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Aktuális

A tavalyi volt a legmelegebb
év Magyarországon

Nem biztos, hogy mindig
mindent fel kell tenni a világhálóra!

Az 1901 óta vezetett mérések szerint 2018 lett a legmelegebb év Magyarországon, a felmelegedés a globális melegedésnél is nagyobb mértékű - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI számára készített
elemzéséből.

Sok internetezőnek túlságosan nagy a digitális
lábnyoma.

A tavalyi év középhőmérséklete országos átlagban 11,99
Celsius-fok volt. Ez az
1981-2010-es normál
értéket 1,66 fokkal
múlja felül.
2018 rendkívül enyhe januárral kezdődött, az év során csak a február és a március volt hidegebb a sokéves
átlagnál.
Ezt meleg április és május követte. Míg az első tavaszi napon mínusz
24,6 fokot rögzített az automata Sátorhelyen, a tavasz utolsó napján
már 32,9 fok volt Sajópüspöki állomáson. Összességében a 3. legmelegebb tavasz volt a tavalyi. A nyári hónapok közül az augusztus került
be a legforróbb augusztusok sorába, a 4. helyre, ősszel pedig októberben alakult jóval átlag felett a hőmérséklet.
Tavaly nyáron három komoly hőségperiódus volt. A legtöbbször, 51
nap Fülöpházán haladta meg a napi legmagasabb hőmérséklet a 30
fokot. 2018 legmagasabb hőmérsékletét Budakalászon rögzítették,
július 29-én 36,6 fokot mértek. Összességében a 7. legmelegebb nyár
volt a tavalyi.
Az ősz is rekord közeli, 1901 óta a 2. legmelegebb ősz volt. Szeptember elején nyári meleg volt. Ezzel együtt nemcsak meleget, hanem „zimankót” is hozott a tavalyi év. Február végén, március elején tíz napig
tartott a nagy hideg: mínusz 9 fok körüli országos átlagos minimum
hőmérséklettel.
A csapadékviszonyokat tekintve a tavaszi hónapok változatos képet
mutattak. Míg a március csapadékosabb volt a szokásosnál, addig májusban, de leginkább áprilisban jelentős volt a csapadékhiány. Március
a 3. legcsapadékosabbnak, míg április a 6. legszárazabbnak bizonyult
1901 óta.
A nyári csapadék jellemzően szélsőséges időbeli és térbeli eloszlással érkezett. Heves esőzések során több településen, egy-egy napon a
szokásos havi csapadék többszöröse hullott, ugyanakkor az északkeleti országrészben augusztusra már csapadékhiány alakult ki.
Október közepétől a hónap végéig egy száraz, átlag feletti csúcshőmérsékletű időszak következett. A szokásos októberi csapadék csupán 40 százaléka hullott, pár napra koncentráltan. Október közepére
határainkon túl, a Duna felső vízgyűjtő területén aszály alakult ki, így
több szakaszon is rekord alacsony volt a vízállás a Dunán. Az év utolsó
hónapja az átlagosnál szárazabb volt, így összességében átlag körüli:
589,9 milliméter csapadék hullott 2018-ban országos átlagban.
Külön kiemelték, hogy a 10 legmelegebb év közül 8 az ezredforduló utáni évek közül került ki. Magyarországon a melegedés mértéke a
múlt század elejétől 1,23 fok, ami a globális melegedés trendjét némileg meghaladja - olvasható az elemzésben.
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Ami egyszer felkerült az internetre, az ott is marad. Részben
a megosztások miatt, de még
inkább azért, mert egyes szolgáltatók már automatikusan
nagy mennyiségben mentenek
el internetes tartalmakat.
A washingtoni Kongresszusi
Könyvtár például minden egyes Twitter-üzenetet lement és eltárol korlenyomat gyanánt a jövő kutatói számára!
Sok esetben nem is a legfiatalabb korosztályra jellemző az internet eltúlzott használata, hanem a 40-es, 50-es korosztályra.
A tizenévesek hamarabb megtanulják, hogy ha túl sok személyes tartalmat osztanak meg magukról a világhálón, azzal később
vissza lehet élni – emelte ki Ormos Zoltán internetes szakjogász.
A túl kevés közzétett tartalom viszont utalhat nagyon visszahúzódó személyiségre, akinél „nem stimmel valami” – jegyezte meg.
A szakember elmondta: ma már van lehetőség időzített posztokra is, amelyek bizonyos idő után maguktól eltűnnek a netről,
így jelentősen csökkenthető a visszaélés lehetősége.
-MTI-

Aktuális

2019 vadvirága a magyar zergevirág Új módszert dolgoztak
ki a bioüzemanyagok előállítására
Az Év vadvirága program 2010 végén magánkezdeményezésként indult, az internetes szavazást évek óta a belga és magyar kutatók
Magyar Természettudományi Múzeum koordinálja.
A program célja az ország több régiójában előforduló növényfajok széles
közönséggel való megismertetése, melyek nem közönségesek, állományaik
visszaszorulóban vannak
és aktív védelmükért bárki
tehet a programhoz kapcsolódó rendezvényeken,
eseményeken, akár önállón is. Az Év vadvirága 2019 címért – a
mozgalom kuratóriumának döntése alapján – három szép és figyelemre érdemes faj versenyzett: a macskahere, a magyar zergevirág és a tündérfátyol.
A beérkezett szavazatok alapján az év vadvirága 2019-ben a
magyar zergevirág (Doronicum hungaricum) lett, mely a szavazatok 47%-ával maga mögé utasította a tündérfátyolt (32%) és a
macskaherét (21%) is.
A magyar zergevirág száraz, nyílt tölgyesek, erdőszegélyek növénye, hazánkban elsősorban a Dunazug-hegyvidék környékén,
leginkább talán a Vértesben, valamint a Mátrában és a Bükkben
fordul elő. Máshol már kimondottan ritka, így a Mecsekben, a
Mezőföldön és a Duna–Tisza-közén csak igen elszórtan található
meg. Európában is csak kis területre korlátozódik: a Kárpát-medencén kívül a Balkán-félsziget keleti felén található meg elszórtan Észak-Görögországig.

A havasi cincér lett az év rovara
A havasi cincért választották meg a szavazók a 2019-es
év rovarának, közölte blogján a Magyar Természettudományi Múzeum.
Idén is három rovarfaj közül
lehetett választani, a jelöltek
mind közösségi jelentőségű
fajok. Az online szavazást a
havasi cincér óriási fölénnyel,
5680 szavazattal nyerte. A
második magyar tarsza 1669,
a harmadik kis Apolló-lepke
1322 voksot gyűjtött be.
Mivel 2019-ben esedékes az élőhelyvédelmi irányelv alapján készülő országjelentés –
amelyben a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetéről és elterjedéséről kell beszámolni -, ezért a
Magyar Rovartani Társaság úgy döntött, hogy ennek apropóján
választja ki jelöltjeit az év rovara címre. Ennek értelmében a három jelölt a kis Apolló-lepke, a magyar tarsza és a havasi cincér
volt.
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Belga kutatók a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
Energiatudományi Kutatóközpont (EK) munkatársainak közreműködésével olyan újszerű bioüzemanyagelőállítási módszert dolgoztak ki, amely az ehető alapanyagok (kukorica, növényi olajok) helyett cellulózból
indul ki és teljesen beépíthető a jelenleg működő olajfinomítói folyamatokba.
Egy európai uniós direktíva szerint 2020-ra az üzemanyagok
legalább 10 százalékának biológiai eredetűnek kell lennie. A jelenleg használt bioetanol és biodízel előállításához elsősorban
első generációs biomasszát használnak, ami azt jelenti, hogy
ehető alapanyagokból (például kukoricából, növényi olajokból)
indulnak ki, ami versenyt támaszt az élelmiszerként történő felhasználással szemben. Ezért emberi fogyasztásra nem alkalmas,
nem ehető, második generációs forrásokra, például cellulózra kell
áttérni alternatív bioüzemanyagok előállításához.
Ahhoz, hogy elérhető legyen a 10 százalékos cél 2020-ig, sürgősen új, nagy volumenű katalitikus folyamatokra van szükség,
mert eddig a cellulóz nagyléptékű kémiai átalakítására nem állt
rendelkezésre megfelelő technológia.
A Leuveni Katolikus Egyetem belga kutatói (Bert Sels és munkatársai) együttműködve az MTA Energiatudományi Kutatóközpont magyar kutatóival (Korányi Tamással és Szarvas Tiborral)
cellulózból és lignocellulózból biobenzint állítottak elő egy új
technológiával, valamint ezt az eljárást közvetlenül beépítették
működő petrolkémiai finomítói folyamatokba.
A bioetanol egy első generációs, fermentálással készített
bioüzemanyag, melyet később fosszilis eredetű benzinnel kevernek össze. A kutatók 10 százalék biobenzin-tartalmú üzemanyagot állítottak elő cellulózból egy kétfázisú (vizes-szerves)
katalitikus folyamatban, szerves fázisként a nyersolaj-eredetű
könnyűbenzint használták.
A módszer hatékonyságát, vagyis a biofeldúsulás mértékét a
magyar kutatók határozták meg.
Összességében 11-18 százaléknyi biológiai eredetű szénfeldúsulást detektáltak, ami megfelel a 10 százalékos bioüzemanyagtartalom igényének.
Mint írják, az új üzemanyag oktánszáma még nem kielégítő,
ezért egy további izomerizációs lépésben az oktánszámot 80-ra
növelik, így a biodúsított üzemanyag teljes értékű benzin lesz.
A módszer az olajfinomítói folyamatokba történő teljes integrálás miatt zökkenőmentesen beilleszthető a jelenleg működő
infrastruktúrákba. Emellett versenyképes más „elsősorban-lignin”
technológiákkal, melyek kiindulási anyagként nyers lignocellulózt
használnak, így nemcsak a cellulózt, hanem a lignocellulóz másik
két komponensét, a hemicellulózt és a lignint is üzemanyaggá
képesek alakítani - olvasható a cikkben, amelyben beszámolnak
arról is, hogy az MTA EK kutatói már bekapcsolódtak a „elsősorban-lignin” technológiák kutatásába is.
-MTI-

Életmód

Bagoly vagy pacsirta?

-Esetleg kolibri vagy pulyka?
Az, hogy kinek mennyi az alvásigénye egyénenként változik. Van aki szeret korán kelni, van aki legszívesebben délig aludna, s ebből következik, hogy a napközbeni aktivitásuk is változó. A korán kelő embereket
pacsirtáknak, míg a későn fekvőket éjszakai baglyoknak nevezik.
A pacsirták főként dél felé a legéberebbek, és az ebéd előtti néhány órában a
legtermékenyebbek munka szempontjából a fizikai teljesítőképességük reggel és
délelőtt a legnagyobb. Nincs szükségük
ébresztőre, mert legtöbbször felébrednek, mielőtt az óra megszólal. Kora estére
viszont kimerülnek és elfáradnak, s általában este 9 felé ágyba bújnak. Viszonylag
hamar képesek mély álomba merülni.
A reggeli pacsirtáknak általában frissen és üdén indul a napjuk. Sokkal jobb
az alvásminőségük és többet is alszanak.
Napközben kevésbé zaklatottak. Ezen tényezők miatt ez a típus általában kedvesebb, lelkesebb és érzelmileg stabilabb.
Jellemző rájuk a megbízhatóság, valamint
a cél-orientáltság. Inkább reálisabbak és
konzervatívabbak, viszont kevesebb az
észlelt jólétük és az élettel való elégedettségük.
Ezzel szemben az éjszakai baglyok
délután a legéberebbek, és késő este a
leghatékonyabbak a munkájukban. Későn
fekszenek le aludni. Nekik szükségük van
ébresztőórára. Kedvenc étkezésük általá-

ban a vacsora, és sok kávét isznak. A baglyok nem alszanak olyan jól, jelentős alváshiányt halmoznak fel életük folyamán.
Ez az oka, hogy az éjszakai baglyok
hajlamosak a negatív gondolatokra, depresszióra, hiszen a kevesebb alvás növeli
a negatív gondolatok megjelenését. Ám
aktívabb társaikkal ellentétben sokkal
nyitottabbak, sokuk igen kreatív és innovatív ötletekkel rendelkezik.
A legújabb kutatások szerint az emberek nagy része nem sorolható be határozottan ebbe a két kategóriába. Sőt, csak
30%-ukról lehet határozottan elmondani,
hogy pacsirta, vagy bagoly típusúak.
130 embert kértek meg arra, hogy 24
órát maradjanak ébren, és számoljanak
be arról, hogy mennyi energiájuk volt
napközben. Azt is megkérdezték, hogy
mennyire voltak fáradtak az elmúlt héten,
és szerintük melyik alvástípusba tartoznak. Az eredmények nem feleltek meg a
pacsirta-bagoly osztályozás mintájának.
Az új kutatás valójában négy alvási szokást különböztet meg: a pacsirták és a

6

baglyok mellett van egy harmadik csoport, azoké, akiknek reggel és este is sok
az energiájuk, és egy negyedik csoport is,
amelynek tagjai egész nap letargikusnak
érzik magukat. A két újabb kategóriát a
hagyomány kedvéért szintén madárnevekkel illették: kolibrinak nevezik az
energikus kategóriát és pulykáknak a
letargikus embereket.
Amerikai és török kutatók szerint a
CRY1 gén egyik variánsa megbolygatja
az ember biológiai óráját, az úgynevezett
cirkadián ritmust, amely meghatározza,
hogy valaki mikor érzi magát fáradtnak esténként és mikor áll készen az
ébredésre reggel.
A génvariáció hordozóinál nagyjából
2-2,5 órával tolódik későbbre az esti lefekvés ideje, mint a variánst nem hordozó
embereknél. Egy egészséges cirkadián ritmus esetén a gének egy része fel- és lekapcsolódik 24 óra leforgása alatt, miközben a CRY1 által kódolt fehérje elnyomja
ezeknek a géneknek egy részét a periódusidő bizonyos szakaszaiban.

Egészség

Az ünnepi túlevések után sokunknak fogyókúrázni kell!
Az évvégi ünnepek súlynövekedéssel járnak a szinte elkerülhetetlen
nagy étkezések következtében. A nagyobb terítések, zsírosabb téli
ételek, sütemények sok kalóriát juttattak a szervezetünkbe.

Fogadalmak
ünnepek alatt és után

Fokozott zsíranyagcsere,
tartós eredmény

Mindig próbáljuk lelkiismeretünket
megnyugtatni, hogy már az ünnepek
alatt is mértékletesek leszünk. Nem sikerült, jöhet egy fogyókúra, lehetőleg kevés
szenvedéssel. Ebben segíthet a sokaknak
ismeretlen indiai Garcinia cambogia gyümölcse, amelyet a testsúly kontrollálására
gyakorolt hatása alapján szuper-élelmiszernek mínősítettek. Itthon a Garcinia
gyümölcs kivonata érhető el (GarciniaArany étrend-kiegészítő), amely fél
órával étkezés előtt bevéve, észrevétlenül
csökkenti az éhséget. Hatóanyaga (HYC
- hidroxi-citromsav) az étkezés során a
megszokottnál hamarabb kelt teltségérzetet.

A Garcinia módosítani képes a szervezet zsír- és szénhidrát-felhasználását.
Blokkolja a szervezetnek azt a képességét,
hogy a fel nem használt cukrot zsírrá alakítsa és elraktározza. Alacsony zsírtartalmú étrend mellett fokozódik a lerakódott
zsírrétegek égetése, amit a Garcinia-Arany
étrendkiegészítő króm, zöldtea, L-karnitin
komponensei még fokoznak.

Szív, ízület, immunrendszer,
alvás, közérzet
Fogyasztó hatása mellett számos egészségügyi célra is alkalmas ez a különleges
gyümölcs. A testsúlycsökkenés védi a
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kardiovaszkuláris rendszer egészségét.
Előnye, hogy képes módosítani a koleszterin szintjét a szervezetben, más
szavakkal csökkentheti a szívbetegségek és a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát. Segítségével növelhető
az energiaszint, valamint támogatja az
immunrendszert, óvja az ízületeket. Ha
pedig mindez nem lenne elég, elősegítheti a jobb alvást, a jobb hangulatot, közérzetet azáltal, hogy növeli a szerotonin
szintjét a szervezetben!

Egészség

A pikkelysömör
A pikkelysömör (psoriasis) egy nagyon kellemetlen betegség, amely
a bőr fokozott elszarusodásával jár.
Szerencsére nem fertőző, viszont az
egyén életét gyakran megnehezíti.
Egyrészt viszketés vagy ízületi gyulladás kísérheti, másrészt, ha látható helyen van, nem túl szép látvány.
Egészséges embereknél a bőr körülbelül
négy hét alatt újul meg, vagyis a régi bőrsejtek helyét újak veszik át. Ezt a természetes
bőrhámlást észre sem vesszük. Pikkelysömör
esetén a bőr megújulási folyamata sokkal
gyorsabb, akár négy-öt nap is lehet. Mivel állandóan újabb és újabb bőrsejtek képződnek
a bőr legfelső rétegében, valamint a hámlás
nem folyamatos, ezüstösen fénylő pikkelyek
alakulnak ki a bőrön. A másik fontos jellemző,
hogy a szervezet gyulladáskeltő anyagokat
termel, így ha felületileg kezeljük is a pikkelysömört, az időről időre kiújul.
A betegség leggyakrabban a test azon tájain jelentkezik, melyek a legtöbb irritáló hatásnak vannak kitéve. Ilyen például a végtagok külső felszíne, a könyök és térd, a fejbőr, a
mellek és a has alatti redők stb., de súlyosabb
esetekben a betegség a tenyérre és az arcra
is átterjedhet.
Mint ahogy már említettük, ez nem egy
fertőző betegség, elkapni mástól nem lehet.
A pikkelysömörre való hajlam genetikai, nagyon sok emberben megvan, de ahhoz, hogy
a tünetek jelentkezzenek, külső behatás is
szükséges. A pszoriázis általában akkor üti fel
a fejét, ha valakit nagyobb (vagy folyamatos)
stressz ér, vagy csökken a szervezet ellenálló
képessége pl. egy lázas megbetegedés hatására. Persze táplálkozási faktorok, a bőrt érő
apróbb sérülések és hormonális változások is
hozzájárulhatnak kialakulásához.
A kezelés általában csak tüneti, enyhébb
esetekben sós fürdő, fénykezelés (UVA, UVB)
vagy erre alkalmas kenőcs javasolt. Súlyosabb esetekben viszont érdemes belsőleg is
hatást gyakorolni a betegségre, pl. olyan immunerősítő készítménnyel mint a Viraimun
(Diochi).
A vállalatunk által gyártott krémek közül
pikkelysömörre leginkább a Detoxin krém
ajánlott. Ez egy regeneráló és masszázs krém,

amely gyógynövény kivonatokat, kolloid ásványokat és ózont tartalmaz.
Főbb jellemzők:
- felgyorsítja a bőr és az érintett területek
regenerálódását
- korlátozza a ráncok és hegek kialakulását
- támogatja a perifériás keringést
- korlátozza a mikrobák bejutását a bőrön
keresztül
- a gyógynövény kivonatok antibakteriális,
antivirális és gombaölő hatásúak

A Detoxin többek között egy indián gyógynövénynek (Tapeque - Acanthospermum
australe) köszönheti pozitív hatását a bőrre.
Az indiánok már évszázadok óta használják
ezt a növényt különböző gombás megbetegedések, kiütések és bőrproblémák kezelésére.
Egy másik fontos összetevője a szkvalén,
ami egy olíva olajból készülő, bőr-rokon olaj.
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Tápláló, hidratáló és ránctalanító hatású.
Minden bőrtípusra alkalmas. A bőr elöregedése elleni harcban előkelő helyet foglal el.
A hidratációt a Kolbászfa (Kigelia africana)
kivonat segíti, amely javítja a bőr feszességét,
védi a kollagén és elasztin rostjait. Mint tudjuk a kollagén és az elasztin teszi lehetővé,
hogy a bőr könnyen megnyúljon és gyorsan
visszanyerje eredeti alakját. Bőrünk 75%-át
kollagén alkotja, ami lényegében összetartja
a bőrt, alátámasztja a szöveteket és vérereket.
A krémben található Ázsiai gázló hatása
nagyon széles spektrumú. Segít például a
pikkelysömör, narancsbőr és a scleroderma
esetében is, mivel támogatja a perifériás vérkeringést.
A Detoxin fiatalító hatással van a bőrre,
egyebek mellett a nagy mennyiségű természetes szilíciumnak és a több mint 60 ásványi anyagnak köszönhetően. Az ózon és
egyéb aktív anyagok pedig csökkentik annak
lehetőségét, hogy mikrobák hatoljanak át a
bőrön. A krém jelentősen felgyorsítja a sérült
szövet regenerációját!

