíthatod.
Ha még nem készült el a karácsonyi listád, akkor érdemes felírnod rá Ildikó nemrég megjelent Te(l)jes élet tej nélkül című
könyvét is, amely a tejmentes élet gya-
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korlati kézikönyve. Ebben a kiadványban
a számos tejmentes ital recept mellett
az alapanyagoknak és a tejérzékenység
diagnosztikai módszereinek ismertetése
is megtalálható. Ennél a könyvnél, vagy
egy Vegital növényi italkészítőnél praktikusabb és hasznosabb ajándékot keresve
sem találhatunk azoknak a szeretteinknek, akik tejmentesen élnek.
A Vegital webáruházban és a székesfehérvári Szaküzletben minden megtalálható, ami a „mentes” ünnepi ételek, italok
elkészítéséhez kell, legyél paleós vagy
vegán, netán a regenor étrend követője,
hiszen nemcsak növényi italkészítőket,
hanem sokféle tejmentes, gluténmentes,
cukormentes alapanyaggal, karácsony
közeledtével, pedig ugyancsak „mindenmentes” szaloncukrokkal is várnak mindenkit szeretettel.
Ráadásul a Vegitalnál egy szívet-lelket
melengető, kedves mosoly is jár a betérőknek.

Elérhetőségek:
8000 Székesfehérvár Piac tér 1.
(a McDonald’s mögött)
Tel.: 06707779220
Web: www.vegital.hu

Természetes

Meghitt ünnep – tisztán illatozó lakás
Egy átfogó takarításhoz nincs szükség megszámlálhatatlan mennyiségű káros, agresszív tisztító és
mosószerre, mindössze néhány vegyszermentes terméket érdemes hozzá beszerezni és máris tiszta, illatos
lakásban ünnepelhetünk.
A nagytakarítás megtervezése során
fontos a háztartási vegyszerek helyes kiválasztása. Első lépésként érdemes szétnézni
a tisztítószereink között és az azonnali tökéletes eredményt ígérő agresszív vegyszereket érdemes lecserélni környezetbarát megoldásokat nyújtó termékekre. A
folyamat elengedhetetlen része az ablakok, üvegfelületek tisztán tartása és függönyök, ágytakarók, díszpárnák mosása is.
Ezt a munkafolyamatot is végezhetjük káros vegyi anyagoktól mentesen, természetes összetevőkből készült termékek
felhasználásával.

Már elérhetők a Herbow legújabb fejlesztései, a mosódió alapú folyékony mosószerek melynek használatával természetes
úton, optikai fehérítő hozzáadása nélkül,

arra, hogy a lehető legkevesebb mesterséges anyaggal terhelt illatokat használjunk.
A harmonikus otthon elengedhetetlen
hozzátartozói a kellemes illatok, s ez karácsony táján még inkább előtérbe kerül.
Kezdd az ünnepre hangolódást tiszta, illatos
függönyökkel, és használd hozzá a Herbow
mosóparfümjeit, melyek a természetesség
jegyében születtek. Ezek a növényi eredetű
összetevőket tartalmazó textilöblítő szuperkoncentrátumok már egészen kis men�nyiségben is kifejtik szövetlágyító és ápoló
hatásukat.

De miért is fontos ez?
A függönymosás után gyakran azt kívánjuk, hogy bárcsak hetekig tartott volna
az öblítő illata, hogy újra és újra átélhessük
a tisztaság varázslatos illatát a lakásban.
Tudományosan bizonyított, hogy az illatok
nem csak az érzékszerveinkre hatnak, hanem tudattalan érzelmi válaszokat váltanak ki belőlünk, emlékeket ébresztenek. A
szaglóidegekre ható, kellemes illóanyagok
hatnak kedélyállapotunkra, sok esetben
vidámmá, optimistává varázsolnak bennünket. S erre a karácsonyi, év végi időszakban még inkább fogékonyak vagyunk.
A függöny mosásához használhatjuk a
Herbow mosódiós labdát, de ez esetben
ne feledjük, hogy a mosódió önmagában
nem fehérít, ezért adalékként érdemes
aktív oxigénes fehérítőt hozzáadnunk a
mosáshoz.

bio-enzimek felhasználásával varázsolhatjuk tisztává a textíliákat. A színes, fehér és
fekete ruhák tisztítására kifejlesztett folyékony mosószerek alapját a saját gyártású
mosódió extraktum adja. A termékek praktikus, a megfelelő adagolást segítő 1000
ml-es pumpás kiszerelésben kerültek forgalomba, csökkentve így a felesleges mosószer használatot.
Az év végi függönymosás alkalmával a
kisebb díszpárnahuzatokat, ágytakarókat,
fürdőszobaszőnyegeket, rongyszőnyegeket is dobjuk be a mosásba.

S mi a hosszan tartó
illatos textíliák titka?
A mosás végeredményeként a hosszan
tartó, friss illat sokunk számára fontos elvárás. Az illatok azonban akár veszélyeket is
hordozhatnak. A szintetikus anyagok hatással vannak az idegrendszerre, az orr nyálkahártyáján keresztül bekerülnek a szervezetünkbe, a véráramba, ami könnyen allergiás
reakciók kiváltója lehet. A kellemetlen testi
tüneteken kívül (tüsszögés, fejfájás, viszkető szem), mentálisan is érzékenységet
okozhatnak. Ezért az illatosítók, textilöblítők, megválasztásakor érdemes odafigyelni
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5 illatvariánsban kaphatók, melyek
illóolajat és növényi alapú, oldódást segítő anyagot tartalmaznak, ezáltal kellemes,
hosszantartó illatot kölcsönöznek a ruháknak. Azokat a függönyöket, melyeket nem
kell vasalni, akár vizesen is felakaszthatjuk
az ablakra. Így hosszantartó jó illat lesz az
egész házban.
A Herbow termékcsalád kapható
webáruházunkban, az Auchanban,
az Eurofamilyben, a kiemelt
Rossmann üzletekben, valamint a bió
üzlethálózatokban.

