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Aktuális

Két és fél tonna golflabdát
Tíz vádlottat találtak bűnösnek
távolítottak el a Monterey-öbölből a vörösiszap-perben
Az első- és a másodrendű vádlottat letöltendő szabadságvesztésre ítélték.

A tengeri élővilágot károsító újabb forrásra bukkantak kutatók és önkéntesek a kaliforniai Montereyöbölben lévő tengeri természetvédelmi területen és
partvidékén, ahonnan mintegy két és fél tonnányi
golflabdát távolítottak el két év alatt.
A szakemberek számításai szerint a golflabdákból mintegy
28 kilogrammnyi mikroműanyag erodálódott az öböl vízébe.
Matthew Savoca, a Stanford Egyetem tengerbiológusának figyelmét kaliforniai középiskolások hívták fel arra, hogy az öbölben
végzett merüléseik során nagy mennyiségű golflabdára bukkantak a óceán mélyén, és elkezdték kihalászni a tengeri élővilágra
káros labdákat három part menti golfpálya közeléből. 2016 májusától 2018 közepéig csaknem 40 ezer golflabdát szedtek össze
az öböl mélyén. A part menti strandok megtisztításakor a fenntartók csak Pebble Beachen további mintegy tízezer golflabdára
bukkantak. A szakemberek úgy becsülték, ez a mennyiség két és
fél tonna súlyt tesz ki.

Tíz ember bűnösségét mondta ki a vörösiszap per megismételt elsőfokú eljárásában a Győri Törvényszék 2019.02.04-én. Az
első- és a másodrendű vádlottat, a Mal Zrt. volt vezérigazgatóját
és műszaki vezérigazgató-helyettesét letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Öt vádlottat felmentettek.
A bíróság B. Zoltánt két év hat hónap, D. Józsefet pedig két év
végrehajtandó fogházbüntetésre ítélte.
A harmad-, negyed-, ötöd-, hatod-, nyolcad- és
tizennegyedrendű vádlott felfüggesztett szabadságvesztést, a
hetedrendű pénzbüntetést, a tizenharmadrendű pedig megrovást kapott. Minden vádpont alól felmentett a törvényszék öt
vádlottat.
A Mal Zrt. Ajka melletti tározójából 2010. október 4-én kiömlő
vörösiszap három települést öntött el, a katasztrófa következtében tíz ember meghalt, több mint kétszázan megsérültek, több
száz ház lakhatatlanná vált.
-MTI-

Új madárfajjal bővült
a Dél-Tiszántúl madárfaunája
Alig kezdődött meg az új év és máris feltűnt egy
különleges madárfaj a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság illetékességi területén.

A tudósok a Pebble Beach-i golfpályán játék közben elveszített
labdák számát tekintve kiszámolták, hogy csak ebben a térségben évente mintegy százezer elveszett golflabda szennyezi a
környező tengeri és szárazföldi térséget.
Megvizsgálták az összegyűjtött golflabdák állapotát is. A modern golflabdák burka önthető poliuretán elasztomerből készül,
belsejében szintetikus gumi van. A gyártók cink-oxidot, zinkakrilátot és benzol-peroxidot is hozzáadnak, hogy növeljék rugalmasságát és tartósságát. Ezek az anyagok mérgezők a tengeri
élővilágra.
A kihalászott golflabdák többsége alig használt volt. Találtak
azonban közöttük erősen mállottakat, széttöredezetteket. A tudósok kiszámították, hogy belőlük mintegy 28 kilogrammnyi
mikroműanyag erodálódott, szennyezte a környezetet.
A szakemberek most a középiskolások segítségével egy olyan
rendszeren dolgoznak, amellyel megelőznék a tengervizek
golflabdaszennyezését.
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Február 7-én jelent meg a hír a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongárd Megyei Helyi Csoportjának
Facebook oldalán, hogy Ampovics Zsolt szegedi madarász egy
fehércsőrű
búvárt
(Gavia adamsii) figyelt meg és fotózott
le Hódmezővásárhely
mellett.
A hír hallatára az
ország minden területéről érkeztek madarászok a ritkaság
megtekintésére.
A megfigyelés jelentőségét jól tükrözi,
hogy a faj megjelenése Európában is kuriózumnak számít, hiszen
a távoli északon, Szibériában, Alaszkában és Kanadában élő faj
ritkán keveredik kontinensünkre.
Magyarországon ez mindössze a második megkerülése a fajnak a Tiszántúlon pedig az első. Az európai búvárfajok közül
térségünkben az északi és a sarki búvár egyedei fordulnak elő
jellemzően az őszi-téli időszakban, de ezek a fajok sem láthatók
minden évben. A harmadik, kontinensünkön fészkelő fajuk, a jeges búvár számít hazánkban a legritkább vendégnek. A búvárok,
mint nevük is mutatja, kiválóan úsznak és a mélyebb vizekben
vadásznak halakra, rákokra, csigákra.
kmnp.hu
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Éjfél előtt két perccel áll
a végítélet órája!

Óránként kigyullad egy lakás!
Naponta három-négy otthon semmisül meg a felelőtlenségre visszavezethető tüzek miatt

A tudósok szerint továbbra is fennáll a veszélye
annak, hogy az emberiség egy atomháború vagy a
A katasztrófavédelem statisztikai adatai szerint januárban
eddig átlagosan óránként keletkezett egy lakástűz Magyaror- klímaváltozás révén kiirtja önmagát.
szágon. A legtöbb lakástűz egy-két négyzetméteres, azonban
naponta három-négy otthon semmisül meg az emberi gondatlanságra visszavezethető tüzek miatt.
A téli időjárás kedvez a lakástüzek kialakulásának. Az emberek
több időt töltenek otthon, többet főznek, többet kell világítani,
intenzíven kell fűteni. Január utolsó hétvégéjén öt ember vesztette életét lakástűzben.

Az
Atomtudósok
Bulletinjének
(BAS)
éves konferenciáján
jelentették be a tavalyival megegyező óraállást Washingtonban.
Az óra azt hivatott
szimbolizálni, mekkora az emberiség megsemmisülésének kockázata. A végítélethez
ilyen közel a múlt évet
megelőzően
csak
1953-ban állt az emberiség – olvasható a Live Science tudományos ismeretterjesztő hírportálon.

A halállal végződő lakástüzek áldozatai szinte kivétel nélkül egyedül élő idős emberek. A katasztrófavédelem mindenkit arra kér, hogy figyeljenek egyedül élő idősebb szomszédjukra, ismerősükre.
A legtöbb lakástűz a fűtéssel, főzéssel, dohányzással, hibás,
nem megbízható elektromos eszköz használatával hozható ös�szefüggésbe. Ezekre érdemes odafigyelni:
Azokban a háztartásokban, ahol fával fűtenek, ne legyen túl
közel a tüzelő a kandallóhoz, cserépkályhához, vagy kazánhoz.

„Az, hogy az óra nem került közelebb az éjfélhez, nem értékelhető
a stabilitás jelének, hanem inkább nyomatékos figyelmeztetésnek”
– mondta Rachel Bronson, az Atomtudósok Bulletinjének elnöke.
„Ez az állapot olyan nyugtalanító, mint amilyen a hidegháború legveszélyesebb korszakában volt” – tette hozzá.
A szervezetet az első amerikai atomfegyvereket kifejlesztő tudósok hozták létre. Tudományos és biztonságpolitikai testülete a
chicagói szervezet védnöki testületével, benne 15 Nobel-díjassal
konzultálva állítja előre vagy hátra az órát. Amikor megalkották
1947-ben, az óra mutatója hét percre állt az éjféltől.
A BAS kutatói és szakértői évente kétszer gyűlnek egybe, hogy
kiértékeljék az év világszintű eseményeit és döntsenek arról, milyen irányba mozduljanak a végítélet órájának mutatói.
2018-ban a nukleáris fegyverek és a globális felmelegedés
okozta fenyegetés miatt mozdultak a mutatók közelebb a „világ
megsemmisüléséhez”.

A füstérzékelő életet menthet!

Egy füstérzékelő beszerzése megoldást jelenthet, hiszen a statisztikák szerint nem csak haláleset nem következett be, de még
nagyobb tűz sem keletkezett azokban a lakásokban, házakban,
ahol volt füstérzékelő.
Egy jó minőségű füstérzékelő néhány ezer forintba kerül és a
tűz keletkezésének legelején jelez. Az érzékelő hangos sípolását
meghallva még van idő kimenekülni a lakásból, vagy az otthon
lévők akár még saját maguk is meg tudják fékezni a kezdeti lángokat anélkül, hogy testi épségüket kockáztatnák.

Ne fűtsenek háztartási hulladékkal!

Az olyan kéményben, ahol akár csak két hétig szeméttel fűtenek, annyi korom és kátrány rakódik le, mint egy teljes fűtési
szezonban egy olyan kéményben, amelynél megfelelő tüzelőt
használtak.
Ahol rendszeresen szeméttel fűtenek, ott előbb-utóbb
meg fog gyulladni a kéményben lerakódott kátrány és korom. A kéményről másodpercek alatt átterjed a tűz a ház tetejére.

„Az emberiségnek két szörnyű és párhuzamos egzisztenciális
fenyegetéssel kell szembenéznie: ezek a nukleáris fegyverek és a
klímaváltozás. Minél tovább maradnak ebben a meggondolatlan
valóságban a világ vezetői és lakói, annál valószínűbb, hogy meg
fogjuk tapasztalni az elképzelhetetlent” – fogalmazott Jerry Brown
egykori kaliforniai kormányzó, a BAS ügyvezető elnöke.
A klímaváltozás drámai hatásairól és az üvegházhatású gázok
csökkentésének sikertelenségéről szóló jelentések riasztó mértékben megszaporodtak 2018-ban a tudósok szerint.
Az Antarktisz és Grönland jege a korábban becsülthöz képest
gyorsabb mértékben olvad. Az északi-sarkvidék melegedésével a
talajban tárolt szén hatalmas mennyiségben kerülhet a légkörbe,
tovább erősítve a felmelegedést.
Az óceánok hőmérséklete az 1950-es években kezdődött rendszeres mérés óta nem tapasztalt magasságba került, ami heves
viharokat okoz.
– MTI –

Egyéb okok

Gyakori, hogy a dohányzás vezet sérüléssel járó, vagy halálos
lakástűzhöz. Fekve, ágyban ne dohányozzanak, ne aludjanak el
hamarabb, mint a cigaretta. A régen épült házakban több elektromos eszköz együttes használata túlterhelheti a hálózatot, ami
miatt tűz keletkezhet. A régi elektromos rendszereket vizsgáltassuk felül egy villanyszerelővel!
Ha a biztosítékot rendszeresen lecsapják az elektromos eszközök, ha az elosztó, a hosszabbító, vagy a konnektor elszíneződött, el van deformálódva a hőmérséklettől, ne használjuk és
hívjunk villanyszerelőt!
BM,OKF
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Életmód

Természetes méregtelenítés méhkenyérrel
Tél vége felé szervezetnek szüksége van egy alapos
méregtelenítésre. A méhkenyér egy nagyon hatékony
méregtelenítő.
A méregtelenítés az a természetes folyamat, amely során a testünkben lévő méreganyagok távoznak és megsemmisülnek, megőrizve így szervezetünk egészségét.
Ezért az ünnepek után, amikor a szervezetünkben sok
felesleges anyag halmozódik fel, tanácsos egy egyszerű
méregtelenítő kúrát követni.

Több méregtelenítési lehetőség létezik
az egészséges táplálkozás mellett, amely
a friss gyümölcsök és zöldség fogyasztását feltételezi. A méhkenyér az egyik leghatékonyabb, természetes méregtelenítő
hatású táplálékkiegészítő méhészeti termékek.
A méhkenyér a kaptárban természetes
körülmények között erjesztett virágpor. A
méhek a virágport a kaptárba viszik és a
lép sejtjeibe ürítik, ahol ezt egy kis mézzel
és különböző enzimekkel keverik, ezután
viasszal leszigetelik. A kaptárban található mikroorganizmusok, a hőmérséklet és
a páratartalom hatására a virágpor egy
sor biokémiai átalakuláson megy keresztül, majd 3 hónap természetes erjedés
után méhkenyérré formálódik.
A méhkenyér a méhek alapeledele,
ezért is nevezik a méhek kenyerének,
amely számos jótékony hatással van az
emberi szervezetre.
A méhkenyér egy olyan egyedülálló
termék, amelyet semmilyen laboratórium
nem tud előállítani, így hatása is különleges, mindenképp megéri kipróbálni.
Azok számára, akik az édesebb ízeket
kedvelik, a méhkenyeret mézben is el lehet keverni - ily módon a méhkenyér és a
méz fokozzák egymás hatásait. Ezért termékkínálatunkban megtalálható a méhkenyér mézben is.

A méhkenyér kúra hatásai

A méhkenyér fogyasztása számos jótékony hatással bírhat szervezetünk számára. Íme néhány fontosabb:
• Hozzájárulhat a szervezet méregtelenítéséhez

• Védheti a májat és az emésztőrendszert
• Visszaállíthatja a bélflóra egészségét
• Csökkentheti a koleszterinszintet
• Megelőzheti a vérszegénységet
• Erősítheti az immunrendszert.

7 praktikus tanács
egy méregtelenítő kúrára:
1. Fogyassz minél több folyadékot (minimum 2 liter/nap):
- szénsavmentes ásványvíz;
- friss gyümölcslevek;
- friss zöldséglevek;
- gyógynövény teák.
2. Fogyassz rostban gazdag ételeket:
- gyümölcsök és zöldségek;
- teljes kiörlésű kenyér, -kekszek;
- szárított gyümölcs;
- rizs, zab.
3. Fogyassz sok zöld zöldségből készült
ételt: spenót, sóska, spárga, zöldborsó; petrezselyem; nyers fokhagyma.
4. Nyers virágpor és nyers méz: ezek természetes vitamin- és ásványi anyag források,
antioxidánsok, amelyek energiát kölcsönözhetnek és erősíthetik az immunrendszert.
5. Hagyd ki a kúra ideje alatt a húst, a tejtermék, a cukor és a feldolgozott élelmiszerek fogyasztását!
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6. Mozogj legalább 30 percet minden nap!
7. Alakíts ki egy rendszeres alvási programot: szervezetünknek szüksége van a
rendszeres pihenésre, annak érdekében,
hogy optimálisan működhessen.
Íme egy jó kis turmix recept a jó reggeli
starthoz:

Gyümölcsturmix banánnal,
nyers mézzel és méhkenyérrel
Hozzávalók:
150g banán
30g nyers méz
5g méhkenyér
30g tökmag vízbe áztatva (8 órát)
400 ml víz
Elkészités:
Tedd a hozzávalókat a turmixgépbe 1-2
percre.

Méregteleníts te is méhkenyérrel!

ApiLand – méhészet az egészségért
Rendelj a www.apiland.hu oldalon
vagy telefonon
a 06-1/848-0339 számon!

Egészség
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Fűben-fában

A grapefruit az egyik legegészségesebb déligyümölcs!
De mi köze van a szőlőhöz?

Elgondolkodott már azon, hogy mi köze is lehet ennek a szőlőre sem ízében, sem megjelenésében nem emlékeztető gyümölcsnek?
Állítólag a grapefruit (magyarul szőlőgyümölcs) Barbadosról ered. Az első róla szóló feljegyzések a 18. századból
származnak. Szülei: az édes narancs és a körte alakú citrancs, Ázsiából származtak. Nevét onnan kapta, hogy a szőlőhöz hasonlóan fürtökben nő a fán.
Igaz, nem terem meg hazánkban, de áldásos hatásainak
köszönhetően néhány évtized alatt szinte a teljes ismeretlenségből tömegesen fogyasztott déligyümölccsé lépett elő. Íze
kissé savanykás, kesernyés, de éppen ebben rejlik a hatása.
Elsőrangú májtisztító. A máj megtisztításával a káliumban
dús gyümölcs a vérünket is megszabadítja a lerakódástól. A
savas vért lúgosabbá teszi, így az egész szervezet megtisztul.
Jótékonyan hat a szívműködésre, és a vérnyomás csökkentésében is szerepet játszik.
Kifejezetten ajánlott a fogyasztása fogyókúrázóknak, hiszen felgyorsítja, hatásosabbá teszi a kilókkal való küzdelmet.
Hatása egyrészt a grapefruit rostok rendkívül magas folyadékfelvevő képességén alapul, mivel azok a folyadék hatására a gyomorban megduzzadva teltségérzetet keltenek. Másrészt képes a zsírok, az állati zsírok lebontására, ily módon a
koleszterinszintre is kedvező befolyással bír.
A grapefruit bioflavon tartalmú, hesperidint és rutént is
tartalmaz. Ezek az anyagok elősegítik a kapilláris erek rege-

A grapefruit szőlőhöz hasonlóan fürtökben nő a fán.
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nerálódását. Ezeknek az ereknek a károsodása, eldugulása először a veséken érezteti hatását, ezért a gyümölcs rendszeres
fogyasztása a vesékre és a húgyutakra is jó
hatással van.

Grapefruit mag
– a természet csodája
Klinikai vizsgálatok szerint kb. 800-féle
vírus és baktérium, körülbelül 100 fajta
gomba, és bizonyos paraziták ellen is hatékony, mégpedig úgy, hogy az emberi
szervezetet nem károsítják. Mellékhatást
csak az okozhat, ha a megengedett adagot négyezerszeresen túllépi valaki. A grapefruit-mag kivonatot sikeresen alkalmazzák már gyomor- és bélpanaszok esetén,
torok-, orr- fülfertőzések, különböző gombás megbetegedések kezelésére, de hatásos a fogínygyulladás és a hüvelyfertőzés
gyógyításában is.
Fertőtlenítő hatása miatt nagy jövőt
jósolnak neki a babaápolásban (cumi és
játékok fertőtlenítése) és a sebgyógyításban (rovarcsípés, horzsolások, karcolások)
egyaránt.
Ha tehetik, igyanak meg naponta egy
nagy pohár grapefruit levet! Legjobb, ha
reggel kifacsarnak maguknak egy-két darabot, és ezt éhgyomorra megisszák.
Figyelem!
A grapefruit negatívan befolyásolhatja egyes gyógyszerek hatását, ezért
nem javasolt vérnyomáscsökkentőkkel, nicardipin, nifedipin, nimodipin,
nisoldipin hatóanyag tartalmú gyógyszerekkel egyszerre fogyasztani!

