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Aktuális

Kihaltnak hitt óriásméhet találtak! Forradalmi megoldás! Szénné
Négyszer nagyobb a háziméhnél! alakították vissza a szén-dioxidot!
Folyékony fém használatával szénné alakították vissza a
Az indonéz óriásméh, melynek nősténye majdnem
szén-dioxidot ausztrál kutatók, akiknek a világon először
négy centméter hosszúra is megnőhet.
sikerült ilyen áttörést elérniük, ami hatással lehet a légkörA hüvelykujjnyi hosszúságú, szarvasbogár-állkapcsú, a
háziméhnél négyszer nagyobb óriásméhet (Megachile pluto)
utoljára 38 éve látták. Az indonéziai Észak-Maluku tartományban
most újra felbukkant egy példány.
A The Guardian beszámolója szerint ausztrál és észak-amerikai
biológusok egyetlen nőstény egyedet fedeztek fel egy fán lévő
termeszvárban, több mint kétméteres magasságban.

„Lélegzetelállító volt megpillantani ezt a repülő bulldogot, azt
sem tudtuk, él-e még belőle akár egyetlen is. Hihetetlen volt látni,
milyen gyönyörű, óriási a rovar a való életben, csodálatos volt hallani hatalmas szárnyainak zümmögését, ahogy elrepült mellettem”
- idézte fel Clay Bolt rovarfotós, akinek először sikerült lefényképeznie az egyedet.
Az indonéz óriásméh, melynek nősténye majdnem négy centiméter hosszúra is megnőhet, 1858 óta ismert, Alfred Russel
Wallace brit felfedező és természettudós ekkor fedezte fel az indonéziai Bacan-szigeteken, melyek a Maluku-szigetcsoporthoz
tartoznak. A fajt angolul Wallace-féle óriásméhnek is hívják. Wallace „hatalmas, fekete, darázsszerű” rovarnak írta le, melynek szája
olyan, mint a szarvasbogáré.
Méretei ellenére az óriásméh rejtőzködő életet él, szinte semmit sem tudni arról, hogy a most előkerült nőstény hogyan készített gyantából fészket a fán élő termeszek birodalmában. A
Wallace-óriásméh egy példánya 1981-ben került ismét a tudósok
szeme elé, Adam Messer amerikai entomológus három indonéziai szigeten is megfigyelte. Látta, amint a nőstény óriási szájával
gyantát és faanyagot gyűjt, hogy „termeszbiztos” fészket építsen
belőle. A kutatócsoportok ezután hiába keresték, ám a frissen felfedezett nőstény példány miatt újraéledt a remény, hogy a térség
erdőiben rejtőzik még a faj néhány egyede.
Létét az erdőirtás fenyegeti a mezőgazdaság terjeszkedése
miatt, de veszélyt jelentenek rá a gyűjtők is, akik hatalmas méreteiért vadásszák. Jelenleg semmi sem tiltja a kereskedelmét.
– MTI –
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ben lévő szén-dioxid befogására, tárolására. A Melbourne-i
RMIT Egyetem kutatócsoportja német, kínai és amerikai tudósokkal együttműködve egy olyan új technikát fejlesztett
ki, amely hatékonyan átalakítja a gáznemű szén-dioxidot a
szén szilárd részecskéivé.
A kutatók javaslatot tettek olyan alternatívára, amely biztonságosan és maradandóan kivonja az üvegházhatású gázt a légkörből. A jelenlegi szén-dioxid befogási és tárolási technológiák
az üvegházhatású gáz folyékonnyá sajtolására összpontosítanak,
továbbá egy alkalmas helyre való szállításra, a föld alá juttatásra.
Megvalósításukat azonban számos mérnöki kihívás, a gazdaságosság kérdése és környezeti aggodalmak akadályozzák.
Torben Daeneke, a RMIT kutatója szerint a szén-dioxid szénné
alakítása egy jóval inkább fenntartható megközelíté:
„Az időt ugyan nem tudjuk visszafordítani, de a szén-dioxid visszaalakítása szénné és visszajuttatása a földbe kissé olyan, mintha az
emissziós órát tekernénk vissza. Eddig a szén-dioxidot szilárd anyaggá csak nagyon magas hőfokon lehetett átalakítani, ami iparilag
életképtelen. Folyékony fémeket használva katalizátorként megmutattuk, hogy lehetséges szobahőmérsékleten a gázt szénné alakítani
egy olyan folyamatban, amely hatékony és megvalósítható. Több
kutatásra lesz szükség, de megtettük az első létfontosságú lépést az
ilyen szilárd szén tárolása felé.”
– MTI –

Több mint száz új rovarfajt
fedeztek fel egy indonéz szigeten
Több mint száz új rovarfajt fedeztek fel egy indonéz sziget esőerdejében. A tudósok szerint a bogarak mind a
Trigonopterus nemzetséghez tartoznak, vagyis az ormányosbogarak közé.
Az új fajokat főleg a Star Wars és az Asterix szereplőiről nevezték el, így kapta egy zöld fényes bogár a Yoda, egy gömbölyű pedig az Obelix nevet. Tudósokról is neveztek el néhányat: Charles
Darvin mellett a DNS-kutatás úttörői, Francis Crick és James Watson is névadó lett.
A bogarak mindössze néhány milliméter nagyságúak. Ebből a
rovarcsoportból csupán egyet találtak 1885-ben Celebeszen. Az
egzotikus élővilágáról híres szigetet esőerdők borítják, bár nagy
részüket kivágták már. Az újabb bogárfajokat felfedező indonéz
és német kutatók szerint sokkal több rovarfajt is lehet még találni a régióban, ugyanakkor felhívták rá a figyelmet, hogy az új
fajok felfedezése ellenére, részben az erdőirtások miatt, továbbra
is csökken a rovarok száma, ami veszélyezteti a biodiverzitást. Az
új kutatások szerint világszerte drámaian csökken a rovarpopulációk száma.
– MTI –
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Fedezze fel velünk a mediterrán titkot!
ELGONDOLKOZOTT MÁR AZON, HOGY
– Miért ritkább a mediterrán országokban a szívbetegség és a
koleszterinprobléma?
– Miért alacsonyabb a magas vérnyomásban szenvedők száma?
– És vajon mitől olyan gyönyörűek és kortalanok az asszonyaik?
MINDERRE A VÁLASZ EGYETLEN SZÓ: OLÍVA!
Ez a csodálatos kis bogyó megadja
szinte mindazt a szervezetnek, amihez az
egészséges működéshez szüksége van kívül-belül. Tanulmányok és könyvek százai
foglalkoznak az olívabogyó gyógyhatásaival, ezért mi most csak a legfontosabbakat emelnénk ki:
• telítetlen zsírsavakban gazdag,
• kiemelkedően gazdag a vitamin és
ásványianyag tartalma
• csökkenti az érelmeszesedés kockázatát
• csökkenti a vér koleszterinszintjét,
• regenerálja a sejteket, ezáltal csökkenti az öregedés folyamatát
• csökkenti a vérnyomást,