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

Életmód

Újévi fogadalmad támogatója a Vegital!
Most, hogy elmúltak az ünnepek, kipihenten és megújult erővel kezdhetünk
neki az újévnek. Gyakran teszünk ilyenkor különböző fogadalmakat, amelyek
többnyire az életmódváltásról, a továbbtanulásról, a szabadidőnk megfelelőbb kihasználásáról vagy a jótékonykodásról szólnak. Mind-mind nagyon
fontos tényező az életünkben, de most
emeljük ki az egyik legnépszerűbbet, az
életmódváltást.
Gyakran előfordul, hogy valaki megfogadja, hogy január 1-től (vagy majd a következő
héttől, aztán az azutánitól) egészségesebben
étkezik vagy lead néhány kilót, de ezt el sem
kezdi, halogatja, vagy nagyon rövid időn belül feladja. A legnagyobb probléma talán az,
hogy sokan nem szánják el magukat és nem
tervezik meg előre a folyamatot, csak a pillanat hevében döntenek. A tervezés azonban
létfontosságú, tervek nélkül szinte lehetetlen
bármit is végigcsinálni.

Mi segítünk a terveid megvalósításában: legyen az újévi fogadalmad
támogatója a Vegital!
Ha eldöntötted, hogy szeretnél egészségesen, kiegyensúlyozottan táplálkozni és
eleged van már a sok diétából, akkor ne húzd
az időd, ne diétázz, hanem válts életmódot.
Tudjuk, hogy ez hatalmas változás, de hidd
el, megéri!
A Vegital webáruházában mindent
megtalálsz, ami segít véghezvinni a célodat. A honlapon nemcsak gluténmentes,
tejmentes és cukormentes alapanyagokkal
találkozhatsz, hanem különböző növényi
italkészítőkkel is.

De mi is az
a növényi ital és italkészítő?

Étkezésünkben nagyon fontos szerepet
játszik a tej, azonban manapság gyakran
hallunk, olvasunk arról, hogy folyamatosan
emelkedik azok száma, akik nem tudnak,
vagy nem akarnak tejet fogyasztani. A Föld
lakosságának 85%-a alapvetően képtelen a
tej alkotóelemeinek emésztésére, és egyre

nő azok száma, akik életük folyamán válnak
érzékennyé a tejcukorra vagy a tejfehérjére.
Ma már a szakemberek, kutatók is sokszor
nyilatkoznak a tej negatív hatásairól, a cukorbetegségtől az asztmán át az emésztőszervi
panaszokig. Sokan egészségtudatos étrendjük kapcsán hagynak fel a tej fogyasztásával,
viszont szeretnék valamivel pótolni, úgy is,
mint önálló italt, és úgy is, mint főzési, sütési
alapanyagot.
A Vegital növényi italkészítő készülékeivel otthon, gyorsan és egyszerűen elkészítheted magadnak a vágyott tejhelyettesítő
italt, az erjesztő készülékkel (fermentáló)
tejmentes joghurthoz, kefirhez és tejfölhöz,
és nem utolsó sorban probiotikus zöldségekhez, gyümölcsökhöz juthatsz. A növényi
italkészítők multifunkciósak, így a tej- és tejszín helyettesítőkön kívül készíthetsz velük
gyümölcs-és zöldség krémleveseket, mártásokat, püréket, bébiételeket, gyümölcs- és
zöldség juice-okat, smoothie-kat, valamint
egyes készülékekkel már darabos (párolt) leveseket és lekvárokat, dzsemeket is.

A recepteket mi adjuk, Neked csak
azt kell eldöntened, hogy melyik lesz
a kedvenced!
Ezek a „home made” készítmények nem
csak olcsóbbak és egészségesebbek a tejes
változatoknál, de a beltartalmukat is magad
szabályozhatod az ízlésednek és egészségi
állapotodnak megfelelő összetétellel. Ráadásul nem kell megfizetned a készen kap-
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ható készítmények csomagolóanyagainak
árát sem, és a környezetedet sem szennyezed velük.
A készülékek használatában segítségedre
lehet Halászi Ildikó „Te(l)jes élet tej nélkül” című kézikönyve is, amely nem csak
recepteket, gyakorlati tanácsokat, ötleteket
ad az olvasónak a növényi tejhelyettesítők
készítéséhez, de sorra veszi a felhasználható
alapanyagokat, segédanyagokat is. Megtudhatod a könyvből, hogyan állapíthatod
meg akár magad is, hogy a tej mely alkotóira vagy érzékeny.
A téma iránt érdeklődőknek figyelmébe ajánljuk a Vegital Facebook-oldalát, a
„Vegital, a tejmentes ital”-t. A népszerű
„Vegital, ahogy mi szeretjük” zárt csoportban pedig továbbra is várjuk a jelentkezőket. Ez a
csoport a növényi italkészítés jó
hangulatú, baráti
hangvételű, aktív klubja, amely
nagy segítség a
kezdeteknél és
komoly támogatást nyújt a folytatásban.
Weboldal: www.vegital.hu
Facebook:
www.fb.com/vegital.tejmentesital
Telefonszám: + 36 70 777 9220

Novella

Léghajó a Városligetben
Keller Terike fejére öntötte a krumplilevest. Pedig csak, jobb híján kolbász helyett a serclit akarta beleaprítani, hogy sűrűbb legyen. Bözsi, Kellerék szakácsnéja – pestiesen Matilda - igazán
túlzásba viszi a diétás kosztot.
A kisasszony éppen kivette a kenyeret a kosárkából, mikor váratlanul nagyot rúgott a benne
rejlő kis élet, amelynek magvát még a keszthelyi szüreti bál után vetette el egy szorgos munkás. Talán a próbán történt a színfalak mögött? Vagy Zita tante teadélutánján, ahol Albin hegedült? De az biztos, hogy a kántortanító, Illy Albin udvarolt Terikének, de csak a tisztesség határain belül.

A

váratlan babarúgásra a delnő úgy
megijedt, hogy kiejtette a kezéből a levesbe szánt kenyeret. Letérdelt, hogy
felvegye, de a blúzgombja beleakadt a
horgolt terítőbe, s avval együtt magával
rántotta a tányért.
A kisasszony olyan csúnyát mondott,
hogy a szomszédban lakó poéta is belepirult volna, pedig sokat káromkodott.
A trágár beszédet a kislány az édesapjától tanulta.
Ugyanis az özvegy papa a vallásügyi
miniszter mellett volt államtitkár, és a
parlamentben az ülések szünetében kikijárt szivarozni a folyosóra. Ott ragadt
rá.
Ő, Keller Ervin, mint konzervatív honatya, szenvedett az ildomos eszmecserék hiánya miatt, felőrölte ez a kétlakiság. A tragédia a Millenniumi kiállításon
tetőzött, ahol hivatalosan volt jelen.
Elhaladtában a pálinkás butik előtt, éppen egy szőke vikingnek öltözött harcos
verekedett egy igazi libanoni törökmézárussal. Közben olyan csúnyán szidalmazták egymást és az uralkodót, hogy
evvel betelt a mérték.
Az Úr röviddel azután szólította magához az öreget, mikor a léghajó a főkapu
előtt emelkedni kezdett a magasba. Az
ifjú delnő alig libegett egy lábnyira a
földtől, mikor már kihányt a gondolából.
– Azért fizettem be azt az egy koronát,
hogy szégyenbe hozz? – hörögte az államtitkár, pedig a jövendő babáról, aki
Terike szíve alatt rugdalódzott, mit sem
tudott. Avval a szívéhez kapott, és még a
mellette álló főrabbi sem tudta elkapni,
hogy el ne puffanjon a földön.

Keller kisasszony, ahogy hazaért, leroskadt a székre.
– Istenem, istenem! Ezt a vesztességet!
– Majd az asztalra borult, és csak úgy rázta a vállát a hangnélküli zokogás, ugyanis Krauszné meghozta a legújabb mídert,
amelyből csak egy volt a városban. Kidobott pénz. Este úgysem mehet el az Opera díszelőadására az apja váratlan halála
miatt. Meg az sem illett volna, hogy az
öreg feleslegessé vált jegyét a bejáratnál
árusítsa.

A

Nyugati előtt a kapatos hordár
majdnem előrebukott, mikor benézett a
fiáker alá.
- Áha! Hát odagurult a gyászkalap! –
rikkantotta a szétszóródott pakkok mellől. Akkor gurulhatott a kocsi alá, mikor
elesett a csomagokkal.
– Hogy lehet már korán ilyen barommódra berúgni? – ordította a kocsis, de a
hordár csak pislogott.
A kocsis próbált még valami durvát
mondani, de aztán csak kiköpött, s felült
a bakra. Olyan erővel húzta hátra a gyeplőt, hogy a feszülő zabla látni engedte a
dühös ló hatalmasra nőtt, sárga fogait. A
szegény pára curükkolt pár lépést, majd
megállt.
Pontosan a kalapon. Ha akarta volna,
se sikerülhetett volna jobban. Erre a két
ember nagyon gyorsan, együttes erővel
bepakolta az útipoggyászt az utolsó darabig. Végre a türelmesen várakozó nénike is beülhetett a csomagjai után.
– A kalapot a ló megtarthatja! – jegyezte meg beszálltában.
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E

gyébként Keller Zitának hívták ezt a
finom hölgyet, s egy keszthelyi leánynevelő líceumot vezetett. Itt nevelte öccse
leányát, Terikét. A gyerek még alig hagyta el a kislánykort, már a férfiakra különösen vonzóan hatott. A komódban még
bele sem kóstoltak a molyok a naftalinba
– ezzel beszórva aludt az elsőáldozási ruhácskája –, már baj történt. A kicsi szűz
úgy megvadította a végrehajtót, hogy
féltékenységében leszúrta a rajztanárt.
Ezek után Zita néni azonnal visszaküldte Terikét az öccséhez.
Mikor kétévre rá Terike hazajött látogatóba, a szüreti bálon körüldongták az udvarlók. Még a nők is megcsodálták rajta
- a pesti delnőn - a legújabb pesti módit.
Az természetes, hogy Albin – mint művész – a delnő körül forgolódott. Megpróbálta hű lovagjaként kísérgetni. Mi
tagadás, feldühítette, hogy az a prágai
tűzoltótiszt is ugyanazt szerette volna. És
volt olyan pimasz az a fecskendőhuszár,
hogy egy ódát írt a kisasszonyhoz. De mióta Zita néninél egy délután a vendégeknek hegedült, s aztán Terikével sétált, már
magas lóról nézte a konkurenciát. Az még
az idős hölgynek is feltűnt, hogy a két fiatal milyen gyakran múlatta együtt az időt.
– Túl félénk sajnos ez a fiatalember
– sajnálkozott akkor Zita néni. Az öreg
hölgynek még mindig ekörül jártak a
gondolatai, mikor már kényelmesen ült
a fiákerben. Csodálkozott, hogy a ló még
áll. Hirtelen elszégyellte magát, hogy így
megfeledkezett magáról.
A hetykén szalutáló részeg hordárnak
gyorsan a tenyerébe nyomott egy koronást:
– Borravaló! –, akarta mondani, de

Novella
még idejében észbekapott, s csak szó nélkül legyintett. Az utazás elfárasztotta, és
jólesett a gumirádlis kocsi ringatása. A ló
is megbékélt gazdájával. Patáinak monoton trappolása saját magát is félálomba
menekítette.

N

em látszott rajta, de Zita nénit nagyon megviselte a rázúduló teher, amelyet öccse váratlan halála rakott a vállára.
Tudta, el kell rendeznie valahogy Teréz
életét. De most, mindenekelőtt öccse temetését kell intézni.
A fiákerrel éppen ráfordultak a Múzeum
körútra, s egy pillanatra feltűnt a Belvárosi Ferences templom. Most úgy nézett
ki a környék, mint egy bábeli építkezés.
Hajdan, mint fiatal lány, gyakran kísérte
öccsét ezen a környéken a Piarista Gimnáziumba. De most nehezen igazodna el
errefelé. Bárhová néz, megváltozott minden; utcák s házsorok tűnnek el.
Ha a rég elhalt lakók lelkei szeretnének
egy kicsit hazajárni, biztos, utat vesztve
tanácstalanul botorkálnának az alvó kubikusok között.

E

rvin is meghalt. Túl nagy árat fizettek Annával a kölcsönkért földi mennyországért. Pedig hajdanában ragyogó
papi pályát jósoltak neki. Ám a véletlen
összehozta Annával. Egy olyan házban,
amelyről nem illik társaságban beszélni,
és halálosan beleszeretett.
A család azonnal megszakította a kapcsolatot a fiatal teológussal. Keller urat ez
egyáltalán nem érdekelte. Mennyei tüneményként imádta Annáját. Mikor keserves kínok közt a végtelen vajúdás után,
megszülte a babát, megadta neki a sors,
hogy még hallja a pici újszülött macskanyávogását, és rámosolyoghasson, mielőtt meghal.
Túl későn lett boldog ember.

A

temetés után azt hitte Zita, hogy
öccse az eszét veszti a fájdalomtól.
Ezért a babát magával vitte egy dadával
Keszthelyre.
– Szerencsétlen Ervin. – Sokáig tartott,
míg eltompult benne a fájdalom.
Terikét Zita néni is csak akkor küldte
vissza Pestre – szégyen bevallani –, mikor
már nem bírt vele.
Mert alig tanulta meg a bakfis a szépírást, már azt hitte, hogy több tudomány
nem is kell egy lánynak; ennyi már elég a
gyerekszüléshez. Meg aztán leckemagolás nélkül is bögyösödött magától.

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
– Hát nincs igazam, néni? – feszítette
előre blúzát, ahonnan éppen szabadulni
vágytak a keblei.
Zita néni – emlékezett vissza e képre
– már majdnem rábólintott. De észbekapott, még gondolatban is bűn egyetérteni az ilyen bakfisfecsegéssel.

V

áratlan megállt a fogat. A fiákerbe
beharsogott egy marsírozó század nótája. Mikor továbbmehettek, Zita néni
előreszólt a kocsisnak, hogy még a New
York előtt forduljon be az első utcába az
oroszlánkapus ház elé.
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A

temetés és a rákövetkező napok
egybemosódtak. Az újságok részletesen
írtak a koporsót követő városatyákról,
s még a Szentmihály pacik személyes
adatait, családi állapotát, életrajzát is
nyilvánosságra hozta az Úrlovas - nevű,
nemzetközi folyóirat. És ez így ment a
végkimerülésig.
Csak Keller Ervin neve maradt már
örökre közömbös számukra.

M

ég pár nap eltelt, amíg az utolsó
vendég is kézcsókkal elbúcsúzott a Keller hölgyektől. Végre újra csend lett a
biztonságot sugárzó falak között. Yvette,

Novella
az új szobalány - akit Sárinak hívtak Kelenföldön – teát szervírozott és muránói
kristályüveget állított Zita néni elé; benne konyak várt a nászra a teával.
A néni egy darabig Terikét fürkészte,
majd megszólalt.
– Lányom, te gyereket vársz.
– Igen, Tante. Ezt az Albin gyereket várom. Jön vasárnap. Úgy vettem ki a leveléből, hogy szerelmes, és már a mátkáját
is kiszemelte. De mindenképpen a nénivel akar beszélni először, mert fél, hátha
kosarat kap tőlem. De a néni honnan
tudja? Írta talán?
– Ne tréfálj! Te terhes vagy!
– Igen – hajtotta le fejét a lány. – Gondolom, emiatt is jön. Meg lánykérőbe.
– Kitől akar megkérni?
– Zita nénitől.
Az öreg hölgy nem válaszolt. Konyakot
töltött magának. A tea már sejtette, hogy
ő itt most felesleges. Terike is csendben
volt. Már azt hitte, hogy a néni elaludt, de
váratlanul megszólalt:
– Én most nem mondom neked, hogy
ez az ocsmány bűn az égre kiállt. De engem meg feldühítenél. Albint meg vis�szaküldöm, hogy jelentse be az esküvőt.
Az idő sürget. De nem Keszthelyen, hanem az én birtokomon, Somogykutason.
Aztán még tőlem is kap szép hozományt
–, simogatta meg a lány haját.
Mit mondhatott erre Teréz? Semmit.
Lehajolt és megcsókolta az öreg néni
kezét.

É

ppen delet kongott a Belvárosi
templom harangja, mikor Yvette bevezette Albin urat. Kézcsókkal üdvözölte a
hölgyeket, majd Zita nénihez fordult, s
rögtön a tárgyra tért:
– Drága igazgatónő! Meg szeretnék
nősülni! – Teréz szemlesütve pironkodott, és az asztalterítő rojtjait babrálta.
– És ezt mért közli velem, tanár úr?
– Mert szeptembertől már nem tudok
önnél tanítani. Esküvő meg nászút…
– És ki a kiválasztott?
– Pataki Zsófia. A péceli földbirtokos
lánya.
Terikét a név hallatán mintha villám
sújtotta volna, úgy zuhant a szőnyegre.
Nagy lett a ribillió!
– A repülősót, Sára! Lódulj! – Az ijedségtől Zita néni még a pesti nevét is elfelejtette a lánynak.
– Szegény Teréz, azt hitte, hogy maga
az ő kezét kéri –, súgta Albinnak.
– Ó, én tulok! De hát kedves Zita néni!

A legfontosabbat még nem mondtam.
A kisasszonynak vendéget hoztam. Tóth
Istvánt, a prágai tűzoltótisztet. Lenn ül a
hallban. Nem merte magát bejelenteni.
A szüreti bál után majdnem duelláltunk
is, mert szerinte én durva módon közeledtem volna a kisasszonyhoz. Mert ők a
bálon beleszerettek egymásba. S most,
mielőtt visszautazik Prágába, csak azt
kérdezteti, hogy merhet e remélni? Szó
szerint: hogy „a gyertyaláng napba nézhet-e?”
– Hívja csak fel! – pihegte Terike, s halovány mosollyal rendezte ruháját. Nem
tartotta szükségesnek közölni, hogy ő
Pistával már nagyon is közeli barátságot
ápolt, aminek valószínűleg nemsokára
felsír majd az édes gyümölcse.
Még jó, hogy mint tisztességes, előrelátó anya, biztosra ment. Már előre
gondoskodott a kisbaba jövőjéről. Mit
kezdene egy keszthelyi, kisfizetésű zenetanár?