Grapefruit dzsem
A grapefruit frissen fogyasztva a legegészségesebb, de ha valami igazán
különlegesre vágyik, érdemes kipróbálni ezt a remek receptet is.
Hozzávalók:
3 közepes grapefruit, ha a héját is belevágjuk, akkor bio gyümölcsöt vegyünk!
3,5 csésze víz,
4 csésze cukor,
1/4 csésze citromlé átszűrve
Elkészítés:
Meghámozzuk a gyümölcsöket, lehúzzuk a belső hártyáját, felvágjuk a héját
csíkokra,(ezt hagyjuk ki, ha nem bio gyümölcsöt vettünk, mert vegyszert tartal-

mazhat a héj), hideg vízbe tesszük és
hagyjuk állni egy éjszakát. Úgy ahogy
van, reggel egy nagy lábasba tesszük
és lefedve kb. 45 percig főzzük, amíg jól
megpuhul.
Megmérjük, hány csésze a főtt massza.
Minden csészére számítunk 1 csésze cukrot. Az immár cukros masszát újra lábasba tesszük, és addig kevergetjük a tűzön,
amíg a cukor teljesen feloldódik. Hozzáadjuk a citromlét és lassú tűzön főzzük,
kb. 1/4 óráig, amíg jól megköt a szirup.
Ezalatt nem kavargatjuk és nem fedjük le.
Áttesszük meleg, steril üvegekbe és melegen lekötjük. 3 hónapig így eláll sötét
hűvös helyen. Ha kinyitjuk, utána célszerű a jégszekrényben tartani. Kb. 1 liternyi
lesz ebből az adagból.

Mézes grapefruit saláta
Ha nem szereti a grapefruitot, ezt az
egyszerű receptet akkor is érdemes kipróbálnia. Az íze egyáltalán nem hasonlít
a kesernyés gyümölcsére.
Hozzávalók személyenként:
1 nagy grapefruit
kb. 2 evőkanál méz
pár csepp citromlé
Elkészítés
A grapefruitokról lehántjuk a héját és a
fehér belső héját, ez egy kicsit időigényes
munka, de ne maradjon rajta semmi. Ezután bontsuk gerezdekre. Egy üvegtálba
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daraboljuk, meglocsoljuk pár csepp citromlével és a mézzel, összekeverjük.
Fogyasztás előtt a hűtőben pár órát érleljük, ezalatt a gyümölcs a levét kiengedi,
és a mézzel keveredve fantasztikusan finom ízhatást nyújt. Tálaláskor díszíthetjük
friss mentalevéllel.

Novella

Az elfáradt Pegazus
Aznap este Pegazus hatalmas verést kapott, mert arcon rúgta Kehest. Pedig már nem volt új gyerek a paksi atomerőmű bedolgozó
részlegnél, ahol az óriásdinamót
töltötték fel energiával. Tudhatta, hogy villanyoltás után még
nyihogni sem lehet, nem hogy
verekedni.
Különben az esti zaboltatás nem
kezdődött rosszul. Az albán hecsedlilekvárt jutalomból kapták,
mert az erőműben nem volt áramszünet. Azt az ötperces fennakadást a szolgáltatásban, csak egy
magáról megfeledkezett melós
okozta, mert a konnektorba dugta az önborotváját. Természetesen ez nem a lovak vétke.

Ők szépen, hiba nélkül szabályosan
jártak körbe-körbe, mint a népi táncosok
a borosüveggel, és egy cseppnyi szünet
sem volt a gerjesztésben. Rájött végre
az üzem vezetősége, hogy evvel a lóerős
árammal már kevesebb ráfizetéssel dolgoznak, mintha a hálózatról kapnák az
energiát. Bele is bukna a cég, ha a postás
hozná nekik villanyszámlát.
Fájrontkor még mozgott a kolomp
nyelve, de a lovak már nyargaltak a vályúhoz zabozni. Pegazus utolsónak maradt,
de még észrevette, hogy Kehes éppen az
ő vacsoráját zabálja két pofára. - Persze,
hogy az egyikre odarúgott.
Nézeteltérésük nem új keletű. Egy éve,
mikor megérkezett, patát akart csókoltatni vele Kehes, mint minden újonccal;
hiszen ez a Pegazus is csak egy jöttment
idegen zabi ló, míg ő a nagy Incitatus, a

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
szenátor egyenes ágú leszármazottja.
Annak az ősatyának volt a gazdája a lökött agyú Caligula.
- Az én apám meg Poszeidón isten -,
jegyezte meg Pegazus; neki nem imponál semmilyen idióta cézár gebéje. Az ő
hátán költők repültek az égig a halhatatlanság felé.
- Azok senkik, csak hülyeségeket firkálnak - röhögte Kehes, s kiköpött Pegazus
patája elé. Életét csak Kovalsky, az istállómester, a főnök jobb keze mentette
meg. Ez az incidens még az első időben
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történt. Viszont a mostani büntetése az
összes eddigit felülmúlta. A snapsztól
bűzlő Hans - Kovalsky balkeze, karóval
verte Pegazust, miközben ordítozott:
- Örülj, hogy luk van a farkad alatt! – és
nyomaték kedvéért a ló orrára sújtott.
Hans másnap sem hitte, hogy azért került a klinika intenzív osztályára, mert
csak egy lórúgás érte. Nem tudott semmiről, csak a nevében volt biztos. Be is
diktálta, hogy Hajcsatján Júlia, esetleg
Johann von Rigó, de az sincs kizárva,
hogy Z – betűvel kezdődik.

Novella
Pegazus, mielőtt a reaktorhoz került,
még éhségtől haldokolva feküdt egy
Athén melletti olajfaligetben. Már ott se
akadt költő, aki legalább meg tudta volna abrakoltatni. Az emberek leszoktak a
könyvek olvasásáról. Igaz azok, akiknek
arra telik, azok is csak a saját a takarékbetétkönyvüket lapozgatják.
Már közel volt, hogy feldobja patáit,
mikor szerencsére arra jött egy paripaközvetítő ügynök, aki szaktudással
rendelkező, nemes paripákat keresett
külföldi munkára. Őt rögtön magával
vitte. Először kóser kolbásznak akarta
eladni, de öregnek és soványnak találta
a sakter. A bányába meg azért nem vették fel, mert még jó volt a szeme. Egy
alvállalkozó aztán átvette, majd elszegődtette egy Dinamó nevű kijevi gyárba.
Attól szerezte meg Pegazust egy Bakui
nagyállat-kereskedő. Az a baromüzér
egy primitív, öntelt fickó volt. Ha az úton
egy költőt Mercédeszével bevert sárral,
akkor a poéta csak letörölte a csizmáját,
pörlekedés nélkül. A bakui üzletember
a lovakon kívül lányokat is futtatott. De
túl jól ment a bolt, és önző módon nem
akart osztozkodni a leningrádi maffiával.
Ezért a temetése után az új főnök csak a
lányokat vette át. Pegazust Paksra adták
el bagóért.
A szárnyas paripa beletörődött sorsába. Járt naphosszat körbe-körbe a di-

namófejlesztő tekerővel, és a monoton
mars közben ábrándozott.
Volt rá ideje.
Remélte, egyszer eljön még az ő ideje.
Igaz, repülni már elfelejtett, de talán fog
még a vásárokon a gyerkőcökkel a hátán

körbe-körbe járni a porondon. Gyakorlata már úgyis megvolt. A boldog szülők
meg cukrot adnak neki, és megsimogatják fehérbe fordult sörényét.

Nátha vagy influenza?
Hogyan dönthetjük el egyszerűen, melyik betegséget kaptuk el?
Ez a két betegség a leggyakoribb az őszi-téli hónapokban. Van néhány hasonló tünetük, ezért laikusként
könnyen összekeverhetjük.
Bár mindkettőt vírus okozza, és akkor jelentkeznek tömegesen a megbetegedések, amikor a párásabb időben könnyebben terjednek kórokozóik és szervezetünk védekezőképessége
amúgy sincsen a tetőfokán, de lefolyásuk és esetleges szövődményeik is eltérőek lehetnek.
A nyirkos és hűvös időszakot gyakran hívjuk influenzaszezonnak is, pedig nem minden lázzal, légúti bántalmakkal és rossz
közérzettel járó megbetegedés az. Sokszor szerencsére inkább
csak egy könnyű náthával van dolgunk, melynek tüneteit talán
éppen olyan kellemetlennek érezzük, mintha influenzát kaptunk volna el. Az alábbi táblázat segítségével könnyebb beazonosítani a betegséget. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy
nincs szükség orvosra. Sőt! A szövődmények elkerülése érdekében még a nátha is kezelést igényel, főleg kisgyermekkorban és
az idősebbeknél.
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Kisslaki László

Egészség

HATALMAS EGÉSZSÉGÜGYI
ELŐNY EGY APRÓ MOLEKULÁBAN
A molekuláris hidrogént (H2), mint gyógyító gázt bár
40 éve ismerjük, összetett hatásmechanizmusát, jelentőségét az elmúlt 10 év kutatásai tárták fel igazán.
A molekuláris hidrogén erejének egyik titka különleges
antioxidáns hatásában rejlik. Úgy képes egy az egyben
semlegesíteni a káros szabad-gyököket, hogy közben
nem bénítja meg az immunrendszer számára hasznos
szabadgyök-féléket. Ezen felül képes azoknak az enzimeknek a termelését is beindítani, amelyek a sejtekben a szabadgyökök elleni védekezés élvonalát képezik. Erejének másik titka a gyulladáscsökkentő hatással
magyarázható. A gyökerénél fékezi meg a gyulladást és
allergiát úgy, hogy a folyamatokat elindító és közvetítő
molekulák kiszabadulását gátolja a sejtekből. Élénkítő
hatása azon alapul, hogy természetes módon fokozza
a mitokondriumoknak nevezett energia-termelésért felelős sejt-szervecskékben a kémiai energia szintézisét.
Kedvezően befolyásolja a sejtek anyagcsere-folyamatait.
Összességében tehát fékezi az öregedéssel járó folyamatokat és új távlatokat nyit egy sor gyógyíthatatlannak
nevezett betegség kezelésében, olyanokéban, mint az
érelmeszesedés, a 2. típusú cukorbetegség, a rák, az
autoimmun betegségek, amelyek a legtöbb szenvedést
jelentik a világon mindenütt. Javítja az életminőséget az
olyan gyógykezelésekhez köthető állapotokban, mint pl.
a kemoterápia, sugárkezelés, vagy a vesepótló kezelés. Apró méretének köszönhetően minden határon
áthatol, képes a diffúzióra az agyba, a szembe, áthatol
a méhlepényen és képes a sejtplazmába, a sejtmaghoz,
a mitokondriumokhoz is eljutni. Ezt a földön ritkán előforduló gázt többféle módon vihetjük be a szervezetbe.
Hidrogénnel dúsított levegő belégzésével, hidrogénes
ivóvízzel, újabban pedig olyan ásványi anyag tabletta,
kapszula segítségével, amely a tápcsatornában eredményez hidrogén képződést. A szakirodalomban dializáló oldat, intravénás infúzió, szemcsepp és helyileg
alkalmazható hidrogénben gazdag pakolás, krémek
használatával is találkozhatunk. Japán és Kína élen jár
a hidrogén medicinában, de alkalmazása terjed az USA
és Európa területén is.

VITALITÁS, EGÉSZSÉG
A MOLEKULÁRIS HIDROGÉN
ÉS A KOENZIM Q10 EREJÉVEL

Recovery Plus Q10 étrend-kiegészítő tabletta
ásványi anyagokkal, koenzim Q10-zel
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További információk a www.healthandyouth.hu weboldalon,
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Egészség

Gyógynövényekkel az egészségért
A németországi Salus-Haus vezető helyet tölt be a világ gyógytermék és étrend-kiegészítő piacán. A gyárat 1916-ban
dr. Otto Greither alapította azzal a céllal, hogy segítse az emberek gyógyulását természetes úton gyógyító módszerekkel, ezen kívül teákkal és különféle gyógynövény kivonatokkal hozzájáruljon az egészséges életmód kialakításához.

Dr. Greither ma is büszke lenne rá, hogy
alapelvei továbbra is érvényesek és az általa alapított gyár ma már több mint 1.500
féle terméket gyárt, melyekhez szükséges
gyógynövények egy részét saját maguk
termesztik, a többit pedig biztonságos
forrásból szerzik be. Termékei jelentős része rendelkezik „bio” minősítéssel, melyek
a világ több mint 60 országába jutnak el.
A Salus-Haus Magyarországon már 25
éve jelen van étrend-kiegészítőivel, melynek kínálata egyre bővül. Most vaspótló,
emésztő és vitaminkészítményeikből mutatunk be néhányat.
A KRÄUTERBLUT SZIRUP vas- és többféle B-vitamin tartalmú készítmény, mely
összetevői hozzájárulhatnak a normál vörösvérsejt- és hemoglobin képződéshez.
A válogatott növényi kivonatok és gyümölcslé koncentrátum a tápanyagokat
már oldott formában tartalmazzák, segíthetnek a fáradtság és kimerültség leküzdésében és részt vesznek a normál ener-

giatermelő anyagcsere folyamatokban.
Bár tartalmaz búzacsíra kivonatot, ennek
mennyisége kevesebb mint 5 mg/kg, így
gluténmentesnek mondható a magyar
törvények értelmében. Laktózmentes, és
állati eredetű összetevőt sem tartalmaz.
Ajánlott nőknek, beleértve a várandós
és szoptató anyákat is, gyermekeknek,
serdülőkorúaknak, idősebbeknek, betegségből lábadozóknak és aktív életmódot
folytatóknak.
A KINDERVITAL egy nagyon jóízű készítmény, mely kalciumot, A, B1, B2, B3,
B6, B12, C, D és E vitaminokat tartalmaz,
melyek jótékony hatással lehetnek a
csontok és fogak fejlődéséhez és növekedéséhez. Szintén folyékony, így gyermekek számára is könnyen bevehető.
A SALUDYNAM étrend-kiegészítő kalcium, D-vitamin és magnézium pótlására
szolgál, melyek hozzájárulhatnak a normál csontozat és fogazat fenntartásához.
Ajánlott nőknek, serdülőkorúaknak, idő-
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sebbeknek, sportolóknak, illetve mindazoknak, akiknél ezen összetevők hiánya
fennáll.
A GA-LEXÍR articsóka, enciángyökér,
kurkuma, cickafarkfű, gyömbér, kamillavirág, édeskömény, benedekfű és további keserűanyag-tartalmú gyógynövény
segítségével hozzájárulhat a bélrendszer
egészséges működéséhez, az emésztéshez. Alkalmazása: naponta egy alkalommal a főétkezés után. Alkohol- és tartósítószer mentes.
A termékek megvásárolhatók gyógyszertárakban és gyógynövény szaküzletekben, illetve megrendelhetők a következő honlapon, ahol webáruház is
működik.

További információ:
www.vashiany-verszegenyseg.hu
Sal-Bert Kft. Tel: 36/517-367
20/974-28-10
salbert@gyogy-salbert.hu

Életmód

Természetes tisztaság
Egy átlagos háztartásban minden
nap megy a mosógép. Ha figyelünk
arra, hogy olyan anyagokkal mossunk, melyek nem terhelik sem a
környezetünket, sem a szervezetünket, úgy nem csak magunkért
az egészségünkért, de a bolygónkért is sokat tehetünk. A Napvirág
Manufaktúra mosószere a növényi alapú mosószappan őrlemény,
fehérítő, áztatószere pedig a mosószóda. Mindkettő csomagolása
környezetbarát.

Környezettudatos életforma

Sokat mosunk, melyhez a legtöbbször
tenzidekkel, vegyi- és szintetikus illatanyagokkal dúsított mosószereket használunk.
Ez nem csak a környezetet, elsősorban az
élő vizeinket, tavakat, folyókat és a benne
élő állatokat, növényeket veszélyezteti,
de az emberi szervezetre is káros, hiszen
a ruhákban maradt szintetikus mosószer
és öblítő maradványok allergizálhatnak,
ekcémát, viszketést is okozhatnak. A mo-

sópor, az öblítő, mind műanyag csomagolásban kapható – tisztelet a kivételnek -,
melyek a természetben nem bomlanak le,
szennyezve ezzel bolygónkat. Pedig van
megoldás, mely nem csak olcsóbb, egyszerűbb, hatékonyabb, de mindenekelőtt
egészségesebb, és környezettudatosabb
is egyben.

Mosószóda, egy feketeöves
tisztítószer

A mosószóda olyan környezetbarát tisztító és mosószer, melyet állítólag már az
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ókori Egyiptomban is használtak. A mosószóda vegyszermentesen tisztít és fehérít,
a környezetet pedig nem terheli, nem
érzékenyít. A Napvirág Manufaktúra mosószódája illattalan, és az egyik legsokoldalúbb tisztítószer, melyet azonban leginkább a mosáskor használhatunk okosan.
A gépi mosás előtt érdemes a fehér ruhaneműket mosószódás meleg vízbe beáztatni, így fokozhatjuk a fehérítő hatást!

A mosószappannal tényleg
tiszták lesznek a ruhák?