• enyhíti a gyomorpanaszokat
• kedvezően hat az epekő kialakulásának megelőzésében
• csökkenti a gyomorsavat
• fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású
• hidratálja a bőrt,
• selymessé teszi a hajat.
Meglepődött? Bizony, mindezt tudja ez
a parányi kis bogyó és a belőle készült termékek! Ezt a spanyolok már évszázadok óta
tudják ezért fogyasztanak annyi jó minőségű
extra szűz olívaolajat. Ajánlott 4-5 evőkanál
fogyasztása a napi étrendünkbe illesztve.
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Ha szeretné kipróbálni, keresse fel
webáruházunkat, ahol a kiváló minőségű
bogyókon és olajokon túl, számtalan különleges finomságok, sók-fűszerek, kekszek, lekvárok, ecetek, pástétomok várják!

WWW.OLIVAR.HU
Olívaolaj online szaküzlet, és spanyol
különlegességek

Életmód

Gondoljunk a koleszterinszintünkre!

A civilizált országokban a legtöbb haláleset hátterében szív-és érrendszeri betegség áll. Ennek egyik leggyakoribb kiváltó tényezője
a magas koleszterinszint, melyet az örökletes tényezők mellett befolyásolhat a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, stresszhatások
és az étkezés is.

Mi is a koleszterin?
A koleszterin egy zsírszerű anyag, mely
a vérben, a fehérjékhez kapcsolódva kering. Különböző fehérjékhez kötődhet,
ennek alapján többféle koleszterint lehet
megkülönböztetni. Egyik fontos típusa
az LDL-, vagyis rossz koleszterin, amely
az érfalba lerakódva érelmeszesedést, valamint szív- és érrendszeri betegségeket
idézhet elő, a másik a HDL-, vagyis a jó
koleszterin, amely az érfalból eltakarítja a
káros koleszterint.
A koleszterinszintet a táplálékkal bevitt
koleszterin, valamint a telített és transzzsírsavak emelik. Ezen kívül az öröklött
hajlam, a dohányzás, a mozgásszegény
életmód és az elhízás is növeli a magas koleszterinszint kialakulásának kockázatát.
Alábbi tanácsainkkal természetesen
csökkentheti/normalizálhatja koleszterinszintjét:
• A koleszterinszint leginkább a növényi
eredetű táplálékok fogyasztásával csökkenthető.

• A dietetikusok sokáig elvetették a mogyorófélék – mint nagy zsírtartalmú élelmiszerek – fogyasztását, mára azonban
kiderült, hogy ezek telítetlen zsírsavakat
tartalmaznak, melyek jót tesznek a szívnek és az ereknek.
• A sok oldható rostot tartalmazó táplálékok csökkentik az LDL-koleszterin szintjét. E tekintetben különösen hatékonyak
a zabban, a sárgarépában lévő oldható
rostok. Ezek ugyanis képesek arra, hogy
megkössék a bélben a koleszterint és az
epesavakat – így elősegítve azok kiürülését a szervezetből.
• Természetes rostmennyiség napi fogyasztása
• Gyógynövényekkel a magas koleszterinszint ellen- Guggul (Commiphora
mukul)

Guggul: elhízás esetén is!
India északi, száraz területein honos alacsony növésű, szúrós bokor gyantájából
(Commiphora mukul) készült étrend-kiegészítő készítmény. India ősi gyógyásza-
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ta az Ayurvéda szerint az egyik legjobb
gyógynövény az elhízás ellen, mivel
segítheti azon enzimek működését, amelyek bontják a szervezetbe kerülő zsírt, ezáltal felgyorsíthatja az anyagcserét és
csökkentheti a koleszterinszintet. Kiváló antioxidáns. Terhesség vagy szoptatás
esetén alkalmazása nem javallott!

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

Egészség

Tavasszal sokaknak gondot okozhat
A változékony tavaszi időben tartósabb kintlét esetén lehűlhet a szervezetünk és könnyen felfázás jelentkezik. Mit tegyünk? Kellő óvatossággal, előkészülettel elkerülhetjük a fájdalmas tüneteket. Van akinél
gyakorta jelentkezik a probléma.

Visszatérő probléma

Az emberek egy jelentős hányadánál gyakran visszatér a vizeletkiválasztó
szervek problémája, másoknál nem. Ennek oka, hogy a húgyút baktériumokkal
szembeni önvédelmét szolgáló THG fehérjemolekula termelődése egyeseknél
hiányzik vagy nem kielégítő. Ilyenkor
segíthetnek
természetes
hatóanyagok, gyógynövények, mint az amerikai
nagyszemű tőzegáfonya.