Herbow International Zrt.
4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 106/C.
Tel.: +36 30/202 7590
www.herbow.hu

Ajánló
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Hasznos dolgok a Maria Treben patikájából!
Hasznos ajándék mindig
jól jön, kiváltképp, ha az
egészségünkre is jó hatással
van. Talán közhely, de mégis
igaz: az egészség sosem
megy ki a divatból.
A Maria Treben Patikájában
számos gyógynövényes
ajándékötletet találhatunk,
amivel mindenkit
megörvendeztethetünk,
idősebbeket, fiatalabbakat
egyaránt.
Maria Treben svédkeserű

A svédkeserűt „életelixírnek” is nevezik.
Kiváló immunerősítő, mely akár általános
egészségmegőrzésre is alkalmazható, de
betegség alatti vagy műtét utáni gyorsabb felépülésnél is nagy szolgálatot tehet.
Gyógynövény összetevői ellenőrzött minőségűek, elkészítési módja Maria Treben eredeti receptjén alapul. A világon egyedülálló
módon alkoholmentes, melyet egy különleges gyártási technológiával érnek el, így akár

cukorbetegek, májbetegek és kisgyermekek
is fogyaszthatják. Háromféle kiszerelésben:
200 ml, 500 ml és 1000 ml-es változatban is
elérhető.

Maria Treben gyógynövényes
kozmetikumok

Treben asszony megfigyelései és feljegyzései alapján válogatott gyógynövényekből
készülnek. Számos jótékony hatással bírnak.
A körömvirág balzsam száraz, gyulladásra, kipirosodásra hajlamos, érzékeny bőr ápolására kiváló. A svéd gyógyfű balzsam összetevői
segítenek a problémás, szennyezett, irritált
bőrfelület ápolásában, regenerálásában. Illatanyag, parabén és paraffin mentes.
Az aloe vera balzsam arcra és a test egészének hidratálásra ajánlott. Selymesíti a bőrt,
javítja az arcszínt, és véd a napi káros környezeti hatásokkal szemben. Segít megnyugtatni az irritált, gyulladt bőrt. A vadgesztenye
gélben található növényi kivonat a vénák állapotát javíthatja, visszeres panaszok esetén
hozhat enyhülést.
A Maria Treben gyógynövényes kozmetikumok napi bőrápolásra minden korosztálynak ajánlhatóak. Akár többféle balzsamból
válogatva is állíthatunk össze az évszaknak
megfelelő ajándékcsomagot szerettünknek.

Maria Treben natúr párnák

A gyógynövénnyel töltött párnák régi
hagyománynak számítanak a népi orvoslásban. A gyógynövények illóolaja hosszú
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ideig megmarad és kifejti jótékony hatását.
A Maria Treben Natúrkészítmények Magyarország saját márkás termékei nem csak
egészségmegőrzőek, hanem ízléses megjelenésükkel igényes ajándékok lehetnek
nemtől és kortól függetlenül. Alvópárnának
és díszpárnának egyaránt alkalmasak.
A tönkölypelyvával töltött párna az ízületekre lehet jó hatással. Kovasav tartalmánál
fogva csillapíthatja a fájdalmat, fejfájást,
görcsöket, jótékonyan hat a gerinc és nyakproblémákra.
A cirbolyafenyővel töltött párna az időjárásra érzékenyeknek kifejezetten ajánlott,
mivel felvértezi a szervezetet az időváltozással együtt járó fejfájás és rossz közérzet
ellen.
A levendula párna nyugtató és
stresszoldó hatású. Alvópárnaként használva elősegítheti a pihentető, mély alvást.
Többféle színű és mintázatú párna közül
válogathatunk, kisgyermekeknek akár autós vagy cicás mintázattal is. A 100% pamut
vászon huzat levehető és mosható.

A Maria Treben termékeket keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu

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.

Horkolás
Az alvás mindennapi életünk természetes
része, szervezetünk regenerálódását szolgálja. Nem mindegy azonban, hogy milyen minőségű ez a pihenés. Sok embernél az alvás
természetes ritmusát a horkolás és a mögötte álló okok teljesen felborítják, ezzel zavarva
meg a kielégítő pihenést, regenerálódást.
Nézzük meg, mi áll a horkolás hátterében,
hiszen ez nemcsak egy kellemetlen jelenség,
hanem akár egy komoly probléma figyelmeztető jele is lehet!
A fő fizikai okok között a torok szöveteinek
elváltozását találhatjuk: a gyenge izomtónust vagy éppen a szövetek megvastagodását. A horkolás hangja a felső légutak lágy
szöveteinek és nyálkahártyájának rezonálásakor keletkezik. Alvás közben testünk izmai
és kötőszövetei ellazulnak, a be- és kiáramló
levegő a légutak lágy szöveteit passzívan
mozgatja, és ha valahol szűkület van, akkor
hangot is ad.
A szövetek, izmok tónustalanságának hátterében állhat elhízás, különféle gyógyszerek
(pl. nyugtatók, allergia elleni szerek) mellékhatása, illetve erős kimerültség. A horkolás
kiváltó okaként szerepelhet a közvetlenül
lefekvés előtt túlterhelt gyomor, az orrjáratok elzáródását okozó folyamatok (allergia,
nátha stb.), alkoholfogyasztás, dohányzás is,
de ide sorolhatóak olyan hajlamosító tényezők, mit az orrsövényferdülés, az
orrpolip és az arcüreg problémái.

is tapadnak, így az alvó ember nem jut levegőhöz. A légzés kimaradása esetén egyrészt
nyugtalanná válik az alvás, másrészt a nagyfokú légzéshiány miatt a horkoló, még ha
nagyon rövid időkre is, de felébred.
Egy ilyen éjszakát követően az ember fejfájással is ébredhet, nyomott hangulatú, fáradtabb, figyelmetlenebb, mint máskor, romlik a
koncentráló képessége. A légzéskimaradás
elősegíti a depressziót, vérnyomásnövelő
hatása van és a nagymértékű oxigénhiány
miatt hosszú távon akár a szívizom működését is károsíthatja.