Igen! A Napvirág Manufaktúra mosószere növényi alapú mosószappan
őrlemény, mely kényelmesen, jól adagolható a mosógépbe, használata egyszerű és hatékony. Maga a mosószappan
fő összetevője a kókuszolaj, mely többek
közt rendkívül erős zsíroldó és tisztító hatással rendelkezik, mely elengedhetetlen
jellemzője egy jó mosószappannak. A
mosószappanok általában több lúgot is
tartalmaznak, mint a tisztálkodásra használt szappanok, a lúg pedig fertőtlenítő,
tisztító jellemzőkkel bír. A mosószappan
őrleménye nem terheli a környezetet,
hiszen egyrészről csomagolása nem műanyag, hanem újrahasznosított papír,
másrészről a kimosott ruhákban sem
marad sem allergén anyag, sem le nem
bomló mosószermaradvány. Összetételénél fogva természetesen tisztítja és varázsolja tisztára a ruhákat, káros anyagok
(tenzidek, optikai fehérítők, illatanyagok)

Életmód
terhelő jelenléte nélkül. Egyedül gyapjú
vagy selyem mosásakor nem használható.
Általában öt kiló ruha esetében 4 dkg mosószappan őrleményt szoktunk számolni
egy mosásra, mely azt jelenti, hogy az egy
kilós kiszerelésű mosószappan őrlemény
nagyon hosszú ideig elegendő.

Hatékony megoldás a nátha
kezelésére

Ezért fontos a csomagolás

Ennek az italnak minden egyes összetevője gyulladásgátló, immunerősítő, vírus- és baktériumölő, keringésjavító és emésztésserkentő
hatással rendelkezik. Egyszerűen elkészíthető, kényelmesen beilleszthető a napi étrendünkbe. Egy makacs influenza vagy megfázás esetén
hatékonyan enyhíti a betegség tüneteit.

A mai legtöbb mosószer műanyag flakonban kapható, mely hosszan terheli
környezetünket, és nem vagy nagyon
nehezen bomlik csak le. Az, aki környezettudatosan él, szelektíven gyűjti a szemetet, és igyekszik minél kisebb ökológiai
lábnyomot hagyni maga után, annak fontos, hogy a megvásárolt termékeket mibe
csomagolják. Ha csak egy háztartásban
áttérnek a lebomló, környezettudatos
csomagolású áruk vásárlására, máris sokat tettek a környezetünkért. A Napvirág
Manufaktúrának fontos a fenntartható
fejlődés, bolygónk élete, a környezetvédelem, éppen ezért, ahogyan a többi natúrkozmetikai termékei, a szappanok, és
a krémek is, úgy a mosószereik is környezettudatos csomagolást kapnak, mely azt
jelenti, hogy újrahasznosított, a természetben lebomló papírzacskóban hozzák
forgalomba a mosószappan őrleményüket, és a mosószódát is.

- Kínai sárkánytonik

Mire használhatom még?

A mosószappan őrlemény szinte az
egész ház tisztán tartásában segítséget
jelent. Hiszen nem csupán a ruháinkat varázsolja tisztává, de a nagytakarítás folyamán is jó szolgálatot tehet, makacs szen�nyeződések ellen bevethető. Ami pedig a
mosószódát illeti, egy egész könyv nem
lenne elég leírni áldásos tulajdonságait. A
teljesség igénye nélkül hasznát vehetjük
a szőnyegek, kárpitok, bútorok tisztításánál, felfrissítésénél, készíthetünk belőle
súrolószert, tisztíthatjuk vele a sütőt, a
kerámialapot, felmoshatjuk vele a padlót, áztathatjuk benne a sportfelszerelést,
hogy a rossz szagokat távozásra bírjuk,
sőt, a mikrohullámú sütőt is újjá varázsolhatjuk vele.

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

Hozzávalók:
2 citrom leve
1,5 l almaecet
1/2 csésze reszelt torma
2 apróra vágott chili paprika
1/2 csésze aprított vöröshagyma
1/2 csésze apróra vágott vagy 1/4 csésze őrölt kurkuma
1/2 csésze apróra vágott gyömbér
1/4 csésze apróra vágott fokhagyma
méz - ízlés szerint

Elkészítése:
Egy dunsztosüveg aljára tegyük a darabolt gyömbért, fokhagymát, chilit, tormát,
hagymát, kurkumát, majd facsarjuk rájuk a citromok levét. Öntsük fel az egészet almaecettel úgy, hogy ellepje - semmi se lógjon ki. Ezután fedjük le az üveget sütőpapírral
vagy gézlappal, esetleg tiszta vászonkendővel, majd helyezzük az egészet hűvös, sötét
helyre, és hagyjuk állni egy héten át. Naponta keverjük át! Amikor elkészült, keverjük
fel újra egészet, majd szűrjük le, és ízesítsük egy kevés mézzel is. Ezt követően már a
hűtőben kell tárolni!
Bármilyen életkorban fogyasztható, nyugodtan ihatják várandósok és kisgyerekek is.
Hogyan fogyasszuk? Nátha megelőzésére 1-2 evőkanállal igyunk meg belőle naponta. Ha nagyobb gyulladás, fertőzés, megfázás van a szervezetünkben, akkor 3-4
óránkét ajánlott fogyasztani egy evőkanállal.
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Forgácsok

Egy igaz történet...
Életem delében járva, mint mindenre
kíváncsi mérnők, a Magyarországon
tartott második Agykontrol kurzust végeztem el. Nagy élvezettel tanultam a
mérnöki gondolkodás számára hihetetlennek tűnő dolgokat, és nagy intellektuális élményt okozott.
- Nahát, ez a világ mennyire más - gondoltam magamban -, mint ahogy az „oskolában” tanítják.
Amit tanultam, mindjárt kipróbáltam,
gyakoroltam, ellenőriztem. S mi több, ha
tudtam, ahogy tanultam és megtapasztaltam, úgy frissen tovább is adtam. Amikor a
tanfolyam végén, ki-ki szabadon beszámolt
élményeiről, egy ortopéd orvosnő, címzetes egyetemi tanár, felállt, és azt mondta:
Köszönöm! Most, és itt megértettem, hogy
ugyanazon betegség esetében, ugyanaz
a gyógyítási eljárás miért hatásos az egyik
beteg esetében és miért hatástalan a másiknál. A sors úgy hozta, hogy később egy
családi betegség okán szoros kapcsolatba
kerültünk, és a siker oldalán könyvelhettük
el a gyógyítást, és az alkalmazott módszereket, mely teljes felépüléshez vezetett. Eddig
a bevezető líra.
Nem sokkal ezt követően, mikor is felső
vezető lettem életem első munkahelyén,
vezető kollégáim „az új seprű, jól seper”
jelszó égisze alatt egy nagy, jogilag is el-

Forgácsok...
nemes fából...
mérgesedett kínai reklamáció megoldását
bízták rám. Ennek szakmai részébe nem
bonyolódnék bele, de lényege, hogy berendezéseink a nemzetközi műszaki előírásoknak megfeleltek, beleértve a sokcsatornás
telefonrendszerek villámvédelmét is, de
Kínában „nagyobbak a villámok”, s ezért egy
mennydörgésekben gyakori sziklás hegyen
a kábelek erősítői rendre meghibásodtak,
több százezer embert hagyva telefonszolgáltatás nélkül.
Soha nem voltam félős gyerek, de azért
ez az ügy ugyancsak nyomasztott. Nagy
illusztráció
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tét, ismeretlen kultúra, nagy nyomás, stb.
Gondoltam, új ismereteimet a szubjektív
kommunikációról megpróbálom alkalmazni. Ennek lényege, hogy ha két agy kb. egy
méter közelségbe kerül, közvetlen, nem
verbális kommunikációba kezd. Akkor történt, hogy Silva, az agykontrol kitalálója
budapesti látogatásra érkezett, és előadása
sok embert vonzott - engem is. Az előadása
után személyesen is beszélgettem vele, de
nem ez volt a legnagyobb élményem. Itt
találkoztam egy Venezuelában élő magyar
idegprofesszorral, akivel az agykontrol nyelvi sajátosságairól beszélgettünk. Természetesen részemről a szubjektív kommunikáció volt a téma. Az izgatott, hogy milyen
szinteken zajlik, és egyáltalán az idegtudománnyal foglalkozó orvos mit is tud erről.
Nagyon fontos és a későbbieket alapvetően
meghatározó ismeretekhez jutottam, aminek végül is a kínai projekt sikeres megnyerését vagy lezárását köszönhetem.
A dolog nagyon egyszerűnek tűnt: adott
a nyelvi szint, ahol beszélünk, ki-ki a maga
anyanyelvén. E szint felett van egy logikai
szint, majd eggyel feljebb egy szimbolikus
mező. Ebben a szimbolikus mezőben történik a szubjektív kommunikáció. Platón
leírásában szerepel, hogy hajdanán az állatokkal is tudtak beszélni. Megerősíthetem,
ez ma is működik. Kedvenc Anyósomat egy,
az utcájukban levő hatalmas méretű kutya
mindig megugatta, de úgy, hogy csendben
bevárta, és azt követően a kerítésen belül,
szinte rátört. Ezért félt, és mindig nagyon

Forgácsok
megijedt tőle. Megkért, „csináljuk” már meg
ezt a kutyát! Elmondtam a módszert, ő szigorúan betartva megcsinálta, és a második
hetet követően, ha a kutya meglátta már
farkát csóválva fogadta! Mind a kettőnk számára ez nagy siker volt. Nos, ezt követően és
így felvértezve vágtam neki a kínai útnak.
Egy mérnök kollegámmal utaztam, s mielőtt Pekingbe érkeztünk volna, felvetettem
neki az időeltérés kompenzálásnak lehetőségét, felvillantva, öt perc alatt meg tudom
tanítani a módszert. Áh..., nem hiszek én
az ilyen dolgokban, hárított el. Utána pedig csodálkozott, hogy rajtam az időeltérés
semmiféle nyomott nem hagyott, ő pedig
két napig szenvedett miatta.
Megérkezve Pekingbe, a kint élő rezidensünk várt, és kérdezte, mi a tervünk, mit szeretnénk elérni az öt nap alatt? Elmondtam:
először is a ránk bízott feladatot kell megoldanunk, majd ha marad időnk, szeretnék elmenni a Kínai Nagy Falhoz, szeretném megnézni a selyem piacot, meg egy normál kínai
piacot, és ha időnk még engedi, szeretném
meglátogatni a Tiltott várost is. Teljesen elájult. Te voltál már Kínában? Kérdezte nagy
tisztelettel. Nem, nem voltam! Hát ehhez a
programhoz talán fél év is kevés. Jó, ha egyáltalán fogadnak bennünket! Meséltem neki
az agykontrol különleges világáról, és arról,
hogy ezzel alapvetően ki lehet „tágítani a
teret és a lehetőségeket”. Csak megadással
hümmögött. Kértem, hogy amit kérek tőle,
azt pontosan úgy végezze el, ill. ha valami
miatt akadályba kerülne, szóljon, hogy pontosan tudjam követni az eseményeket.
Hétfőn reggel érkeztünk, és délután megvolt az első tárgyalásunk. Mi voltunk hárman, a kínaiak az asztal másik oldalán vagy
tizenöten. A tárgyalás angol nyelven folyt.
Közben elkezdtem „megpengetni” a velem
szemben ülő kínai főnököket. Nyilván az
asztal közepén ülőket, mert a szélén levőktől nem várhattam el, hogy nagy befolyásuk
lenne minisztériumi főnökeikre. Csendes
nyomozásom közben időnként én is bekapcsolódtam a tárgyalásba. Végre az egyik
partner visszajelzett. Igen, ez az, gondoltam
magamban, itt lehet kezdeni. Egy nagyon
egyszerű, könnyen érthető üzenetet küldtem át neki, a szimbolikus mezőben. Ugye
érted Kedves Olvasó? Nem verbálisan, nem
magyarul, nem angolul, nem kínaiul. Valahol a tarkó feletti bizsergéssel a következőt:
Azért jöttem, hogy ezt a problémát megoldjam. Ez siker lesz neked. Siker lesz a csapatodnak. Siker lesz nekem, és az én csapatomnak
is. Gyere, oldjuk meg! Pozitív visszaigazolást
kaptam rá!

Ezt követően, magamhoz vettem a szót,
és azt mondtam: Én egy másik kultúrában
nőttem fel Európában. De mindig csodálattal tekintettem a kínai kultúrára, és
sokszor, sokat tanultam tőle. Az egyik útmutatóm Lao Ce, a Mester! Benyúltam a
zsebembe, és elővettem Lao Ce: Tao Te
King kiskönyvét, a három kínai jellel.

Nagy felbolydulás keletkezett. De én
folytattam: szeretnék idézni a Mestertől, s mondtam angolul: a „Ha van igaz
tudásom:a nagy utat járom,s csak attól
félek, hogy letérek!” Azért jöttem, hogy
megoldjuk a közöttünk levő problémákat,
kérlek benneteket, segítsetek engem abban, hogy ne térjek le erről az útról. Nagy
igenlés volt erre a válasz mindenkitől. Majd
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elő adtam a méltányos és reális megoldást,
ami szerintem mindenki számára elfogadható volt, és ezerszer jobb, mint egy Svájci
bírósági tárgyalás.
Másnap, kedden megfogalmaztuk a
megoldás szakmai részét, és a jegyzőkönyvet, este fogadást adtak a számunkra. Szerdán aláírtuk a megállapodást, és ezzel a
jogi procedúra lezárult.
Elmentünk egy piacra és a selyem piacra is. Este mi adtunk fogadást a minisztériumi partnereink számára. Csütörtökön
elmentünk és megmásztuk a kínai Nagy
Falat. Pénteken megnéztük a Tiltott Várost. Szombaton pedig elrepültünk Szingapúrba, ahol bevárva a Sydneyből érkező repülőgépet, visszatértünk Európába.
Sydneben egy napot és egy éjszakát töltöttünk. Lenyűgöző hely, fantasztikus tisztaság az egész városban mindenütt.
Két élménnyel gazdagodtam: egyrészt
ha a taxi gyorsabban megy a megengedettnél, egy kellemes csilingelő hang indul
be, jelezve, hogy a sofőr nem vigyáz megfelelően az életedre. S ha szól az ember,
akkor zokszó nélkül visszavesz a sebességből! A másik pedig a hegedű vonójának kezelése volt. Addig, amíg nyugaton a vonó
fel-le jár a húrokon, és így elkerülhetetlenül
egy pillanatra meg is áll, addig itt nyolcas
alakot ír le. Azaz, folyamatosan jár a húrokon. S ez még az európai dallamoknak is
egy nagyok különös és kellemes hangzást
biztosít.
Hát... így történt.
Erdei István

Ajánló
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Zöld megoldások

Mérgező műanyagok
- miért iktasd ki a BPA-t?
Mi a BPA?

A BPA a Bisphenol A rövidítése, mely
egy ipari vegyi anyag, amelyet polikarbonát műanyagok előállításához, monomereként és epoxigyanták prekurzoraként
használnak fel. A konzervdobozok többségében megtalálható epoxigyanta-bélés
megvédi a konzerv tartalmát a szennyeződéstől és meghosszabbítja az adott termék eltarthatóságát.
A BPA-t kemény műanyag tárgyak, például vizes palackok és ételtároló dobozok
gyártásában is használják, mivel rendkívül olcsó, és strapabíróvá, szilánkmentessé és hőállóvá teszi a műanyagot. Számos
más termék gyártásánál is felhasználják,
beleértve az orvostechnikai eszközöket,
a játékokat, a biztonsági berendezéseket,
az autóalkatrészeket és az elektronikai alkatrészeket.

Miért káros a BPA?

A BPA egy endokrin diszruptor, vagyis hasonlóan viselkedik, mint az ösztrogénhormon. A BPA megköti az ösztrogénhormonokat, és hamis hormonreakciókat produkál, melyek befolyásolják testünk funkcióit, mint például:
növekedés, étvágy, magzati fejlődés és reprodukció. A BPA képes kölcsönhatásba lépni más hormonreceptorokkal, például a pajzsmirigyhormon-receptorokkal és a tesztoszteron-receptorokkal.

Miért nincs betiltva a BPA?

Egyes országok korlátozzák a BPA-t tartalmazó termékek forgalmazását,
de ez nagyrészt csak a csecsemőknek és a kisgyermekeknek szánt termékekre vonatkozik. A BPA-mentes műanyagokra való teljes átállás időigényes
folyamat, de a műanyag zacskók és szívószálak betiltása arra ösztönözheti
a márkákat és a vásárlókat, hogy válasszanak egészségesebb és környezetkímélőbb alternatívákat.

Milyen alternatívák vannak?