T

óth István pár napig még a Keller
házban maradt, míg elintézték a hivata-
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los ügyeket. A következő vasárnap, az
állomáson Zita néni már megnyugodva
búcsúzkodott a boldog pártól. Végre, le
van a gondja a lányról.
A szerelmesek még hálásan szorongatták a kupé ablakán át a drága Tante
kezét. – Meg kell adni, szép móringot
hozott a lány a háztól. Tóth Pista is erre
gondolt, mikor nekilódultak a kerekek a
füstös épületből.
Zita néni még sokáig integetett a semmibe vesző vonat után, de aztán rájött,
hogy szomjas, és kifelé indult az állomásról. Már a főbejáratnál járt, mikor egy piros sapkás hordár rohant utána.
– Asszonyom, a keszkenője! - s evvel
átnyújtotta a fekete csipkés díszkendőjét.
- Biztos az integetéskor tetszett elveszteni.
A néni megfordult. Megismerte a hordárt, ki annak idején a lónak adatta a
kalapját. Kedvesen biccentett, és egy koronát adott neki borravalónak, mert elég
józannak látszott.
Kisslaki László

Zöld megoldások

Környezetbarát alternatívák
– tudatos mindennapok
Napjainkban gyakran szó esik a
környezetszennyezésről és a műanyaghulladékokról, s a Földet elárasztó műanyagszemét környezeti
és egészségügyi kockázatait felismerve egyre több ország dönt az eldobható műanyagok betiltása mellett. Hazánkban is rendszeres téma
a környezetszennyezés, egyelőre
azonban semmilyen szabályozás
sem szól a műanyaghasználat ellen.

A Rawsy tartós alternatívákat kínál az
egyszer használatos termékekre, ezzel
megkönnyítve a műanyagok kiiktatását
a mindennapokban. Balogh Zoltán, a
Rawsy alapítója egészségügyi problémái miatt 2017-ben teljes értékű növényi
étrendre váltott, s emellett minden káros
anyagot kiiktatott az életéből. Életmódváltása során szembesült a környezeti
problémák súlyosságával, így az általa
használt termékek kiválasztásánál meghatározó volt azok tartóssága és környezeti
lábnyoma is. A termékek felkutatása során
döbbent rá, hogy a többi egészség- és
környezettudatos fogyasztónak is gondot
okozhat a megfelelő termékek beszerzése, így eldöntötte, hogy a számára bevált
termékeket forgalmazni fogja.
Olyan termékek mellett tette le a voksát, amelyek kiválthatják az egyszer használatos termékeket, és amelyek a hazai
piacon még nincsenek jelen. A fogyasztói
visszajelzéseket figyelembe véve folyamatosan bővíti a Rawsy termékpalettáját, így
a webáruház indulása óta eltelt fél évben
a termékskála nagy átalakuláson esett át.
A webáruház jelenleg tartós palackokat és shakereket, rozsdamentes acél
termoszokat, kókusztálakat és -kanalakat, pamutvászon szatyrokat és növényi italgépeket értékesít.

Zoltán szerint tökéletes termék és tökéletes fogyasztó nem létezik, de úgy
véli, hogy egy kis odafigyeléssel kollektíven nagy eredményeket érhetünk el.
A műanyag zacskókat helyettesíthetjük
pamutvászon szatyorral, PET-palackok
helyett használhatunk kulacsot, a boltokban kapható dobozos gyümölcsleveket
és növényi italokat pedig otthon is elkészíthetjük, ezzel megelőzve a felesleges
hulladéktermelést.
A Rawsy amellett, hogy hosszú élettartamú termékeket kínál, kizárólag környezetbarát minősítésű csomagolóanyagokat használ, amelyek mértékét
igyekszik minimalizálni.

Rawsy tipp

3. Étkezz tisztán
Egy jól összeállított étrenddel sokat javíthatsz az egészségeden.
4. Minimalizáld a hulladéktermelést
Törekedj arra, hogy minél kevesebb hulladékot termelj.
5. Tájékozódj
Feldolgozott élelmiszer vásárlásakor
mindig alaposan nézd meg, hogy miket
tartalmaz az adott termék.
6. Mutass példát
Állj ki az egészséges életmód és a környezetvédelem mellett, és inspirálj másokat is erre!

1. Légy tudatos
Az étkezésen túl arra is figyelj oda, hogy
miben tárolod ételeidet, italaidat.
2. Gondolkozz zölden
Egyszer használatos termékek helyett
használj tartósakat!
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www.rawsy.hu
Tel.: +36-30-7223991

Fűben-fában

Gaia Ganoderma
A csodálatos pecsétviaszgomba 2. rész
A pecsétviaszgomba rendkívül
sokoldalú gyógygomba, ami a
benne lévő több mint 200 féle
összetevőnek köszönhető. A múlt
havi cikkben két fő hatóanyagról,
a poliszacharidokról és a szerves
germániumról volt szó, nézzünk
meg most még kettőt,
a triterpéneket és az adenozint.

Triterpének
A pecsétviaszgomba termőteste keserű ízű. Ez az íz a gombában található
triterpéneknek köszönhető, amelyek kiemelkedő bioaktivitási tulajdonságokkal
rendelkeznek.
- Anti-oxidációs hatás: megköti a szervezetben a szabad gyököket.
Szervezetünkben természetes folyamatként is létrejönnek szabadgyökök,
így az is természetes, hogy a szervezetünkben erre a feladatra specializáló-

dott „antigyökök”, azaz antioxidánsok is
vannak. Bizonyos helyzetekben, például
stressz, helytelen táplálkozás, dohányzás,
alkoholfogyasztás következtében a szervezet szabadgyök-antigyök egyensúlya
felborul és túlsúlyba kerülnek a sejteket
károsító szabadgyökök.
A ganoderma gomba fogyasztása segít

visszaállítani ezen felborult egyensúlyt,
antioxidációs hatásának köszönhetően.
- Antiallergén hatás: a triterpének
csökkentik a szervezetben a hisztamin
termelődését, ezért a különböző allergiás
tünetek enyhítésére a pecsétviaszgomba
sikerrel alkalmazható.
- Antivirális hatás: a triterpének kitűnő
vírusellenes tulajdonságokkal bírnak.
- Májvédő hatás: a pecsétviaszgomba
a tradicionális távol-keleti gyógyászatban
nagy népszerűségnek örvend. Használják
májfibrózis gyógyításánál és a B-típusú
fertőző májgyulladás esetében is. A gomba fogyasztásával jó eséllyel kerülhetjük el
a májproblémákat.
- Vérnyomás- és koleszterinszint
csökkentő hatás: a pecsétviaszgomba
több ponton is hat a keringési rendszerre. Vérzsír-, vérnyomáscsökkentő hatása
poliszacharid és triterpén összetevőivel
magyarázhatók.

Adenozin
A gombában található adenozin tartalomnak köszönhetően fogyasztása segíti
a vér áramlását, megelőzi a vérlemezkék
összetapadását, ezért a trombózisos megbetegedések megelőzésére is használható. E vérhígító tulajdonságának köszön-
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Fűben-fában
hetően a pecsétviaszgomba nagyszerű
választás a dohányosoknak is.
- Az artériák tisztántartásával nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a szívés érrendszeri betegségek ne alakulhassanak ki.
- Szabályozza az emésztési funkciókat, valamint a vér pH-szintjét.
A pecsétviaszgomba összetevőit, hatásait a tudomány folyamatosan kutatja. A
négy leírt hatóanyagán kívül sokkal több
olyan összetevője van, amelyek a szervezet különböző területein fejtik ki kedvező
hatásukat, nemcsak külön-külön, hanem
egymást támogatva, erősítve is. Számos
tudományos publikáció született a témával kapcsolatban, nagy szakirodalom áll
rendelkezésre, sok összetevő hatásainak
leírása megtalálható. A későbbi cikkek folyamán még kitérünk ezekre.
Most néhány rendszeresen visszatérő
kérdésre szeretnék válaszolni, amivel a
munkám folyamán gyakran találkozom.

• Előfordulhatnak-e mellékhatások a
pecsétviaszgomba fogyasztása esetén?
A gombaőrlemény javasolt adagban
történő fogyasztása (1-2 g/nap) nem okoz
különösebb mellékhatásokat.
Azonban egyéni reakciók, pl. hasmenés, fejfájás, előfordulhatnak. Ilyen esetekben jó megoldás a napi adag átmeneti
csökkentése. Ezek igazából nem nevezhetők mellékhatásnak, sokkal inkább
tekinthetők „ellenhatásnak”, amikor is a
kedvező folyamatok beindulásával átmenetileg egy kicsit rosszabb lesz a közérzet.
Ez normális jelenség, amely azt mutatja,
hogy pl. a tárolt méreganyagok távoznak
a szervezetből. A felmerülő problémák
rövid időn belül maguktól megszűnnek,
az esetleges kellemetlen „ellenhatások”
néhány napon belül elmúlnak.
• Fogyaszthatják-e a pecsétviaszgombát gyerekek?
Igen, 3 éves kor fölött, a testsúlyukhoz
mérten csökkentett adagban.
Ha terhesség és szoptatás idején óhajt-

ják fogyasztani, konzultáljanak kezelőorvosukkal.
• Fogyasztható-e a pecsétviaszgomba más gyógyszerekkel egyidejűleg?
Sok gyógyszerrel igen, azonban óvatosan járjatok el bizonyos nyugtatók, vérnyomáscsökkentő gyógyszerek szedése
esetén, ilyen esetben szintén kérjétek ki a
kezelőorvos tanácsát.
Véralvadásgátló gyógyszerekkel egyidejűleg, a gomba véralvadásgátló hatása
miatt nem szabad fogyasztani!
A gombaőrlemény fogyasztása nem
helyettesíti a kiegyensúlyozott táplálkozást és egészségtudatos életmódot, vagy
az orvos által előírt gyógyszeres vagy
egyéb kezelési módokat!
Sok szeretettel ajánlom termékeimet,
egy próbát megér!
Tel.: (70) 933 5957
Bolt, ahol megvásárolhatók termékeim
és több hasznos információt is
olvashattok:
www.gaiaganoderma.hu

Filléres ötlet! Készítsen WC papír gurigából madáretetőt!
Tényleg egy perc alatt elkészül!
Ehhez a jópofa madáretetőhöz néhány WC papír gurigára,
egy kis zsírra és különböző magokra van szükség.
Elkészítése:
A gurigát kenjük be vastagon sertészsírral, majd forgassuk meg a magokban, és kössünk rá egy erős zsinegből akasztót.
A madáretetőt mindenképpen esőtől védett helyre akasszuk ki, mert
nedvesen könnyen leoldódnak a magok.

A zsír egy olyan összetevője a madáreleségnek, ami nagyon jó hatással van a
kis szárnyasokra, hiszen a súlyukat, ezáltal
a túlélésük lehetőségét is növeli. Ráadásul
a hidegben egyben marad, vagyis kön�nyedén formára alakíthatjuk.
Sertészsír helyett lehet lekvárt vagy vajat is használni, de margarint semmiképpen ne adjunk a madaraknak!
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Forgácsok

Ahogy a jövő a jelen peremén
a múltba fordul, kulturális
értékeink úgy halmozódnak.
Számunkra azonban – független attól, hogy milyen korban
élünk – a visszakeresés, a múlt
értékeinek elérése alapvetően
fontos. Mert minek is tárolni,
ha nem találjuk meg!

Forgácsok...
nemes fából...
Porphüriosz szerint az osztályok közötti
kapcsolatot öt szempont határozza meg,
melyek közül három az osztályozás szempontjából alapvetően fontos, úgymint:
a nem, a faj, és az ismertető jegy. Osztályozási rendszere „Porphüriosz fája” néven
maradt fenn, egy darabig.
Az osztályozás lényege, hogy egy adott
elem az éppen vizsgált osztályban csak

két értéket vehet fel. (Pl. fiú v. lány.) Innen
a neve: dichotom változó. Az újabb homályból egy XVI. századi francia filozófus
emelte ki.
A közismert ábrának sok verziója van, s
mi több, struktúráját a mesterséges intelligencia területén is használják.

Porphüriosz
(Türosz, 232-304 Róma)
késő ókori görög újplatonista
filozófus
Ez már hajdanán felvetette az osztályozás szükségességét és problémáját.
Az osztályozás logikai elveit Arisztotelész
(Kr.e. 384-322) dolgozta ki. Azonban csak
századokkal később Porphüriosz volt az,
aki mestere, Plotinosz életművét feldolgozva, a Platóni és Arisztotelészi elvek
kiváló magyarázójaként átmentette a mai
kor számára. A rendszer tehát úgy működik, hogy egy módszertani eljárás eredményeképpen egy osztályozási rendszert
hozunk létre, és az átörökítendő dolgokat
ezekbe helyezzük be. Ismerve a rendszer
tulajdonságait, így innen az érintett téma
könnyen kiemelhető.

Íme Porphüriosz fája
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Erdei István

Gondolkodó

Kisajátítható-e Isten?

Az egyik ismert sebész professzor a televízió népszerű műsorában azt fejtegette, hogy nem igaz az az állítás,
mely szerint „zuhanó repülőgépen nincsenek ateisták.” Az okfejtés lényege az volt, hogy mivel különböző
kórházakban utolsó stádiumban levő rákos betegek közül többen elutasították a keresztény egyházak
képviselőinek felajánlkozását a földi élet végső szakaszán való „elkísérésre”, ezért ezek az emberek
nyilvánvalóan még ebben a helyzetben is ateisták maradtak. Minden tiszteletem fenntartása mellett úgy vélem,
hogy ez egy helytelen következtetés: lehet, hogy az adott személyek számára más vallás mutatott egy más utat
Istenhez, vagy közvetlen, személyes kapcsolatuk volt a Teremtővel.

Mai világunk úgy épül fel, hogy az emberi élet minden területének megvan a
maga szakembere, akihez probléma esetén fordulhatunk. Sokan azt tartják, hogy
ez igaz Isten viszonylatában is: a Vele való
kapcsolattartásnak, a Hozzá való útépítésnek a szakemberei a papok, szerzetesek,
akik erre ki lettek képezve. (Ezen elképzelés fennmaradásában, a nélkülözhetetlen
közvetítői szerep hangsúlyozásában természetesen az egyházak is érdekeltek, hisz
azzal indokolják saját fontosságukat, hogy
ezirányú szolgáltatásokat végeznek.)
Nagyon sok olyan embertársunk van
azonban, aki csalódott az egyházak tevékenységében, tanításában, ezzel párhuzamosan pedig rájött arra, hogy Istennel
saját erőből közvetlen, mindennapos, élő
kapcsolatot lehet teremteni, ami mindennél szilárdabb támaszt jelent a földi életben. (Néhány évvel a rendszerváltás után
készült egy felmérés a katolikus egyház
megbízásából arról, hogy a magyar társadalom tagjai ténylegesen mely egyházak
tanításait követik mindennapi életük során, Az eredmény felettébb meglepő volt:

11% követte a katolikus egyházat, 3% a
protestáns egyházakat, 33% vallotta magát ateistának, 53%-ot pedig abba a kategóriába soroltak be, aki „maga csinál magának vallást”. –Látható tehát, hogy nem
egy elhanyagolható csoportról van szó!)
*
Isten kisajátításában nem csak a különböző vallások, egyházak jeleskednek,
hanem a népek, nemzetek is. Ebben az
évben Nagy Háború és Trianon dömping
volt, s ennek kapcsán gyakran találkozhattunk a „Magyarok Istenével”, akihez
papok, politikusok, katonák, egyszerű
polgárok és az irodalmi élet képviselői
imádkoztak, fohászkodtak az ellenség feletti győzelemért. (Úgy látszik azonban,
hogy vagy a közbenjárók vagy a megszólított rosszul végezték dolgukat, mert
mind a háborút, mind az ország területének kétharmadát elveszítettük!)
Az istenek bevonása földi perpatvarainkba, elleneinkkel szembeni harcba
állításuk nagy múltra tekint vissza, hisz
a majd mindenki által ismert homéroszi
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eposz, az Iliász több mint harmadfél évezrede keletkezett, s ebben az olimposzi
istenek, beszállva a trójai háborúba, ádáz
küzdelmet vívnak a görög vagy a trójai
oldalon.
Elérkezve a 21. századba, azt hiszem
épp ideje túllépnünk ezen a több ezer
éve kísértő, torz istenképen. Ne próbáljuk Istent minduntalan lerángatni az „égből”, önző módon kisajátítani, megvásárolni, kisded játékaink eszközévé tenni:
ezzel Neki nem árthatunk, csak saját magunknak.
Hagyjuk meg Istent annak, ami valójában: a világ teremtőjének, aki végtelen
szeretetével ma is teremti és fenntartja a
világmindenséget, egy szuper intelligens
lénynek, aki a Teremtés „legkisebb zugában” is folyamatosan jelen van, akivel bármikor és bárhol kapcsolatba léphetünk, s
akinek figyelmére, megbocsátására, szeretetére mindig számíthatunk.
Sok szeretettel:
Zámbó Zoltán
Kővágóörs, 2018. december 10.

Ajánló
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Egészség

A civilizációs betegségek közös nevezője,
a modern kor járványa a krónikus gyulladás
A világ egyik legolvasottabb magazinja, a Times
,,néma gyilkos”- ként aposztrofálta a gyulladást és tudományos szenzációként számolt be a krónikus civilizációs betegségek és a gyulladás közötti összefüggésekről. A kutatások igazolták, hogy a krónikus
gyulladás a civilizációs betegségek közös nevezője. A
krónikus gyulladás kezelésével, megelőzésével számos
olyan népegészségügyi jelentőségű probléma orvosolható lenne, amelyek hazánkban is vezető halálokok.

Mi a gyulladás?

Immunrendszerünk feladata elkülöníteni
a sajátot az idegentől, biztosítani testünk integritását, védekezését kórokozókkal szemben. A gyulladás összetett válaszreakció,
mely a fehérvérsejtek és közvetítő molekulák
összehangolt működésén alapul. Nélküle a
gyógyulás sérülésekből, fertőzés során nem
volna lehetséges. Az immunrendszer iktatja
ki testünkből a sérült, elfajult sejteket is. A
gyulladás tünetei (vérbőség, duzzanat, forróság, fájdalom és funkciókiesés) a közvetítő
molekulák hatására adott szöveti reakciók
eredménye. A mediátorok a fehérvérsejtekből, érbelhártya sejtjeiből szabadulnak ki,
és az arachidonsavból képződnek. A gyulladás fő közvetítői a citokinek közül a TNF- α,
(Tumor NekrózisFaktor) és az IL-1, IL-4, IL-6
(InterLeukin) érdemel különös figyelmet.
Ezek a molekulák indítják be és szabályozzák
a gyulladás kaszkádszerű folyamatát. A vérben emelkedik a fehérvérsejtszám, a CRP (C
reaktív protein). Aktiválódnak a vérlemezkék
és a vér alvadási viszonyai a vérrögképződés
irányába tolódnak el. A krónikus alacsony
intenzitású gyulladás ennek a folyamatnak
a tartós, évtizedeken át tartó formája, mely
gyakran némán, tünetek nélkül zajlik.