A horkolás és a betegségek

Az alvási légzésszünet leggyakoribb oka
az elhízás. Ilyenkor a garatnyálkahártya és
garatizomzat közé ékelődő zsírszövet szűkíti a légáramlás útját. Az alvási apnoe terén
számos kutatást végzett San Franciscó-i dr.
Kezirian a gyógyulás szempontjából az egyik
legfontosabbnak a testsúly csökkentését
tartja.
Az obstruktív alvási apnoe és a magas
vérnyomás, a szívinfarktus, a szívritmuszavar
vagy az agyvérzés (stroke) közötti összefüggés feltérképezése mintegy három évtizedre
tekint vissza. Az egyik legfrissebb vizsgálat a
témában a „Victoria” nevű alváskutatási projekt, melynek eredményeit 2017-ben publi-

Miért is lényeges mindez?

A horkolás nemcsak egy kellemetlen, zavaró körülmény, hanem kifejezetten egészségkárosító is lehet. A légzési apnoe, azaz
a légzés kimaradása pár másodpercig normál jelenség, azonban
ha az alvást komoly vagy súlyos
horkolás kíséri, akkor mindenképpen kimarad a légvétel, tehát
légzésszünet következik be. Ilyenkor a garat szövetei annyira közel
kerülnek egymáshoz, hogy össze

kálta dr. Irene Cano
Váradi Tibor
Pumarega. A sok
éves kutatásban összesen 1521 önkéntes
vett részt. Itt is igazolást nyert, hogy az alvási apnoe már viszonylag fiatalabb korban is
magas vérnyomás kialakulásához vezet, és a
kialakulás valószínűsége összefügg az apnoe
súlyosságával illetve a túlsúly mértékével.

Mit tehetünk horkolás esetén?

• Az alap okok tisztázása, a szervezet vizsgálata (orvosi és természetgyógyászati kivizsgálás)
• táplálkozási és életmódbeli szokások
megváltoztatása (az alkohol, a dohányzás és
a hurutoldó ételek kizárása, súlykontroll stb.)
• kiegészítő gyógymódok alkalmazása
• lelki háttér megoldása, relaxáció

Homeopátia

A homeopátiás gyakorlatot nézve azt találjuk, hogy a horkolás megszüntetésében
vagy enyhítésében bevált szerek jelentős
átfedést mutatnak a hurutos légúti megbetegedések gyógyítására használtakéval.
Próbálkozhatunk D12 erősségű Antimonium
tartaricum, Drosera, Dulcamara, Nux vomica
vagy Sulfur alkalmazásával, napi 2x5 golyó
dózisban. Mint minden krónikus betegség,
így a horkolás esetében is javasolt homeopátiás orvossal történő konzultáció ahhoz, hogy minél hamarabb
és minél jobb eredményt tudjunk
elérni.

Schüssler sók

A legfontosabb só a 8. számú
Schüssler só, a Natrium chloratum,
amely nagy segítség a szövetek
víztartalmának szabályozásában,
vízhajtó hatású, hidratálja a kiszáradt nyálkahártyát, serkentheti az
anyagcserét és a salakürítést.
Alkalmazásra javasolt még a
4. számú Schüssler só, a Kalium
chloratum, amely kiváló méregte-
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Öngyógyítás abc-je
lenítő szer, segít a salakanyag kiürítésében,
feloldja a kötőszöveti pangásokat, hurutos
gyulladások váladékait is.
Említésre méltó az 1. számú Schüssler só, a
Calcium fluoratum, amely megerősíti, feszessé, rugalmassá teszi az izmokat, inakat, szalagokat és az elasztikus szöveteket is.
A fenti tabletták adagolása: naponta 2 alkalommal 2 tabletta.

Fitoterápia

Minden olyan gyógynövény alkalmazható, amely a nyálkahártyák gyulladását és duzzanatát csökkenti, vagy a lélek feszültségét
oldani tudja: többek között a kakukkfű, kamilla, citromfű, hársfavirág, bodzavirág.

Bach-virágterápia

Bach virágterápia a lelki oldalról tudja
megtámogatni az embert. Az apróbojtorján segít legyőzni a problémák elkendőzésének vagy elkerülésének szokását, és felébreszti a becsületesség vágyát. Nyitottabbá
és lazábbá tesz, ugyanakkor a konfliktusok
vállalását is erősíti. A békaliliom nyitottabbá, barátságosabbá, őszintébbé tesz, leépíti a beteges belső távolságtartást, és ezzel
aktívan hat a magány, az elzárkózás ellen. A
Vadrepce általában élénkítő hatású és nyi-

tott, kommunikatív viselkedésre ösztönöz. A
gyertyán a kudarctól való félelem ellen hat,
serkenti az egészséges teljesítési vágyat, vállalkozó kedvet és önbizalmat ad.

Aromaterápia

Az aromaterápiában is van néhány illóolaj,
amely kifejezetten hatásos. Az eukaliptusz
többek között csillapítja a lázat, segít a megfázás, az influenza, a hörghurut és az arcüreggyulladás tüneteinek enyhítésében, és csillapítja a köhögést. A kamilla (orvosi székfű)
– népszerű és sokoldalú illóolaj, segít a gyulladt nyálkahártya esetén. A borsmenta az
emésztési panaszok, a hányinger és a fejfájás
hatásos ellenszere, de a hörghurut, arcüreggyulladás ellenes hatása révén segíthet a
horkolónak. A levendula fejfájás, depresszió,
nyugtalanság, álmatlanság, stressz és feszült
idegállapot kezelésére alkalmazható, ha a
horkolástól szenvedőnél felfedezhetők ezek
a tünetek. A rozmaring népszerű fűszernövényből kinyert illóolaj, amely enyhülést hoz
hörghurut esetén és enyhíti a depressziót is.