A Rawsy tartós alternatívákat kínál az egyszer használatos termékekre, ezzel megkönnyítve a műanyagok kiiktatását a mindennapokban. A
webáruház jelenleg tartós palackokat és shakereket, rozsdamentes acél
termoszokat, kókusztálakat és -kanalakat, pamutvászon szatyrokat és növényi italgépeket értékesít. A Rawsy amellett, hogy hosszú élettartamú,
BPA-mentes termékeket kínál, kizárólag környezetbarát minősítésű csomagolóanyagokat használ, amelyek mértékét igyekszik minimalizálni.

www.rawsy.hu Tel.: +36-30-7223991
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Egészség

Laktózérzékeny van a családodban?
Akkor ez a cikk Neked szól!
Mostanában egyre többször hallhatunk arról, hogy az
emberek többsége nem tudja lebontani a tejcukrot és a
tejfehérjét, ami sok problémát és kellemetlenséget okozhat
a mindennapjaikban. Sokan étrendjük, életmódjuk miatt
önként mondanak le a tejfogyasztásról, de talán már
többségben vannak azok, akik laktóz, és/vagy tejfehérje
intolerancia miatt kényszerülnek a különféle tejtermékek
nélkülözésére.
A tejmentes étrenden élőknek kitűnő
választást jelent a növényekből készült italok fogyasztása (például kókusztej, rizs ital,
mandula ital, zab ital). Ezek az italok kiváló
szolgálatot tesznek, ha valaki a kávéját, kakaóját szeretné „tejesen” inni, de akár pudingot, kását főzhetünk belőle, vagy turmixokhoz is adhatjuk.
A növényi ital számtalan előnye közé sorolható, hogy vegetáriánusok, tejfehérje-allergiások, laktóz érzékenyek is nyugodtan
fogyaszthatják. Emellett számtalan diéta, étrend ideális kísérője, hiszen a növényi italok
egyszerű, könnyen emészthető fehérjéket,
esszenciális aminosavakat, szénhidrátokat,
és telítetlen-, valamint többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmaznak.
Ma már a boltok polcain sokféle növényi
alternatíva közül választhatunk, de ezeknek
a termékeknek az ára rendszerint irreálisan
magas, és gyakran olyan hozzáadott anyagokat tartalmaznak, amelyeket nem szívesen viszünk be a szervezetünkbe.
Ha otthon szeretnénk ezeket az italokat elkészíteni, akkor két út van, amin
elindulhatunk:
A tejhelyettesítő italok elkészíthetők tűzhelyen főzéssel, darálással, szűréssel, vagy
választhatunk egy speciális készüléket,
amely mind a főzést, mind a darálást megoldja helyettünk, és a szűrés is egyszerű
művelet csupán. Sokan azt gondolják, hogy
a növényi tejhelyettesítőket tűzhelyen készíteni a legolcsóbb és legegyszerűbb, de ez
sajnos egyáltalán nem igaz. Ha a tűzhelyes
módszert választod, akkor tudnod kell, hogy
nagyon sok alapanyagra lesz szükséged,
illetve rengeteg idő- és energiaráfordítást

jelent, hiszen állandóan mellette kell állni,
kevergetni, amely igazán fárasztó művelet.
Eredmény: letapadt rizsszemek jelennek
meg a lábas alján, amelynek hosszas edénysúrolás az ára, így úszik a konyha a sok koszos edénytől.
Sokkal könnyebb a helyzet, ha rendelkezel egy növényi italkészítő készülékkel,
amivel minimális alapanyag mennyiségből,
kevés idő- és energiabefektetéssel, szinte
egy gombnyomással, fél óra alatt bármilyen ital elkészíthető. Az italok beltartalmát
is magad szabályozhatod az ízlésednek és
egészségi állapotodnak megfelelő összetétellel. A legtöbb alapanyag eleve megtalálható háztartásodban, és mindenből annyit
használsz, amennyi Neked jól esik.
Lássuk, milyen alapanyagból készíthetsz tejhelyettesítőt:
• Olajos magvakból (mandula, mogyoró,
gesztenye, pisztácia, stb.)
• Gabonákból és álgabonákból (rizs, zab,
köles, árpa, stb.)
• Hüvelyesekből (szója, földimogyoró)
Néhány rutinos mozdulat és harminc
perc alatt elkészül az egészséges, friss ital…
és még a konyhád is tiszta marad!
Mától elfelejtheted a tejallergia kellemet-
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len tüneteit, mi több, remekül feldobhatod
étrendedet ezekkel az egészséges italokkal
és a velük készült ételekkel. Ráadásként
még a pénztárcádat is megkíméled, mert
az italokat, leveseket hihetetlenül olcsón és
egyszerűen elő tudod állítani otthon.
A Vegitalnál mi is a tejérzékenységünk
miatt kezdtünk el kutatni olyan eszköz után,
amivel egyszerűen és olcsón lehet előállítani tejhelyettesítőt. Először csak magunknak
szereztünk be egyet… de úgy gondoltunk,
ha valami ennyivel könnyebbé teszi az életünket, akkor miért ne segítenénk másoknak is?
Azóta rengeteg kipróbált recepttel, tippel, ötlettel várunk minden érdeklődőt a
Facebookon elérhető, „Vegital, ahogy mi
szeretjük” zárt csoportban. Ez a népszerű
csoport a növényi italkészítés jó hangulatú,
baráti hangvételű, aktív klubja, amely nagy
segítség a kezdeteknél és komoly támogatást nyújt a folytatásban.
Weboldal: www.vegital.hu
Facebook: www.fb.com/vegital.
tejmentesital
Telefonszám: + 36 70 777 9220

Egészség

Immunrendszerünk erősítése
az influenzás időszakban
Minden élő szervezet rendelkezik anyagcsere-folyamatokkal, és az élet
fenntartásához nélkülözhetetlen védekezőképességgel, immunrendszerrel,
amely lehetővé teszi, hogy a legszélsőségesebb körülmények között is lehetőség legyen a túlélésre és az adott faj fennmaradására. Így van ez az emberi faj esetében is.
Immunrendszerünk segít abban, hogy
a szervezetünkben keletkező, illetve oda
bejutó káros anyagok semlegesítésre kerüljenek, biztosítva az élet feltételeinek
szinten tartását. Immunrendszerünket
számos külső és belső tényező befolyásolja, úgymint az időjárás és a klíma változásai, a különféle sugárzások, a környezetünkben lévő méreganyagok, vegyszerek,
fertőző mikroorganizmusok, valamint
a testalkatnak nem megfelelő életvitel,
napirend, táplálkozási szokások, függőségek, érzelmi és lelki problémák, túlterheltség, stressz. Ezekre a problémákra évezredekkel ezelőtt választ adtak India ősi
bölcsei és összefoglalták e betegségek,
problémák gyógyítási, kezelési módjait az
időszámításunk előtti III. és I. évezredek
között.
Ezen kötetek beszélnek az ún. Rasayana,
fiatalító szerekről, melyek közül számos,
ősi időkben is alkalmazott receptúra alapján készülő készítmény napjainkban is
elérhetők hazánkban is a Garuda Trade
Kft. forgalmazásában.

5000 méter magas szikláinak különleges
gyógyanyaga, amely növényi eredetű
szerves és szervetlen összetevőknek
komplex keveréke, ami
erősítheti az immunrendszert, és erős antioxidáns hatású.
A Chyawanprash
(mely
hazánkban
Vita Jam néven van
forgalomban)
egy
C-vitaminban és több,
mint 40 féle gyógynövényben gazdag Amla
(indiai egres) lekvár,
mely az egyik leghatékonyabb immunerősítő készítmény lehet
gyermekek és idősek részére is.
Az Ashwagandha, közismert nevén,
az indiai ginzeng (Withania somnifera)
évezredek óta ismert készítmény a fizikai
és szellemi teljesítőképesség növelésére,

egymással is kiválóan kombinálhatók a
hatás fokozása érdekében. Az immungyengeség sokszor környezeti ártalmak,
mint tudatosan, és tudattalanul bevitt
méreganyagok okozta leterheltség egyenes következménye és testünknek szüksége van védelemre ezeknek a megelőzésére, kezelésére.
Kapcsolódó irodalom: Indian Materia Medica (Bombay,
1908)- Indiai Gyógyszerkönyv-valamint az Alapítvány könyvtárában található ayurveda orvosi szakkönyvek

A Shilajit egy több millió éves, tőzegszerű kőzet, mely általános immunerősítő, roboráló, időskori vitalitást fokozó
készítmény. A Shilajit a Himalája 2500-

a szervezet ellenálló képességének fokozására, a stressz, depresszív hangulati
zavarok, szorongás, valamint krónikus fáradtság csökkentésére.
Immunrendszerünket hatékonyan erősíthetjük az előbbi három kiváló, természetes immunerősítő anyaggal, melyek
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www.garuda.hu
www.ayurveda.hu
Garuda Trade Kft., 1136 Budapest,
Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu
Facebook: Garuda Ayurveda

Fűben-fában

Nagyon durva tünetekkel támad az idén az influenza!
Miközben ennek a cikknek nekilátok, magam is 4 napja szenvedek
influenzás tünetekkel! Csütörtökön
délelőtt kezdődött levertséggel, gyomorfájással, hányingerrel, majd rövidesen magasra szökött a lázam,
gyengének, elesettnek éreztem magamat, a végtagjaim fájtak, hasogatott a fejem. Mégis azt kell mondanom, hogy 30 óra alatt elfogadható,
80-90%-os gyógyultsági állapotot
értem el a saját módszereimmel. Ezt
szeretném megosztani Önökkel.

Miért ad okot aggodalomra az
idén az influenza?

Az egyik ok az influenza déli féltekén
megfigyelt intenzitása. Az európai országok
az influenzát okozó vírustörzsek terjedésére a déli féltekén fél évvel korábban már
lezajlott járvány alapján következtethetnek.
Nagyjából ugyanarra a járványra kell ugyanis felkészülniük az északi féltekén élőknek
is valamikor január és március között. Az
előző időszakban Ausztráliában igencsak
heves, a korábbiakhoz képest nagyobb
betegszámmal járó influenzajárványról
adtak hírt, ami arra enged következtetni,
hogy a vírusok nálunk is nagyobb károkat
fognak okozni.

Hogyan védekezhetünk
a vírusok ellen?

A védőoltás elérhető, fontos azonban
tudni, hogy a vakcina csak két héttel a beadását követően fejti ki hatását, addig a
beoltott emberre is ugyanolyan veszélyes a
vírus, mint bárki másra. Az oltás nem nyújt
100% védelmet, a vírus ugyanis mutálódik,
átalakul. Sokan vagyunk, akik egyébként
sem bízunk meg túlságosan ezen oltásokban és ezért inkább hanyagoljuk a beadást.
A gyermekes családoknak különösen
fontos betartani néhány higiéniai alapszabályt a következő hetekben. A gyakori
és alapos kézmosás segít megszabadulni a
kezünkre került kórokozóktól, de kerüljük
a zsúfolt helyeket is, főleg ha kisgyerekkel
vagyunk. Érdemes megnövelni a vitamin
bevitelt és fogyasszunk a megszokottnál is
több folyadékot. A D- és C- vitamin jótékony

megelőző hatását sokan megerősítették
már. Javaslom ezen szerek fogyasztását!

Eucaliptus radiata-t vagy smithee-it dörzsölünk. Ez leviszi a lázat.

Propolis

Illóolaj diffúzor,
párásítás, párologtatás

A méhpempőből készült alkoholos cseppek vagy rágótabletták a vírus megelőzésében, de a minél gyorsabb lefolyásban is
fontos szerepet játszanak. A keserű tinktúrát mézzel érdemes fogyaszthatóvá tenni.
Ha mellé még egy csepp levendulát is teszünk, a hatást tovább fokozhatjuk, a levendulában nagy mennyiségben megtalálható
Linalol kedvező hatásai miatt!

Lázcsillapítás
(csak óvatosan és nem feltétlenül)

A legújabb orvosi, tudományos állásfoglalás már csak az igen magas, 39 fok feletti
lázra javasol csillapítást (számos, patikában
beszerezhető gyógyszer jöhet szóba ilyenkor). De a láz a szervezet természetes védekező mechanizmusa, ezért jobb, ha engedjük, hogy dolgozzon, ilyenkor ui. a vírusok
szaporodása lelassul, a szervezet védekező,
küzdő üzemmódba kapcsol és elkezdi vis�szaverni a vírusok támadását. Mivel az ellenanyag termelésének beindulásához 3-7
napra van szükségünk, az első napokban a
szervezet csak az egyéb védekező rendszereire támaszkodhat és az egyik fő ilyen, épp
a láz.
Kisgyereknél, ha úgy gondoljuk ,túl heves a lázmenet, vagy nagyon magas a kicsi pulzusa, szenved, mi meg aggódunk,
akkor legjobb, ha a kicsi talpába pár csepp
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Az egyik legfontosabb eleme a vírusok
elleni védekezésnek! A párásítóba cseppentett illóolajokkal ugyanis egyszerre több
fontos hatást is elérhetünk.
A levegő és így a környezetünk, lakásunk
vírusmentesítése, a baktériumok számának
drasztikus, 90%-kal történő csökkentése a
levegőben.
A felesleges aggodalom és feszültség
csökkentése a levendula nyugtató hatása
következtében.
Influenza esetén alkalmazzon a párásítóba: fahéj- babér- levendula (4-4-15
csepp/3 dl víz))/ vagy tömjén- mirha- levendula (5-5-15 csepp / 3 dl víz)) illóolaj szinergiákat (1 napra vetítve egy átlagos méretű
helyiségben ilyenkor nagyobb cseppszámot
alkalmazunk.) Ez a két keverék komoly védelmet jelent és egyben a gyógyítás része
is, mivel belélegezve a szervezeten belül is
kifejti vírusellenes hatását.

www.aromadoki.hu
www.hidegparasito.hu

Életmód

Szépség és kávé kéz a kézben
Bőrünk 75%-a kollagénből épül fel,
testünk fehérjeállományának közel
30%-a kollagénből áll, amit a szépség fehérjéjének is neveznek.
A fehérjék alapvető építőkövei az
aminosavak. A szervezet aminosavakat használ többek között az
izom-, a porc- és a csontépítéshez,
illetve ez gondoskodik hajunk, kötőszöveteink és bőrünk egészségéről is. Számos aminosav létezik, de a
kollagén a legjelentősebb, mivel kiemelt szerepet játszik a kötőszövetekben és a bőrben.
Ahogy öregszünk, a szervezet egyre kevésbé képes előállítani a megfelelő men�nyiségű kollagént, így már 25 év felett
célszerűnek tűnik táplálék-kiegészítővel
pótolni. Nem véletlen, hogy egyre több
gyártó rukkol a piacra por és tabletta formájában is elérhető kollagén tartalmú
termékkel.

Tudtad, hogy több
mint egy tucat fajtája létezik
a kollagénnek?

Más típusa gondoskodik a bőr és a
csontok, mint a porcok egészségéről. Emiatt nehéz megfelelő terméket választani.
A legtöbbször, ha kollagén port veszünk,
akkor általában az I-es típusú kollagénhez
jutunk, amelyet állati bőrből és csontokból, illetve halpikkelyekből vonnak ki.
Hidrolizált, azaz az aminosav láncokat
kisebb egységekre bontják, hogy forró és
hideg folyadékokban is fel lehessen oldani. Könnyű felhasználhatósága miatt is az
egyik leggyakrabban használt kollagén
lett, hiszen a kávétól a smoothie-ig szinte
bármihez adhatjuk.

Csökkentheti a ráncokat

Bőrünk felhám rétegének épségét számos veszély fenyegeti. A bőr általános állapota egyrészről adottság, de az idő előre
haladtával veszít a hidratáltságából. Ezt a
folyamatot olyan külső hatások is felgyorsítják, mint a káros napsugarak, hormoná-

lis változások vagy az egészségtelen táplálkozás.
Tudományos kísérletek bizonyítják,
hogy a MAKKA® Beauty Coffee olyan
okos kávé, amelynek alkotóelemei, a természetes bioaktív kollagén peptidek®. A
bioaktív kollagén peptidek® lelassítják a
bőrben található kollagén rostok pusztulását, ami a ráncok kialakulásáért felelős.
Növelik a bőr nedvességtartalmát, hidratálnak, és lelassítják ráncok kialakulását.
Az első tanulmány(1), melyet 69 harmincöt és ötvenöt év közötti hölgy körében
végeztek, már négy hét után jelentős javulást mutatott a bőr feszességét vizsgálva.
Nyolc hét elteltével ez a trend továbbra is
tartotta magát, több mint 15%-kal jobb
eredményeket produkált a hatóanyagot
szedő csoport, mint a placebót kapók köre.
A második számú tanulmány több mint
száz 55 év körüli nő esetében vizsgálta a
napi 2,5 g kollagén peptid bevitele utáni
bőrszerkezetet. Négy hét után azt találták,
hogy a kezelés hatására lényegesen javult
az arcbőr kollagén-koncentrációja és láthatóan halványodtak a szemkörnyéki ráncok.

MAKKA® Beauty Coffee, kollagén
peptidet tartalmazó instant kávé

Tegyen egy csészével a szépségért! A
MAKKA® Beauty Coffee kollagén peptidet
tartalmazó, 100% arabica instant kávé.
Fogyasztásával kisimulhatnak a ráncok,

23

feszessé válhat a bőr, körme és haja megerősödhet. A gyors felszívódás miatt sejtjei könnyen megőrizhetik nedvességtartalmukat. Kiegészítheti, illetve fokozhatja
a krém kozmetikumok hatását.
***
A MAKKA ® kávék mind hazai munkaerő
hozzáadásával készült, hazai gyártású és
csomagolású funkcionális kávék. Keresse
őket a www.vitalvar.hu webáruházban!
A MAKKA ® kávé koffein tartalmú készítmény: fogyasztása gyerekeknek, terhes
és szoptató anyáknak, koffeinre érzékeny
személyeknek, szívbetegeknek, magas vérnyomásban szenvedőknek nem ajánlott! A
nyugodt alvás érdekében javasolt a reggeli
vagy a déli étkezéshez fogyasztani.
(1)http://www.kollagenkave.hu/index.php/
informaciok/168-uj-kutatasi-eredmenyek-igazoljak-akollagen-peptid-borregeneralo-hatasat

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

Ajánló
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Életmód
A tibeti gyógyászat egy speciális,
összetett rendszer, melyről általánosságban és alapként elmondható, hogy holisztikus megközelítést
alkalmaz, mivel az egyén egészére
koncentrál, ezért a beteg szervet
vagy testrészt nem elkülönülve
kezeli. A betegséget egy folyamat
adott szakaszaként szemléli, így
nem a megjelenő tünetet próbálja
megszüntetni, hanem az egészséges
állapotot fenntartani, annak kibillentsége esetén visszaállítani.

A tibeti gyógyászat a világ legősibb hagyományos
gyógyászati rendszereinek egyike
A rendszer elmélete szerint sajátos
energetikai összetevők biológiai megnyilvánulásai uralják a test-tudati működést,
kialakítva így a személy sajátos, egyéni
jellemzőit, temperamentumát és minőségeit.
Egyensúlyuk felbomlásáig a test fejlődését és normál működését támogatják.
Amint a közöttük lévő finom egyensúly
elveszik, létrejön egy kibillent állapot, ami
hosszabb fennállása esetén betegségként
nyilvánul meg.
Mivel ezek az energetikai összetevők
alapvetően a szülőktől erednek, így az
ő temperamentumuk és személyiségük
jelentős befolyással van a gyermek tulajdonságaira. Ezek irányítják a testi-tudati
egység minden biológiai, pszichológiai,
pszicho-patológiai és érzelmi funkcióját.
Felelősek a szövetek kialakulásáért, fenntartásáért, azok öregedéséért, a salakanyagok eltávolításáért, az energia áramlásáért.

Milyen összetevőket használ
a tibeti gyógyászat?

A tibeti gyógyszerkészítmények tiszta,
természetes anyagokból kerülnek összeállításra. Terápiás hatásuk miatt leginkább
növények, gyógynövények, gyümölcsök
és vadvirágok kerülnek alkalmazásra, de
a gyógyászati anyagok között szerepel
számos ásvány és állati termék is. Mindent összevetve azt lehet mondani, hogy
a tibeti gyógyszerkincs mintegy 80-85%-a
növényi eredetű.