Hogyan jelenik meg a gyulladás?

Az érelmeszesedésről igazolódott először,
hogy a folyamat valójában gyulladás. Oka az
endothel (érbelhártya) sérülése, diszfunkciója, az ennek talaján kialakuló vérrögképződés gyakran hirtelen halált okozva szív vagy
agyi érkatasztrófába torkollik. A gyulladásos
markerek szintjének tartós emelkedése jelző
érték az érkatasztrófák kockázatának felmérésében.

Az
elhízással
kapcsolatosan kiderült, hogy a hasi
zsírszövet a fő forrása a már említett gyulladást keltő mediátoroknak, ezek felelősek az
inzulinrezisztencia és 2. típusú cukorbetegség kialakulásáért. Az elhízott egyéneknél
ráadásul gyakrabban fordulnak elő rosszindulatú daganatok, amelyek szintén a krónikus gyulladás talaján alakulnak ki. A csontritkulás, ízületi, idült emésztőszervi problémák,
demencia, hangulatzavar, az autoimmun folyamatok, az asztma, az allergia mind-mind a
gyulladás megnyilvánulásai.

tatlannak nevezett civilizációs betegségek
megoldásában a molekuláris hidrogén.
Gyulladáscsökkentő hatása éppen a gyulladásos kaszkád fő elindítójának a TNF-α, és
más citokinek felszabadulásának gátlásán
alapul. Szelektív antioxidáns hatásával a szabadgyökök által okozott sejtkárosodást fékezi meg.
Dr. József Erika

Milyen okok állnak a gyulladás
háttérében?

A mozgásszegény életmód, a dohányzás
a leggyakoribb kiváltó okok. A táplálkozás
terén a túl sok tej, cukor, feldolgozott élelmiszer és omega6 bevitel emelhető ki. A
mikrotápanyagok és az omega3 zsírsav hiány
az alacsony zöldségféle és halfogyasztásnak
köszönhetően szintén a gyulladásnak kedvez. A túlzott stressz a mellékvese hormonjai
által vált ki gyulladást. Az idült fertőzések (vírusok, gombák, baktériumok és paraziták), gócok a szervezetben szintén jelentős tényezők.

Mi (t)együnk a gyulladás ellen?

A megoldás nem a gyógyszerekben keresendők. A friss zöldségekben, gyümölcsökben és omega3 zsírsavakban gazdag
étrend rendszeres testmozgással kiegészítve bizonyítottan kedvező hatással van a
gyulladásokra és a civilizációs betegségek
kockázatának csökkentésére. Napi 30 perces
gyaloglás bizonyítottan csökkenti a gyulladást. Új távlatokat nyit az eddig gyógyítha-
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Ismerje meg molekuláris hidrogént produkáló készítményünket, vásárolja meg most
a Recovery plus Q10 tablettát honlapunkon.
www.healthandyouth.hu

Egészség

Az orrvérzés ijesztő látvány,
de csak ritkán veszélyes
Az orrvérzés legtöbb esetben csak
úgy megtörténik, minden különösebb előzmény nélkül. Bár a látvány
meglehetősen ijesztő, a legtöbb
esetben nincs megbetegedés a háttérben. Nézzük, mit tegyünk és mit
ne tegyünk ilyenkor!

Mi okozza?

• Az orrvérzés a leggyakoribb esetekben
egyszerűen csak „van” – minden különösebb
ok nélkül fordul elő. Amíg nem túl gyakori
(hetente), addig nincs semmi teendő. Gyakori orrvérzéssel forduljon orvoshoz.
• Megfázás, vagy más orrot is érintő fertőzés is állhat a háttérben
• Olykor az orr „piszkálása” okozhat parányi
sérülést.
• Magas vérnyomás esetében előfordulhat
gyakoribb orrvérzés. Ennek oka az erekben
levő nyomás tartós megváltozása
• Orrsérülés esetén a fájdalom elmúlása
után is jelentkezhet vérzés. Ilyenkor érdemes
orvoshoz – fül-orr-gégészhez- fordulni, aki
megvizsgálja az esetleges tartós sérülést.
• Bizonyos esetekben genetikai rendellenesség is súlyos orrvérzés problémákat idézhet elő. Ilyen a véralvadás rendellenesség, a
magas vérnyomás, esetleg az orrban található „szelep” működési zavara. Amennyiben

rendelkezünk ezekkel, fokozottan figyeljünk
a gyógyszereink rendszeres fogyasztására.

Teendők orrvérzés esetén

• Előrehajolva fogjuk be az orrunkat úgy,
hogy szájon keresztül kapjunk csak levegőt.
• Maradjunk így 5 percig! Ne engedjük el
ennél hamarabb, akkor sem, ha már nagyon
kíváncsiak vagyunk rá, vajon elállt-e…
• Tartózkodjunk a forró italoktól, levesektől az elkövetkező 24 órában (ez ugyanis az
erek kitágulása révén esetleg újraindíthatja
a vérzést).
• Erős vérzés esetén érdemes az orrot tam-

ponálni. Ezt legkönnyebben henger alakúra
sodort papírzsebkendő egy darabjával lehet
megoldani. Sportolók – például bokszolók –
esetében így csillapítják az orrvérzést.

Ne tegyük!

• Orrvérzés esetén ne feküdjünk hanyatt,
a fejünket se szegjük hátra. Ez a módszer
ronthat a helyzeten, ugyanis ebben a pozícióban a vér a nyelőcsövünkbe juthat, ami
nem ritkán hányingert kelthet. Rosszabb
esetben a légcsövön keresztül a tüdőbe jut,
ahol borzalmas köhögés-rohamot válthat ki.
• Amikor a vérzés elállt, ne próbáljuk meg
kitisztítani az alvadt vért az orrunkból és
ne fújjuk ki az orrunkat. Zavaróak lehetnek
levegővételkor az alvadt vérrögök, de meg
kell várni amíg a hajszálerek alaposan összeforrnak. Ellenkező esetben, ha megerőltetik,
újra elpattannak és lehet, hogy az orrvérzés
még rosszabb lesz, mint azelőtt.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

• Ha nem sikerül elállítani rövid időn belül
a vérzést.
• Ha úgy érzi, nagyon sok vért veszített (2 dl
vagy több) – de ne feledje, egész kis mennyiségű vér is rendkívül soknak tűnik általában.
• Ha az orrvérzéskor, vagy azt követően
nagyon gyengének érzi magát és ájulásérzése van.
• Gyakori, ismétlődő vérzés esetén érdemes az okot kivizsgáltatni.
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Tulsi – A gyógyfüvek királynője
A Tulsi – vagy más néven Szent
Bazsalikom – Indiában a lótusz
mellett az Ayurveda egyik
legáldásosabb gyógynövényeként
tartják számon. Az egész
szubkontinensen elterjedt, ugyanis
Indiában, Kínában, Ázsia több
részén, a Közel-keleten, ÉszakAfrikában, valamint Ausztráliában
is említik történelmi feljegyzések,
gyógyászati célokra is használták,
valamint konyhai felhasználásáról
szintén akadnak leírások.
Az ayurveda a hagyományos indiai
gyógyító rendszer, amely ötezer éves alapokon nyugszik és valamennyi ősi orvostudomány alapjául szolgál. Az ayurveda
szanszkrit eredetű szó, melyben az „ayu”
az életet, míg a „veda” tudást, tudományt
jelent, így tevődik össze az Ayurveda szó,
vagyis az Élet Tudománya. Több, mint
1500 gyógynövény alapos ismerete, köztük a szent bazsalikom részletes dokumentációja áll az ayurveda birtokában,
számos pozitív hatással.
A Tulsi rendkívüli hatását már az ókor-

ban felfedezték és az utóbbi néhány évtizedben a modern tudomány is rátalált:
egyre több kutatás zajlik különleges erejének bizonyítására. A nyugati társadalmakban kevéssé ismert növény, azonban
az ősi ayurvedikus orvoslás már évezredek óta használja a mentális és fizikai
egészség megőrzés érdekében, illetve fiatalító kezeléseknél.
A Tulsi, a Szent Bazsalikom tudományos
neve Ocimum sanctum. Jelentése: összehasonlíthatatlan, páratlan.
Indiában minden
házban találunk bazsalikomot, ugyanis azt tartják, hogy
tisztító hatással rendelkezik.
Megköti
a pozitív ionokat,
gerjeszti a negatív
ionokat és a napsugarak által ózont
szabadít fel. Megfázásos esetekben,
köhögéskor a Szent
Bazsalikom antibakteriális, nyákoldó és
köptető hatása támogatja a légzőszervünk
egészségét.
Összetevőinek révén
lassítja az öregedési
folyamatokat.
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A Szent Bazsalikom levelei széles körben használatosak egészségre jótékony
hatásai miatt, de minden részét felhasználják gyógykészítmények készítéséhez.
A Tulsit leginkább egyszerű teaként fogyasztják, de gyakran ízesítési célból más
gyógyfüvekkel keverik.
Az Ayurveda rendkívül széles skálán kínál megoldást a különböző problémákra
a gyógynövények erejét kihasználva. A
Tulsi hatóanyagai rendkívül eredményesek lehetnek számos területen – amint az
a leírtakból is látszik - így már nem csak az
ayurvedikus gyógyászat ismeri, de a modern orvoslás is kezdi felfedezni.

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

Fűben-fában

Levendula és rozmaringolaj a házi patikánkban
A CBD olajról szóló cikk után most
a legalapvetőbb illóolajok közül
kettőt fogok bemutatni Önöknek.
Bizonyára már hallottak a levendula néhány hatásáról és a rozmaring is mindennapjaik része, ha
máshogy nem is, mint fűszernövény. Ilyenkor a téli időszakban is
számos jótékony tulajdonságukat
fordíthatjuk javunkra.
A levendulaolaj a virágos hajtások vízgőzlepárlásával készül. Jól ismert a fájdalomcsillapító, gombaellenes és antibakteriális
hatása. Emellett előszeretettel alkalmazzák
alvászavarokban, szorongásos kórképekben
nyugtatóként. Használhatjuk molylepkék
távoltartására is úgy, hogy egy darabka pamutra vagy fára cseppentünk 4 cseppet az
orvosi levendulaolajból és ezt a ruhásszekrénybe tesszük – így mellesleg a ruháinknak
is friss, kellemes illatot kölcsönöz. (Erről még
nagyanyáinktól tanultunk!)
Légfrissítésre, fertőtlenítésére használhatjuk hidegpárásítóba cseppentve. Hideg, nyirkos időszakban adhatunk hozzá 1-2 csepp
fahéj- és citrusolajat is, hogy eredményesen
és kellemes illatokkal körülvéve védekezzünk a vírusos megbetegedések ellen.
Habár a rozmaring első ránézésre nem
tűnik többnek egy egyszerű fűszernövény-

nél, ennél sokkal többet tud nekünk kínálni,
ha jobban megismerjük. Az új információk
fejbentartásának elősegítésére máris bevethetjük a rozmaringot, mivel alkalmazása
javítja a memóriát és a kognitív funkciókat.
Olyan kórképekben is segíthet, mint a súlyos
demencia és az Alzheimer-kór. Az olaj kiváló
fertőtlenítő hatású akár a bőrön, akár a környezetünk tisztításánál alkalmazva. A veszélyes kórokozókat pl. (Enterococcus faecalis,
Candida albicans) is jó hatékonysággal eliminálja, így az ezek által okozott fertőzésekben
is jó alternatívája lehet az antibiotikumoknak, melyekre már a kórokozók többsége
rezisztens.
A stressz mindennapjaink része, de akár

önállóan, akár a levendulával kombinálva a
rozmaring eredményes szorongás és stressz
esetén is. Egy vivőolajjal vegyítve külsőleg is
alkalmazhatjuk duzzanatok, ízületi-, izomfájdalmak enyhítésére, gyulladáscsökkentésre
(Rosmaring camphor). A felsőlégúti megbetegedésekben azonkívül, hogy segít megküzdeni a baktériumokkal, tágítja a légutakat
és csökkenti a köhögést. (Meleg inhaláláskor
ez az egyik alap szer)
Hajhullásra mindkét illóolaj kiváló, főleg ha kombinációban alkalmazzuk őket.
A bolti termékek helyett Ön is könnyen elkészíthet otthonában egy fejbőrre kenhető
keveréket, ha egy sötét üvegcsében összekever 10-10 csepp levendula- és rozmaring-,
5 csepp bazsalikom- és 120 ml jojoba olajat.
Ha szeretne a csodás illóolajokról többet
megtudni, látogassa meg weboldalunkat és
nézze meg az ezzel kapcsolatos videó anyagokat, vagy forduljon hozzám bizalommal.
A következő részben az eucalyptust
és a borsmentát vesszük górcső alá.
Várnagy Emese

www.aromadoki.hu
www.hidegparasito.hu
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3 tipp az energiaraktárak feltöltéséhez
Az év utolsó hetei, a karácsonyi és újévi készülődés nem feltétlenül a pihenésről híresek, ennek ellenére ki
ne szeretne feltöltődve nekivágni az
új kihívásoknak?
Mit tehetünk, hogy zökkenőmentesen
és energikusan induljon az új év? Milyen
vitaminok és ásványi anyagok támogathatják leginkább immunrendszerünk erősödését és jó közérzetünket?

Fogyassz immunerősítő
vitaminokat!

A legjobb immunerősítő vitaminok között
van a C-vitamin, ami stimulálhatja a védekező
sejtek működését, és növelheti az antitestek
számát, hogy azok semlegesíthessék a szervezetbe bejutó vírusokat és baktériumokat. A
friss zöldségek (paprika, káposzta, brokkoli) és
gyümölcsök (citrom, narancs, mandarin, kivi) a
legjobb természetes C-vitamin források, amik
télen is beszerezhetők.
A D-vitamin segítheti a magnézium, kalcium és foszfát felszívódását, így az immunsejtek sikerrel vehetik fel a harcot az idegen
organizmusokkal szemben. Ha sok halolajat
(lazac, tonhal, szardínia), tejet, vajat és tojássárgáját fogyaszt, valószínűleg nem kell aggódnia a D-vitamin szintje miatt.
Az E-vitamin a gyulladásos megbetegedésekkel és az oxidatív stresszel szemben
ellenállóbbá teheti szervezetünket. Az olajos
magvak, a zöld levelű zöldségek, az avokádó
és a vaj a legjobb természetes forrásai (1).

Figyelj szervezeted
cink szintjére!

A cink hiánya szintén gyengébb immunválaszokhoz vezethet, így nagyobb az esélye
például bőrproblémák (ekcéma), a gyenge
szag- és ízérzékelés, a lassú sebgyógyulás
kialakulásának. Ajánlott tenger gyümölcseit
(osztriga és más kagylófélék), tengeri növényeket (tengeri moszat és alga) és magvakat
fogyasztani egészséges cink-szintünk érdekében.

Szedj természetes
antioxidánsokat!

Az antioxidánsok, mint amilyen az
astaxanthin is, a szervezet legalapvetőbb
energiatermelő folyamatait támogathatják.

A mitokondriumok a sejtek „erőművei”: ezek
a sejtszervecskék felelnek a tápanyagok
sejtszintű lebontásáért, miközben energiát termelnek (2). Az astaxanthin, az antioxidánsok királya azért alkalmas karbantartani
szervezetünk akkumulátorait, mert képes
lehet behatolni a sejtmembránok közé, és
közvetlenül a sejtekben semlegesíteni a szabadgyököket, és visszaszorítani az oxidatív
stressz termelődését.
A Vitálvárnál forgalmazott természetes
Aastaxanthin kapszula E és C-vitamint is tartalmaz, így igazi immunerősítő bomba lehet
a szervezet számára.
Összeállította:
Lipusz Kinga
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Források:
(1)
https://www.astasupreme.co.nz/news/top-sixnutrients-for-immunity.html
(2) https://www.astasupreme.co.nz/news/rechargeyour-batteries-astaxanthin-improves-energy-levels.html

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

Ajánló
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Készítsünk házilag hintőport!
Lábpúder készítése azok számára ajánlott, akik a lábizzadás problémájával küzdenek.
A hozzávalókat minden bioboltban be tudjuk
szerezni!
A púder, amellett, hogy magába szívja
a nedvességet és elfedi a szagokat, fertőtlenítő hatással is rendelkezik, a használt összetevőktől függően.

Hozzávalók:
50 gr fehér agyag;
50 gr szódabikarbóna;
50 gr kukoricakeményítő;
50 gr őrölt mályva;
10 csepp menta illóolaj;
10 csepp eukaliptusz illóolaj;

Elkészítése:
Hogy a szódabikarbóna még finomabb
legyen, daráljuk le a kávédarálón és tegyünk így a mályvával is. Ha így sem elég

finom, akkor szitáljuk át. Ezután
az agyagot, a
szódabikarbónát, a mályvát
és a keményítőt tegyük egy
konyhai robotgépbe, öntsük
hozzá az illóolajakat és keverjük össze.
Az így kapott port tegyük egy zárható fedelű üvegbe, és hagyjuk állni egy
éjszakán át, hogy szívja magába az illatanyagokat. Másnap már használhatjuk is
a púdert, melyet egy vattakorong segítségével vigyünk fel a lábunkra.

A púdert akár a papucsba és cipőbe is
szórhatjuk, hogy felszívja a nedvességet.
Ha szeretnénk, a felsorolt illóolajokon
kívül még használhatunk levendulát, citromot vagy zsályát is. Ezen kívül a púderünkbe tehetünk szárított és ledarált rózsaszirmot vagy levendula virágot is.

Sütőtökből és sárgarépából készül a legegészségesebb téli leves
Ezzel a finom krémlevessel könnyen feltölthetjük a szervezetünket értékes tápanyagokkal.
Segítségével elkerülhetjük a betegségeket és sokkal energikusabbak leszünk.
A leves színe magas beta-karotin tartalmának köszönhető, ez az a vitamin, mely
a szervezetbe jutva A-vitaminná alakul.
Az ízletes leves sok C-vitamint, folsavat, és
rostot tartalmaz.

Hozzávalók:
1 sütőtök
2 krumpli
1,5 liter víz,
3 kisebb darab gyömbér,
1 üveg kókusztej,
½ teáskanál szerecsendió,
½ teáskanál koriander,
só, bors.