Az orrjáratok és a torok területének
tisztántartása

Az orrjáratok tisztántartása sós vízzel történik, amelynek számtalan előnye van, akár
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nátha, allergia, vagy éppen a horkolás
csökkentése a cél. Fél liter testmeleg vízhez
nagyjából egy teáskanálnyi tengeri sót keverjünk. A só feloldódása után öblíthető az
orrjárat, akár naponta kétszer háromszor is.

Lelki háttér

Rüdiger Dahlke megközelítésében, aki
napközben nem foglalkozik (eleget) a tudattalanjával, nem mondja ki a véleményét, a sérelmeit, az éjszaka hajlamos „kimorogni” magát. Túlzott ellazulás jön létre
ugyanis a nappali túlzott megfeszítést követően. Ezért igényeink és szükségleteink
megfogalmazása és kimondása, a nekünk
járó tisztelet kivívása és a harmonikus
kommunikáció segítenek abban, hogy éjszaka csendben és nyugalomban tudjunk
pihenni.
Louise L. Hay szerint a horkolás lelki oka
a régi beidegződések feladásának merev
elutasítása. Ezért az alábbi megerősítést
javasolja: „Elbocsátok mindent, ami nem
szeretet és öröm. A múltat hátrahagyom, az
új, friss és eleven felé veszem utam.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Ajánló
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Életmód

Értékes Karácsonyi ajándék a családnak!
- Maunawai® vízszűrő rendszer, legyen Önnek is saját Forrása!

Újabb és újabb víztisztító berendezések jelennek meg a piacon, többet
és jobbat Ígérnek a többihez képest.
Minőség és árazás tekintetében hatalmas különbségek mutatkoznak. A
vásárlók alapvetően nem tudnak eligazodni a kínálatban, ugyanakkor
alap igényük, hogy káros anyagoktól
mentes vizet szeretnének fogyasztani, de mi alapján válasszanak?
Az erő a nyugalomban rejlik, MAUNAWAI®Pi vízszűrő vagy ozmózis berendezések!
Gyakran kérdezik tőlünk a vásárlók, hogy
mi különbözteti meg a MAUNAWAI®PI-víz,
és az ozmózissal szűrt vizektől. Az egyik
lényeges különbség, hogy az ozmózis alapú berendezések membránja szinte valamennyi anyagot kiszűri a vízből – így kiszűrésre kerülnek az értékes ásványi anyagok
és a mikroelemek is.
Az ilyen „éhes” víz a szervezetbe jutva
kötésbe lép az ott található méreg- és salakanyagokkal, ugyanakkor nem képes
válogatni, és a létfontosságú funkciókat
ellátó ásványi anyagokat is kioldja a szervezetből.
Ebből következik, hogy a desztillált víz,
akárcsak az ozmózis elven alapuló berendezések, kiválóan alkalmasak rövidtávú
tisztító kúrákhoz, azonban hosszú távú fogyasztása egyáltalán nem ajánlott. További
probléma, hogy minél több ásványt szűrünk ki a vízből, az annál savasabbá válik,
így az ozmózissal szűrt víz is savas.
MAUNAWAI® szűrés – Az éltető víz. A
MAUNAWAI® jó okkal nem tartozik az
ozmózis berendezések közé!
Az éltető víz legfőbb tulajdonságai közé
tartozik, hogy szintén káros anyagoktól
mentes, ugyanakkor nem hiába használjuk a kifejezést: „éltető víz, élő víz”. A víznek ugyanis a szűrési folyamatot követően
is az elsődleges funkciója, hogy éltesse,
vitalizálja a szervezetet, így ehhez elegendő mennyiségű létfontosságú ásványt kell
tartalmaznia. Az ásványi anyagcsere fontos

része a biológiai folyamatoknak: megelőzi
az emberi szervezetben az elektrolit-háztartás zavarait és az ásványi anyagok egy része
hasonló szerepet tölt be, mint a vitaminok.
A MAUNAWAI® vízszűrő rendszer esetében ásványelvonástól és az ezzel járó savasodási folyamattól egyáltalán nem kell
tartani. Az általa nyert víz hegyi forrás minőségű, így tartós, napi szintű fogyasztásra
is kiválóan alkalmas!
A MAUNAWAI® nem korlátozódik csupán a fizikai elvárásokra - A szűrés még
önmagában nem elegendő.
A MAUNAWAI®-rendszer a természetet
vette alapul, így nem csupán egy szűrőberendezésről van szó. A szűrési folyamat
alatt a víz lassan halad át rétegről rétegre,
így szabadul meg a benne található káros
anyagoktól. A káros információk is semlegesítődnek és a folyamat végeredményeként
újra strukturált Pivíz áll rendelkezésünkre.
A csapvíz először a különleges kerámiaszűrőn halad át, amelynek pórusai 0,2 μm,
így a lebegő anyagot és baktréiumokat is
kiszűri. A MAUNAWAI® filter nem hagyományos aktívszenet tartalmaz, hanem
magas minőséget képviselő High-Tech
kókuszhéj-aktívszén granulátomokból áll,
amely így alkalmas az olyan maradványok
megkötésére is, mint pl. a réz, cink, hormonok és antibiotikumok. A további szűrőrétegek feladata, hogy a már megszűrt víz
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visszanyerje eredeti természetes struktúráját – ez a folyamat teszi a MAUNAWAI®
Pi-vizet annyira egyedülállóvá.
A rendszer szívét alkotó részben kb. 20
különböző kerámia teszi lehetővé az újrastrukturálást – mind előre meghatározott
és a legideálisabb mennyiségben juttatva
az értékes anyagokat a vízhez.
A MAUNAWAI® kerámia-rendszerének köszönhetően elektromos hullámok keletkeznek.
Az ioncseréből adódó hosszúhullámú infravörös sugárzás jön létre, melyek
együttesen erősítő, gyorsító és szinergia
hatásokat váltanak ki. Ezen tulajdonsága
következtében ionizálja (negatív töltésű
ionjai által lúgosítja), energetizálja a környezetét -jelen esetben a vizet - vízmolekula-rezonanciát idéz elő -, így csökkenti
annak klaszterszintjét, a víz viszkozitása
10%-kal nő.
A folyamat végén kiváló minőségű, káros anyagoktól mentes éltető Pi-víz áll rendelkezésére, amely szerkezetét tekintve
a sejtjeinkben található sejtvízhez hasonlatos, így szervezetünk optimálisan tudja
felhasználni.
www.maunawai.hu, www.piviztisztito.hu
GeoMag Water KFT. - Jancsik Péter
Tel: 06 20 447 1677
Mail: info@piviztisztito.hu