Miért különlegesek a Dakini
Herbs és Myrobalan termékek?

A Dakini Herbs és Myrobalan termékek a
tibeti gyógyászat gyógyszerkészítési elvei
alapján megalkotott készítmények. A termékek alapját speciális módon összeállított
gyógynövénykomplexum képezi, mely a
hagyományos tibeti egészségkultúra elvei
alapján került összeállításra. A termékcsaládok kifejlesztésével az volt a cél, hogy a tibeti
gyógyászat évezredes tapasztalati tudását
modern tudományos eredményekkel ötvözve különleges, prémium termékeket hozzanak létre a legmagasabb szintű testi-lelki
egészség fenntartásáért.

A termékfejlesztő

A termékek összeállítója – Erdélyi Zoltán
– tibeti gyógyászattal foglalkozó terapeuta. Évek óta tanulmányozza az évezredes,
rendkívüli mély tudást felhalmozó tibeti
gyógyászat gyógyszerkészítési elveit, mely
rendszer a gyógynövényeknek nem csak
hatóanyagát, hanem ízét és energetikáját
is figyelembe véve egészen egyedi módon
állítja össze a legerősebb szinergizmussal a
gyógyító készítményeit.
A termékfejlesztő által összeállított első készítmények a tibeti buddhista hagyományban használt úgynevezett csülen-pirulák
voltak, melyek olyan különleges erővel bíró
szerek, amit a tibeti tantrikus hagyomány
leginkább a gyógyító-, fiatalító- és az úgynevezett hosszú élet gyakorlatokhoz használ.
Majd nagyon sok további tanulás és kuta-
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tás után kezdett bele a tibeti gyógyszerkészítési elvek alapján új készítmények fejlesztésébe, aminek eredményeként kialakult az azóta
használt fúziós elv - ami szerint a tibeti gyógyászatban évszázadok óta használt és/vagy a
nyugati tudományos vizsgálatok által is igazolt különösen erős, speciális gyógynövényeket a mi földrajzi környezetünkben is elérhető
gyógynövényekkel ötvözi - melynek alapján
2010-ben elkészültek az első készítmények.

Terápiák

Évek óta fordulnak Erdélyi Zoltánhoz betegek, akiknek leginkább a tibeti gyógyászat
terápiás módszereit alkalmazva segít egészségük megtartásában, vagy a már kialakult
betegség esetén egy kiegyensúlyozott állapot helyreállításában. A hozzá fordulók majd
mindegyike az általa összeállított készítményeket szedi.
A termékek fejlesztése mellett harcművészetet oktat, rendszeresen tart előadásokat,
képzéseket a tibeti gyógyászattal, annak terápiás módszereivel és tibeti mozgógyakorlatokkal kapcsolatban.
Jelenleg párhuzamosan több könyvön dolgozik, többek között egy nagy átfogó íráson a
tibeti gyógyászatról.

Kapcsolat: 06-20/5011-289
www.dakiniherbs.com
www.myrobalanmed.com

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (85. 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 ha véget ér az út - I.rész
Szépkorúak és a társadalom
„Ha van igaz tudásom: a nagy utat járom,
csak attól félek, hogy letérek.”
Lao Ce: Tao Te King
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Mert „az Élet él és élni akar”!

„Élj úgy, mintha ez lenne az utolsó napod, tanulj úgy, mintha örökké élnél!”
Kedves Olvasó!
Kiváltságosnak érezhetjük magunkat,
hogy betekinthetünk a teremtett világ csodáiba. Mivel mi is részei vagyunk a mulandó
világunk körforgásának, véges időtartammal rendelkezünk. S az, hogy ezt a rendelkezésünkre álló időt mire és mennyire
használjuk ki, rajtunk is múlik. Mivel a ránk
kiszabott idő hosszát nem ismerjük, érdemes megfogadni az ősi tanácsot:
„Élj úgy, mintha ez lenne az utolsó napod,
tanulj úgy, mintha örökké élnél!”
Soha nem késő ezt elkezdeni! Különben
úgy járhatunk, ahogy József Attila a Talán
eltünök hirtelen c. versében megfogalmazta:

S miután már nem tudsz megfelelő profitot
hajtani, elegendő indokot találnak majd
arra, hogy elejtsenek! Mivel lehet védekezni? A kifogástalan egészséggel és a töretlen
hittel! Azzal, hogy hiszek magamban, és
abban, hogy amit teszek, az jó! Azzal, hogy
mintegy kívülálló tudsz magadra tekinteni,
s a „Sikert és kudarcot bátran állod, és úgy nézed őket, mint két rongyos csalót!”
Korábban, mintegy ennek a témának a
bevezetőjeként, több cikkben foglalkoztunk
az egészség megtartásával vagy visszaszerzésével kapcsolatban az aktív idős kor, a

cselekvő szeretet és közösség szerepével.
Mindegyik cikkünkben az aktivitás fontosságát hangsúlyoztuk: „Csak annak jussa élet
és szabadság, ki napról napra küzdi ki!”- fogalmazta meg Goethe.
S emlékezzünk arra, is, hogy a város egy
olyan közösség, ahol az emberek együtt
magányosak! Az aktivitás azért fontos,
mert növeli a valószínűségét annak, hogy
„szépkorúak” legyünk, és egészségünk ne
legyen nagyon rozoga. De akárhonnan közelítünk is, a végtelen körforgás ténye és az
elmúlás elkerülhetetlen. Azonban a hozzá
vezető út nem mindegy, hogy milyen. Talán
legfontosabb az, hogy az emberi méltóság
ne sérüljön, ne vesszen el. Ezt az utat a kelet
és nyugat másképpen dolgozza fel, mások
a hagyományai és az ennek megvalósításához szükséges társadalmi berendezkedés
és szokások is. Egyszóval a kelet alapvetően
másképpen tekint az szépkorúakra, mint
ahogy általában a natív népek is. Szélsőséges esetek mindenütt vannak, de azokkal,
mint általában, itt sem foglalkozunk.
Az örök körforgással kapcsolatban álljon
itt két elgondolkodtató idézet:
„A körforgásban nincsenek győztesek és
vesztesek: csak állomások, amelyek egymást követik. Az ember szíve akkor lesz szabad, amikor ezt megérti.”
Paulo Coelho
„Az ember évezredek óta ugyanolyan,
csak hiszi, hogy változik. A történelem egy
nagy körforgás.”
Benedek Szabolcs

„Talán eltünök hirtelen,
akár az erdőben a vadnyom.
Elpazaroltam mindenem,
amiről számot kéne adnom.
...
Ifjuságom, e zöld vadont
szabadnak hittem és öröknek
és most könnyezve hallgatom,
a száraz ágak hogy zörögnek.”
Életünket számtalan törvény irányítja,
akár tudomást veszünk róla akár nem. Ilyenek az ok-okozat, a sors és a végzet törvényei. Mindezek ellenére a legtöbben úgy
érzik, és a modern fogyasztói társadalom
médiája ezer szálon erősít meg abban a
hamis hitben, hogy miénk a világ, és bármit
elérhetsz, csak vegyél fel hitelt és vásárolj,
vásárolj, bármit tegyél, csak ne gondolkodj!

Az örök körforgás végtelenje
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S ha most dobok egy hatost, akkor ez az ismeretlen hosszúságú fantasztikus út, amit emberi életnek nevezünk, gyermekszemmel így néz ki, és így látják a költők.
Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.
Két karoddal átölelsz te,
ha félek.
Két karommal átölellek
s nem félek.
Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
átesem.
Radnóti Miklós

A csecsemő
is szenvedi, ha szül a nő.
Páros kínt enyhíthet alázat.
József Attila

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.
Ady Endre

Ha körbenézünk a természetben, mindenütt megtaláljuk a keletkezés és elmúlás, a születés és meghalás tényét. A
természetet azonban nem éri kár, mert
a testek lebomlása új élet lehetőségét
teremti meg. Az élő anyag áramlásának,
körforgásának a halál és a regeneráció
szerves része. A szervezetek előbb vagy

utóbb, de mindig elpusztulnak, majd a
tápanyagok gazdag tárházát adják: zsírokat, fehérjéket, szénhidrátokat és az élethez szükséges számtalan más anyagot,
ásványi anyagokat, nyomelemeket tartalmaznak. A bomlási folyamatokról pedig
a baktériumok, gombák és más egyszerű
szervezetek gondoskodnak. Amennyi-

ben valami miatt az élőlények egyidejű
és nagy tömegű pusztulása következik
be, az így keletkezett bomlástermékeken
az élet sokszínűsége jelenik meg. Egyszerűen szólva megváltozik a környezet! Ez
az élet és halál körforgása, amit mi emberek egyre pontosabban szeretnénk megérteni.
Az ember öregedése ennek a természetes folyamatnak a része. Megítélés
kérdése, hogy az elmúlást az élet részének, vagy azon kívül álló idegen rossznak
tekintjük. Mivel az öregedés nemcsak egy
biológiai folyamat, hanem a kultúra része
is, ezért az utóbbiak megítélése kultúrafüggő. De ez a tényt, hogy szembe kell
nézni a halállal, az egyén szempontjából
nem változtatja meg. Egyedül születünk
és egyedül kell meghalnunk! S ha fogytán
van az időnk, akkor egyre gyakrabban jut
eszünkbe az alapvető kérdés: mi végre
vagyunk a világon, és mi történik a halál
bekövetkezte után. Szókratész védőbeszédének utolsó szavai így hangzanak:
„Én halni indulok, ti élni; de kettőnk közül melyik megy jobb sors elé, az mindenki
előtt rejtve van, kivéve az istent.”

Az élő anyag áramlásának, körforgásának a halál és a regeneráció
szerves része.
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Igen, itt van elrejtve a nagy talány! S,
ezért nem mindegy, hogy az idő fogytával, szerető családi védő közösségi
környezetben, vagy rideg, eldugott el-

Mert „az Élet él és élni akar”!

Az ember öregedése természetes folyamatn. Megítélés kérdése, hogy az elmúlást az élet részének, vagy azon kívül álló idegen
rossznak tekintjük.
fekvőben készül az ember ez utolsó átmenetére.
Vizsgáljuk meg a problémakört az egyszerűbb és könnyebbnek tűnő végéről.
Vessünk egy pillantást azokra a kultúrákra, ahol a szépkorúakat a közösség nemhogy nem zárja ki, de hallgat tanácsaikra,
és nagy tisztelettel fordul feléjük. Ebben
meghatározó szerepe van a konfucianizmusnak. Konfuciusz filozófiája számos
alapfogalomra épül, mint: a helyes út, az
erények, a tradíciók, az igazság, a kötelességtudat, az empátia gyakorlása, a szavahihetőség, a bátorság, a gyermeki szeretet, az éberség, a harmónia, a boldogság,
a tanulás, a műveltség, a tettrekészség, az
akaraterő, az elégedettség, a megfelelőember, a kiváló-erényű ember, a tökéletes-bölcs, stb.
Ezekre támaszkodva fejtette ki alapvető
útmutatásait, mint pl.:
„A szülők tisztelete és a testvériesség az
emberség alapja.”
„A gyermeki szeretet és a testvéri szeretet
pedig mi lenne más, mint az alap, melyből
az éberség szárba szökhetik?”
„A fiatal ember szeresse a sokaságot, de
bizalmas viszonyban legyen az emberségesekkel”.
Konfuciusz Mester tanítási módszere és
egyben sikerének kulcsa abban áll, hogy
az ősi tudás adta alapra építve fogalmazta
meg a ma üzenetét, megteremtve ezzel

az előre mutató változást, miközben megőrizte az állandóság biztonságát. (2500
évvel ezelőtt!). A kínai kultúra sajátossága
az, hogy az egyén a közösségen keresztül
kötődött a földhöz, ebből következett,
hogy nem alakult ki rabszolgatartó társadalom és gyarmatbirodalom sem. Ezért
különösen szeretik és tisztelik a magyarokat.
A nyugati világ virtuális térben élő,

bevásárlóközpontokban felnövő, és
okostelefonon csetelő ifjúsága a legtöbb
szót ma már fel sem ismeri, nemhogy életében jelentőséget tulajdonítana neki. Ld.
a társadalmat torzító hatásokat és a következményeket: pl. a közúti tragédiákat,
melyben a sofőr saját vezetését élőben
közvetítve, a rábízott emberek életével
együtt rohan végzetébe, az oktalan halálba, családokat, gyermekek sokaságát
hagyván árván!
Konfuciusz mester ugyan kínai volt, de
hatása messze túlmutat országa hatalmas
területén, megérintve Indiát, Koreát és a
környék országait. Ez az az eszmerendszer, mely hatásával a szépkorúakat a
családon és közösségen belül tartja, ahol
nem tehernek tekintik az időseket, hanem
a bölcsesség és így a jó tanácsok (beleértve nemegyszer a pénzügyi tanácsokat is!)
igaz forrásának.
Az igazat megvallva, azonban szembe
kell néznünk a nyugati kultúra terjedésének torzító hatásával ezen a területen is.
A túlnépesedés problémája Kínában (az
egy gyermekre való korlátozás) számtalan
nyomát hagyja annak, hogy a szépkorúak
megítélése, ha nem is markánsan, de itt is
változik.
A nyugati világ öregséggel és halállal
kapcsolatos megbélyegző hatása azonban nem minden országban, és nem minden közösségben jut érvényre. Ilyen kivétel pl. a görögök, de ugyanide tartozik az
amerikai bennszülött lakosság is, ahol az
öregek tiszteletének és gondozásának ha-

A nagy család....
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Majd észlelve a valóságot, eszmélünk,
és ismét József Attila verse jut eszünkbe:
„Már bimbós gyermek testemet
szem-maró füstben szárítottam.
Bánat szedi szét szememet,
ha megtudom, mire jutottam.
Dacból sem fogtam föl soha
értelmét az anyai szónak.
Majd árva lettem, mostoha
s kiröhögtem az oktatómat.”

A körforgásban nincsenek győztesek és vesztesek: csak állomások,
amelyek egymást követik.
gyományait ma is őrzik. Ugyanezt mondhatjuk el az afroamerikai kultúrákra is,
ahol az élet természetes részeként tekintenek a halálra. Ezért temetéseik életigenlőek, melyben a vidámság és a bánat
egyenlő mértékben keveredik. Hasonló a
helyzet a perzsa és a Fülöp szigeti kultúrákban is: tisztelik és szeretik az öregeket!
Nos, ugorjunk vissza a nyugati társadalmakhoz.
„Be kell vallanunk, hogy a modern társadalom nem tud mit kezdeni a halálélménnyel, a halálra való készülődéssel.
Eltávolítja, elkendőzi a problémát, és még
a haldoklónak is hazudik. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy az a feszültség, amire
nincs megoldás, elfojtásba kerül, s ezzel a
mechanizmussal védekezik mind a beteg,
mind a családtag, mind pedig az orvos.”
(Polcz Alaine, 1998)
Menjünk vissza az alapokhoz: az elmúlás természeti törvény! A közösségnek/
társdalomnak tehát, ha fenn akar maradni, olyan hatékony tudást kell átadni
tagjainak, hogy ha egy tagját elveszíti,
akkor azontúl, hogy a mulandóság reflektorfénybe kerül, ennek tudatában
képes legyen élete alakítására és utódairól való gondoskodásra. Mivel a megoldhatatlan elmúlás gondolata hatalmas
szellemi energiákat szabadít fel, melyekkel megkísérli az ember a küzdelmet a
megváltoztathatatlan ellen. Ez a földi

lét gondolkodó emberének a halálon
túli világ vágyát teremti meg. Ez a világ
azután megjelenik a művészetekben is,
és a megoldhatatlan paradoxon végigkísér életünkön és éltet bennünket ez a
feszültség. Azután terhessé válik a halál
gondolata és sutba vágjuk az egészet,
igyekszünk kitiltani életünkből, az örök
ifjúságot éltetve.

S ezzel ismét megérkeztünk a profitorientált nyugati kultúrához. Vegyünk
másik oldalról egy fogást: nézzük meg a
Karácsonyi Ünnepeket, úgymond a „szeretet ünnepét”, mivé tette a fogyasztói
társdalom marketingje és az arra építő
balga emberek sokasága! Az év vége,
november második fele és a december
az észnélküli vásárlások időszaka.
A média kínálata végtelen, a hirdetések egy része a gyermekeket célozza
meg, akik majd szüleiket rágják azért,
hogy a sok lehetetlen és zömében értelmetlen kívánságot teljesítsék. Ha a család nagy, akkor a családlátogatásokon is
ajándékokat kapnak a gyermekek, egyik
nagyszülőtől, a másiktól, és így tovább.
Ideje sem marad a gyermeknek elmélyülten játszani, felfogni, mire is jó az az
ajándék. S az eredmény: a tömérdek já-

A megoldhatatlan elmúlás gondolata a halálon túli világ vágyát
teremti meg.
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Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Ne tegyétek Őket szük odúkba
Ne rakjátok Őket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Szeressétek az öregeket!
tékra a gyermekek zöme két-három nap
múlva ráun, és a nagyi hordhatja le a pincébe a megunt holmik közé.
De ez az értelmetlen költés csak a baj
egyik, s talán legkisebb oldala. Van itt még
két fontos dolog. Az egyik a Föld bolygó
kirablása, a véges kapacitások felélése,
felszámolása, a másik pedig a karácsonyi
meghitt, minőségi idő elrablása gyermektől és időstől egyaránt. Ha belegondolunk
ebbe, akkor pont az életben maradásunkhoz szükséges legfontosabb elemektől
fosztjuk meg magunkat, miközben rossz
példát adunk át gyermekeinknek is, kapzsi és telhetetlen hozzáállásunkkal. S ez
csak a jéghegy csúcsa!
Kedves Olvasó, fogódzkodj meg! Ez a
világszerte terjedő globális őrület, „a kerül, amibe kerül, következménye lesz, ami
lesz”, friss Világbanki statisztikai adatok
szerint az alábbiakat jelenti: A milliárdosok vagyona napi 2,5 milliárd USD-vel
nő, és a szegényeké naponta 500 milliárd
USD-vel csökken! Nem hiszed? Nézz utána! S ne vásárolj értelmetlen dolgokat,
egészségtelen ételeket, italokat, ma megvett, holnap eldobandó dolgokat!
Tehát itt az ideje annak, hogy újragondoljunk, mit is engedjünk be agyunkba,
s mire cseréljük a családunkkal (ha még
megvan) és barátainkkal töltött vagy
tölthető minőségi időt? Ha elfogy az
időnk, vajon mire fogunk gondolni, mi
fog hiányozni? Az, hogy nem vettünk

még néhány értelmetlen kütyüt, vagy az,
hogy nem töltöttünk elég időt szeretteinkkel?
Szoktam volt mondani gyermekeimnek, fiatal barátaimnak: hova rohantok?
Mit kezdetek a rohanással megnyert idővel? S mikor éltek, ha állandóan rohantok? (Ajánlom a Kedves Olvasó figyelmébe,
Michael Ende: Momo. c. könyvét, amiben a
szürkék ellopják az emberek idejét!)Pedig
az így nem eltékozolt javakkal és idővel
gazdálkodva, mindenki életét - beleértve a szépkorúakat is -, szebbé tudnánk
tenni. Csak törvényekkel ez nehezen biztosítható!
Bár Franciaország 2004-ben egy olyan
törvényt hozott, amely kimondja, hogy
a gyermekeknek nem szabad megszakítaniuk a kapcsolatot idős szüleikkel,
és rendszeresen látogatniuk kell őket. A
szomorú valóság: Európában itt a legmagasabb az idősek otthonában elkövetett
öngyilkosságok száma.