Elkészítés:
1. Melegítsük elő a sütőt 190 fokra.
2. Vágjuk félbe a tököt, és távolítsuk el

belőle a magokat.
A tököt a vágott
felével lefele állítsuk egy tepsire, majd töltsünk
hozzá kb. 5 milliméternyi vizet.
3. A krumplikat
kissé szurkáljuk
meg egy villával,
majd tegyük egy
másik tepsibe.
4. Addig süssük a
tököt, és a krumplit, amíg jó puhák
nem lesznek (kb.
45-60 percig).
5. A vizet közben tegyük oda egy fazékba főni.
6. Hámozzuk meg a sárgarépát, és a
gyömbért, vágjuk darabokra, majd kb. fél
órát főzzük.
7. A megsült tököt és krumplit kana-
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lazzuk a megfőtt sárgarépához és gyömbérhez, majd a kókusztejjel turmixoljuk
össze.
8. Adjuk hozzá a szerecsendiót és a koriandert.
9. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (84. rész)
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?
Sorozatunkban ezekre a kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG)

Egészségünk és a hit
„Egy vén révésznek ócska csónakán
ült hat tudós. És azt beszélgeték,
hogy nincs Isten, s mily bárgyú a nép!
A csónak roppant. Szólt a vén:
–No lám!... Ha tudnak úszni, hát most ússzanak!
–Jaj Istenem! –kiáltott mind a hat.”
(Gárdonyi Géza: Bölcsesség a hullámokon)
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Mert „az Élet él és élni akar”!
„A cselekvéshez nem tudásra van
szükség. Hitre. Elsősorban hitre.
Tántorítatlan hitre,
hogy amit teszünk, az jó.
A tudás kétkedést szül.”
Professzorom, nagy tanítóm:
Simonyi Károly

Kedves Olvasó!
Egy olyan világban, mint a mai, amit a
szkepticizmus fertőzött meg, szokatlan és
egyben nagyon nehéz feladat a hit kérdéséről írni. Még akkor se lenne egyszerű, ha csak a vallásos hittel foglalkoznánk.
De különösen nehéz feladat ezt az ember
egészségével összekapcsolni, azzal az
egészséggel melyet úgy kell fenntartani,
hogy közben nincs tiszta levegő, tiszta víz
és tiszta táplálék, miközben a gyógyszermaffia egyre inkább gúzsba köti a beteget
és az orvosát is.
Ezért kicsit messzebbről és egy személyes történettel kezdem ezt az ugyancsak
személyes, bensőséges és emiatt kényes
témát. Az egyik évben, hajdanán, a Birodalom fővárosában, Moszkvában voltam.
Otthonról friss tavaszi retek érkezett, ettől
vesegörcsöt kaptam és a diplomata kórházba kerültem, ahol egy cseh kollégával
voltunk egy szobában. A takarítást egy
idős, vidéki asszony végezte, aki egyhetes

Egy olyan világban, mint a mai, szokatlan és egyben nagyon nehéz
feladat a hit kérdéséről írni.
munkáját „éjjel-nappal dolgozva”, két nap
alatt letudta. A többi napon pedig vigyáztunk a tisztaságra. Bölcs öregasszony volt,
jókat beszélgettünk. Az egyik napon a hit
kérdését hozta fel.
- Ezek - s felmosó rúdjával az ablakon
kívülre mutatott -, vígan élnek itt, nem ismernek se embert, se Istent. De amikor ide

Egyedül ő hitt, és felkészült a következmények fogadására.
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bekerülnek, nekem elhihetik, mert látom
őket, akkor mindjárt mondják: jaj Istenem,
jaj Istenem! Hát, ilyen az ember, meg ilyen
ez a világ! - zárta le részéről a témát.
A bevezető Gárdonyi idézet életemnek
ezt az epizódját juttatta eszembe. Igen,
amíg „jól mennek a dolgok”, nincs baj, azt
hisszük, körülöttünk forog a világ. Vígan
kiállunk igazunk és pillanatnyi elképzelésünk mellett: ugyan már, a „hit” a mai korban egy idejét múlta fogalom! Aztán beüt
a baj, s egyből váltunk: jaj Istenem, jaj Istenem! Pedig a hit kérdése nemcsak a Teremtőhöz kötődik, bár úgy gondolom, nélküle
sem tárgyalható.
A hitnek sok értelmezése van és nagyon
sok hit-elem létezik. Ezeket a hit-elemeket
a vallások rendszerbe foglalják és saját
ideológiájuk kifejezésére és erősítésére
használják fel. A fenti kis történet ellenére
nemcsak Isten-hit létezik, és jelentésének
nemcsak vallási vonatkozásai vannak.
Itt van például egy másik kis történet:
Nagy szárazság idején egyszer a falusiak
elhatározták, hogy esőért fognak imádkozni. Az ima napján mindenki kivonult a
mezőre, de csak egy kisfiú volt, aki vitt magával esernyőt. Igen, ő hitt az egészben és
felkészült a következmények fogadására.
De hasonló történettel találkozunk a
Bibliában is, a kapernaumi százados történetében. (Máté, 8:5-13). A római százados ismerte a hatalom erejét, beosztottjai

Mert „az Élet él és élni akar”!

„Az embernek sorsa van, aki tudomásul veszi, azt a sors viszi,
aki nem azt hurcolja!”
voltak, akik parancsát végrehajtották. Pogány katona létére hitt Jézus hatalmában,
abban, hogy béna és szenvedő szolgáját
meg tudja gyógyítani, ha akarja. Amikor
Jézus közeledett házához, elébe ment és
azt mondta: „Uram, ne fáradj, mert nem
vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj.
Csak szólj, és meggyógyul a szolgám.” Jézust
nagyon meglepte a százados hite és azt
mondta: „Menj el, és legyen a te hited szerint.”
És a szolga meggyógyult. Nem volt érintés,
nem volt semmi hókuszpókusz, a százados Jézusba vetett hite, Jézuson keresztül,
mintegy rávetült a szolgára, és az azonnal
meggyógyult. Erről a hitről szeretnék mesélni.
Bevezetőként még egy gondolatot szeretnék megosztani. Ez a tudás és a hit kapcsolatára vonatkozik, és a teremtéssel kapcsolatos. Az egyik teremtés történet szerint
a Teremtő nagyon kíváncsi volt önmagára,
de önmagát kívülről vagy felülről nem tudta megnézni, mert kitöltötte a mindenséget, és akár hova nézett, mindenütt magával találkozott.
Ezért összehúzódzkodott, és az üres térben saját képmására megteremtette az
embert. Azonban az ember számára azonnal korlátokat is állított, kettőt is: megtiltotta számára, hogy a tudás és a halhatatlanság fájáról egyen. További törvényeket,
visszacsatolásokat is beállított, mint az okokozat, a sors és a végzet törvénye. A szabad akaratban levő „korlátlan” lehetősége-

ket az ok-okozat törvénye korlátozza, mert
a döntések következménye az ember fejére hull vissza. A sors törvénye több lehetőséget biztosít számára, szabad akaratának
bizonyos feltételek mellett teret enged, de
a kijelölt úton azonban végig kell mennie.
Csak gondoljunk a mondásra, „Az embernek sorsa van, aki tudomásul veszi, azt a sors

viszi, aki nem azt hurcolja!” S ha a választott
út során valami halálos dolog történik vele,
akkor az az egyén végzete!
S hogy jön ide akkor tudás és a hit kérdése? Nagyon egyszerűen: amikor a Teremtő
befejezte a teremtést, lenézett művére,
és látá, hogy jó! Nem is tudom elképzelni,
hogy az emberek egy része honnan veszi
a bátorságát, és azt meri mondani, ez az
egész el van hibázva!
Ivó Andics Nobel díjas író, Híd a Drinán
c. művében, igen alapos vizsgálat után az
öregek erre a megállapításra és egyességre
jutnak: „Ez a világ a lehetséges világok legjobbika”. Ha most elkezdjük tudományos
igényességgel boncolni kis világunk természet adta entitásait, azt találjuk, hogy a
csodák egymásba vannak csomagolva. S
amikor egy csodát kibontunk, alatta még
csodák százai lapulnak! De akármeddig
megyünk, nem csak egy teremtett világ
struktúrájával találkozunk, de annak dinamikus működésével is. S egy idő múlva,
kialakul bennünk a hit, hogy a további
csodák is működőképesek, és kiállják a
tudományos világ vizsgálatának követelményeit, úgy mint az eddigiek! Tehát,
amit megvizsgálunk, az előbb-utóbb a
tudomány részévé válik. S amit még nem
vizsgáltunk meg, ott a hit: „a reménylett
dolgok valódisága.” Ezek alapján talán azt
mondhatjuk, hogy filozófiai értelemben
nincs is különbség a tudás és a hit között.

Amit megvizsgálunk, az előbb-utóbb a tudomány részévé válik.
28

Mert „az Élet él és élni akar”!

Kedves Olvasó! Érdemes elidőzni egy kicsit ezen a térképen és a táblázaton.
Mert a hit nem más, mint a még nem igazolt tudás!
Van azonban még egy kis gondolat, amit
ide szeretnék tenni. Ez pedig a cselekvés
fontossága. A hit egyik eleme a Pál apostol
által hangsúlyozott hármasnak: a hit-, re-

mény és szeretetnek. Ahogy mondja „Most
azért megmarad a hit, remény, szeretet, e
három; ezek között pedig legnagyobb a
szeretet.” De ahogy a szeretetről sem zsolozsmázni kell, hanem cselekedni - mert
a cselekvő szeretet az egyetlen erő, ami

Általában a hitet a vallással azonosítják, és az eredményt
az Isten hittel kötik össze.
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működik - ugyanígy, édes testvére a hit is
aktív cselekvést igényel. Mert mit ér az én
hitem, legyen az bármi, ha életemet nem
az vezérli, csupán egy odaillesztett címke
a külvilág számára, megtévesztő jelkép, a
jobb helyezkedés és jobb pozíció érdekében! Lásd fent, a kisfiú esernyővel ment a
mezőre. Hitét ösztönösen összekapcsolta a
cselekvéssel.
Nos, lássuk az ezerarcú hit közelebbi
vizsgálatát. A hit kérdését gyakran olyan
nagyvonalúan közelítik meg az emberek,
mint ahogy gyermekkorunkban az akác
leveleit tépdestük le, „szeret - nem szeret”
felkiáltásokkal, a sors felemelő vagy ránk
végleg lesújtó döntésének megtudásáig,
az utolsó levél letépéséig. Ma általában
a hitet a vallással azonosítják, és az eredményt az istenhittel kötik össze: hívők és
hitetlenek csoportjába sorolva az embereket. Pedig a hit kérdésének ezer finom
ága van, még a vallásokon belül is. Ebben
a kérdésben hiába fordulunk a Bibliához,
konkrétan a hitről a sok hivatkozáson túlmenően, nem sokat fogunk megtudni. Hatása talán legmarkánsabban az „Ámen” szó
(bizonnyal úgy legyen) kifejezésében érezhető. Célunk a hittel kapcsolatos dolgok
feltárása és összefoglalása, és nem a vallási
hitek vizsgálata. Azért érdemes rápillantanunk a térképre, melyen a világ vallásainak
területi elhelyezkedése, és híveinek létszáma látható.

Mert „az Élet él és élni akar”!

A Bibliában való hit „az ember helyes lelki magatartását határozza
meg Isten irányában...”
Bizony-bizony hatalmas munka lenne,
és sok meglepetéssel találkoznánk, ha a
fenti területet részletesebben bejárnánk,
még akkor is, ha csak a hit kérdésével foglalkoznánk, és eltekintenénk a vallások, ill.
a vallásos élet egyéb, nem kevésbé fontos
szempontjaitól. A vallásos hittel kapcsolatban azonban érdemes még néhány részletre odafigyelni.
A Bibliában való hit „az ember helyes lelki
magatartását határozza meg Isten irányában, amíg annak hiánya az Istennel ellentétes, természetellenes állapotra utal.” De amíg
nincs cselekedet, addig nem beszélhetünk
hitről vagy legalábbis igaz hitről. ld. Jakab
apostol, 2:17-26. Végre tudomásul kellene
vennünk, hogy ennek a gyorsan változó világnak csak mozgással, aktivitással tudunk
részesévé válni. S ha hitünk megjelenik életünkben, akkor fény derül az önző ember és
a hívő ember közötti különbségre is. Megjelenik a hála, és kimutatja az ember erkölcsi
értékét is.
Akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben való hitet nézzük, a hit arról a meggyőződésről szól, hogy amit Isten mond, az
igaz és mindig megvalósul. Ezért a hit nemcsak lelki ajándék, nemcsak a lélek egyik
gyümölcse, de pajzs is, ami védelmet ad!

A nem vallásos hitről

A nyelvek egy részében a hit szóra általában két szó is van, attól függően, hogy
általában a hitről, vagy az istenhitről be-

szélünk. (Pl. az angolban: belief/faith, a
franciában: foi/croyance, az olaszban:
fede/credenca). De a magyarban, németben, oroszban körül írással fejezzük ki a
különbséget. A hit görög szava a „pisztisz”
bizalmat, erős meggyőződést, de hűséget
is jelent. Egy szerződés nem más, mint biztosítékok cseréje abból a célból, hogy a

szerződésbe foglalt javak jövőbeni átadása
meg fog történni. A hitnek tehát a mindennapi életben óriási szerepe van!
Az értelem következetesen halad előre a
világ megismerése érdekében. De a megismerés útja során számtalan akadályba
ütközik. Az egyik ilyen, a végtelen fogalma.
Mert mi is a végtelen? Az a határ, amin kívül már nincs más kívüle. Az értelem megáll, ezt nem tudja már feldolgozni! S ekkor
lép be segítségül a tartalékban tartott hit!
Tehát a végtelen határán kívüli dolgokat
nem lehet bizonyítani. Itt már nincs helye
az értelemnek! Ezért lép be a hit. A hit nem
ellentétes a tudással. Ugyanaz a nyomvonal, csak még nem bizonyított. De a hit
csak akkor lép be, ha az ész korlátozottsága
már egyértelmű.
Van itt azonban két fogalom, melyet nagyon markánsan le kell választani a hitről.
Az egyik a vakhit: ez egy negatív jelentésű
fogalom, és azt sugallja, hogy a hit a tudatlansággal egyenlő! A vakhit tulajdonképpen „könnyen hívőség”, amikor valaki kellő körültekintés és ellenőrzés nélkül, igaz
gyanánt fogadja be azt, amit elé tárnak. A
másik fogalom pedig a hiedelem. Ennek
sincs semmi köze se hithez, se tudáshoz.
Tévhit, mely az esetek többségében anonim módon terjed. Tartalma rendszerint
szembeáll mind a természettudományos
ismeretekkel, mind a vallások dogmáival,
vagy elfogadott társadalmi ismeretekkel.

A végtelen határán kívüli dolgokat nem lehet bizonyítani. Itt már
nincs helye az értelemnek! Ezért lép be a hit.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
ban a belső hangban (ami soha nem téved), ami azt súgja: jó úton vagy! Ja, hogy
ez nem racionális! Természetesen! Hiszen
a hitről beszélünk. De attól még igaz, és
működik!

Higgy önmagadban, ha önmagadat akarod életre hívni.
Ha egy csokornyi összegyűlik, akkor azt hiedelemvilágnak nevezzük. Inkább csoportra, mintsem egyénre jellemzőek.
A hit személyes jellegű, és általában fokozatosan alakul ki. Kezdetben van a gyanakvás vagy feltételezés, attól függően,
hogy milyen tapasztalatra tettünk szert,
pozitív vagy negatív ágon megyünk. Majd
kialakul a véleményünk, s végül meggyőződéssé válik. Amikor pedig az ész számára
kijelölt korlátot elérjük, megjelenik a hit a
maga erejével.
Külön kell foglalkoznunk a teremtő hittel: Ha az embernek van tudása, akkor a
hit tudáson alapul, és az ember tudását
és szubjektív, belső érzelmi oldalát ez a hit
köti össze. Ezzel a lépéssel, vagy ebből a
szempontból a hit az érzelmi erő és a kötődés fogalma. Ezzel az ember saját életében
is, és társadalmi vonatkozásban is elkötelezetté válik valamilyen irányban, és meghatározott célt vállal fel. Mivel a tudással eljutottam az ész határáig, és belépett a hit, ez
a jövőre irányultságot fejezi ki. Az pedig a
teremtés mezeje. A teremtő hit tehát segít
abban, hogy jobban meg tudjam ragadni a
jövő lehetőségeit. Más szóval, abban segít,
hogy a jövő számunkra fontos elemei gyorsan felismerhetőek és megragadhatóak
legyenek.

Miben higgyünk?

Bármiben! A Biblia sem köti ki az istenhitet! Máté 17:20: „Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek:
Menj innen amoda, és elmenne; és semmi

sem volna lehetetlen néktek.
Popper Péter ezt jobban kibontja: „Abban higgyetek, amit életre akartok kelteni.
Istenben, ha Istent akarjátok életre hívni.
Sátánban, ha a Sátánt akarjátok életre hívni. Önmagatokban, ha önmagatokat akarjátok életre hívni. Az Örök Életben, ha örökké akartok élni. A Halálban, ha a nemlétre
vágytok. Amiben hisztek, az számotokra
- van. Amiben nem hisztek, az számotokra
- nincs.”
Talán, kezdjük megérteni a hit hatalmát! A hit sajátos módon még ragályos is.
Ha olyanokkal érintkezel, akikben van hit,
különösen, ha gyakran érintkezel velük, el
fogod kapni tőlük, és az egész életed meg
fog változni! Előnyödre! S ezzel eljutottunk az egészséghez, a gyógyuláshoz és a
gyógyításhoz is. Wass Albert azt mondja:
„Semmi sem fontos az emberi lélek betegségeinek kezelésénél, egyedül csak az, hogy a
beteg higgyen. (...) És főként: higgyen a saját
gyógyulásában. Abban, hogy célja és föladata van még az életben, amit el kell végeznie. Aki mindezt nyújtani tudja a betegnek,
az gyógyít.”
A hit értékét Arany János plasztikusan
fogalmazta meg:
„Mert szegénynek drága kincs a hit. Tűrni
és remélni megtanít.”
A hit mindenütt ott van! A választásainknál is. Mert az ember „biztosra megy” és azt
választja, amiben hisz. Azzal néz szembe,
és annak vállalja következményeit. Ehhez
pedig az kell, hogy hite cselekvő hit legyen. Aki vállalja, aki mer és végzi a dolgát,
az megerősítést kap. Csak hinned kell ab-
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Kedves Olvasó!
Ki kell lépned a cselekvés mezejére. Vállalni kell hitedet, bármi legyen is az. A cselekvés az, ami a külvilággal a kapcsolatot
megteremti és kialakítja a bizalmat! Bizalom nélkül sehova sem jutsz! De természetes, hogy ez nem veszélytelen! Mert azt
hisszük el, amit el akarunk hinni, és amit
elhiszünk, az önmagát beteljesítő jóslattá
válik.
Ezért vigyázz, nem mindegy, hogy miben hiszel! Higgy! Mert aki mélyen hisz,
kevesebbet szorong, bízik a dolgok jóra
fordultában, vagy ha mégsem fordulnak
jobbra, rábízza magát és sorsát a Teremtőre. S ne feledd a Házi áldást: Hol hit, ott
szeretet, hol szeretet ott béke…
Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Reményik Sándor
Barátsággal,
Erdei István

www.magtar.hu

Ajánló
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Egészség

Az alacsony vérnyomás kellemetlen
tünetekkel jár
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.

Fáradtság, szédülés, hideg végtagok, állandó ásítozás, gyenge
koncentráció – noha az alacsony vérnyomás nem veszélyes,
a tünetei kellemetlenek. Mit tehetünk ellene?
A tudományos vizsgálatok szerint az alacsony vérnyomásban szenvedőknek több
okuk van örülni, mint félni. Akinek enyhén
alacsony a vérnyomása, az hosszú életre
számíthat.
Az Oxfordi Egyetem kutatói szerint a
115/75 mm Hg értéknél alacsonyabb vérnyomású embereknél a legalacsonyabb a
szívinfarktus és az agyvérzés veszélye.
Éppen ezért Angliában az alacsony vérnyomást nem is kezelik.