Zöld megoldások

Bio-praktikák háziasszonyoknak 1. rész
Mielőtt vegyszerekhez vagy egyéb drasztikus módszerekhez nyúlnánk, érdemes megnézni, milyen praktikákkal
oldhatjuk meg környezetbarát és hatékony módon a takarítást. Segítségül íme kategorizálva néhány bio-praktika:

Ablaktisztítás

– Ablaküveget legjobb felhős, száraz időben tisztítani, mert erős napfényben az üveg
foltos és homályos lesz.
– Ecetes ruhával dörzsöljük be az ablakot,
és tegyünk az öblítővízbe egy evőkanál alkoholt. Nedvszívó ronggyal vagy újságpapírral
töröljük szárazra.
– Poros ablakot először portalanítani kell
egy ruhával. Majd meghámozunk egy nagy
burgonyát, és vastag lapokra vágjuk. A vágási felülettel alaposan dörzsöljük be az ablakot, végül tiszta vízbe mártott szivaccsal
mossuk le, és puha ronggyal vagy újságpapírral töröljük szárazra. Az öblítővízbe tett
egy evőkanál alkohol tükörfényessé teszi az
üveget.
– Az ablakkeretre rakódott légypiszkot
legkönnyebben hideg teába vagy lefölözött
tej és hideg víz egyenlő arányú keverékébe
mártott puha ruhával moshatjuk le.
– Télen a befagyott ablaküvegről a jeget
sós vízzel távolítsuk el (egy liter víz, 10 dkg
só). A fagyott üvegfelületet dörzsöljük be
vele. A jég néhány perc alatt elolvad és letörölhető.
– Hideg időben sem párásodik be az üveg,
ha a belső felét glicerinbe mártott ronggyal
vékonyan áttöröljük, majd száraz, puha ruhával fényesre dörzsöljük.

Bútorápolás, Kárpittsztítás

– A penészt alkoholba mártott ronggyal
tüntethetjük el a bútorról.
– Antik bútorok tisztítására is alkalmas a
tejjel megnedvesített vászondarab.
– Bútorfényező készíthető 1 rész citromfűolaj, és 3 rész olívaolaj keverékéből.
– Fa bútor fényezésére és ápolására használhatunk méhviaszt, növényi olajokat, citromot is. Hatásos keverék készíthető 2 rész
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olívaolajból és 1 rész citromléből. Olívaolaj
helyett használhatunk méhviaszt, ami kellemes illatot is ad a bútoroknak.
– Étkezőasztalról só és étolaj keverékével,
vagy citromlével dörzsölve tüntethetjük el a
foltokat, majd befejezésként száraz ronggyal
töröljük át a bútor felületét.
– A megkopott konyhabútort szebbé és
tisztává tehetjük, ha lemossuk szappanos,
szódás oldattal, majd tiszta vízzel átmossuk,
és szárazra töröljük.
– Tejfoltot világos tölgyfa bútorról gyenge
bóraxoldatba mártott tiszta ruhával távolíthatunk el. A foltot többször át kell dörzsölni,
végül pár csepp méhviasszal fényesítsük.
– Tölgy és mahagóni ápolására jól bevált
módszer, ha langyos sörrel dörzsöljük át,
majd rögtön szárazra kell törölni.
– Ha a bőrbútoron zsíros folt van, szódabikarbónás lemosással lehet eltüntetni.
– A lenolaj bőrkárpitok tisztítására, puhítására is remek.
– Tintát ecetes törlőronggyal lehet fa felületről eltüntetni.
– Üveg asztallapra kenjünk puha papírral
citromlevet. Szárítsuk meg, utána újságpapírral fényesítsük, vagy az ablaktisztításnál
használt módszereket is alkalmazhatjuk.
– A nádbútor besárgulását megakadályozhatjuk, ha néha langyos sós vízzel átmossuk.
folytatjuk

Zöld megoldások

Dr. M Folyékony mosódió kapszula
A mosódió tisztító ereje kényelmes kapszulába zárva…
A mosódió barna, diószerű termésével bizonyára találkoztak mindazok, akik kifejezetten környezetkímélő mosószert használnak a
mosáshoz. 100%-ban növényi eredete miatt igazán közkedvelt mosószer, tisztítószer. A környezettudatos mosási alternatívák terjedése
indokolttá tette a folyékony változat kifejlesztését, az illatmentes változat mellett már narancsolajos, levendula illóolajos és citromfűolajos
folyékony mosódió is megtalálható
a polcokon.
A mosódió folyékony változatának sikere és a még kényelmesebb, egyszerűbb
használatra törekvés inspirálta a legújabb
innováció, a folyékony mosódió kapszula
életre hívását.
Környezetkímélő összetétel + Hatékony tisztítás + Kényelmes adagolás =
Folyékony mosódió kapszula