Akik a természetes
segítséget kedvelik

Az amerikai tőzegáfonya (Cranberry
angolul), illetve a kivonata első kapszulázott formája Magyarországon 16 éve lett
bevezetve, azóta sikeresen bizonyítja ked-

vező hatását, sokezren eredményesen
alkalmazták, alkalmazzák.
Ismeretes, hogy a húgyútba bekerülő
és megszaporodó E. coli baktériumok
gyakran okoznak helyi gyulladást. A tőzegáfonya hatóanyagai nem puszítják el
a kórokozókat, így nem gyógyítanak. De
kedvezőtlen közeget képesek teremteni
a húgyútban a baktériumok megtapadásához és így azok nem tudnak szaporodni. Alkalmazásához sok folyadék
fogyasztása javasolt, ami segíti a húgyútban megtapadni nem tudó baktériumok
kimosódását.
Az amerikai OceanSpray tőzegáfonyakivonata (amely a magyar készítmény hatóanyaga) a kutatásokban eredményesen
alkalmazott proantocianidin hatóanyagot
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tartalmazza. A termék fentebb leírt hatását
jól kiegészíti a kivonat magas antioxidánsés vitamin-tartalma, amelyek C-vitaminnal
segítik az immunrendszert a baktériumok
elleni harcban.

Antibiotikum-kezelésekhez
is fontos

Felfázások antibiotikum-kezelése esetén is javasolt a tőzegáfonya-kivonatának
fogyasztása, a baktériumok megtapadásának megakadályozása által ugyanis gátolja
új antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek keletkezését, a tünetek visszatérését.

Születésnapi akciók!

15 éves a Zöld Újság
Úgy, ahogy egy ember életében, egy
magazinnak is fontosak az évfordulók.
A Zöld Újság a 15. születésnapjához
ért. Ám ez számunkra nem az ünneplés, hanem a tervezés és továbbgondolás ideje.
A tervezést minden esetben megelőzi a
helyzetértékelés: hova jutottunk, mit kell
továbbvinni, s mit kell a jövőben másképp
csinálni. Milyen erőforrásaink, milyen lehetőségeink vannak, milyenek a külső körülmények, és elsősorban mik az elvárások
velünk szemben.
A helyzetértékelést nyugodt körülmények között tudjuk megtenni, hiszen a lap
működése stabil – köszönhető ez hirdetőinknek, akik közül többen évtizedes partnereink. És köszönhetjük az Olvasóknak, akik
közül sokan az új Zöld Újság előfizetést

teszik ajándékként a családi karácsonyfa alá.
Nem hírportál vagyunk, de folyamatosan
szemlézzük a hazai és nemzetközi „zöld”
híreket, hogy olvasóink naprakészek lehessenek. Cikkeink az egészség- és környezettudatos szemlélettel élők számára igazán jó
feltöltődési lehetőséget nyújtanak, és olyan
nyelvezettel íródnak, hogy az bárki számára
érthető legyen.
Sok sikerélményben volt részünk az elmúlt években, de leginkább arra lehetünk
büszkék, hogy immár másfél évtizede töretlenül hűek tudunk lenni az induláskor
megfogalmazott mottónkhoz, és a Zöld Újság a Felelősséggel gondolkodók lapja tudott
maradni.
Túléltük a világgazdasági válságot, lépést
tudtunk tartani a technikai fejlődéssel, alkalmazkodtunk a megváltozott olvasói szokásokhoz, hirdetői igényekhez. Sok munkánk
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van ebben, de örömmel tesszük, hiszen ez a
lap számunkra olyan, mintha a gyermekünk
lenne. Aki immár szépen felcseperedett, és
akire méltán büszkék lehetünk!
Lapunk 15 év után is kézbe vehető, de
természetesen ott vagyunk a világhálón,
amely nemcsak a lap digitális archívumként
működik, de naponta új, csak itt megjelenő
tartalmat is szolgáltat.
Kedves Olvasó! Legyen velünk minden
nap az interneten és vásárolja meg minden
hónapban a Zöld Újságot. Ígérjük, hogy
továbbra is olyan dolgokról írunk, ami Önt
egészségesebbé teheti, amivel ismereteit
bővítheti és a jövő iránt érzett felelősségét
elmélyítheti.
Születésnapi ajándékként pedig válogasson kedvére parnereink rendkívüli
akciós ajánlataiból!

Születésnapi akciók!
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Novella

Mahmud és a herélt zsoldos
Nem hiába imádkozott Mahmud,
a szentéletű müezzin. Ahogy kikeverte a kedvenc italát, már dörgött
az ég a pécsi szandzsák felett, s már
szaladhatott is az udvarra a men�nyei jégkockákért. Ugyanis Mahmud csak hidegen szerette a sörbetet. Pedig tudhatta, hogy nem tesz
jót a hangjának. De sebaj! Holnap
úgyis bőrzsákba zárt sárga, arany
csikók fognak helyette nyeríteni a
magyar erődben. Soma várkapitánynak viszi a baksist, s csak azért,
hogy mikor kivonulnak Sóskő várból, ne robbantsák fel az erődöt, hanem hagyják épségben a várat. Ezt
a saját magyar generálisuk is megparancsolta Somának, és még négy
végvár kapitányának.
Ezek az ebek -, hogy a gyehenna lángja
égesse őket - mégis felrobbantják a szerződés ellenére a váraikat, s csak kőhalmazt
hagytak maguk után.
Na meg Murád aga is örülhet, aki Sóskő
várban raboskodott Soma foglyaként, mert
viszi a váltságdíjat érte, amit apja, Izmir pasája küld aranyban. Pedig a pasa öt keresztény rabot adott volna fiáért cserébe. De
Samu csak aranyat akart. – Azt könnyebb
szállítani –, üzente.
Sóskő várat elkerülte a jég, csak mutatóba
sodort a szél pár darabot az őröknek szopogatni. Azok még a helyükön voltak. – Persze, hiszen megvárják még a zsoldosztást;
már hírül vették, hogy Török Bálint nagyúr
parancsára át kell adniuk épségben a várat a
töröknek. Azt is csak azért, mert az idén – ő
tudja, miért – a másik király zászlajához állt.
Egyébként nem volt ritka eset ez akkortájt.
A kapu fölött a szakállszárítóban Soma
Murád agával diskurált. A török már féléve
élt nála rabkenyéren. Persze ez csak jelképe-