Az állapot árnyoldalai:
• heves szívkalapálás,
• szédülés
• fulladás szerű tünetek
• hideg lábak
• fáradtság
• koncentrációs zavar

Másfelől léteznek olyan formái az alacsony vérnyomásnak, amelyek egészségügyi szempontból veszélyesebbek. Problémássá válik a helyzet, ha valakinél az
alacsony vérnyomás heves szívdobogással és időnként hirtelen erősen megemelkedő vérnyomással jár. Szintén veszélyes
lehet, ha valakinek reggel felkelés után 50
Hgmm-re zuhan a vérnyomása, amit szívritmus-zavarok és a szívfrekvencia jelentős lassulása kísér. Ennek komoly szervi
következményei lehetnek, ezért érdemes
alapos kardiológiai vizsgálatot végezni.
Azonban akár betegségről, akár a hos�szú élet zálogáról van szó, az érintettek
többnyire kellemetlennek érzik bajukat.
Különösen akkor, ha vérnyomásuk szisztolés értéke nem éri el a 100 Hgmm-ot.
Állandóan fázik a kezük és a lábuk. Ha ülő
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www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803
vagy fekvő helyzetből felkelnek, hirtelen
elszédülnek, olykor fulladásszerű panaszaik vannak, olyan érzésük van, mintha
nem tudnák leszívni a levegőt a tüdejükbe. Gyakran ásítási rohamok törnek rájuk,
amit környezetük általában nem vesz jó
néven, mert az ásítozást tévesen az unalom jeleként értelmezik. A természetes
fáradtságot is intenzívebben élik meg,
ezért autózás közben nehezebben képesek összpontosítani.

Életmód

A propolisz 7 rendkívüli hatása egészségünkre
A propolisz a legerősebb vírusellenes „gyógyszer”, segít legyőzni a náthát és influenzát. A propolisz a méhek által különböző rügyekről és fiatal cseresznye-, meggy-, nyár-, nyír-, fenyő- és égerfaágakról begyűjtött
gyanta, amelyhez viaszt és saját váladékukat adják hozzá.

Belső használat során a propolisz erős
antimikrobiális (bakteriosztatikus és baktericid hatással van úgy a Gram-pozitív,
mint a Gram-negatív baktériumokra),
gombaellenes (Candida albicans ellen),
antivirális (a Herpes simplex), fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, érzéstelenítő, serkenti az immunrendszert, antioxidáns és nyákoldó.
Külső használat során a propolisznak
erős fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, antimikrobiális, érzéstelenítő hatása van. Továbbá felgyorsítja a gyógyulási
folyamatot.
A propolisz hasznos a láz, megfázás és
influenza, vírusos légzőszervi betegségek, köhögés, bronchitis, tüdőgyulladás,
torokgyulladás, orrmelléküreg-gyulladás,
gyomorhurut és a gyomorfekély, vastagbélgyulladás, paraziták, húgyúti fertőzések, valamint az ekcéma kezelésében,
gombás fertőzés, nyílt sebek és égések,
fogínygyulladás és egyéb szájüregi problémák kezelésére.

A propolisz 7 rendkivüli hatása
egészségünkre:
1. Erősítheti az immunrendszert
A propolisz fogyasztása a hidegebb
évszakokban ajánlott, tavasszal és ősszel
fogyaszthatjuk bátran, mivel ilyenkor immunrendszerünk kevésbé ellenálló. Így
távol tartja a náthát és az influenzát.

2. Kezelheti a megfázást és torokfájást
A propolisz természetesen megelőzi és lerövidíti a megfázást, ami
gyakran torokfájással jár.
Ez nem meglepő, hiszen
antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatásainak
köszönhetően, sikeresen
harcol a vírusok ellen és
megakadályozza a tünetek megjelenését a szervezetben. Továbbá ez
egy természetes kezelés
torokgyulladás,
gégegyulladás és mandulagyulladás ellen.
3. Megszüntetheti és javíthatja a
szájüregi problémákat
A propolisz védő-, fertőtlenítő- és
gyulladásgátló hatásának köszönhetően,
sikerrel alkalmazható afta, fogínygyulladás, fogtályog vagy az ínybetegségek és
fogfájás enyhítésére is. Ezen kívül antibakteriális hatása által a propolisz fertőtleníti
a szájat, megelőzi a fogkő képződését, ezáltal megvéd a fogszuvasodástól.

6. Megelőzheti és segíthet a fülgyulladás kezelésében
A propolisz antibakteriális hatásait
számos vizsgálatban bizonyították már
és rámutattak, hogy a propolisz sokféle
fertőzést előz meg, beleértve a középfül
fertőzéseit is. Ha a középfülgyulladást elhanyagoljuk vagy nem kezeljük időben,
károsítja a hallásunkat.
Javaslatunk: egy propoliszos oldatban
áztatott tampont helyezzünk óvatosan
a fülbe, úgy, hogy ne érjen közvetlenül a
dobhártyára.
7. Elősegítheti a herpesz gyógyulását
Antimikrobiális,
fájdalomcsillapító,
gyulladáscsökkentő és gyógyító hatásainak köszönhetően a propolisz felgyorsítja a gyógyulás folyamatát és csökkenti a
herpesz okozta sebeket. Ebben az esetben ajánlott propolisz oldatot alkalmazni külsőleg, az érintett testfelületre, napi
2-3 alkalommal.

4. Kezelheti az emésztőrendszeri
problémákat
Mivel az egyik legerősebb természetes
antibiotikum, gyulladáscsökkentő, görcsoldó hatású, szabályozza a gyomornedv
váladékot és segít a gyomornyálkahártya
gyógyulásában. A propolisz egy természetes megoldás a gyomorfekély és gyomorhurut kezelésére.
5. Gyorsíthatja az égési sérülések
gyógyulását
A propolisz serkenti a sérült szövetek
gyógyulását, különösen égési sérülések
okozta sebhelyeket, ugyanakkor felgyorsítja az egészséges sejtek javulását. Az
égési sérüléseket a propolisz fertőtleníti,
serkenti gyógyulását és érzéstelenítő hatása van. Használata ebben az esetben
csak külsőleg ajánlott.
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A propolisz hasznossága legyen mindig kéznél!

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

Egészség

Tudjunk meg többet a télen szükséges vitaminokról!
Dr. M Prémium étrend-kiegészítők: a megbízható minőség!
Az évnek ebben a szakaszában a hideg miatt fokozottabban ki vagyunk téve a környezet káros hatásainak. Fontos,
hogy ilyenkor gondoskodjunk a szervezetünk ellenálló
képességének fenntartásáról.
Legkönnyebben a táplálékkal vihetünk be vitaminokat, de
tudjuk, hogy rohanó világunkban a napi ötszöri zöldség és
gyümölcsbevitel nem könnyű feladat.
Ajánlani szeretném a Dr. M Prémium
étrend-kiegészítő termékcsalád néhány
tagját a téli hónapokra:
Az egészséges csontokért
és az immunrendszer megfelelő működéséért

Dr. M Prémium D3 –vitamin

A D-vitamin bőrünkben a napsütés hatására aktivizálódik, de a téli
hónapokban napsütés hiányában a bevitt táplálékból (pl.
csirkemáj, vagy tojássárgája) vagy adott
esetben étrend-kiegészítőként szedett
tabletta formájában
lehet fedezni a szükséges mennyiséget.
A D3-vitamin hozzájárul az immunrendszer működéséhez, a kalcium és a foszfor
normál felszívódásához és az egészséges
csontok fenntartásához, a kalcium pedig a
normál csontozat fenntartásához és a normál izomműködéshez szükséges.
Az immunrendszer
támogatására

Dr. M Prémium
Liposzómás
C-vitamin
I mmunrendsze rünk támogatására
a C-vitamin-t javasolnám. Vizsgálatok
szerint a liposzómás
formulával a C-vitamin sokkal nagyobb

százalékban képes hasznosulni a szervezetben
a normál C-vitaminhoz
képest, mivel a sejtfalon
a liposzómába zárt C-vitamin sokkal könnyebben jut át.
Az Immunrendszer erősítésére

Dr. M Prémium Echinacea
Az
Echinacea
erősíti az immunrendszert, vagyis a
szervezet védekező
képességét. Enyhe,
középsúlyos megfázás, légúti és húgyúti fertőzés kiegészítő és megelőző
kezelésre is nagyszerűen lehet használni. A homeopátiás gyakorlatban
a növényi drogot
immunstimuláns és gyulladásgátló hatása miatt különböző eredetű fertőzéses
megbetegedések kezelésére használják.
A Dr. M Prémium Echinacea termékünk Echinacea kivonatot tartalmaz,
melynek hatását egy pici C-vitaminnal és
Bioperine®-nel fokoztuk. Így ez a komplex
készítmény kifejezetten az immunrendszer erősítését szolgáló készítmény.
Ásványianyag pótlásra

Dr. M Prémium
Kalcium+Magnézium+Cink
A kalcium részt vesz a normál ingerület
átvitelben és hozzájárul normál izomműködéshez.
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A magnézium többek között hozzájárul
a normál izomműködéshez is.
A cink bár egész
évben szükséges a
szervezet
számára, influenzaszerű
megbetegedések
halmozódásakor a
sejtek ellenállásának
megnövelése miatt
ebben a szezonban
még fontosabb a
bevitele. A cink hiányában a bőr szárazzá és repedezetté
válhat, ekcéma alakulhat ki. A haj és a köröm egészségtelen
megjelenésű lesz. Tökéletes kiegészítője a
Dr. M Prémium D3-vitaminnak.
Válassza Ön is a hazánkban gyártott
megbízható minőségű
étrend-kiegészítőket!
További információért forduljon
a forgalmazóhoz:

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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Életmód

Wellness az otthonunkban
A téli hideg napokon átfázott testünket, bensőséges hangulatra vágyó lelkünket is felmelegíti egy forró, illatos fürdő. Ám a fürdők nem csupán a jólétünket szolgálják, hanem az egészségünkre is jótékony hatással vannak.
A Napvirág Manufaktúra fürdősói, fürdőgolyói, illatos szappanjai valóban 100%-ig természetes összetevőkből készülnek, sőt csomagolásuk teljes mértékig lebomló, környezetbarát, így tudatosan ápolhatjuk, kényeztethetjük testünk, lelkünk, szellemünk.

Fürödd magad egészségesre

A hidegben eltöltött fárasztó nap után jól
esik lazítani egy kád illatos fürdőben. A Napvirág Manufaktúra fürdősói, és fürdőbombái
olyan természetes anyagokat tartalmaznak
(hidegen sajtolt növényi vajak, organikus
illóolajok, növényi szárítmányok, sók, stb.),
melyeket elég csak a fürdővízhez adagolni,
majd abban teljes testünket megmeríteni.
Érdemes legalább húsz percen keresztül
élvezni az illatos fürdőt, hogy elérjük a kellő
hatást, azaz testünk, lelkünk, szellemünk is
ellazuljon, és felfrissüljön.

Amit a Napvirág fürdősókról
tudni érdemes

lyen erőteljes tulajdonságokkal bír, ha légúti
megbetegedésekről van szó, ám a bőrproblémák kezelésében sem marad alul. Rendkívüli a fertőtlenítő hatása, így a problémás,
esetleg gombás fertőzések esetében is enyhülést hozhat a fürdősó rendszeres használata, csak úgy, mint az ekcémás, psoriasisos bőr
kezelése esetén is. Mivel a Napvirág Manufaktúrának fontosak a minőségi alapanyagok,
így nem csupán a fürdősó alapját képező
parajdi, vagy Holt-tengeri só származik lekövethető forrásból, de a fürdősó illatát adó bio
orvosi levendula (Lavandula angustifolia), az
édes narancs (Citrus aurantium dulcis), vagy
az organikus rózsa geránium (Pelargonium
roseum) illóolaj egyaránt. A levendula ellazít,
csökkenti a szorongást és kisimítja az idegrendszer ráncait, a narancs jókedvre hangol
és derűs perceket szerez, míg a rózsageránium egyensúlyba hoz, fertőtlenít, oldja a
stresszt. A fürdősóval való illatos élményt a
szárított levendulavirág, narancshéj, illetve
rózsaszirmok teszik még teljesebbé.

Fürdőgolyó, azaz
testápolás delux módra
A Napvirág Manufaktúra parajdi és Holttengeri sóból készíti a fürdősóit. A parajdi só
nem más, mint egy Erdélyben bányászott
sókülönlegesség, mely több mint 84 féle
ásványi anyagot, és őstengeri iszapot is tartalmaz. A parajdi sót nem tisztítják, és nem
is finomítják így megőrzi az értékes hatóanyagokat, melyek bársonyossá teszik a bőrt,
emellett a fürdősó rendszeres használata jótékonyan hat az ízületekre, a nőgyógyászati
panaszokra egyaránt. A Holt-tengeri sónak
talán még magasabb az ásványi anyag tartalma, így rendszeres használata rugalmassá,
feszessé, élettel telibbé teszi a bőrt. Sokan
tudják, hogy a természetes, tiszta, finomítatlan só, - legyen az kősó, vagy tengeri só - mi-

természetes anyagokból készülnek, és organikus shea vajat tartalmaznak, mely gyengéden ápolja a bőrt. A meleg víz hatására a bőrünk pórusai kitágulnak, javul a keringés, és
a fürdőben feloldott anyagok könnyebben
felszívódnak a bőr mélyebb rétegeibe is. Így
a feloldódott shea vaj a víz érintésével a test
egész felszínét szelíden bevonja és hidratálja,
a benne feloldódott illóolajokkal együtt, melyek szinte azonnal hatnak szellemünkre,
hangulatunkra. Ha hetente legalább kétszer, háromszor fürdünk a fürdőbombával,
akkor garantáltan nincs szükség testápoló
krémekre, vagy olajokra, hiszen az organikus shea vaj már önmagában is remek
bőrápoló szer, nem csak az érzékeny, száraz
bőrűek számára.

Fontos a csomagolás

A Napvirág Manufaktúra számára nagyon
is fontos a csomagolás, hogy termékeiket újrahasznosítható, teljes mértékben lebomló,
azaz környezettudatos módon kínálják vásárlóik számára. Ha a Napvirág Manufaktúra
termékeit választja, nem csak az egészségéért és jólétéért tesz, de a környezetünkért is.

Egy kád forró vízbe beledobva a fürdőgolyót, vagy találóbb nevén fürdőbombát,
izgalmas élményt jelent. A pezsegve kioldódó illat és aroma anyagok és bőrápoló
olajok különlegessé teszik a fürdőélményt. A
Napvirág Manufaktúra fürdőgolyói kizárólag
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Látogasson el környezetkímélő,
csomagolásmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 136. rész

H

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

Hiperinzulinizmus
A hiperinzulinizmus és az inzulinrezisztencia az utóbbi időben egyre ismertebbé
váló fogalmak. Az inzulin a hasnyálmirigy hormonja, melyet a benne található
Langerhans-szigetek β-sejtei termelnek. Ös�szetett szerepéből elsősorban a cukoranyagcsere szabályozását kell kiemelni. Az inzulin igen fontos hormon, azonban, ha
túl sok termelődik belőle, vagy a szövetek
érzéketlenné válnak rá, az hosszú távon
komoly problémák kialakulásához vezet.
Hiperinzulinizmusról akkor beszélhetünk, ha
a szervezetben jelentősen megnövekedik a
vér inzulinszintje, míg inzulinrezisztenciáról
akkor, ha a normális mennyiségben termelődött inzulin kisebb mennyiségű vércukorcsökkentő hatással rendelkezik. Mindkét
esetben a sejtek cukorellátottsága romlik,
ami fokozza az éhségérzetet.
Ilyenkor az ember nagyon kívánja a magas szénhidrát vagy keményítő tartalmú ételeket, amelyek fogyasztása növeli a vérben
az inzulin szintjét. A többlet inzulin fokozza
a szénhidrát utáni vágyat és ez újra táplálék
felvételre ösztönöz. A fenti folyamat mintegy
ördögi körként folytatódik, amely lényegében szénhidrát-függőségnek is nevezhető
állapotot idéz elő.

A hiperinzulinizmus gyakran együtt jár
a vérzsírok szintjének emelkedésével és elhízással is. A szervezet ilyenkor nem képes
megfelelő módon felhasználni a zsírsejtekben raktározott energiát, vagyis szükség esetén sem a raktárakból éget el, hanem újabb
táplálék felvételére ösztönöz.
A magas inzulinszint a vérben előbb utóbb
a célszervek inzulinreceptorainak kimerüléséhez vezet, és ekkor a vérben keringő cukrot
az izmok, vagy az agy sejtjei nem tudják felvenni, helyettük a zsírsejtekben raktározódnak, ami hízáshoz vezet. A receptoroknak ezt
a kimerülését nevezzük inzulin-rezisztenciának. Ha ez a folyamat nem áll meg, akkor egy
idő után a zsírsejtek sem lesznek képesek a
vérben keringő cukor felvételére, így kialakul
a cukorbetegség. Ezért a hiperinzulinizmust
és inzulin-rezisztenciát prediabétesznek, azaz
cukorbetegség előtti állapotnak nevezzük.

Okok, amelyek a hiperinzulinizmus
hátterében állnak azáltal, hogy emelik a
vérben az inzulinszintet:
1. A magas keményítőtartalmú ételek,
mint amilyen a kenyér, a tésztafélék, a burgonya túl gyakori fogyasztása, de még inkább a
fehércukros édességek.
2. A mesterséges
édesítőszerek
annak
ellenére, hogy igen
alacsony kalóriatartalommal bírnak, mégis
intenzív édes ízük miatt
inzulinszint-emelkedést
idéznek elő.
3. A stresszes életmód, a tartós stressz a
stresszhormonok fokozott termelődését vonja maga után, mellyel
egyenesen arányosan
nő az inzulinszint is.
Ezért is van az, hogy
stressz esetén olyan naA többlet inzulin fokozza a szénhidrát utáni vágyat és ez újra táplá- gyon kívánjuk az édeslék felvételre ösztönöz.
ségeket.
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4. A növényi feVáradi Tibor
hérjékkel szemben
az állati fehérjék
több leucint és izoleucint tartalmaznak, ez is
inzulintermelést serkentő tényező.
5. A króm igen fontos nyomelem, mely
részt vesz a cukoranyagcsere kordában tartásában. Sok ember szenved ma krómhiányban – elsősorban a nagy fizikai terhelésnek
kitett személyek (pl. sportolók) és a krónikus
kialvatlanságban szenvedők érdemelnek
említést. (forrásai pl. a teljes kiőrlésű gabona,
lencse, búzacsíra, szójaliszt)
6. Egyes gyógyszerek, például a savlekötők, a hashajtók, a köhögés elleni szirupok,
vagy a gyulladáscsökkentő gyógyszerek.
7. A mesterséges ízfokozók, különös tekintettel a mono-natrium-glutamátra (E621),
szintén hasonló hatást váltanak ki. Jelentős
a szószok, öntetek, levesporok, konzervek
mono-natrium-glutamát tartalma.
8. A szenvedélybetegségek, mint a dohányzás, a koffein-, vagy az alkoholfogyasztás is ebbe a csoportba tartoznak. A koffein
a szimpatikus idegrendszer ingerlése révén
emeli a vér inzulinszintjét.
9. A mai civilizált életmódnak (magas fehérje- és édességfogyasztás, mozgáshiány)
köszönhetően szénhidrát-anyagcserénkre
nagy nyomás hárul. A jelentős bevitel és az
alacsonyabb szénhidrát felhasználás is az inzulinszint növekedését idézi elő.
Hosszútávú következmények
– a metabolikus szindróma
Az inzulin magas vérszintjének betegséget kiváltó szerepét számos vizsgálat igazolta. Ilyen betegség többek között a 2. típusú
cukorbetegség, a tartósan emelkedett
vérzsírszint, az elhízás, az érelmeszesedés, a magas vérnyomás, a szívizominfarktus, a sztrók, vagy éppen a köszvény.
Ezek együttes előfordulása a metabolikus
szindróma néven vált ismertté. Ez viszonylag gyakori állapot, Európa lakosságának kb.
20-25%-át érinti, Magyarországon mintegy
2-2,5 millió embert.