Ők is sokat küzdöttek értetek ,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!”
		
Óbecsey István
(Folytatjuk)

Barátsággal,
Erdei István

Addig is Kedves Olvasó:
Szeressétek az öregeket!
„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
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Zöld megoldások

Dr. M Folyékony mosódió kapszula
A mosódió tisztító ereje kényelmes kapszulába zárva…
A mosódió barna, diószerű termésével bizonyára találkoztak mindazok, akik kifejezetten környezetkímélő
mosószert használnak a mosáshoz. 100%-ban növényi eredete miatt igazán közkedvelt mosószer, tisztítószer. A környezettudatos mosási alternatívák terjedése indokolttá tette a folyékony változat kifejlesztését,
az illatmentes változat mellett már narancsolajos, levendula illóolajos és citromfű-olajos folyékony mosódió is megtalálható a polcokon.

A mosódió folyékony változatának sikere és a még kényelmesebb, egyszerűbb
használatra törekvés inspirálta a legújabb
innováció, a folyékony mosódió kapszula
életre hívását.

Mégis miben más ez a termék,
mint a többi mosókapszula?
- környezetkímélő formula és csomagolás
- összetételének köszönhetően nem veszélyjel-köteles
- speciális összetétele a természetes mosódió, a 100%-ban növényi tenzid és az
enzim erejével hatékonyan távolítja el a
makacs szennyeződéseket
- klór-, illat-, színezék- és konzerválószer-mentes
- foszfátmentes
- nem tartalmaz szilikonolaj-származékokat
- összetevői lebomlanak a környezetben

A kapszulás alkalmazással óvjuk
környezetünket is, mivel így elkerülhető a mosószer felesleges túladagolása.
A vízben oldódó kapszulaforma további előnye, hogy a modern technológiának
köszönhetően a használat során bőrünk
nem érintkezik a mosószerrel. Ráadásul
a mosás előtt nem szükséges az előkészítés, a mosódió gél koncentrátum előre
adagolt - egyetlen kapszula a mosódob
aljába, utána a szennyes és indulhat a mosás! Továbbra is használhatjuk kedvenc
mosási programunkat, a kapszula akár
már 30C˚-on hatékonyan távolítja el a
szennyeződéseket. Így bárki kedvet kaphat a mosáshoz….
A minél fehérebb ruhákért a kapszula
mellé a javasolt adagolás szerint tegyünk

33

mosószódát vagy oxigénes fehérítőt. Illatosításra – öblítő helyett - használhatunk
igényeinknek és ízlésünknek megfelelő
illatú mosóparfümöt.
A Dr. M Folyékony mosódió kapszula
innovatív mosási megoldás mindazoknak,
akik vásárlási döntéseiknél a környezetkímélő összetételt lényeges szempontként
figyelembe veszik.

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

Mi az érelmeszesedés?
Alattomos betegség, mert eleinte tünetmentes
Az érelmeszesedés (ateroszklerózis) olyan folyamat, amely során az egészségesen rugalmas verőerek (artériák) sima érbelhártyája alatt először kásaszerű anyag (ateróma) jelenik meg, amely - kalcium-lerakódás következtében - megkeményedik, ún. meszes plakkokat hozva létre. Ezek a plakkok
csökkentik a verőerek rugalmasságát, és akadályozzák a tápanyagok és az
oxigén szervekhez való eljuttatását.

Mi a Serrapeptase?
Szerrapeptáz enzim 60db tabletta (Ultra Erős)

A folyamat három lépcsőre osztható fel:
1. Zsírlerakódás
Az artéria belső falának károsodása miatt
lipoprotein molekulák halmozódnak fel az
érfal felső rétege alatt. Az artéria károsodása
csekély mértékű, ami a véráramlást gyakorlatilag nem befolyásolja.
2. Lágy plakk
A plakk helyén bekövetkező ismételt
sérülések hatására az artériafal középső
rétege megvastagszik. Koleszterin, zsírok,
kötőszövet és vérből származó anyagok
lerakódása leszűkíti az ércsatornát, gátolva
ezzel a vér áramlását.
3. Kemény plakk
Az érfal mindhárom rétege érintett, az ér
csaknem teljesen elzáródik.
Az érelmeszesedés tünetei
Az érelmeszesedés tünetei attól függnek,
hogy a szervezet mely részének verőerei
érintettek. Ha a koszorúerek, koszorúérgörcs jelentkezhet. Típusos esetben a szegycsont mögött vagy a szívtájékon érezhető
szorító-nyomó jellegű fájdalom tapasztalható, mely a felhasba, a fogakba, a hátba, a
bal karba sugárzik, pihenésre enyhül, terhelésre, stressz-szituációra fokozódik.
Súlyos esetben szívinfarktus alakulhat ki
nem szűnő koszorúér-görccsel, hányingerrel, hányással, halálfélelemmel. A szívinfarktus az esetek egy részében hirtelen szívhalálhoz vezet.
Ha az agyi verőerek érintettek a meszesedésben, fokozatos szellemi leépülés, heveny formában agylágyulás (agyi infarktus,
stroke) jelentkezhet, mely féloldali bénulást
hagyhat maga után.
Amennyiben a végtagok verőerei károsodnak, egyre kisebb testmozgás esetén
jelentkező terhelési, pihenésre szűnő fáj-

dalom jelentkezhet, később az érintett végtagrészek elhalhatnak, mely amputációs
megoldást igényel.
Ha a beleket ellátó verőerek esetében
jelentkezik az érelmeszesedés, kezdetben
étkezésre jelentkező görcsös hasi fájdalom
tapasztalható, később a bél adott szakasza
elhal, kilyukad, hashártyagyulladást eredményezve.
Ha a veseverőerek területét érinti az érszűkület, a veseműködés beszűkül. Az érelmeszesedés a verőerek falának zsákszerű
kiöblösödését is okozhatja.
Mit jelent a trombózis kifejezés?
Thrombosis a vérrög orvosi megnevezése, amely a véralvadás, vérzéscsillapítás
részeként érsérülést követően keletkezik.
Koszorúérbetegségben a vérrög nem külső
sérülést követő természetes folyamat eredményeként keletkezik, hanem az artériafal
belső rétegének károsodása miatt, amelyet
a zsíros lerakódás (atheroma) okoz.
Egészséges állapotban az artéria belső
rétege sima, amikor viszont atheroma képződik rajta, elveszíti ezt a tulajdonságát, sőt
a kiemelkedő plakk fel is repedhet. Ilyenkor
véralvadást segítő sejtek (vérlemezkék) tapadnak a repedéshez, hogy lezárják. Ha az
ér nincs túlságosan leszűkülve, nem történik egészségkárosodás. Ha súlyos szűkület
áll fenn, már kisméretű vérrög is komolyan
akadályozhatja a véráramlást.
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A serrapeptáz enzimet eredetileg a selyemhernyó bélcsatornájában lévő baktérium állítja elő, hogy megeméssze a
bábot. Ma már növényi enzimek erjedése
folyamán laboratóriumokban gyártják.
Ez a természetes növényi alapú enzim
Dr. Hans Nieper, az ismert német orvosprofesszor és más kutató orvosok szerint
feldarabolja, lebontja, felemészti a
halott szöveteket, zsírlerakódásokat,
vérrögöket, cisztákat (beleértve a petefészek cisztákat) és ér (artériás) plakkokat
a gyulladásos folyamatok minden formájánál. Koszorúér-betegségben szenvedő
pácienseknél érszűkület gyógyítására és
az érplakk eltávolítására alkalmazzák a
serrapeptázt. A gyulladás csökkentésén kívül az egyik nagy előnye, hogy
enyhíti a fájdalmat, duzzanatokat. A
serrapeptáz alkalmas a krónikus orrmelléküreg-gyulladás kezelésére, a váladék
hörgőkből történő kiválasztására (mivel
feloldja a nyálka fehérjéit ezért hatékony
mukolitikum), de jól kezeli a ficamot, az
ínszakadást és más baleseti sérüléseket,
a duzzanatokat, valamint a műtét utáni
gyulladásokat is.

www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803

Ajánló
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Életmód

Gyógyhatású gombáink 1. rész
Már az ősi kultúrák embere is tudott arról, hogy bizonyos gombák frissítenek, tonizálnak, gyógyhatással is bírnak. Ezek az ismeretek generációról
generációra szálltak, azonban ezeket a mai kor kutatói csupán az utóbbi évtizedekben erősítették meg, miután a tudomány fejlődésével lehetőség nyílt
alapos vizsgálatukra. A kutatások során az is kiderült, hogy ezeknek a gombáknak nincs, vagy csak jelentéktelen mértékben van mellékhatásuk.
A gyógyító gombákról való ismereteink
java része a Távol-Keletről, elsősorban Kínából származik, annak ellenére, hogy Európa
népei is ismerték és alkalmazták a gombák
gyógyító erejét. Ez a tudás azonban jelentős
részben feledésbe merült, bár a népi gyógyászatban régebben több gombát is sikeresen
alkalmaztak.
Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a gombák az ember életfolyamataihoz nélkülözhetetlen nyomelemeken kívül gyógyhatású
vegyületeket is tartalmaznak.

A gyapjas tintagomba
A gyapjas tintagomba Közép-Európa erdeiben, legelőin és mezőin elterjedt gomba.
Fiatalon igen jóízű, még a legkiválóbb csemegegombákkal is felveszi a versenyt. Nevét
arról kapta, hogy a kalapja egy önfeloldódási
folyamat következtében idővel elfeketedik,
elfolyósodik, melyet régebben tintaként
használtak fel.
A gyapjas tintagomba ismert hatásai
(publikált kutatások alapján)
• Kedvező befolyást gyakorol a szénhidrát
háztartásra és a hasnyálmirigy inzulintermelésére.
• Javítja a glükóz felhasználását, vércukorszint-csökkentő hatással rendelkezik.
• A cukorbetegség kései szövődményeit (pl.
keringési zavarok) is képes ellensúlyozni.
• A gomba hatóanyagai egy úgynevezett
„védőernyőt” hoznak létre az inzulintermelésért felelős sejtek fölött.
• A vércukorszintre és összanyagcserére
gyakorolt jótékony hatásának köszönhetően
segíti a fogyást.
• Gombás fertőzések elleni hatását is igazolták (pl. Candida albicans esetén).
• Az ázsiai népi gyógyászatban az emésztés
és az aranyér gyógyítására alkalmazzák.
• Kínai kutatások állatkísérletekben bizo-

nyos rosszindulatú daganatok 90-100%-os
gátlását tapasztalták.
• Egereken végzett kísérletek alapján vércukorszint-csökkentő hatása elérheti az orvosi gyakorlatban használt szerek hatásfokát
és a hatás tartósságát.
A gyapjas tintagomba
beltartalmi értékei
Rengeteg, a szervezetünk számára nagyon
hasznos anyag található a gyapjas tintagombában. Rendszeres fogyasztása, mindennapi
életünkbe, étkezésünkbe való beillesztése
csakis előnyös és egészséges lehet mindenki
számára. Az utóbbi években egyre felkapottabbá vált az egészséges táplálkozás követőinek körében.
Ásványi anyagok: kálium, kálcium, nátrium, magnézium
Nyomelemek: vas, cink, mangán, réz
Vitaminok (nagyobb mennyiségben): C-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, niacid
Aminosavak: Tartalmazza az összes aminosavat, köztük 9 esszenciális aminosav,
melyeket az emberi szervezet nem képes
előállítani.
Magas rosttartalom: 13-49%.
A magas rosttartalom nem csak a gyapjas
tintagomba tulajdonsága. Az összes Gaia
Ganoderma által forgalmazott készítményre igaz, hiszen termékeink az egész
gomba őrleményét tartalmazzák. A gombaőrlemények a kivonatokkal ellentétben
magukba foglalják a gombában fellelhető
összes hatóanyagot, vitaminokat, ásványi- és
nyomelemeket és egy sokszor elfeledett ös�szetevőt, az emészthetetlen rostokat is.
A gombákban található rosttartalmat élelmi (diétás) rostoknak nevezzük. Létfontosságú szerepet töltenek be az emésztésben.
Ezek a szénhidrátok, melyeket szervezetünk
nem képes lebontani. Két fajtájuk létezik: vízben oldódók és vízben oldhatatlanok
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Az oldhatatlan rostok szerepe
az egészségünk megőrzésében:
• Azok, akik nem fogyasztanak megfelelő
mennyiségű rostot, székrekedésben szenvedhetnek.
• Telítettségérzetet okoznak, csökkentik az
étvágyat.
• Növelik a székletünk víztartalmát és tömegét, csökkentik a vastag- és végbélrák
kialakulásának a kockázatát.
• Az élelmi rostok csökkentik a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség, az elhízás, a szorulás és a vastagbélgyulladás előfordulásának a lehetőségét.
• Késleltetik a cukor felszívódását a vérbe. Az étkezés utáni vércukorszint kevésbé
emelkedik meg, javul a glükóztolerancia,
ezáltal a cukorbetegek állapota is.

Sok szeretettel ajánlom termékeimet,
egy próbát megér!
Tel.: (70) 933 5957
Bolt, ahol megvásárolhatók termékeim
és több hasznos információt is
olvashattok:
www.gaiaganoderma.hu

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 137. rész

H

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

Homeomoxa
Napjainkban egyre több olyan terápia
jelenik meg, amely már meglévő gyógymódokat ötvöz egymással. A kombinációk
során teljesen új eredményre juthatunk,
és így sokszor az eredeti eljárásoknál hatékonyabb gyógymód születik. Ilyen például
a reflaxáció: reflexológiai kezelés relaxált
állapotban, amely a megfigyelések szerint
sokkal hatékonyabb.
A homeomoxa nevének megfelelően, a
homeopátia és a moxaterápia a – Nyugat
és Kelet természetes gyógymódjainak ötvözésével jött létre 1994-ben, egy magyar
orvosnő, dr. Kellermann Aranka felfedezése nyomán. Elnevezése a homeopátia és a
moxaterápia (moxibuszció) szavak összevonásából származik. Ez a természetes gyógymód sok szinten hat az emberi szervezetre,
és képes jelentős gyógyulási folyamatokat
elindítani.

Moxaterápia
A moxaterápia a kínai orvoslás része,
elnevezése azonban japán közvetítéssel
került Európába. A moxa kifejezés a japán „mogusa” (feketeüröm-fajta) szóból
ered. A moxálásra használt üröm „gyapot”
az ürömfű leveléből készül, és számtalan
területen és formában alkalmazzák (pl.
„moxaszivar”, „moxacigaretta”, moxakúp).
Főleg krónikus betegségeknél hatékony,
ezen belül is azokban az esetekben, amelyeket a hagyományos kínai gyógyászat
ún. jin jellegű betegségeknek nevez (túlzott hideg, nedvesség stb. hatására kialakuló panaszok). Minden meridiánon
alkalmazható.

Homeopátia

A homeomoxa másik összetevője a homeopátia, amely a „hasonló a hasonlót gyógyítja” elv alapján működik. A homeopátiás
gyógyítás során az a speciális higítással, ún.
potenciálással készített gyógyszer kerül al-

kalmazásra, amely hígítás nélkül a beteg tüneteihez leghasonlóbb panaszokat váltaná
ki egészséges embereknél.
A homeomoxa feltalálásakor klinikai
vizsgálatokat is végeztek, főleg allergiás
betegek bevonásával. Úgy tesztelték a
módszer hatékonyságát, hogy az allergiás pácienseket két csoportra osztották,
és egy részüket hagyományos módon, a
másik csoportot pedig homeomoxával
kezelték. Mindezek során a betegek szubjektív érzéseit és a vér meghatározott paramétereit vizsgálták. A kutatók arra az
eredményre jutottak, hogy a homeomoxa
egyértelműen hatékony gyógymód az allergiás panaszok kezelésében.
A fentiekből kiindulva az allergiás betegségen keresztül mutatjuk be a homeomoxa
működését.