Mégis miben más ez a termék,
mint a többi mosókapszula?
- környezetkímélő formula & csomagolás
- összetételének köszönhetően nem veszélyjel-köteles
- speciális összetétele a természetes mosódió, a 100%-ban növényi tenzid és az
enzim erejével hatékonyan távolítja el a
makacs szennyeződéseket
- klór-, illat-, színezék- és konzerválószermentes
- foszfátmentes
- nem tartalmaz szilikonolaj származékokat
- összetevői lebomlanak a környezetben
A kapszulás alkalmazással óvjuk környezetünket is, mivel így elkerülhető a mosószer felesleges túladagolása.
A vízben oldódó kapszulaforma további
előnye, hogy a modern technológiának

köszönhetően a használat során bőrünk
nem érintkezik a mosószerrel. Ráadásul a
mosás előtt nem szükséges az előkészítés,
a mosódió gél koncentrátum előre adagolt
- egyetlen kapszula a mosódob aljába, utána a szennyes és indulhat a mosás! Továbbra is használhatjuk kedvenc mosási programunkat, a kapszula akár már 30C˚-on
hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket. Így bárki kedvet kaphat a mosáshoz….
A minél fehérebb ruhákért a kapszula
mellé a javasolt adagolás szerint tegyünk
mosószódát vagy oxigénes fehérítőt. Illatosításra – öblítő helyett - használhatunk
igényeinknek és ízlésünknek megfelelő
illatú mosóparfümöt.
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A Dr. M Folyékony mosódió kapszula
innovatív mosási megoldás mindazoknak,
akik vásárlási döntéseiknél a környezetkímélő összetételt lényeges szempontként
figyelembe veszik.

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

Ajánló
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Egészség

Az alacsony vérnyomás
gyakoribb, mint gondolnánk!
Ahogy a mellékvese kéregállományának fokozott működése magasabb vérnyomást okoz, ugyanúgy csökkent működése vagy működéskiesése tartósan alacsonyabb vérnyomáshoz vezet. A mellékvesekéreg hormontermelése csökkenhet
azért, mert valamilyen okból (gyulladás, tuberkulózis, daganat nyomása) a hormontermelő sejtek működése csökken vagy megszűnik. Az ismert okú alacsony
vérnyomás gyakorisága viszonylag kicsi, ugyanakkor a tartósan alacsonyabb vérnyomás az esetek döntő többségében „ismeretlen” eredetű.
Az alábbiakban a vérnyomásmérés módjáról, az alacsony vérnyomás fogalmáról
és hatásáról, illetve a vérnyomás ellenőrzésének ajánlott sűrűségéről olvashat.
A lakosság 30 százalékát érinti ez a betegség, különösen a fiatal nők körében
jellemző. Amennyiben a szisztolés vérnyomás nők esetében 100 Hgmm, illetve
ennél alacsonyabb, férfiaknál pedig 110
Hgmm vagy ennél kevesebb, krónikus
hypotoniáról, azaz alacsony vérnyomásról
beszélünk.
Általában mindig változnak az értékek, ha vérnyomást mérünk. A krónikus
alacsony vérnyomás diagnózisa akkor
mondható ki, ha kóros adatokra derül
fény az ismételt vérnyomásmérésekkel,
figyelembe véve a klinikai tüneteket.

Hogyan mérik a vérnyomást?
Változó a vér nyomása az erekben, mivel a szív összehúzódik és elernyed. Ezt a
nyomást két szám segítségével tudhatjuk
meg, az értékét pedig higanymilliméterben (Hgmm) adják meg.
Az egyik a szisztolés nyomás, amely akkor
keletkezik, ha összehúzódik a szív, a vért
pedig kinyomja szívünkből az ereinkbe. Ezt
a vérnyomásmérésnél a két szám (például
120/80) közül a magasabb mutatja.
A másik a diasztolés nyomás, amely a
szív elernyedésekor keletkezik, és az alacsonyabb számból tudhatjuk meg az értékét. A pulzusnyomás, vagyis a szisztolés
és a diasztolés érték különbsége normálisan 50 Hgmm körüli.
A vérnyomást általában valamelyik karunkon mérik, ehhez pedig felfújható mandzsettás vérnyomásmérőt használnak.
Az aktuális vérnyomásértékeket rengeteg tényező befolyásolja. Magasabb,
ha mozgunk, például fizikai munkát végzünk, alacsonyabb, ha pihenünk.

Akkor is változhat az érték, ha más testhelyzetbe kerülünk (ülve a diasztolés vérnyomás magasabb, mint fekve), valamint
az érzelmi állapot, a terhesség időszaka,
a káros életmód, illetve a különböző készítmények alkalmazása is befolyásolja a
vérnyomást.
Gyakran előfordult már, hogy az orvosi
rendelőben magasabb értékek kerültek
rögzítésre, mint otthon.

Mikor alacsony a vérnyomás?
Korábban a klinikusok és kutatók is úgy
gondolták, hogy az általános alacsony vérnyomás nem terjed át az agyra. A legfrissebb vizsgálati eredmények azonban azt
igazolták, hogy ilyenkor az agyi vérátáramlás is alacsonyabb a betegeknél, ezáltal kialakul az agyi működések csökkenése.

Más a helyzet, ha mozgásszegény életmódot folytat, vagy ha magas a vérnyomása valamelyik családtagjának. Ebben az
esetben évenkénti ellenőrzés szükséges.

Termékajánló:
Az Effortil® gyorsan segít a funkcionális (azaz nem kimutatható organikus betegség által okozott) keringési
problémák és az alacsony vérnyomás
kezelésében, ha már nem segít az
ágynyugalomból való lassú, fokozatos
felkelés, kompressziós gyógyharisnya
viselése,lábak keresztezése, vagy a leguggolás, stb.