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
sen értendő, mert a török főtiszt ette a disznósültet és itta rá Soma borát. Az iszogatás
közelebb hozta őket egymáshoz. Murád elmesélte, hogy megvádolták kalózkodásért,
és ezért otthagyta a tengert és visszatért a
szultán seregébe. De most, hogy idekerült,
elment a kedve a háborútól. Soma is rájött,
hogy minek meghalni azokért, akik a fejük
fölött vallást s királyt váltanak? Néha még
egymás ellen harcolnak az elkobzott vagy
duplán kiadott királyi adományokért.
Egyébként, hogy Murád Soma rabja lett,
azt magának köszönhette. Ugyanis mikor
vagy féléve a várnagy portyára indult, ki-
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küldött előtte két fürkészt. Nemsokára rá,
már vágtáztak is vissza a nyargoncok a hírrel, hogy Murád aga a katonáival éppen a
rablási munka derekát végzi. Az természetes, hogy a várnagy dühbe gurult, mert úgy
érezte, hogy meglopták. Hiszen ez mind
neki jár, mivel már fél éve, hogy egyik király
sem küldött pénzt vagy posztót.
A kirabolt falunak persze ez édes mindegy volt, hogy ki szedi a harácsot.
A végvári legények jót röhögtek a törökökön, kik most helyettük végzik a piszkos
munkát. Kényelmesen megvárták a sűrűben, míg a pogányok összerabolják a mar-

Novella
hát, miegymást. Aztán mikor befejezték és
nagy örömmel hazaindultak volna, megrohanták a magyar vitézek, s elszedték tőlük
még azt a pár garast is, ami még megmaradt
nekik az utolsó zsoldosztásból.
Később, mikor Murád már szíjjal a kocsihoz kötve Sóskő vár felé vonszoltatta magát,
elmélkedhetett a szerencse forgandóságán.
A mellette kutyagoló Wagner, bajor zsoldos pedig rossz előérzettel húzatta magát
a lőcshöz kötve. Ugyanis még féléve Pápán
harcolt a keresztények oldalán. De a törökök
ráígértek. – Hiába, az arany nagyúr, s még
vallása sincsen.
Somának volt esze. A zsákmányolt pénz
nagyját még az éjjel titokban elásta a tó mellett, és egy tölgyfarönköt gurított rá. Rajta
kívül senki sem tudott róla. – Hacsak Bence
diák nem, aki a várba indult, és arrafelé pihent meg útközben.
Ahogy mélyült a barátság, Soma elmondta, hogyha megjön a pénz a várért, itthagyja
a vidéket. Murád is új életet akart kezdeni.
Hiszen Soma régebben megígérte, hogyha
hozzásegíti, hogy gyorsan jöjjön a váltságdíj, akkor megfelezi vele a pénzt. Ez szárnyakat adott a török fantáziájának. Javaslatára,
– mivel nem szerette az árulókat – azonnal
kiheréltette a bajor heréit, s a bizonyítékot
futár vitte Izmirbe. Az öreg pasa rögvest
küldte a pénzt, hiába mondta Leila, az ágyasa, hogy hamisítványt sóztak rá.
Ezért Murád jobbnak látta, ha Genovába
megy és céget alapít. Most jól jön, hogy kedvelik a kalózkörökben. Később Soma javasolta, hogy társuljanak, mert az mégis csak
más, ha két tisztességes társ küzd a kétes jellemű kufárok ellen. Arról, hogy még tőkéje is
volt elásva, arról nem szólt. Behívta Bencét,
aki a leveleit szokta írni. Szegény diák gyakran szégyellte magát a leírt betűkért.
Már későre járt, mikor bejött Rózsi, aki
néha megosztotta ágyát Somával, amiért
oltalmazta a katonáktól. Pedig a szegény
Bence szerelmes volt belé, s mennybe repült
Rózsa egy pillantásáért, s pokolba zuhant,
ha Somával látta. A lány sajnálta is a legényt,
de mit tehetnének szegényen ebben a mai
világban?
– Holnap a nagyurunk parancsára elhagyjuk a várat – mondta Soma. – Zsoldfizetés után mindenki elmehet. Reggelre főzzél
egy piláfot, és hűts le egy vödör sörbetet,
mert Mahmud úgy szereti. Aztán itt ez a forint neked. Te is hazamehetsz.
– Hová? – futotta el a könny Rózsa arcát,
de nem szólt, csak kiment a konyhába tyú-

kot vágni. A szárnyas már könnyezve várta
a végét, mikor belépett Bence. Sokáig beszélgettek. Végül elhatározták, hogy együtt
mennek egy szabad országba.
Mikor már mély álomban szuszogott a
vár, a két szerelmes, mint árnyék osont ki
a tó felé. Az erdő szélén nem időztek, csak
Bence röviden megállt annál az ismerős
tölgyfarönknél.
Alig, nyelte el őket a sötét, török katonák
lepték el a várat, hogy még - biztos, ami biztos - nehogy mégis felrobbantsák.
Az őröket nem kellett megkötözni, hiszen úgyis mennek haza. Csak Somát vitték
láncon a herélt Wagner elé, mert ordibált.
Mahmud halk szóval - mert megfázott
a torka – megköszönte, hogy átadta neki
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épségben a várat. Murád ránézett a barátjára: – ma asallah – mondta, s sajnálattal
megvonta a vállát. Erre Soma újra csak átkozódott, mígnem az új várkapitány, Wagner,
elunta a káromkodást.
– Heréljétek ki, hogy csönd legyen! – hívta katonáit.
– Csak azt ne! – esett térdre Soma. – Pénzem van elásva egy farönkben a tó mellett.
– Na, az már más. Ha igaz, elmehetsz
épen – enyhült meg Wagner.
Mikor előkerült farönkből a láda, üres
volt, csak az egy forint volt benne, amit ő
adott Rózsinak.
Soma térdre rogyott, s szótlan folytak a
megbánás könnyei.
Kisslaki László

Szépségápolás

Mutasd a kezed, megmondom ki vagy
- avagy a kézápolás fontosságáról A hosszú téli időszak alatt nem
csupán kiszáradhat, de irritálttá
is válhat a kezünk bőre. Hogyan
tudjuk természetesen ápolni
kezeinket, hogy azok finomak,
elegánsak, selymes tapintásúak,
és mindenkor kifejezőek lehessenek? A Napvirág Manufaktúra
tudja a megoldást.