Az allergiáról
Szervezetünk védelmét az immunrendszer látja el. Úgy véd meg a különféle kórokozóktól, hogy a kórokozók hatására az
immunsejtek ellenanyagokat termelnek,
amelyek kapcsolódnak az adott „betolakodóhoz”, és így teszik azt ártalmatlanná a
szervezet számára. Sokféle immunsejt létezik, azonban közös tulajdonságuk, hogy intelligensek, lehet őket tanítani, és képesek
emlékezni is. Abban az esetben például,
ha találkoznak egy kórokozóval, akkor azt
megjegyzik. Újbóli találkozásnál képesek
visszaemlékezni, majd gyorsan, felkészülten és hatékonyan reagálni.
Allergia esetében az immunsejtek
ártalmatlan anyagokat is veszélyesnek
ítélnek meg, és úgy viselkednek, mintha
kórokozó került volna a szervezetbe.
Az allergia gyógyításánál az lenne a cél,
hogy az immunsejteket megtanítsuk vis�szaemlékezni arra, amit valaha már tudtak,
azaz lehetőség szerint csak a kórokozókat
támadják meg. Ebben a megközelítésben
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az allergia alapja
a nem megfelelő információ. Az immunsejtek bizonyos
információ hiányában vannak, és az információveszteség miatt az immunrendszer
hibásan működik. Az allergiás megbetegedés pedig ennek a hibás működésnek a
következménye.

Hogyan hat a homeomoxa?
A homeomoxa olyan kezelés, amely információt közöl a szervezettel, és ez az információ jelen esetben elsősorban az immunsejtekhez jut el. Ez az eljárás elősegíti, hogy
a szervezetben az immunrendszer ismét
kielégítően lássa el a feladatát.
A homeomoxa egy biológiai, energetikai és információs módszernek nevezhető,
amely az egész szervezetre hatással van,
vagyis hasonlóan más holisztikus gyógymódokhoz nemcsak egy részterületre koncentrál, hanem az egész embert gyógyítja.
Energetikai hatása elsősorban a
moxaterápiának köszönhető, és ez részben
hő-, részben fényenergia formájában jelenik
meg. Ez a hő- és fényenergia az a vivő közeg,
ami eljuttatja a sejtekhez a homeopatizált
allergizáló anyag információját.
A homeomoxa során az allergiát kiváltó
anyagot homeopátiás hígításban használjuk, azonban ezt nem bevenni kell, hanem
moxaterápia által kiváltott hatások révén
bejuttatni a szervezetbe. Tehát nem magát az anyagot, hanem a homeopátizált
allergizáló anyag információját juttatják így
be. Általában C30-as, tehát igen nagy hígítást használnak, ami javítja az immunsejtek
emlékező-képességét.
Például parlagfű allergia esetében a parlagfű pollenéből készítik a homeopátiás
szert, melynek energetikai és információs
tartalmát a moxaterápia segítségével vezetik a szervezetbe. A klasszikus homeopátiás
kezeléshez hasonlóan a homeomoxával
történő terápiát is legalább 7-8 héttel az

Öngyógyítás abc-je
allergiás tünetek megjelenése előtt
kell elkezdeni ahhoz, hogy az eljárás
igazán hatásos legyen.
Amennyiben az immunsejtek befogadják és megtanulják ezt az információt, akkor megváltozik a sejtek működése, amelynek hatására már nem
fognak támadóan reagálni ugyanarra
az anyagra, példánkban a parlagfűre.
A kezelendő pontok megegyeznek
a kínai akupunktúrában ismertekkel,
innen ered elnevezésük is.

Gyakorlati alkalmazás
Parlagfű allergia esetében C30-as
Ambrosia nevű homeopátiás oldattal kell
átitatni a moxagyapotot, és így alkalmazni.
Húgyhólyag 2: Közvetlenül a szem fölött
helyezkedik el az orrgyök és a szemöldök találkozásánál egy kicsit beljebb a szemgödör
felé. A pontot enyhén megnyomva gyakran
fájdalmat is érezhetünk.
Vastagbél 20: Az orr mindkét oldalán
megtalálható, körülbelül 3 milliméternyi távolságra, az orrcimpák mellett.
Tüdő 7: a csukló oldalsó részén kétujjnyira a csuklóredőtől a könyök felé a hüvelykujj

oldalán, amely a csukló széle felett, egy mélyedésben található.
Vastagbél 4: A kézen a hüvelykujjat a
mutatóujjhoz szorítva a két ujj közötti domborulat csúcsán található.
Magas vérnyomás enyhítésére a leggyakrabban használt pontok:
Magasvérnyomás betegségről akkor
beszélünk, ha a vérnyomásérték tartósan
140/90 Hgmm fölé emelkedik. Ilyen esetekben a C30-as Natrium muriaticum homeopátiás oldattal kell a moxagyapotot átitatni.
Amennyiben nem kielégítő az eredmény,
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érdemes szakemberhez fordulni, mert
a magasvérnyomás hátterében lehetnek egyéni eltérések és így elképzelhető, hogy másik szer alkalmazásával
még sikeresebb az eljárás.
Szívburok 6: Az alkar belső felületén a csuklóredő felett 3 ujjnyira a két
ín között található.
Epehólyag 2: a fülkagyló mögötti
csont alsó harmadánál, ahol a nyakizmok és a koponya találkozik.
Vastagbél 4: A kézen a hüvelykujjat
a mutatóujjhoz szorítva, a két ujj közötti domborulat csúcsán található.
A homeomoxa kezelés számos területen
bevethető, és a két módszer kombinációját
kihasználva méltán számíthatunk sikerre alkalmazásával.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai
Felhasznált irodalom:
Dr. Kellermann Aranka Terézia: Az allergiák kialakulásának új elmélete
Dr. Kellermann Aranka Terézia: Moxibuszció
Kínai akupresszúra otthon – Black & White kiadó
Váradi Tibor: Öngyógyítás ábécéje 414. rész

Zöld megoldások

Műanyagmentesen, egészségesen és természetesen csomagolni, pakolni?
Összegyűjtöttük az általunk eddig leghasznosabbnak és legegyszerűbbnek vélt megoldásokat otthonra, amelyek
segítenek elkerülni vagy minimalizálni az egyszer használatos műanyagokat. Nem csak azért, mert ártalmasak a
környezetre, hanem mert ártanak a saját és családunk egészségének is.
Nézzük tehát a nekünk eddig legjobban bevált lehetőségeket!

1. Ételtárolás
Ez talán az egyik legmacerásabb kérdéskör, de egyben az egyik legtöbb alternatívát nyújtó is.
Ezen a téren - ha az elkészült ételek
tárolásáról beszélünk-, mi az üveget és a
rozsdamentes acél tárolókat preferáljuk
elsőként. Hogy miért? Mert rendkívül széles a felhasználásuk köre, nagyon kön�nyen tisztíthatóak, abszolút időtállóak, és
még a külsejükkel is feldobják a konyha,
spájz vagy hűtő hangulatát.
A befőttes üvegeket talán már nem
is kell nagyon szóba hozni, de nekünk
az egyik kedvenc alternatívánk. Biztos,

hogy mindenkinél lapul pár
üveg, ami a száraz tartós
élelmiszerek, mint például a
tészta vagy rizs mellett kiváló
a fűszerek vagy levesek tárolására, ha pedig magunkkal
visszük a piacra, teljesen elkerülhetjük a felesleges csomagolóanyagokat. Amennyiben
még kreatívak is vagyunk,
egy kis dekorációval valóban
konyhánk ékei lehetnek.
Hasonlóan állunk a különböző csatos üvegekhez.
Nem sok jobb megoldást tudunk például a tej tárolására,
de a házi készítésű szörpöknek, italoknak is remek tároló
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lehetőség, de a kamrában használva tehetünk bele olajat, ecetet is.

3. Tárolás a lakás
más helyiségeiben

A legújabb kedvenceink a rozsdamentes acélból készült, különböző méretű és
formájú tároló dobozok. Praktikusak, mert
nagyon egyszerű és gyors a tisztításuk mosogatógépben is moshatók. Könnyű
ételt vinni bennük a munkahelyre, iskolába, köszönhetően a csatos fedelüknek, és
bevásárlásnál a piacon is szintén nagy segítséget nyújtanak. Arról nem is beszélve,
hogy a rozsdamentes acél természetesen
BPA és ftalát mentes. Ez azt jelenti, hogy
káros vegyi anyagok nem juthatnak az
élelmiszerbe.

Már évek óta hódít a raklap őrület. Kell
hozzá némi kézügyesség, de nem túlzás
azt állítani, hogy bárki barkácsolhat magának egy szuper kis dobozt vagy akár
egy kis asztalt is. A papírdobozos tárolás is olcsó és sok dekoratív darabot lehet
könnyen beszerezni, illetve újra felhasználni. A textil dobozok még ettől is jobb
alternatívákat nyújtanak.
Nem csak azért, mert könnyen tisztíthatóak, de igazán feldobják a szoba hangulatát, és sokkal időtállóbbak mint papír
társaik.

Visszatérve a tartós élelmiszerekre: a
vászon és pamut zsákok kiváló lehetőséget nyújtanak nem csak a bevásárláshoz, de nyugodtan tárolhatunk benne lisztet, rizst, zöldségeket a spájzban.
Természetesen szellőznek, és egy gyors
mosással, öblítéssel szintén könnyedén
tisztán tarthatóak.

2. Fürdőszobai tárolás
Nem a legegyszerűbb feladat, hiszen
a higiénia az első! A fürdő óhatatlanul is
párás és vizes, így nehezebb megtalálni
a megfelelő tároló, rendszerező eszközöket. De ami működik a konyhában, az
működik a fürdőszobában is. Használjunk
itt is befőttes üvegeket, acél dobozokat és
textileket! A bambuszból készült dobozok
is hasznosak lehetnek még.
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Keressük tovább a lehetőségeket, ötleteket, hogy a műanyag használatát teljesen kiiktassuk az otthonunkból és az életünkből! Érdemes logikusan átgondolni,
hogy mivel használunk és ártunk többet
a természetnek. Mit értünk ez alatt? Ha
például egy zöldebb életmód kialakítását
tervezzük, és otthonunkban több műanyag eszköz és tároló is található, akkor
ne kezdjük el azonnal kidobni az összest!
Ha vannak olyan strapabíró, jobb minőségű műanyag tárgyaink, amik még mindig
jól használhatóak, akkor inkább használjuk azokat addig, amíg csak lehet. A lényeg, hogy legközelebb, ha szükség lesz
valamilyen háztartási eszközre, akkor először gondoljuk át, hogy hogyan tudnánk
azt újrahasznosított vagy környezetbarát
alternatívával megvalósítani.
Sok kis lépés idővel messzire visz, és
lehetőséget nyújt egy élhetőbb, egészségesebb és fenntarthatóbb életforma felé.
A Zöldmami-t azért hoztuk létre, hogy
a zöld háztartások webshopjaként zöld
megoldásokat kínáljunk a tájékozott,
tudatos vásárlóknak!

www.zoldmami.hu
Telefon: +36-30-921-9246
info@zoldmami.hu

Zöld megoldások

Bio-praktikák háziasszonyoknak 3. 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:

Folttisztítás
– A friss kakaófoltot meleg sós vízzel mossuk át, majd langyos vízzel öblítsük ki az
anyagot.
– A fűfoltot világos színű ruhákból úgy
tüntethetjük el, hogy az anyagot egy napig aludttejben áztatjuk, majd meleg vízben kimossuk. Szintén jól működik, ha friss
citromlevet csepegtetünk rá, majd erősen
dörzsöljük. Régebben keletkezett foltnál a
száraz textíliát enyhén megnedvesítjük alkohollal, és citromsavval vagy citromlével
bedörzsöljük.
– Kávéfolt ellen meleg vízben oldjunk fel
sót, és ebben áztassuk ki a szennyeződést
a ruhából. Szükség szerint dörzsöljük. Ha a
folt eltűnt, langyos vízben öblítsük ki a textíliát. Friss kávéfoltot jól tisztít a tejbe áztatás
is. Utána alaposan öblítsük ki meleg vízben
az anyagot.
– Kávéfoltot tojássárgájából és kevés vízből álló keverékkel is hatásosan tisztíthatunk. Utána langyos vízzel mossuk ki.
– Általános folttisztítóként aceton helyett
az ecetsavat, citromsavat, vagy a citromlevet próbáljuk ki.
– Ajakrúzst, kávéfoltot, sörfoltot, filctoll
nyomot, fűfoltot stb. alkohollal távolíthatunk el. Az esetek többségében az anyag
foltos részét be kell áztatni az alkoholba,
majd átdörzsölni.
– Az ammóniatartalmú folttisztítókat
helyettesíthetjük bórax-szal, nátrium-bikarbonáttal, ecettel. A bórax fehérítő hatással
rendelkezik, tehát csak fehér textíliáknál alkalmazzuk. A bóraxszal óvatosan kell bánni!
– A csokoládéfoltot citromlé segítségével
maradéktalanul eltüntethetjük.
– Tintát gyorsan dörzsöljük be meleg tejjel, de hatásos a citromos kezelés is. Szükség
esetén többször cseréljük a tejet.
– Gyümölcs és zsírfoltot puha zsemlével
tüntethetünk el a szövetből úgy, hogy a friss
zsemlét sütőforróra melegítjük, és a meleg
zsemlebéllel azonmód kidörgöljük a foltokat. Ezután természetesen meleg vízzel öblítsük át a ruhadarabot.
– Vörösborfoltot sóval, kevés citromlével, vagy langyos tejbe áztatással távolíthatunk el. Só helyett fehér ruhákhoz bóraxot is használhatunk. Fél órát hagyjuk

rajta, majd mossuk ki.
– Vérfoltot hideg sós vízzel tüntethetünk
el. Utána öblítsük ki a textíliát.
– A friss zsírfoltot burgonyakeményítővel
szórjuk be, pár órát hagyjuk rajta, majd keféljük ki.
– A kötött holmin keletkezett zsírfoltot
többször spricceljük be szódavízzel, majd
egy tiszta nedvszívó ruhával itassuk fel.
– Mustárfoltot glicerines ronggyal dörzsöljük be, hagyjuk állni, aztán szappannal
és hideg vízzel mossuk ki.
– Gyümölcsfolton segít a gyors leforrázás.
Azoknál a gyümölcsfoltos ruháknál, amiket
nem szabad forrázni, ecetet vagy citromot
használjunk tisztítószerként.

Fürdőszoba, WC,
csempe tisztítása
– A fürdőkádat fényessé varázsolhatjuk 2
evőkanál szóda és öt liter víz keverékével. A
végén alaposan öblítsük ki a kádat.
– A fürdőszobatükör nem párásodik, ha
5 deciliter glicerint 0,25 liter alkoholban feloldunk, és bekenjük vele a felületét. Ezután
egy puha száraz nedvszívó ruhával fényesítsük ki.
– A padlócsempét vagy járólapot mossuk fel rendszeresen mosószappanos vizes
ruhával, majd langyos vizes szivaccsal, utá-
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na pedig töröljük szárazra. Ha nem oldódik
megfelelően a szappan a vízben, tegyünk
hozzá mosószódát.
– A fürdőszoba csempéi közötti fuga
penészesedése ellen azt tehetjük, hogy feloldunk fél liter vízben ugyanilyen mennyiségű nagy koncentrációjú ecetet, és ezzel
minden második nap átdörzsöljük a problémás felületet.
– Nincs szükség a WC-ben sem légfrissítőre, ha a helyiségben tartjuk az egy csészényi sót, ugyanannyi szárított citromhéjat és
mentalevelet tartalmazó keveréket.
– Mielőtt a csempe tisztításához hozzálátnánk, meleg víz párologtatásával gőzöljünk
a helyiségben. Feloldja a szennyeződést,
így könnyebb lesz a takarítás. Forró vízben
oldott ecettel mossuk át a csempét, majd
puha ruhával töröljük szárazra.
– Szórjunk időnként a lefolyóba maréknyi
mosószódát, majd öntsük le forrásban lévő
vízzel. A lefolyó így mindig tiszta marad,
nem dugul el, és nem áraszt kellemetlen
szagokat.
– Hetenként egyszer mossuk ki a
fogmosópoharat konyhasó meleg vizes
oldatával, így nem képződik rajta fehér lerakódás.
– A világos zuhanyfüggönyön keletkezett
penészfoltokat mossuk le szódabikarbónás
vízzel, utána pedig ecettel vagy citromlével.

Zöld megoldások

Igazán zöld megoldás!
Termesszen mosdószivacsot!
A tengeri szivacsról mindenki
hallott, de gyanítható, hogy
a luffatök szivacsáról annál
kevesebben. Pedig régen széles
körben ismerték – dédanyáink
tisztálkodásának egyik lényeges
eszköze volt.
A luffaszivacs szárazon kemény és érdes, azonban víz hatására merev rostjai
rugalmassá, puhává válnak. A megpuhult
szivacs első osztályú és kíméletes bőrradírként szolgál. A luffaszivacsos masszázs
felpezsdíti a vérkeringést, javítja a bőr
anyagcseréjét, élettani folyamatait. Mondhatjuk, hogy a luffa rendszeres használatával bőrünk rövid idő alatt újjászületik.
Hengeres szivacstök vagy luffatök (Luffa
aegyptica, syn. Luffa cylindrica) Ázsiából
származó kúszónövény, a honos tökféléink rokona. Levelei serteszőrösek, virágai
sárgák, hasonlóan a többi kabakoshoz.
Különbség a termésében, illetve felhasználásában van: a tökök éretten étkezésre

alkalmatlanok. Héja éretlenül zöld, megérve barnássárga, száraz lesz. A héj alatt a
termés belseje rostos, szivacsszerű, ebből
készíthető az első osztályú fürdő- vagy
masszázsszivacs.

Szivacstermesztés a kiskertben

Minden vállalkozó kedvű kertésznek
javasoljuk, ültessen luffatököt. Magját
vetőmagboltban keressék. Májusban kell
elvetni, fészkenként 3-4 darabot 3-4 cm
mélyre. A növény minden gond nélkül
termeszthető, ugyanúgy mint a tökfélék.
Arra kell odafigyelni, hogy virágzáskor,
terméskötéskor elég vizet kapjon, és legyen mire futnia. Két-három méter magas
egy átlagos növény, de akár kilenc méterig is felkúszik, ha jók a körülmények (sok
csapadék, meleg nyár)
Egy tő 6-8 db termést ad, melyek átlagos súlya 1 kg.