Az alacsony vérnyomás tünetei:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyengeség
Szédülés
Koncentrációs nehézség
Fáradtság
Levertség
Hányinger
Fejfájás
Testi és lelki teljesítőképesség gyengülése

Rendszeres mérés szükséges
Minden 40 évnél idősebb ember számára ajánlott a rendszeres vérnyomásmérés.
Az egészséges fiatalembernek elegendő
kétévente megismételni a mérést. Ezt a háziorvosnál, de számos patikában is elvégzik.
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www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803

Ajánló
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Környezetünk

Hasznos ajándék - Szeretettel
Az 1950-es évekhez képest napjainkban milliószorosára nőtt az elektroszmog! A technika fejlődésével létrejött számtalan eszköz megkönnyítheti életünket, de a
káros hatásaik ellen védekeznünk kell! Ebben nagyon
sok tapasztalatom van!
A leggyakoribb probléma, amivel az emberek hozzám fordulnak, hogy nagyon ros�szul, nyugtalanul alszanak. Természetesen
ennek számtalan oka lehet:
- kényelmetlen ágy,
- túl hideg, túl meleg szoba,
- lelki problémák, stressz,
- rossz energetikai környezet (nyugtalanító földsugárzások, alattunk vízerek, a villanyóra kinn a falon éppen az ágyunk fejrészéhez
esik, stb.),
- vagy az utóbbi években jelentősen megnövekedett elektroszmog.
Nagyjából az 1980-as évekig, amíg döntően csak a TV és Rádió adók sugárzásai voltak a
levegőben, sejtjeink és szervezetünk ezt nem
vette támadásnak, mert erősségük nem volt
sokkal nagyobb a Föld mágneses terénél.
A „támadást” főképpen azóta érzékeli a
szervezetünk, amióta nagy mértékben elterjedtek a vezeték nélküli információ-továbbító
eszközök.
Egy évvel ezelőtt családi házba hívtak a szülők, hogy a 15 éves gyermekük már hónapok
óta náthás, köhög, erőtlen és ezek a tünetek
semmilyen kezeléssel nem múltak el. Mint kiderült, a fiú egyfolytában a neten csüngött, és
még az alvásidőben üzemben hagyta a WIFI-t.
Egy kis energetikai kezelés után megkértem,
hogy ezután, mielőtt álomra hajtja a fejét, kapcsolja ki a WIFI-t. Egy-két hét elteltével a fiú teljesen rendbe jött!
Ezt sajnos nem mindenhol lehet ilyen egyszerűen megoldani. A tömbházakban hiába
kapcsolják ki tudatosan éjszakára az elektromos berendezéseket, ha a szomszédok bekapcsolva felejtik! Nemrég voltam egy olyan
lakásban, ahol 3 idegen WIFI térereje jóval
meghaladta az ott lakóét! És ezen túl érzékelhető volt még 30 másik felhasználó!
Ha éjszaka nem tudunk mélyen aludni,
akkor másnap fáradtak leszünk! A felnőtteknek romlik a döntéshozó képességük, a
gyermekeknek pedig többek között csökken a kreativitásuk! Miután kizárjuk az
elektroszmog nyugtalanító hatását, amely

megakadályozza a
mélyalvást, minőségileg fog megváltozni az életünk!
Sokkal jobb lesz
a közérzetünk és
a fizikai teljesítőképességünk is!
Ehhez csak a testünket, agyunkat
kell megvédenünk éjjel az elektroszmogtól!
Tudta, hogy alvás közben ötszázszor érzékenyebbek vagyunk az
elektroszmogra?
A védelemre több lehetőség is van, természetesen különböző költségekkel. Lehet védeni csak egy személyt, vagy egy ágyat, vagy
egy lakást, vagy egy házat, vagy akár egy üzemet is! Ez utóbbira hivatalosan is szükség van
egy 2016 november 29-i EMMI minisztériumi
rendelet alapján, amely az alkalmazottak védelmét írja elő a munkahelyeken!
Professzor Erdei Edit tanulmánya beszámol
arról, hogy már évtizedekkel ezelőtt is vizsgálták a növekvő elektroszmog hatásait a
gyermekekre:
„A kilencvenes években, hazai kutatók által készített felmérés adatai szerint – melyben
az olvasható, hogy a fiatalok 50%-a hétvégén kettő vagy több órát számítógépezik és
80%-uk néz televíziót két óránál tovább, illetve
hétközben is nagy részük kb. 20 órát tölt képernyő előtt – a fiatalok igen gyakran tapasztalják
ezt az adrenalin telítettséget. Marcel Rufo, francia professzor 1990-ben készített tanulmánya
arra hívja fel a figyelmet, hogy gyermekeknél
40 perc képernyőhasználat után az iskolai
teljesítmény harmadára csökken, a memorizáló képesség ötödrészre csökken, míg az
idegesség, agresszivitás és az erőszakos viselkedés háromszorosára nő.
Mivel az adrenalin fokozott termelése agresszívabb viselkedésben és „felpörgetett” lelki
állapotban nyilvánul meg, ezen a ponton kell
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Amikor ez a kis„Pajzs” energetikailag védi
az embert az elektroszmogtól, onnantól
kezdve fizikailag és mentálisan is jobban
érzi magát!
Mindenkinek ajánlom szeretettel.
Ajándéknak is kiváló!
átgondolnunk, hogy vajon a média tartalma,
vagy maguk a készülékek biofizikai hatása
idézi elő a gyermeki agresszivitás és a fiatalok
hiperaktivitásának fokozódását. A gyermekek nagy százaléka saját bevallása szerint
is produkál a képernyő használatához köthető szomatikus (szervi) panaszokat. Mindezekből megállapítható, hogy a médiatartalom és a fizikai hatás kombinált formában hat
gyermekeinkre.
A mobiltelefonok és tabletek használata egyre fiatalabb életkorban kezdődik, ezért nagy
hangsúlyt kell fektetni a felelős eszközhasználat megismertetésére már gyermekkorban.
Elsősorban az eszközhasználati időt kell
korlátozni a fent említett egészségkárosító hatások elkerülése végett.”