Egész nap dolgoznak
Belegondoltunk már valaha, hogy a
kezeinkkel naponta mi mindent teszünk
meg? A kezeink egész nap munkában
állnak, integetünk, írunk, gépelünk, érintünk, simogatunk, ölelünk, dolgozunk
velük, használjuk azokat. Télen és nyáron
is ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, az UV sugárzásnak, a hidegnek, a
fagynak, a forróságnak, vagy éppen a szélnek. Tél végén, tavasz elején gyakori, hogy
tapintásra érdesek, pirosak, szárazak. A
legkevesebb, hogy naponta pár percet
szánjunk kezeink ápolására, és gyengéd
módon átmasszírozzuk őket, olyan termé-

szetes kozmetikumokat, krémeket használva, melyek értékes hatóanyagai táplálják, kisimítják, fiatallá varázsolják őket.

Minőségi krémek, vajak
A téli tavaszi időszakban fokozottan
fontos, hogy figyelmet szenteljünk kezeink ápolásának. Lényeges, hogy olyan
termékeket válasszunk, melyek nem
tartalmaznak
szintetikus összetevőket, káros
anyagokat. Az értékes vitaminokkal, ásványi anyagokkal teli természetes
alapanyagú natúrkozmetikumok használata esetén
a bőr szárazsága kezelhető. A Napvirág Manufaktúra olívás körömvirágos
kézkréme például, - mely
többek között kiváló minőségű olíva olajat, körömvirág kivonatot, és allantoint
is tartalmaz -, gyorsan
beszívódik a bőrbe, nem
hagy zsíros érzést, így akár
naponta többször is lehet
alkalmazni. A körömvirág
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olaj rendkívüli bőrregeneráló képességének köszönhetően az igénybe vett bőr hamar megnyugszik, rugalmassá, és simává
válik. Amennyiben a kezünk nagyon száraz, kipirosodott, irritált, esetleg ekcémás,
úgy a Napvirág Manufaktúra shea vajas
ápoló termékeit is bátran ajánljuk, melyek
az igénybevett, irritált bőrt is hamar helyrehozzák.

Heti egyszer kell a radírozás
Ha teljessé szeretnénk tenni a kézápolási rutinunkat, akkor nem szabad elfeledkeznünk a heti egyszeri radírozásról sem.
Ehhez nincs is másra szükség, mint magas
minőségű, rengeteg ásványi anyagot tartalmazó természetes forrásból származó
sóra, illetve hidegen sajtolt, vitaminokban, flavonoidokban és antioxidánsokban
gazdag növényi olajokra, és prémium illóolajokra. A Napvirág Manufaktúra bőrradírjai, melyeket arcra és testre, így természetesen a kezeinkre is használhatunk,
alapvetően parajdi sóból, szőlőmag-, édes
mandula- és olíva olajokból készülnek,
melyeket választhatunk frissítő vagy éppen nyugtató hatású illóolajokkal kombinálva is. A bőrradírok szelíden segítenek

Szépségápolás
megszabadulni az elhalt hámsejtektől, így
bőrregeneráló, üdítő hatásúak. Magas hatóanyagtartalmuk révén visszatáplálják,
visszazsírozzák a kéz bőrét, és a vitaminok
ásványi anyagok a mélyebb rétegekbe
is eljutnak, táplálva, és regenerálva azt.
Tisztálkodás után lágyan dörzsöljük át az
előzőleg felkevert, mogyorónyi mennyiségű testradírral a kezeinket. Egy pár másodpercig hagyjuk a kezünkön, majd meleg vízzel öblítsük azt le. A hatás azonnal
érezhető, puha, selymesen lágy tapintású,
sima bőr.

Kezet kell mosni
A téli időszakban a vírusok terjedésének is gátat szabhatunk, ha többször
mosunk kezet. Az azonban kicsit sem
mindegy, hogy mivel. A boltokban kapható, filléres folyékony szappanok sok
olyan összetevőt tartalmaznak, melyek
kiszárítják, irritálhatják a bőrt. A Napvirág
szappanok széles választékban kínálnak
prémium szappanokat, extra szűz olíva
olajjal, körömvirág olajjal, shea vajjal is,
bio illóolajokkal, organikus összetevőkkel.
Ha ezekkel a szappanokkal mosunk kezet,
nem fog a bőrünk kirepedezni, sőt ápolják, visszatáplálják a kéz bőrét.

A természettudatosság
pedig hab a tortán
Nem elég csak az arcunkra, a frizuránkra koncentrálni. A szépség az egész
lényünkből kell, hogy áradjon, melyhez,
mint fő kifejezőeszközünk, a kezeink is
szervesen hozzátartoznak. Ne sajnáljuk
tehát az időt a kézápolásra, és használjunk minőségi termékeket, melyeket a
bőrünk meg fog hálálni, és kezeink selymesen finom tapintásúvá válnak majd. A
Napvirágszappan Manufaktúra natúrkozmetikumai nem csak a magas minőséget
képviselik, de termékeiket környezettudatos, lebomló csomagolásban árusítják,
így azok nem terhelik a környezetünket.