Öngyógyítás abc-je
A visconsini egyetem professzora, Dr. Samuel T. Olatunbosun 2017 őszén megjelent
publikációja szerint a lakosság 3-16%-ára
jellemző a prediabéteszes állapot, a két
nem közötti különbség nem számottevő.
Marilynn Larkin professzor 2018-as publikációja a nőgyógyászati daganatok és az inzulin termelődés zavarai közötti összefüggésre
hívja fel a figyelmet. A hiperinzulinizmus
napjainkra egyre inkább a figyelem középpontjába került, mivel igen gyakran kombinálódik ún. policisztás ovárium szindrómával
(PCOS), amely alacsony ösztrogénszinttel,
és emiatt foganási nehézséggel jár együtt.
Más tanulmányok is hangsúlyozzák az ivarszervek daganatos megbetegedései (petefészekrák, hererák, prosztatarák, emlőrák) és a
magas inzulinszint összefüggéseit.
Milyen életmódbeli változások
támogathatják a gyógyulást?
Fontos az inzulin termelésének csökkentése, ezért minden ezt célzó lépés közelebb
visz az egészséghez. A kulcsot a komplex,
programszerű terápia alkalmazása jelenti,
mely a táplálkozás reformját is magában foglaló életmód-változtatáson alapul.
A legfontosabb segítő tényezők a fehér-

cukor fogyasztásának megszüntetése és a
nassolgatás abbahagyása (két étkezés között
legalább 4-5 óra teljen el). Az állati eredetű
fehérjebevitel csökkentése és a króm pótlása
is meghatározza a terápia sikerét. Az elhízás
elleni küzdelem, a mozgás, a szervezet aktivitásának növelése mind-mind vércukorszint
csökkenést eredményez. A szenvedélybetegségek leküzdése és a természetes gyógyszerek, gyógymódok alkalmazása, valamint
a stresszoldás is tevékenyen hozzájárulnak a
sikerhez.
Homeopátia
A szénhidrát-anyagcsere problémáinak
homeopátiás kezelése rendkívül individuális, ezért mindenképp érdemes gyakorlott
homeopatához fordulni. Addig javasolható
D12 erősségű Sulphur vagy Phosphorus
napi 2x5 golyó adagban.
Fitoterápia
A csalán, gyermekláncfű, babhéj és a tőzegáfonya felhasználásával készült főzetek
hatékonyak a magas inzulinszint csökkentésére. Jó szolgálatot tehet a hajdina, köles, kukorica, zab, zöldárpa bab és a cékla fokozott
fogyasztása is.
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Bach-virágterápia
Az eszenciák közül jótékony hatással bír a
szilfa, a vadrepce, a vörösvirágú vadgesztenye, a katángkóró és a fűzfa.
Lelki háttér
A cukoranyagcsere-zavar hátterében lelki
szinten mély fájdalom és keserűség húzódik
meg, melyet a beteg a cukor édesítő erejével
próbál ellensúlyozni. Az után sóvárog, ami
lehetett volna. Dahlke szerint ez az erős vágy
együtt jár a szeretet és a szerelem befogadásának képtelenségével, hiszen a sejtek bár
úsznak a cukorban, mégsem képesek azt
felvenni.
A gyógyulást a befogadás és lemondás
közötti helyes középút megtalálása adja,
ami az elfogadásban és az önátadásban a
szeretet két oldalának felismerését és lelkes
megélését jelenti. Louise L. Hay megerősítő
mondatai is segíthetnek bennünket, melyeket érdemes naponta többször is elmondani:
„Örömteli ez a pillanat. Kész vagyok megélni a
jelen édes örömeit.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Ajánló
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Életmód

Prémium Fekete Koreai Ginseng kivonat
- a természetes potencianövelő
A fekete ginseng a szexuális vágy és teljesítőképesség növeléséhez a vérkeringés stimulálásával és a tesztoszteron
termelés növelésével járul hozzá. Hatalmas előnye, hogy semmiféle mellékhatása sincs, és nem vált ki allergiás reakciót. 100%-ig természetes úton segít hozzá a normális szexuális teljesítőképesség eléréséhez.
A titok: a fekete ginseng az általános
problémákra használt vörös ginsengnél
3x nagyobb koncentrációban tartalmaz
Rg3 ginzenozidokat, a ginseng egyik hatóanyagát.

Nézzük meg, mit tud az Rg3
ginzenozid hatóanyag:
- természetes afrodiziákum
- jótékony hatással van az erekcióra és a
libidóra (2014/2015-ben végzett koreai kutatások szerint)
- fokozza a tesztoszterontermelést
- az érrendszeren keresztül stimulálja a
nitrogén-oxid metabolizmust
- javítja a vérkeringést
Ha a fekete ginsenget a vörös fajtához
hasonlítjuk, akkor azt találjuk, hogy a fekete
ginseng háromszor több Rg3 ginzenozidot
tartalmaz, mint a vörös testvére. Éppen
ezért, ha főként a ginseng növény potencianövelő és tesztoszteron növelő hatását szeretné élvezni, akkor mindenképp a fekete
ginsenget ajánljuk.
Tudományos kutatások bebizonyították,
hogy az Rg3 hatóanyag meggátolja a neuronok degenerálódását a dorzális idegekben és antioxidáns hatást vált ki a „barlangos testben”.

És mit tudnak az Rg5 & Rk1
ginzenozid hatóanyagok?
- javítják a memóriát
- jótékony hatásúak a keringésre és az
agyi- és reflex működésére
- erősítik az érfalak membránját (2013-as
kutatás szerint)
- csökkentik a kapillárisok áteresztőképességét (2013-as kutatás szerint)
- védik az agy neurotranszmittereit
- javítják az agy vérellátását, mely ezáltal
jobban és gyorsabban működik
Ezek a ginzenozidok (Rg5, Rk1, Rg3)
megtalálhatók a Vörös Koreai Ginseng ki-

vonatban is, amit elsősorban általános felhasználásra javasolunk, valamint a nőknek
jótékonyan hat a libidóra és segít a menopauza után.
A gyártási módszer lehetővé teszi a
ginseng összetételének módosítását és optimalizálását. Ahhoz, hogy vörös ginsenget
kapjunk, a növényt elég egyszer gőzölni,
ahhoz pedig, hogy feketét, kilencszer. A fekete ginseng kivonat így sokkal nagyobb
mennyiségben tartalmaz ginsenozidokat
A tökéletes minőség és a rendkívüli hatóanyag tartalom eléréséhez 6 éves ginseng
gyökereket használunk fel. A hatóanyagok arányát a speciális körülmények között
végzett főzés által növeljük. Az eredmény
pedig: prémium minőségű kivonat.
Vajon 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 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 mellék-
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hatásokat sem, úgy mint erős fejfájás, izom
fájdalmak, szédülés, hányinger, stb.
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.
Növelni szeretné a szexuális teljesítőképességét, és elkerülné a merevedési
zavarokat? Akkor tegye próbára a Prémium Fekete Koreai Ginseng 50 grammos
vagy 100 grammos kvonatát, és növelje
a libidóját!

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

Zöld megoldások

Bio-praktikák háziasszonyoknak 2. 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:

Padlóápolás
A szennyezett PVC, csempe vagy linóleum padlót remekül tisztíthatjuk, ha egy
liter meleg víz és egy evőkanál mosószóda keverékével mossuk fel. A makacsabb
szennyeződéseket dörzsöljük be epeszappannal.
– Viaszos padlót legeredményesebben
hideg teafőzettel tisztíthatunk.
– Általános folttisztítóként linóleumhoz
használjunk néhány csepp növényi olajat.

Szőnyegtisztítás
– Ha közönséges konyhasóval alaposan
átkeféljük a szőnyeget, visszanyeri eredeti színét.
– A szőnyegre cseppent gyertyafoltot
könnyen ki tudjuk venni, ha (itatós)papírt
teszünk rá, és meleg vasalóval átvasaljuk.
– Piszkos szőnyeg tisztítására kitűnően
megfelel a növényi alapú, biológiailag
könnyen lebomló sampon.
– Elpiszkolódott szőnyegbe dörzsöljünk teafüvet, majd alaposan porszívózzuk ki.
– Ha vörösbor ömlött a szőnyegre,
spricceljük be többször szódavízzel vagy
ásványvízzel, szórjuk be sóval, és itassuk
fel nedvszívó ronggyal.
– Ha szőnyegre vagy kárpitba rágógumi tapadt, addig dörzsöljük folyamatosan
egy jégkockával (vagy konyharuhába csavart jégkockákkal), amíg leszedhető nem
lesz.
– A ragasztófoltot ecetbe mártott kendővel tüntethetjük el a szőnyegről.

Konyhai eszközök,
edények tisztítása
– Mikrohullámú sütő belsejét úgy tisztíthatjuk meg, hogy egy tál forró vízbe belekarikázott citromot helyezzünk a tálcájára.
Addig melegítsük, amíg elegendő gőz
képződik, és fellazul a szennyeződés. Ezután könnyedén tisztára törölhetjük a sütő
belsejét egy puha, nedvszívó ruhával.
– A tűzhelyre kifutott ételre tegyünk
szódabikarbónát, amíg még meleg, vár-

junk, míg magába szívja, és töröljük tisztára.
– Ha az agyagedény magába szívta a
zsírszagot, és emiatt nem lehet használni, tegyük egy nagyobb edénybe, és erős
ecetes vízben főzzük ki, majd egy napig
áztassuk hideg vízben. A zsírszag teljesen
eltűnik.
– A konyhai eszközökről eltüntethetjük
a hagymaszagot, ha közvetlenül a felületüket bekenjük citromlével, vagy citrommal, vagy a mosogatóvízbe teszünk néhány csepp ecetet.
– A hűtő belseje nem penészedik be, ha
ecetes ruhával időnként áttöröljük.
– Ha egy darálót több fűszerhez is használunk, könnyen átvehetik egymás illatát.
Ennek megakadályozására két darálás között engedjünk át rajta 1-2 evőkanál sót,
így közömbösítve a szagokat.
– A termosz szagtalanításához mossuk
át szódabikarbónás vízzel, majd alaposan
öblítsük ki tiszta vízzel. A dugóját sós vízben forral
– A rossz szagú műanyag edényeket
tömény kávézaccos vízzel töltsük fel, és
meleg helyen hagyjuk állni egy ideig. Ha
kimostuk, törlés nélkül hagyjuk megszáradni.
– A szűk nyakú palackokat, amelyekhez nem férünk a tisztítás során, töltsük
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fel nyers rizzsel és ecettel. Erősen rázzuk
össze. Így leszedi a belső falakra tapadt
szennyeződést.
– A rozsdamentes acélból készült edényeket meleg vízzel mossuk el, majd citromlével vagy ecettel dörzsöljük be, végezetül alaposan öblítsük el.
– Az edények odaégett alját sózzuk
be, és hagyjuk állni. Ezután forraljunk fel
benne vizet, majd öblítsük ki. Sokkal kön�nyebb lehet tisztítani.
– Az üvegedény mosásánál mosószer
helyett sütőport használhatunk, az öblítővízbe pedig tegyünk ecetet vagy citromlevet.
– A megfakult porcelánt citromsavba
mártott ruhával fényesítsük ki.
– Megfeketedett alumíniumedényben
főzzünk friss almahéjat. A külsejét is dörgöljük át az almahéj forró főzetével.
– A kristályváza újra csillogó lesz, ha
ecetet, kávézaccot és vizet összekeverünk,
beletöltjük, és állni hagyjuk, majd alaposan kiöblítjük.
– A váza belsejében a növények szára
miatt képződött lerakódást úgy tüntethetjük el, hogy tealevelet szórunk bele,
feltöltjük ecettel, és alaposan összerázzuk.
– Ha zománcedényeink súrolásához
csak sót használunk, nem veszítik el fényüket.

Életmód

Újévi fogadalmak: ne bukd el!
Itt az Újév! Minden másként lesz! Határoztad már ezt el? Ja igen, tényleg! De az tavaly volt.
Gondolod, hogy a körülmények csak úgy udvariasan félreállnak és engedik, hogy Te megváltozz? Na ne!
Ha nem megy, dobjunk rá
még egy lapáttal!?
Tényleg meg akarod változtatni életedet, de valahogy
soha nem sikerül igazán? A
fogadalmak hamvában holt
ígéretek maradnak? Vajon
miért? Ha változtatni és változni akarsz, meg kell értsd a
Változás lényegét. Mert változtatni akarsz, de valójában
nem változtatsz meg semmit. Azt hiszed, az a változás,
ha még jobban akarod, ha
még erősebben csinálod.
De csak ugyanazt csinálod,
nagyobb gőzzel. Ez a természetünk. Erre tanítottak
mindannyiunkat. Erőlködsz,
mert a benned élő professzor tudja, hogy
MUSZÁJ változtatnod. De a benned élő őserő kiröhögi a professzorodat.
A valódi változás útja sokszor nem logikus, paradox. Az vezet el a változáshoz, ha
azt csináljuk, ami elől addig menekültünk.
Nem kell félni az éhségtől, ha fogyókúrázol. Az azzal jár. Nem kell tartanod az
izomláztól, a fáradtságtól, ha tornázni kezdesz. Ne félj, hogy elesel: tanulj meg esni!
Ne szorongj egy szerepléstől: szerepelj! Ha
túléled - gyanítom, hogy úgy lesz -, rájössz,
hogy túlélted.
A védőoltások a valódi változás mintapéldái, csak nem gondolunk bele, milyen
paradox is ez. Félünk a fertőzésektől, ezért
- igaz csak enyhén - de megfertőzzük magunkat.
Az agyunkban belső erők munkálkodnak. Van egy ősi erő, a cápa, vagy medve,
vagy nevezd inkább gorillának! És ezzel
száll szembe a benned élő okos profes�szor. A professzor, aki tudja, mit kell tenned. Szerinted melyik az erősebb? Az,
hogy szerintem melyik, az nem számít.
Csak gondold végig, melyik szokott nyerni!
Meg tudja-e magyarázni a professzor a gorillának, hogy: NE ZABÁLJ! MENJ EDZÉSRE!
NE IGYÁL! Vagy NEM KELL A CSOKI! A SÜTEMÉNY! Meg tudja magyarázni? A gorilla
egy karcsapással üti agyon a professzorodat! A fogadalmak kivitelezésének, azaz

rossz szokásaink feladásának a legfőbb
akadálya az, hogy akaratból akarjuk ezt
elérni. Pedig begyakorolt szokások, a gorilla uralja az életünket, ez egyfajta döntési
kényszer csökkentés. Valójában túlélést
támogató evolúciós előny. Ellenállással
lehet próbálkozni, de próbálkozás marad.
Változtasd meg környezeted, és megváltozik az életed! Tényleg? A legradikálisabb
változásokat azok élték át, akik új környezetbe költöztek. De a siker nem a környezet változásának következménye, hanem
a környezet változásával járó IDENTITÁS
változásé. Nem soványabb leszel, hanem
példakép, és amint példaképnek látod
magadat, aki segít másoknak lefogyni, na
akkor elkezdődik a változás. (a megszokott
környezetben rossz példa vagy: mert kövér vagy, mert dohányzol, mert iszol, vagy
mindegy, de azt várják el tőled, és legyintenek, ha mást akarsz. És Te (és ÉN) megfelelünk az elvárásoknak)
A dohányzásról leszoktató programok
kudarcba fulladnak, mert rossz szokásnak tekintik a dohányzást. Pedig az egy
identitás. Igen, a Marlboro cowboy, vagy
Humphrey Bogart a szájából kilógó cigarettával. (helyezkedj egy tüdőgyógyász
szerepkörébe, vagy cukorbetegként a végtagot amputáló orvoséba, aki meggyőződéssel akar gyógyítani, és megváltozik az
identitásod)
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Így tartsd be az újévi
fogadalmakat!
#1. Változtass a környezeteden (kerüld
a csábító környezeti helyzeteket)!
#2. Találj identitást az új, vágyott szerephez!
#3. Csapd be a gorilládat, mert legyőzni
úgysem tudod.(hidd el, biztosan erősebb
a professzorodnál)!
#4. Egyszerre egy dolgot változtass (pl.:
ha fogyni akarsz, tedd le a kenyeret-tésztát, péksüteményt- 3 hónapra)!
#5. Törődj bele, hogy nem fog gyorsan
menni!
Amint megjön az első eredmény, az
igazolja a professzorodat. Az újabb cselt
talál majd ki a gorilla ellen. Ne szállj szembe vele, hanem cselezd ki! Hiszen azért
professzor a professzor, hogy ne erővel,
hanem okossággal nyerjen. (Tudod, mint
Kutuzov Napóleon ellen. Napóleon seregeit harcban nem lehetett legyőzni. Ezért
Kutuzov: nem bocsátkozott harcba.)
Ne harcolj! Cselezz!
Virág Éva
További információ:
www.imune.bio
email:info@imune.bio
Telefon +36 30 8464 255

Érdekes

Ezek a gombák nem a barátaink!
A gombák nem ínyencek, nem is válogatósak. Így mindenütt megélnek: csak úgy hemzsegnek a talajban, a levegőben, a vízben, az élelmiszerekben, a lakásban - sőt magukban az élőlényekben is! A gombákat akkor tekintjük károsnak, ha mint paraziták károsítják a gazdaszervezetet.

A gombák nagy része jó ismerősünk.
Például a pék az élesztőgombát, a sörfőzde a sörélesztőt hasznosítja. A nemes
penészgomba nélkülözhetetlen a sajtgyártásban a Camembert, a Brie vagy
a Roquefort előállítása során. A sokféle
étkezési gomba az ínyencek kedvelt eledele. E kedves, jóindulatú gombák rosszindulatú rokonai azonban az ember ádáz
ellenségei. Ezek azok, melyek a testünkben rejtőzködnek.
A gombák első megközelítésre rendkívül titokzatosnak tűnnek. Pedig valójában
igen hasznos élőlények. Olyanok, mint valamiféle újrahasznosító üzem: az energiát
nem a napfényből vagy a levegőből, hanem más organizmusokból nyerik, rendszerint elhalt növényi vagy állati maradványokból táplálkoznak.
A gombák nagy részét gombaszövedék,
a micélium alkotja. Egyes fajoknál a micéliumból termőtest alakul. Ilyen például
a kedvelt csiperke, a laska, vagy a vargányagomba. A gombák tábora azonban
nagyrészt szabad szemmel láthatatlan,
mégis hatalmas. Ki hinné, hogy a világ
legnagyobb élőlénye - egy gomba? A 600
km2 kiterjedésű gombafonalat amerikai
kutatók találták a talajban. A láthatatlan
gombafonalak az emberi sejteket, például
bőrünket is beszőhetik.