Sokoldalú felhasználás

A szépségipar nem csak szivacsként
kínálja. Már kapható luffa rostokat tartalmazó szappan, tusfürdő, testradír és a természetbarát anyagok hívei számára még
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papucs is készül belőle.
De használható a háztartásban is takarításhoz, konyhai- és fürdőszoba-tartozékok takarításához. Házilag készíthető
belőle luffapapucs és luffaszappan. Különböző ajándéktárgyak is készíthetők a
szivacstök rosthálózatából. Szép és érdekes virágkötészeti alapanyag.
A virág rügyei, szára, zsenge levelei, valamint a kis zöld gyümölcsök ehetők. Ez
utóbbi elkészítése a cukkinihez hasonló.

A szivacskészítés menete

A termést ősszel, még a fagyok előtt,
kocsánnyal együtt szedjük le, és szellős
helyen, felfüggesztve szárítsuk tovább.
Teljes kiszáradása után a külső, bőrszerű
héj eltávolítható, a termés alakját megtartva előtűnik a rostok világosbarna szövedéke.
Ahhoz, hogy feldolgozható alapterméket nyerjünk, először a termést áztatnunk
kell pár napig, utána hámozzuk meg, a
magokat is szedjük ki. Majd tiszta, bő vízben addig mossuk, amíg csak a rosthálózat, vagyis a luffaszivacs marad. Ezután
szárítsuk ki a napon.

Ajánló
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Életmód

Phitalizer víz-revitalizáló
A vártnál is jobbak a visszajelzések!

A PHITALIZER hatékony működését
antibakteriális VÖRÖSRÉZ és EZÜST,
illetve különféle nemesfémek lenyomatai, egymásba ágyazódó ősi geometriák, valamint összetett kristályvibrációs mintázatok alkotják. A
vizet nem csak feléleszti és oxigénnel dúsítja, hanem kifinomult energiamintázatokat is képes a víz energiamezejéhez társítani. Az így kapott
Élő Víz egyedülálló kristályszerkezetet képvisel, és a vizet elfogyasztók,
az abban fürdők, illetve a vele locsolt
élőlények szervezetére is kiemelkedően pozitív hatást biztosít.

A csúcskategóriás PHITALIZER Élő VízRendszert használók rendkívül pozitív
eredményekről számolnak be. A sok örömteli visszajelzés közül fontos kiemelni az
ÖDÉMÁK vagy VIZESEDÉSEK, egyes rendszeres HÁT/DERÉK FÁJDALMAK, illetve különféle BŐRPROBLÉMÁK szinte azonnali
MEGSZŰNÉSÉT. Természetes módon ez
nem azt jelenti, hogy mindenkinél ez fog

történni, mivel nem tudni, hogy a probléma milyen okból fakad. Mindazonáltal, ha
a kiinduló ok olyan, amin az Élő Víz segítségével lehet javítani, akkor ezek a pozitív események, mint a visszajelzések is mutatják,
megtapasztalhatók.
„...Minden nap elcsodálkozunk, amikor a
pulton hagyott pohárban egy idő után meglátjuk azt a rengeteg oxigénbuborékot… ez a
jelenség mindennapos, nem csak alkalmi...”
„Míg a csapvíz zavaros fehér színű jó ideig,

ez valószínűleg a klór lehet, a Phitalizeren átfolyatva azonnal gyönyörű átlátszó és szagtalan is...”
„...Ez az első, hogy a víz nem csípi a szememet, nagyon kellemes érzés vele arcot mosni, az
állaga is olyan selymes, nagyon jó... Egyébként
nagyon finom lett az ivóvíz és a fürdővizünk is
nagyon kellemes... sokkal többet iszunk belőle,
mint előtte. És a kutyák nem vakaróznak an�nyit, nekünk sem száraz a bőrünk fürdés után.
A hajam pedig sokkal jobb, sokkal lágyabb, természetesebb lett...”
„...igazán meglepett a víz gyönyörű kristálytiszta látványa a kádban. Olyan, mint a tenger
a görög szigeteknél a Kefalóniai részen...”
„...Az ételeink finomabbak és tartósabbak
lettek. Jobban érvényesül a zöldségek, illetve a
tea eredeti íze is. Leöblítve a saláta, rukkola, spenót stb. tovább frissek és ropogósak maradnak
a hűtőben, egy vegetáriánus számára pedig
ez nagyon fontos, mivel a zöldségek általában
nem hosszú ideig eltarthatók...”
WWW.PORTHOLOGOS.HU
info@porthologos.hu
Porthologos Kft.
Információk, Rendelés telefonszám:
06 30 964 7333 (H-P 10-18 óráig)
– Szívesen visszahívjuk!

45

Környezetünk

Védelem az elektromágneses sugárzás ellen
A vezeték nélküli információtovábbítást megvalósító eszközök, többek között a mobiltelefonok, WiFi
berendezések, vezeték nélküli rövid hatótávolságú kommunikációs eszközök széles körű használata
miatt napjainkra egyre jelentősebb
mértékeket ölt az elektromágneses
környezetszennyezés. Kutatások és
vizsgálatok kimutatták, hogy a túlzott sugárterhelés hátrányosan befolyásolja az élőlények egy részének, így többek között az ember
közérzetét, életritmusát és fizikai
folyamatait, súlyosabb esetben pedig egészségkárosodást is okozhat.
A védőeszközök kifejlesztésével célunk az
ismert elektromágneses sugárzások hatásainak csökkentésére szolgáló védőeszközök
hiányosságainak kiküszöbölése, amely az
elektromágneses sugárzások széles spektrumával szemben nyújt védelmet.

A gyermekek vannak leginkább
veszélyben

1984-ben a svéd Aronsson és Johansson
professzorok, valamint a svájci S.E.I.C. intézet kutatói által 1989-ben a WHO felkérésére készített tanulmányok kimutatták,
hogy a bekapcsolt képernyő előtt eltöltött
négyórányi tartózkodás után az adrenalin (stresszhormon) kiválasztása csökken a
felnőtt szervezetben. Ennek oka, hogy a
szervezet az adrenalint visszatartja, és egy
huzamosabb adrenalin telítettségi állapotról beszélhetünk a képernyő használójánál
– úgy, mint az extrém sportok esetében. A
gyermeki (pubertás kor körüli) szervezetre
vonatkozóan ez az érték négy óra helyett
csupán 50 perc volt.
Marcel Rufo, francia professzor 1990-ben
készített tanulmánya arra hívja fel a figyelmet, hogy gyermekeknél 40 perc képernyőhasználat után az iskolai teljesítmény harmadára, a memorizáló képesség ötödrészre
csökken, míg az idegesség, agresszivitás és
az erőszakos viselkedés háromszorosára nő.

A WHO-IARC, sugárzással foglalkozó nemzetközi központ a kilencvenes évek végén
felhívta a figyelmet arra, hogy az átlagosan
0,3-0,4 mikroteslát meghaladó mágneses
térrel exponált lakosságban kétszer több
gyermeknél alakulhat ki leukémia, mint az
alacsonyabb expozíciójú lakosság körében.
Mivel az adrenalin fokozott termelése agresszívabb viselkedésben és „felpörgetett”
lelki állapotban nyilvánul meg, ezen a ponton kell átgondolnunk, hogy vajon a média
tartalma, vagy maguk a készülékek biofizikai hatása idézi elő a gyermeki agresszivitás
és a fiatalok hiperaktivitásának fokozódását.
A gyermekek nagy százaléka saját bevallása
szerint is produkál a képernyő használatához köthető szomatikus (szervi) panaszokat. Mindezekből megállapítható, hogy a
médiatartalom és a fizikai hatás kombinált
formában hat gyermekeinkre.
Napjainkban egyre elterjedtebb a mobiltelefonok és tabletek mindennapos
használata a gyerekek körében is. A közelmúltban megjelent, Dél-Koreában készült tanulmány szerint ez az ország van
a világon a legjobban felszerelve vezeték
nélküli telekommunikációs eszközökkel. A
megvizsgált 160.000 gyermek közül a 16
éven felüliek 67%-ának van okostelefonja.
Körükben a mobilhasználat 7 óra/nap, ami
az USA-ban is „csak” 58 perc/nap. Fontos
kihangsúlyozni, hogy 20 perc mobilhasználat már káros hatással lehet a szervezetre. A felmérés kapcsán bevezetésre
került a „numerikus demencia” fogalma,
ami egyfajta addikció, mely során a bal
agyfélteke túlzott fejlődése mellett a jobb
jelentősen lemarad: ez korai demenciához
vezet.
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Az E-SZMOG SHIELD, személyi védelem a káros hatású mikro-elektromágneses mezők csökkentésére szolgál.
Ez a 3 cm átmérőjű speciális ötvözet nem csak a mobiltelefonunk káros
rezgéseitől véd meg minket, de egy 2
köbméteres megtisztított terű gömböt képez magunk körül.
Hatásmechanizmus:
Hatóanyagok megfelelő aránya és adott
mennyisége laboratóriumi körülmények
között kerül az eszközökbe, ezen összetevők a kutatási eredmények figyelembevételével képesek a jelenlévő alacsonyfrekvenciájú mágneses tér, elektromos mező
(LF) és a nagyfrekvenciás elektromágneses
mezők (RF) egy adott spektrumát elnyelni,
megfelelő szintre csökkenteni. Természetes
védelem. Az E-SZMOG SHIELD védelmet ráragasztjuk a telefonkészülékre, elhelyezzük
az íróasztalon a monitor és a számítógép
közelében, hordjuk az autónkban. Ezzel
csökkenthető a negatív rezonancia átvitele.

Erdős László
Alternatív Mozgás
és Masszázs Terapeuta Természetgyógyász
+36 709497787
www.sugarzaspajzs.hu

Kertészkedjünk!

Mit számít a talaj?
Minden út a talajhoz vezet. A magvak
ott eresztenek gyökeret, és onnan lövellnek ki az első hajtásaik, az abból felszívott tápanyagból növekszik, majd
borul virágba és hoz termést minden
növény. Végül, életük végén ide térnek
vissza. Az egészséges talaj tele van élettel és tápanyaggal, sokkal több, mint
csupán támaszték a növények gyökereinek. Bár önmagában is tekinthetnénk
egy külön egységesen működő szervezetnek, akár a méhkaptárakban együtt
dolgozó családot, ahol minden méh,
mint egy-egy sejt, parányi, ám fontos
feladatot lát egy tökéletesen felépült
láncban. Mégis a talaj összefügg mindennel, növényzettel, levegővel, vízzel,
és ezek mind harmóniában dolgoznak
együtt, amennyiben engedjük nekik.
A biogazdaságokban az egyik legfontosabb dolog a talajélet megőrzése, termőképességének és humusztartalmának növelése. A termőtalaj humuszszintjének
növelése a fenntartható gazdálkodás
legstabilabb pillére. Kutatások és kísérletek igazolták, hogy kisebb költségráfordítással lehet hasonló, gyakran magasabb
terméshozamot elérni, mint a talajeróziót,
deflációt és végső soron a talajpusztulást
okozó konvencionális (vagyis nem bio) gazdálkodással. Mindezt úgy érjük el, hogy a
termények beltartalmi értéke, minősége is
jelentősen magasabb lesz, ráadásul mindenféle szermaradványtól mentesen.
„A talaj az egyetlen szilárd, természeti erőforrás, mely kellő gondoskodással megújulásra képes.” hangzik gyakran a szakemberek és
azok szájából, akik számára tudott, mennyire fontos erőforrás ez mind bolygónk, mind
az emberiség számára. Fontos, hogy otthonunk kertjében is figyelmesek legyünk a
talajjal.
Az ökológiai gazdálkodás szemlélete
szerint minden összefügg mindennel.
Így például sokat számít, hogy milyen növényeket társítunk egymás mellé fizikai- és
időrendi sorrendben. A szomszédos és egymást követő növények ugyanis segíthetik a

talaj termékenységét fenntartani, azonban
ki is meríthetik annak tápanyagkészleteit.
Az említett problémát lehet mesterséges
úton kezelni, belekényszeríteni a növényeket és a talajt olyan helyzetekbe, ami egyébként nem tartaná fenn saját magát, ám ezek
hosszú távú eredményei nem túl kecsegtetők. A legkevesebb, hogy a talaj szerkezete
valamelyest leromlik és az általunk termelt
növények beltartalmi értékei, ízletessége
is romlik, arról nem is beszélve, hogy nekünk egyre több munkánkba és energiába
kerül, hogy fenntartsuk azt a mesterséges
közeget, amit teremtettünk. Szerencsére ez
viszonylag könnyen orvosolható. Csupán
annyit kíván a megoldás, hogy leüljünk, és
szeretett kertünk következő évét tudatosan
megtervezzük.
Egyre többet hallunk a mezőgazdaság
klímaváltozásra gyakorolt hatásáról. Az
egyik leghangoztatottabb téma, hogy a talajok nem megfelelő kezelése mennyi CO2
kibocsájtást okoz. Az ökológiai gazdálkodás
azzal, hogy csökkenti az üvegház hatású
gázok kibocsájtását, segíthet megbirkózni a
klímaváltozással.
A nem bio gazdságokban a földekre
kijuttatott nitrogén alapú műtrágya és a
dinitrogén-oxid üvegházhatású gáz keletkezése egyenesen arányos egymással.
A dinitrogén-oxid az Európai Unión belüli
mezőgazdasági kibocsájtásának mintegy
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40%-át teszi ki. Ez azért fontos, mert 1 kg
N2O 300-szor jobban melegíti a légkört,
mint 1 kg CO2. Ezzel szemben az ökológiai gazdálkodásban nem megengedett
a műtrágyák használata - inkább egy zárt
tápanyagkörforgás kialakítására törekszik,
minimalizálva a veszteségeket, melyek kimosódással, párolgással keletkezhetnek -,
ezért az ökológiai gazdaságokban kisebb
mennyiségű hektáronkénti nitrogén szintet
mérnek, mint konvencionális gazdaságokban, ezzel is hozzájárulva egy fenntartható,
klímabarát rendszerhez, amely elegendő
élelmiszert termel.
Ez természetesen a kiskerti tevékenységekre is igaz, sőt, ott még könnyebb
odafigyelni, hogy az ember megfelelően
gazdálkodjon, mind a saját maga, mind a
bolygónk szempontjából.

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

Kertészkedjünk!

Tavasz a kertben
Az idei télre nem panaszkodhatunk. Hótakaró lepte be a kertet,
a természet megpihent.
A hőmérséklet is megmutatta,
milyen az igazi tél. Bármennyire
értékeljük a tél jótékony hatását,
már várjuk a tavaszt, amikor a
természet újra éled. A tavasz sok
munkát ad a kertben, de megéri időt és fáradságot ráfordítani, mert egész évben élvezhetjük jótékony hatását. A selymes
gyepen sétálva, a színes virágokban gyönyörködve megnyugszunk, örömmel tölt el a természet szépsége.

A kora tavaszi napokon mérjük fel a kert
állapotát. A gyep felújítására mindenképpen szánjunk rá magunkat. A tél folyamán
lehullott faleveleket, ágdarabokat stb.
gyűjtsük össze, a gyepet alaposan gereblyézzük át. Aki teheti, végezzen gyepszellőztetést. Nem kell megijedni, ha a gyep
azután úgy néz ki, mintha megtépték volna. Egy-két nap múlva az elszáradt növényi maradványoktól megszabadulva sokkal egészségesebbnek, szebbnek látszik.
Ekkor nézzük meg, hol ritkult ki a gyep,
hol van szükség felülvetésre. Ne feledjük,
a felülvetésnél ugyanazzal a mennyiséggel számoljunk, mintha új vetés lenne. Ez
azért fontos, mert a mag egy része elakad
a fűszálakon, ezért nem csírázik ki, vagy a
madarak felcsipegetik. A Johnsons Sport
fűmagkeverék kiválóan alkalmas felülvetésre is, a kiszóró nyílással ellátott doboz
kezelése egyszerű. A Johnsons mellett a
DYRA Sport keverékek is népszerűek. Fűmagkeverékek széles választékát találjuk
a kereskedelemben, szakboltban, minőségi vetőmagot vásároljunk.
A gyakori fűnyírás jótékony hatással van

a gyepre, de a levágott leveleknek újra
kell növekedni, ehhez sok energiára van
szükség, amit a folyamatos trágyázással
tudunk biztosítani. A kertbarátok a természetes, növényi alapú trágyákat részesítik
előnyben a műtrágyákkal szemben. A
szerves anyagok táplálják a talajbaktériumokat, melyek által a talaj gazdagabb,
porhanyósabb lesz, a növények gyökérzete megerősödik, a hosszabb, sűrűbb gyökerek több táplálékot tudnak felvenni, és
a végeredmény egészséges, erős növényi
állomány. A folyamat minden növényre
igaz, a gyepre a nagy tápanyagszükséglete miatt különösen igaz.
A DCM Tavaszi indító gyeptrágya és a
Vital Green a gyep tavaszi tápanyag igényét fedezi. A tápanyagra nyáron, a nagy
melegben, ősszel a téli felkészítéskor is
szükség van, ezen ne spóroljunk. A 2-3
hónap hatástartamú gyeptrágyák folyamatosan, gyengéden fejtik ki hatásukat a
túladagolás veszélye nélkül.
A virágok csodás díszei kertünknek,
róluk se feledkezzünk el! A DCM hobby
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kiszerelésben kínál muskátli, rózsa,
hortenzia, rododendron, fenyő, gyümölcs és fűszernövény tápot. Ezek a termékek praktikus, visszazárható tasakban
kaphatók. Ültetéskor a cserép vagy a talaj
földjébe keverjük, később a növény köré
szórjuk, és jól megöntözzük. A hortenzia
kék színét erősíthetjük a hortenzia táp kékítővel termékkel, a megfelelő eredmény
az évi kétszeri (tavasszal és ősszel) kezeléssel biztosítható.
Jó kertészkedést kívánok! Ne feledje, a
növény meghálálja a gondoskodást!
Körmendy Klára

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

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

2019. április 2.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2018/12. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Vilma! Hol vetted ezt a falinaptárt?”
A beküldők közül
Pitz Alfréd (Mecseknádasd)
Szomoru Miklósné (Cegléd)
Tavasz Ibolya (Budapest)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!
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06 20 366 6500
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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.
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