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

Megmérték a Tejútrendszer tömegét
Megmérte a Tejútrendszer tömegét a Hubble és a Gaia űrteleszkóp:
több misszió eredményeként szerzett információk szerint a Földnek otthont adó galaxis becsült tömege 1,5 ezer milliárd Napénak felel meg.
A Tejútrendszer tömege az egyik legalapvetőbb mérés, amelyet a csillagászok elvégezhetnek a galaxissal kapcsolatban. Az évtizedeken át tartó intenzív próbálkozások
ellenére azonban a tömegre vonatkozó legjobb becslések között is eltérések mutatkoznak. Most, az Európai Űrügynökség (ESA) Gaia-missziója keretében az ESA és a NASA
közös Hubble űrteleszkópjával végzett megfigyelések alapján a tudósok arra jutottak,
hogy a Tejútrendszer a galaxis középpontjától mért 129 ezer fényévnyi sugárban 1,5 ezer
milliárd naptömeget nyom.
A korábbi becslések 500 millió és
3000 milliárd naptömeg közötti értéket állapítottak
meg. A hatalmas
eltérés elsősorban a sötét anyag
eloszlásának mérésére
használt
módszerek
különbözőségeiből
adódott. A sötét
anyag akár a galaxis 90 százalékát is alkothatja.
„Nem tudjuk közvetlenül megmérni a sötét anyagot. Ez vezet a Tejútrendszer tömegét
övező bizonytalansághoz, hiszen azt nem tudod pontosan megmérni, amit nem látsz” –
idézi Laura Watkinst, az Európai Déli Obszervatórium munkatársát, az elemzést végző
kutatócsoport vezetőjét a PhysOrg tudományos-ismeretterjesző hírportál.
Mivel a sötét anyag nehezen megfogható, a kutatóknak különleges módszert kellett
alkalmazniuk a Tejútrendszer megméréshez, amelyhez a gömbhalmazok sebességét
vették alapul. Ezek a sűrű csillaghalmazok nagy távolságban keringenek a galaxis spirális lemeze körül.
„Minél nagyobb tömegű egy galaxis, annál gyorsabban mozognak a csillaghalmazok a
gravitáció hatására” – magyarázta N. Wyn Evans, a Cambridge-i Egyetem munkatársa.
A legprecízebb mérésekkel megállapították a sebességet, amellyel a halmazok távolodnak vagy közelednek a Földhöz képest, ez a látótér vonala mentén észlelhető sebesség. Ugyanakkor meg tudták mérni a gömbhalmazok oldalirányú mozgását is, melyből
már kikalkulálható volt a teljes sebesség és ebből következően a galaxis tömege – fejtette ki a tudós. A mérések alapját a Gaia által szolgáltatott második adattömeg adta. A
Gaia feladata az volt, hogy precíz, háromdimenziós térképet készítsen a Tejútrendszer
csillagászati objektumairól és kövesse mozgásukat. Az általa gyűjtött második adathalmaz a Földtől mintegy 65 ezer fényévnyi távolságra lévő gömbhalmazokról készített
méréseket is tartalmazott.
Ezeket az adatokat kombinálták a Hubble páratlan érzékenységével és megfigyeléseivel. Segítségével halvány és távoli, a Földtől akár 130 ezer fényévnyi távolságra lévő
gömbhalmazokat is be tudtak vonni a kutatásba.
„Szerencsénk volt, hogy ilyen remek adatkombinációval rendelkeztünk. A Gaia 34 gömbhalmazról készített méréseit a Hubble 12 további távoli halmazról feljegyzett adataival
kombinálva meg tudtuk határozni a Tejútrendszer tömegét olyan módon, mely e két teleszkóp nélkül lehetetlen lett volna” – mondta Roeland P. van der Marel, az amerikai Space
Telescope Science Institute (STScI/Űrcsillagászati Kutatóintézet) munkatársa.
– MTI –
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Életmód

CIBDOL olaj

avagy a CBD olaj legmagasabb EU minősítéssel rendelkező svájci típusa!
Nagy átalakulás van a CBD piacán. Az Európai Unió bizottsága
nemzeti ajánlást készített elő a
cannabisból készült termékek
orvosi alkalmazására vonatkozóan, mind a nem pszichoaktív CBD
kivonat, mind a THC tartalmú orvosi marihuána vonatkozásában.

Az orvosi marihuána rendkívül kedvezően hat számtalan betegség lefolyására
és ezért nagyon hamar mindenhol le fog
kerülni az üldözendő drogok listáról. (Ez
a folyamat Amerikában már nagyon előrehaladt, Európa kicsit lemaradva követi,
de már 10 -12 országban engedélyezték a
felírását, gyógyszertári forgalmazását is.).
Mivel fogyasztása nem jár függőséggel
- nem úgy, mint a fájdalomcsillapításban
oly jól ismert droghatású szerek nagy részénél -, és nem lehet túladagolni sem,
ezért orvosi alkalmazása különösen indokolt lehet.
A CBD-t, mivel nem pszichoaktív szer,
az úgynevezett „új élelmiszer” kategóriába
sorolta a WHO, és árusítása nem a drogtörvények alá esik, OGYÉI engedély azonban
szükséges a forgalmazásához.
Ha még nem is hallott erről a fantasztikus olajról, akkor érdemes utánajárnia,
hiszen hatása van a szervezet minden
sejtjére, helyreállítja a sejtek kommunikációját és így számtalan kórképben írják
le egyre több tudományos kísérlettel alátámasztott pozitív hatását. Az epilepszia,
rák, Parkinson-kór, Chron betegség, autizmus, időskori elbutulás, depresszió, ízületi
gyulladások és még számos más rendkívül
gyakori népbetegség kezelésében jelenthet megelőző, tünet enyhítő, gyógyító hatást a CBD olaj.

melyből kivonják a CBD-t. Ez a szer nem
tartalmaz THC, azaz pszichoaktív vegyületet, csak nyomokban. Rendkívül magas
minősége, ellenőrzött, minden esetben laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt összetétele, fémsók és egyéb szennyező anyag
mentes volta nagyon biztonságossá teszi
használatát. Ez az oka annak, hogy Európában a legmagasabb minősítést kapta
attól a cseh szervezettől, aki a fellelhető
összes olajat bevizsgálta és csak 9-et talált
megbízhatónak a piacon.