Ha szeretne még többet megtudni erről a
témáról, akkor keresse fel a
www. sugarzaspajzs.hu oldalt,
vagy hívja
Erdős László Természetgyógyászt
a +36 70 9497787 telefonszámon.
www.sugarzaspajzs.hu

Kertészkedjünk!

Így védjük a madarakat télen
A rideg, fagyos, élelemben szűk
téli hónapok óriási próbatételt
jelentenek az éjjel-nappal kint
fagyoskodó madarak számára.
Éppen ezért igazán becsülendő,
hogy mindezek ellenére néhány
madárfaj mégis nálunk vészeli át
ezen időszakot, és nem repül el a
messzi délre, mint sok más társuk.
Segítsük hát őket, s jótettünk
helyébe jót várhatunk!

Helyezzünk ki madáretetőt a kertünkbe, és a megfelelő időszakban rendszeresen töltsük fel megfelelő élelemmel!
Kerti itatóval, tavacskával a víz utánpótlásában segíthetjük kis barátainkat. Az
itatóban mindig legyen friss víz! Télen naponta egyszer a jég eltávolítása után hideg csapvízzel töltsük fel az itatót! Nyáron
vidáman fürdőző madarakat is láthatunk
az itatókban.

A téli madáretetés

A madáretetést a téli fagyok beállta
után kell elkezdeni. Ez általában november végét, december elejét jelenti. Hidegebb napokon, nagy hó esetén adhatunk
egy kicsit több eleséget a megszokottnál.
Ilyenkor még több élelemre van szükségük. Fontos tudnunk, hogy a madaraknak
szigorú rendszerben telnek a napjaik. Az
etetőket egymás után, megszokott időben járják sorra. Ha egy-egy etetőben
nem találják a már jól megszokott men�nyiségű élelmet, az számukra végzetes is
lehet.
Megfelelő mennyiségű energiabevitel
hiányában kis testüket a -10 celsius fok
alatti hidegben nem biztos, hogy fel tudják fűteni, és a kihűlés fenyegeti őket.
Tehát nagyon fontos, hogyha elkezdjük
etetni kis barátainkat, azt rendszeresen,
felelősséggel tegyük! Ellenkező esetben
a jó szándékunk a visszájára is fordulhat.

Etethetjük-e egész évben
a madarakat?

Semmiképpen sem! Április elején (a
költési időszak kezdetén) mindenképpen
fejezzük be a kert madarainak etetését!
Ennek elsősorban madárvédelmi oka van.
Kutatók számos megfigyelést végeztek ez
ügyben, és kiderült, hogy – elsősorban – a
cinegék hajlamosak az etetőben maradó
napraforgóval etetni a fiókáikat, akiknek
a szervezete még nincs felkészülve a nagyobb magvakra. Ennél fogva azokat
nem tudják megemészteni, és a gyomortól a nyelőcsőig felgyülemlő magoktól
megfulladnak, elpusztulnak. Magevő madaraink többsége rovarokkal eteti fiókáit.
Tehát a téli madáretetés valóban a téli
időszakra vonatkozik. Vagyis a téli fagyok
beállta után kezdjük el, (november vége,
december eleje), és a költési időszak kezdetén (április elején) feltétlenül fejezzük be!

Mit tegyünk az etetőbe?

Leggyakoribb és a legkelendőbb eleség
számukra a napraforgómag. Ezt a legtöbb
madár örömmel fogyasztja. Kaphatók
emellett vegyes téli eleségként ismert
magkeverékek, amelyben búza, köles, és
egyéb szemes termék is található. Ezt leginkább a zöldike, a citromsármány, a csíz,
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és a pintyek kedvelik. A cinkegombóc
nagy rajongója a csuszka, a fakopáncsok,
és természetesen a cinegék. Darabolt, félbevágott dióval csalogathatjuk kertünkbe
a szajkót, de természetesen a nagy fakopáncs és a cinkék is örömmel csipegetnek
belőle. Megfelelő mennyiségű zsiradékra
nagy szükségük van ilyenkor a madaraknak. Szalonnát, faggyút akaszthatunk az
ágra, azonban figyeljünk, hogy az ne legyen túl sós, mert ezzel fokozott vízfelvételre serkentjük a madarakat. A téli fagyos
időben ez pedig sokszor jelent problémát
számukra. Reszelt sajtot, túrót, főtt tésztát
és zöldséget, főtt tojást, félbevágott almát
is kihelyezhetünk a rigók, ökörszemek,
vörösbegyek, szajkók számára.

…és mit ne tegyünk az etetőbe?

A kihelyezett eleséget esőtől, hótól védett, fedett helyre tegyük! Nedves, vizes
morzsát, kenyérdarabot sose adjunk a
madaraknak, mert az a pusztulásokhoz
vezethet! Inkább gyakrabban töltsük meg
az etetőt friss eleséggel, mint ritkábban
nagyobb adagokkal! Romlott ételmaradékot ne hagyjunk az etetőben, és arra is
figyeljünk, hogy a cinkegombóc, vagy a
faggyú ne legyen avas!
www.latinkert.hu

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

2019. február 10.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.

32
31

A 2018/10. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Ugye milyen csúnya, ha valaki ásít és
nem teszi a szája elé a kezét?.”
A beküldők közül
Balla Gáborné (Árpád)
Bencze Nóra (Baja)
Dalos Árpád (Tatabánya)
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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