Bennünk élősködnek

A szakemberek szerint az emberi szervezetben legalább százféle parazita gomba található. Egy gomba akkor káros, ha
hosszú időn át élősködik szervezetünkben. Az ilyen gomba kórokozó, vagy
szaknyelven: patogén.
Ha a gombák hosszú távon meg akarnak telepedni bizonyos testrészekben,
például egyik kedvenc tartózkodási helyükön, a bélben, a gazdaszervezet sejtjeihez tapadnak. A patogén gombák speciális kémiai anyagok segítségével, mintegy
a sejtfalra „akaszkodva” tapadnak a hámsejtekhez. Ha a gomba megköt, nagyon
erősen tapad. A lábról például erős me-

chanikus dörzsöléssel sem távolítható
el tökéletesen.
Egyes
gombák
vegyi anyagaik segítségével feloldják
a sejtfalat, és behatolnak a sejtekbe.
Ez történik a bélben
is, ha a gomba nem
kap elég táplálékot.
Tápanyag után kutatva átfúrja a bélfalat, és eljut a véredényekig. Majd
az érbe is behatol,
és a vércukorból
táplálkozik.
A szervezet saját védekező-rendszere
azonban akadályt gördít a gombák megtelepedésének útjába, de a kórokozó
élesztőgombák minden eszközt bevetnek, hogy kijátsszák az immunrendszer
éberségét. Álcázzák magukat, hogy az
immunrendszer ne idegen anyagként,
hanem a test saját anyagaként azonosítsa őket, tehát ne védekezzen ellenük.
A testi sejtek felépítését utánozva be is
tudják „csapni” az immunrendszert.
A nem kívánatos betolakodókkal
szemben a szervezet egész sor további
eszközt állít hadrendbe. Ám a kórokozó gombák gyakran ezeket is legyűrik.
A gyomor-bél traktusban, ahol a savas
gyomornedv normálisan elpusztítja a
mikroorganizmusokat, vagy egyszerűen
meggátolja a szaporodásukat, az ártalmatlan sütő-, illetve sörélesztő elpusztul.
A kórokozó élesztőgombák azonban a
különlegesen savas közegben is remekül
érzik magukat, és akadálytalanul szaporodnak.

A három csoport

A mikrobiológusok az áttekinthetőség kedvéért három csoportra osztják
a gombákat. Ezek: az élesztőgombák,
a penészgombák és az úgynevezett
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Candida albicans
dermatophytonok. Mindhárom csoport
tagjai károsíthatják az emberi szervezetet.

Élesztőgombák

A legtöbb betegséget az élesztőgombák okozzák. Nem minden gomba tartozik ebbe a csoportba, de minden élesztő
- gomba. Az élesztő neve a mikrobiológiában: Candida. A fertőzések nagy részét a
Candida albicans, a „fehér élesztő” okozza. A Candida elnevezés az orvosi gyakorlatban rendszerint a Candida albicansra
vonatkozik, jóllehet ezen kívül még számos patogén Candida-faj létezik, amely
mind speciális kezelést igényel. A Candida krusei és a Candida glabrata ugyanis ellenállóbbak a jelenleg használatos
gombaellenes gyógyszerekkel szemben,
kiirtásuk nehezebb. A kezelés időtartama
ezért a gomba fajtájától is függ.
A szintén patogén Candida tropicalis
a Candida glabratához és a Candida
krusezhez hasonlóan igen széles körben
terjed és fertőz. A fentieken kívül számos
ritkábban előforduló faj is ismeretes.

Penészgombák

A sajtgyártásban alkalmazott ártalmatlan nemespenész mellett számos kór-

Érdekes
okozó penész-gombafaj is létezik. Ilyen
például a nedves falakon tenyésző, jellegzetes fekete foltot képező Aspergillus
niger, a „feketepenész”. Nagy mennyiségű szaporító spórája rossz körülmények
között is évekig életképes. Ha levegőből
a belégzés során nagy mennyiségű spóra
kerül a tüdőbe, súlyos betegséget okoz.
Jól ismert példa az ún. „fáraó átka”. 1922ben, Tutanhamon fáraó sírjának feltárásakor a piramisba behatoló 22 személy
- köztük Lord Carnavon is - mind ugyanannak a titokzatos tüdőbetegségnek a
következtében halt meg. Ma már tudjuk,
hogy a sírkamra felnyitásakor az ott burjánzó penészgomba spóráit belélegezve valamennyien gombás tüdőfertőzést
kaptak.
Mindez azonban valószínűleg nem
csupán a véletlen műve. A kutatások tanúsága szerint az ókori egyiptomiak tudatosan vegyi fegyverként alkalmazták a
penészgombát: így kívánták elpusztítani
az illetéktelen behatolót. A sírkamrákban
ugyanis találtak feltehetően a penészgomba szaporítására szolgáló edényeket.
Az Aspergillus niger mellett életveszélyes tüdőbetegséget okozhat az
Aspergillus fumigatus nevű penészgomba is. A tüdő-aspergillosis elsősorban
az élelmiszeriparban, a sajterjesztőkben,
a sütödékben, a malmokban és a sörfőzdékben dolgozókat fenyegeti, de a kertészek, mezőgazdasági munkások és a
faipari dolgozók között is gyakori.

láb körmén élősködnek. Egyes fajták csak
bőrpírt idéznek elő,
mások súlyos, fájdalmas bőrbántalmakat
okoznak. Korábban
úgy gondolták, hogy
a dermatophytonok
csak az elhalt hámsejtekből
(korpa)
táplálkoznak, valójában azonban sajnos
az ép bőrfelületet is
bevonják fonalaikkal,
és a bőrt károsítva az
élő sejtekből is táplálkoznak. A dolog elég
rémisztő; vigasztalásul csak annyit, hogy a dermatophytonok
okozta gombafertőzés kellemetlen ugyan,
de nem életveszélyes.

Fertőzésforrások

A gombákkal szemben sehol sem lehetünk biztonságban. Egy azonban bizonyos: a gomba mindig szerzett betegség, és sajnos könnyen megkaphatjuk.
Sok lakásban ugyanis úgy hemzsegnek a
penészgombaspórák a levegőben, akár az
erdőben vagy a mezőn. A fenyegetettség
mindig a spórakoncentráció mértékétől
függ.
A penészgomba-fertőzés tipikus, mindennapos forrása a bioszemét. A meleg,
ritkán ürített szeméttárolóban felhalmozódó ételmaradék ideális táptalaj a penészgomba számára. A fedél felnyitásakor
Dermatophytonok
A patogén gombák utolsó csoportja, az keletkező légörvényből nagy mennyiséúgynevezett dermatophytonok, elsősor- gű, főként Aspergillus fumigatus spórát
ban az emberi bőrön, valamint a kéz és a lélegezhetünk be. Az asztmás és a bronchitiszes betegek
különösen veszélyeztetettek. Ők
lehetőleg kerüljék
a
bioszemetet,
mert az orvosok
szerint a beteg tüdőben könnyebben megtelepedhetnek a spórák.
Hiszen még az
egészséges tüdő
is nehezen tud ellenállni a folyamatos spórakórokozó-bombázásnak.
A rothadó szemetet soha ne tartAspergillus fumigatus
suk egy napnál
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Dermatophyton
tovább a lakásban!
A penészektől és a dermatophytonoktól
eltérően az élesztők mindig valamilyen
más élőlényre vannak utalva, önmagukban életképtelenek. Viszont egyáltalán
nem válogatósak. A gombafertőzést főként az állatok terjesztik, róluk kerül át az
emberre. A Candida-fertőzés forrása lehet
kutya, macska, ló, sertés, baromfi, sőt hal is.
A dermatophyton-fertőzés szinte valamennyi háziállatról átterjedhet az emberre. Gyakori az akaratlan pingpongeffektus. A gombákat a rovarok is terjeszthetik.
Ha fertőzött állati vagy emberi bőrfelülettel érintkeznek, és a gomba megtapad a
páncéljukon, azt átvihetik az ép emberi
vagy állati szervezetre.
A fertőzés természetesen emberről
emberre is terjedhet. Egy csók is elég, a
szájon át az egész emésztőrendszer fertőződhet.
A gombák elsősorban a meleget és
a nedvességet kedvelik, és hálásak, ha
rendszeresen táplálékhoz jutnak. Az emberi szervezet optimális környezet a
gombák számára, hiszen itt mindez szerencsésen együtt van. A gombák kedvenc
tartózkodási helye fajonként különböző.
Az élesztők, a dermatophytonok és a
penészek telephely tekintetében cseppet sem válogatósak. A véráram útján az
egész szervezetben szétszóródhatnak, de
terjedhetnek érintkezés útján is.
A gombás megbetegedés általában
nem áll meg egyetlen testrésznél vagy
szervnél, hanem gyorsan továbbterjed
a szervezetben. Ezért fertőzés esetén a
vizsgálatnak és a kezelésnek nemcsak a
közvetlenül érintett, hanem más szervekre is ki kell terjednie, hogy a gombák elterjedését megfékezzük.

Ajánló
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Életmód

Így készül a Maunawai Élő Pi-víz
– Ön mit iszik?
A MAUNAWAI Pi-vízben az öt alapelv egyesül: szűrés – információ adás –
harmonizálás – biológiai rendelkezésre állás. Képes az emberi szervezet a
legjobb teljesítményre késztetni. Fogyaszthatják csecsemők, gyermekek,
felnőttek, sportolók, fogyókúrázók, idős emberek, egészségesek és betegek
egyaránt.
A MAUNAWAI® szűrőrendszer működésekor a csapvíz - akárcsak a természetben – különböző szűrő rétegeken keresztül
szivárog át, egészen addig, amíg frissítően
kellemes és tiszta víz nem áll a rendelkezésünkre. A szűrési folyamat nyomás kifejtése
nélkül történik, így a víz megőrzi kristályszerűen rendezett molekula láncait, klaszterszerkezetét.
A MAUNAWAI® Pi-készülék nem szűri
ki a vízben lévő hasznos ásványi anyagokat, de harmonizálja és optimalizálja azok
arányát, ennek következtében megfelelően
tud sejtjeinkben hasznosulni. Teljesíti azokat a követelményeket, melyek a sejtvízzel
szemben elvárható. A Pi-víz gyorsan és csekély energiafelhasználással kerül a sejtbe.
Az öregedési folyamatot le lehet lassítani, a
szervezet kifogástalan működését belülről
támogatja.
„…Az öregedés a szervezetek, szövetek és
sejtek hatszögletű vízcsomóinak elvesztése és
a teljes test víztartalmának csökkenése. Ha újra
bevisszük a hatszögletű vízcsomókat a testbe,
megnő a vitalitásunk, lecsökken az öregedési folyamat, és megelőzzük a betegségeket…”

Előkészítő fázis

– Fizikai szennyezőanyagok
eltávolítása, vízkő szűrés
1. A kerámia előszűrő egység pórusainak mérete csupán 0,2μm, így még a baktériumok nagy része sem jut át rajta. Kiszűr
mindenféle vízben áramló szennyezőanyagot (homok, iszap, por, rozsda, iszapba adszorbeálódott egyéb szennyező anyagok)
2. A PAD- előszűrő és vízkőszűrő egység eltávolítja a nitrátot szervetlen kalcium
egy részét és egyéb kémiai szennyezőanyagokat. Használatával javítja a magnézium
felvételt.

Fő szűrőfázis

– Kémiai szűrés, gyógyszer és hormon
szűrés - Pi aktiválás
3. A speciális high-tech aktívszén réteg mindenféle kémiai anyagot, nehézfémet, rovar és növény védőszer maradványt,
policiklusos aromás szén-hidrogéneket, a
trihalogénmetánokat, gyógyszer és hormonmaradványt is eltávolítja.
4. A turmalin kerámia réteg, az infravörös és a negatív ionok forrása. Ezen tulajdonsága következtében ionizálja (negatív töltésű
ionjai által lúgosítja), energetizálja a vizet-,
csökkenti annak klaszterszintjét.
5. Pi-kerámia mátrix: A MAUNAWAI®víztisztító készülékek központi egységében
több mint 20 különböző, gondosan megalkotott összetételű kerámiagolyó helyezkedik
el. A porózus, ugyanakkor stabil állapotú kerámia-mátrixot egy speciális és igen költséges folyamat során állítják elő.
Emeli a víz energiaszintjét, optimalizálja az
ásványi anyagok szintjét, vízstruktúrát képez,
lúgosítja a vizet, képes finom nemkívánatos
rezgéseket és szabadgyököket megkötni
6. Az EM-kerámia-kálcium rétegben
további elektromágneses energetizálási
folyamat zajlik a természetes egyensúlyt
véglegesítése. Probiotikus, az életet támogató rezonanciamezőt hoz létre, mely nem
jelent alkalmas környezetet patogén csírák
és degeneratív kórok számára, mivel rezgésspektrumuk eltérő.
7. Sango-korall - Hegyi kristály – Zeolit
réteg: a Sango-korall képes az ásvány-ion
tartalmat és a víz pH-ját szabályozni, növeli a
víz redoxpotenciál értékét. A hegyi kristályok
feltöltik a vizet természetes energiájukkal, és
növelik a víz redoxpotenciálját azáltal, hogy
megnövelik a folyadék elektronegativitását.
A Zeolit - nagy porozitású biokatalizátor megköti a káros mikromolekulákat is, mint
pl. az ammónium és az arzén és a Pi-kerámiákkal összjátékban optimalizálja a vizet.
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Stabilizáló fázis

- Zeolit ásványkő és mágneses fázis
8. Az ebben a szakaszban található ásványi kövek az ásványi anyagok és nyomelemek olyan speciális összetételét biztosítják,
melyek rendkívül fontosak az emberek számára. Ezek az ásványi anyagok nyomokban
adódnak a vízhez, és a MAUNAWAI® Pi-víz
enyhén lúgos állapotát eredményezik.
9. Mágneses csap: finom mágneses mező
a MAUNAWAI® víz elektromágneses mezejét
állandósítja

Mire használható a Pi-víz?
Ivásra, főzéshez, italok alapjaként. A Pi-víz
lágy íz hatása miatt az ételek, italok természetes ízei fokozottan előtérbe kerülnek. A
Pi-víz fogyasztása kellemes az ízlelőbimbóknak, egyben a legegyszerűbb út a tisztuláshoz, az egészséghez, a legjobb folyadék a
sportoláshoz.
Amennyiben szeretnél többet tudni a PI vízről,
látogasd meg weboldalunkat, vagy keresse ügyfélszolgálatunk!
www.piviztisztito.hu,
www.maunawai.hu
GeoMag Water KFT.
Tel: 06-20/447-1677

Kertészkedjünk!
Lakóingatlan választásakor
általában nem a kert mezőgazdasági adottsága a fő szempont,
azonban szinte minden kertből
ki tudunk hozni valami szépet és
hasznosat. A siker kulcsa, hogy
reális elvárásokkal vágjunk bele.

Tervezem a
biokertem!

Cikkünk elsősorban azoknak szól, akik
kiskertjükben szeretnének finom és
egészséges zöldségeket, gyümölcsöket,
fűszernövényeket termeszteni, emellett
szemet gyönyörködtető és pihenésre alkalmas környezetet kialakítani.

Hely és önismeret – ami nem megy,
azt ne erőltessük

Kezdjük a hely megismerésével! Érdemes
a környéket keresztül-kasul bejárni és bekukkantani minden kertbe. Mi az, ami jól érzi
magát és bőséges termést hoz? Mi az, ami
csak sínylődik vagy nem is ültetik? Ne feledjük, az igazán okos ember a más kárán tanul,
a közepesen okos a sajátján.
A hely megismerése után jöhet a személyi tényező. Mennyi munkát tudunk/akarunk
elvégezni? Minden nap vagy csak hétvégenként? Van-e kedvünk/lehetőségünk befőzni,
betárolni? Rendszeresen foglalkozni a növényvédelemmel, szükség esetén permetezni
az ökológiai gazdálkodáshoz engedélyezett
készítményekkel? Kertünket ezek figyelembe
vételével kell kialakítani.

A kezdők leggyakoribb hibái

Szinte minden kezdő (bio)kertész túlzásokba esik és minden olyat termeszteni akar,
amit szeret vagy tetszik neki. A veteményesben ez kisebb gondot okoz, a harmadik évre
általában saját kárán megtanulja a mértékletességet. Az összezsúfolt növények nem tudnak kifejlődni és átszellőzni, ami hajlamossá
teszi őket a betegségekre.
Azok a növények pedig, amelyek nem
valók az adott helyre, például talaj, hő vagy
fényigényeik miatt, csak sínylődnek vagy
ki se kelnek, így sikerélmény híján hamar
kikopnak a választékból. Fontos azonban,
hogy a „működőképes” növényekből minél
többfélét termesszünk, hogy mindig kerülhessen valami az asztalra.
Nagyobb a gond, ha fákat, cserjéket zsúfol össze a kezdő kertész, mivel csak több
év után mutatkoznak meg a problémák,

és akkor már nem szívesen vágunk ki egy
növényt. Ezért a „fás szárú” műfajban különösen fontos, hogy előbb tájékozódjunk az
adott növény környezeti és helyigényéről,
valamint a fajta tulajdonságairól. Gyümölcsfa ültetésekor kulcsfontosságú, hogy a nem
öntermékeny gyümölcsfát megfelelő porzó
fajtával telepítsük.

Vetési naptár 2019
– segítség a kertészkedéshez

Egy biokertész számára természetes, hogy
odafigyeljen a természet jeleire, változásaira,
ritmusaira.
Ez az évről évre megjelenő kiadvány abban segít a biogazdáknak, hogy az égitestek
mozgásával összehangoltan tudják időzíteni
teendőiket, ezáltal a növények egészségesebben fejlődjenek és több termést adjanak.

Hogyan működik?

A Hold 27 nap alatt halad át az állatöv tizenkét régióján és a Hold ezeket a hatásokat
közvetíti a növények felé. A tapasztalatok
szerint az alábbi négy csoportba oszthatjuk
ezeket a hatásokat:
1. Föld jellegű hatások, amelyek a gyökerek fejlődését segítik. Ezeken a napokon célszerű vetni és kapálni a gyökérzöldségeket.
2. Víz jellegű hatások, amelyek a levelek
növekedését serkentik, ilyenkor vetjük, palántázzuk, gondozzuk a levélzöldségeket,
például a salátát, a káposztát és a spenótot.
3. Levegős hatások, amelyek az olajok, illóolajok képződést segítik elő.
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4. Hő jellegű hatások, amelyek a termésükért termesztett növények, például borsó,
paradicsom szempontjából kedvezőek és a
téli tárolásra szánt gyümölcsöt is ilyen napon
érdemes betakarítani.

Mire jó még a Vetési naptár?

• Jelöli az ültetési időt, amikor a „kész” növényeket (például facsemetéket) érdemes
ültetni.
• Az optimális betakarítási idő megállapításához.
• Megtudhatjuk, mely napok kedvezőtlenek kerti munkához és a befőzéshez.
A Vetési naptár megvásárolható
webshopunkban!

Olvasnivalók

A kerttervezés és fenntartás témakörében
figyelmükbe ajánljuk honlapunkról ingyenesen letölthető e-bookjainkat, valamint
webshopunk kínálatát.

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

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

2019. március 8.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2018/11. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Elámultok, ha meglátjátok az új
autónkat.”
A beküldők közül
Bagdal Emese (Gárdony)
Fekete Helga (Baja)
Tóthné Vígh Róza (Mezőtúr)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!

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

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

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

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