A Cibdol különleges
megoldásokat is kínál
a fogyasztóknak

A liposzomális olajuk például négyszer
hatékonyabban és 10 perc alatt felszívódik a gyomorból, mint a többi olaj. Legmagasabb koncentrációjú olajuk 20%-os,
ami 2000 mg-ot jelent a teljes spektrumú
kannabinoid rendszer tagjaiból 10 mlként. Van lágy gélkapszulájuk is azoknak,
akik nem szeretik az olaj ízét. A cég kijött
krémekkel és vitaminokkal kombinált formulákkal is, nagyon hatásos egyes bőrbetegségekben pl. ekcéma, pszoriázis.
Hazánkban a CBD nem gyógyszerként
törzskönyvezett termék, ezért gyógyításra alkalmazni nem lehet. Ettől függetlenül, ha valaki fogyasztani szeretné, érdemes konzultálni orvosával. Ha doktora
nem ismeri a CBD-t eléggé, kérem forduljon hozzám tanácsokért.
Dr. Várnagy Emese
Aromadoki
+36309503016
Utánanézhet oldalamon is:

Az OGYÉI alig két hete adott ki engedélyt a Cibdol olaj forgalmazására, mely
egy svájci gyártású, nagyon komoly táplálék kiegészítő szer. Alapja a kendermag,

www.aromadoki.hu
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Forgácsok

Arisztotelész a sokoldalú
Amihez hozzáfogott, abban
maradandót alkotott. A felfogása, problémakezelési módja
akár évezredekre meghatározta egyes szakterületek tárgyalásának módját. Otthonosan
mozgott a filozófiában, a
logikában, a nyelvészetben, a
biológiában, a pedagógiában,
a politika tudományokban, s
mi több, még az irodalomban
is. A modern európai tudományok atyja és előfutára, a nyugati kultúra egyik legnagyobb
hatású gondolkodója.
Megteremtette az élvezetesen olvasható tudományos értekezés műfaját. Bár
sok műve elpusztult, de a fennmaradtak
is egy gazdag élet munkásságáról tanús-

Forgácsok...
nemes fából...
kodnak. Nemcsak a nyugatot, de a keletet
is meghódította, és egyaránt nagy tiszteletben áll a keresztényeknél, araboknál és
a zsidóknál is. A középkor végére a Biblia
mellett az ő munkásságának ismerete
volt a magasabb műveltség meghatározó
eleme. Az általa alapított iskola, a Lükeion

Arisztotelész és Nagy Sándor nevelőjeként
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tanítványai köré szerveződött és mintegy
600 évig fennmaradt.
Apja orvos volt, és ez alapján feltételezhető, hogy mellette inaskodva olyan ismeretekre tett szert, melyek megmagyarázzák
biológiai és természettudományos érdeklődését. Apja Makedónia királyának orvosa és
barátja volt, és így történhetett, hogy Arisztotelész Nagy Sándor nevelője lett, s nem
csoda, hogy a makedónok ügynökének, de
legalábbis követüknek tartották. Neki köszönhető, hogy Nagy Sándor mindig tisztelettel és bőkezűen bánt a filozófusokkal és
tudósokkal.
Apja halála után Athénban, Platón Akadémiáján tanult, ahol az iskola esze volt.
Korán megházasodott, és egy lánya született. Feleségével 10 évet élt együtt, annak
haláláig. Többször nem nősült meg, de
magához vett egy ágyast, aki egy fiút szült
neki, később belehabarodott Nagy Sándor
szépséges kedvesébe is. Élete kalandokban
bővelkedett, mivel Makedónia megerősödése árnyékot vetett Hellaszra, ebből neki
is számtalan konfliktusa keletkezett, melyek
közül egyik-másik meneküléssel végződött.
De mindez nem csökkentette alkotó kedvét. Egykori tanítóját bőségesen segítette
Nagy Sándor, és így meg tudta alapítani
Görögország első könyvtárát, melybe nemcsak természettudományos gyűjteménye
tartozott bele, de számtalan más fontos
műnek, térképnek és írásnak is jutott hely.

Forgácsok

Arisztotelész (i.e. 384-ie. 322)
görög tudós és filozófus
Ez a könyvtár mintaként szolgálhatott az
alexandriai és a pergamoni könyvtárak számára is.
Bár gazdag életmunkáját nem lehet ös�szefoglalni egy ilyen kis szösszenetben,
mégis érdemes áttekinteni ismert, fennmaradt vagy hivatkozott műveit. Ahelyett,
hogy itt felsorolnám a műveket cím szerint,
nézzünk rájuk műfaj és tartalom szerint. Műfajilag ő, vagy tanítványai megkülönböztet-

nek exoterikus és akroamatikus műveket. Az
előzőek a nagyközönség számára készültek,
sokszor dialógus formában, az utóbbiak pedig inkább iskolai művek, az „értőbb” közönség számára. Tartalom szerint pedig vannak
logikai, természettudományos, metafizikai,
etikai művek, és esztétikai írások. Különböző ókori listák léteznek, melyek Arisztotelész
műveit sorolják fel. Ezek természetesen nem
teljesen egyeznek egymással. Van olyan lista,
amelyik ezerre teszi műveinek számát. Ebből
arra következtethetünk, hogy alkotásainak
zöme elveszett.
A mester és tanítványa ütközése az ő életében is bekövetkezett, mert Platón ideatanával szembehelyezkedett. Ez kapcsolatuk megromlásához vezetett, de ennek
ellenére kb. 20 évig együtt munkálkodtak.
Érdemes Arisztotelész természetfilozófiáját bemutató műveire egy pillantást vetnünk: 8 fizika könyv, 4 könyv az észről, 4
a meteorológiáról, 2 a keletkezésről, és az
elenyészésről, 3 a lélekről, 10 az állattanról,
4 az állatok részeiről, 1-1 az állatok járásáról
és az állatok keletkezéséről. De írt a színekről, az akusztikáról, és így tovább. Hatalmas
életmű áll mögötte!
Filozófiája alapvetően egyezik Platóné-
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val, mely szerint a filozófia igazi feladatát
a dolgok lényegének és végső okának
felismerésében látja, mely a lényegben, a
szubsztanciában testesül meg.
Ha figyelmesen elolvasnunk néhány
mondását, olyanok mintha a mának szólnának!
„Egyesek azt tartják, hogy a jog: egyenlőség, és valóban az, csak éppen nem mindenkinek, hanem csak az egyenlőknek, az
egyenlőtlenséget is szokták jognak tekinteni, és valóban az, csak éppen nem mindenkinek, hanem az egyenlőtleneknek; így
elhagyva azt, hogy „kinek” a számára, helytelenül ítélnek.”
„Az a helyes alkotmány, amely a közérdeket tartja szem előtt; valahány pedig
csupán a vezetők érdekét tekinti, az mindig
hibás.”
„A tanult elme ismertetőjele, hogy képes
foglalkozni egy gondolattal anélkül, hogy
elfogadná.”
„Minél nagyobb a jólét, annál könnyebben felborulhat!”
„Semmi sem rombolja annyira az ember
testét, mint a tartós tétlenség.”
Erdei István

Életmód

Azerbajdzsán nektára az Önök asztalán!
100%-ban természetes gyümölcslevek és nektárok
A Grante gyümölcslevek Azerbajdzsán különleges növényvilágának és ritka gyümölcstermő fáinak
minden kincsét felkínálják az Önök
számára. A gyümölcslevek hozzáadott cukrot, tartósítószert, aromákat és színező anyagokat nem
tartalmaznak.
A természet úgy adja számunkra a gyümölcsöket, hogy természetes formájukban
édesek és ízletesek. Tele vannak vitaminokkal, antioxidánsokkal így, segítik szervezetünket minden évszakban a szabad gyökök
lekötésében, az immunrendszerünket pedig
a harcban.
A Grante gyümölcslevek nem koncentrátumból készülnek, így megtartották élő
vitalitásukat. Nem tartalmaznak hozzáadott
cukrokat, színezéket, egyéb ízfokozót, sem
tartósítószereket, hiszen is nincs szükségük
rájuk, mivel valódi gyümölcsökből készülnek friss préseléssel.
A Grante gyümölcslevek gyártója
magánkézben lévő azerbajdzsáni cég az
Aznar CJSC. A gyárat 1969-ben a Szovjetunióban alapították, de 2007-ben Farkhad
Akhmedov, az azerbajdzsáni származású
üzletember az édesapja emlékére az egészet újraalapozta és létrehozta a minden
tekintetben környezetbarát és a legmodernebb technológiákkal felszerelt, több tisztasági rendszer szabályainak (kóser, hallal, bio)
megfelelő gyárat.
A cég alapításának motivációja a gránátalma művelés szeretete, kultusza és magas
szintű ismerete. A Geokchay régió az országon belül is a legismertebb és legjobb gránátalma termő vidéknek számít. A gyümölcs
őshazája észak-nyugat Perzsiában van, a
bibliai Paradicsomkerttel nagyjából azonos
területen. Bizony innen származik az a gyümölcs, amely annyi kultúrát és népi művészetet megihletett és annyi nemzetnél lett a
gazdagság, bőség, egészség és termékenység szimbóluma.
Nem véletlenül. E gyönyörű gyümölcs
rendszeres fogyasztása megvédheti egészségünket számos súlyos problémától: jóté-

konyan hat ereink egészségére, épségére és
tisztaságára, ezáltal csökkentve a trombózis
és a szívinfarktus kockázatát. Mivel magas a
szabadgyök lekötő képessége, ezért segíthet azokon, akik rákos megbetegedésekben szenvednek, illetve ezeket a betegségeket el akarják kerülni.
Természetesen a gyár szándékai szerint
mi is ennek a távoli, egzotikus és szimbolikáját tekintve rendkívül pozitív gyümölcs
levének a forgalmazását, hazánkban való
meghonosítását és népszerűsítését tűztük
ki első számú célunknak. Sajnos nálunk is
számos ember küzd kardiovaszkuláris megbetegedésekkel vagy rákkal. Ezen betegségek prevenciójában és kezelésében is nagy
hasznát vesszük ennek a gyümölcsnek, de
csak ha jó forrásból származik, és valóban
nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy
egyéb adalékanyagot illetve tartósítószert.
A gránátalmaléből az országban egyedülálló módon szűrt és szűretlen változatot
is forgalmazunk 0,75 literes és 0,25 literes
kiszerelésekben. Az elsőben 7 darab a másodikban 2,5 darab gránátalma kerül kipréselésre így érthető, hogy annyira tartalmas
a gyümölcslé, hogy elég naponta két deciliternyit fogyasztani belőle. A Grante a gránátalmalevet lehet hígítani is, de akár más
gyümölcslével is keverhetjük. Sőt, cégünk
kínálatában megtalálható a meggylével,
szőlőlével, almalével vagy narancslével kevert változat is, amelyek mind ízvilágukban,
mind hatásfokukban egyediek és különlegesek.
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A gyártó tavaly egy nagyon különleges
fejlesztésbe fogott: Vietnámban, a trópusi
gyümölcsök egyik legjobb termőhelyén
lévő gyárában elkészítette a tropicana termékeket és szintén Grante márkanév alatt
forgalomba hozta a mangó, kókuszvíz,
kókusztej, guava, sárgadinnye és görögdinnye leveket egy igazi ínyencséggel, az
avokádó lével kiegészítve. Ezekre a gyümölcslevekre is jellemző, hogy a termőhelyen érett állapotban és frissen kerülnek
kipréselésre, többnyire 100%-os formában
és hozzáadott adalékok nélkül. Így egészen
különleges és egyedi gyümölcslevek juthatnak a magyar fogyasztók asztalára.
A mi éghajlatunkon sajnos nem tehetjük
meg, hogy beleharapjunk a fáról letépett
érett mangóba vagy szívószállal szürcsölhessük a friss zöld kókusz fantasztikus levét.
Most viszont belekóstolhatunk ebbe az érzésbe, mert a Grante tropicana termékcsalád elhozza nekünk ezt az élményt.
Akik nem tudják, hogy miért nevezik a
mangót a gyümölcsök királyának, vagy
hogy mennyi egészségre gyakorolt pozitív
hatása van a kókuszvíznek, azoknak azt tanácsoljuk, próbálják ki a Grante gyümölcsleveket és máris a ráéreznek a válaszra!

www.grante-hungary.hu
el.: +36 70/433-1392
Viszonteladók, forgalmazók
jelentkezését is várjuk!

Életmód

Az egészséges emésztés záloga: a rostok
A gyors- és félkész ételek virágkorában, a felgyorsult életritmusban gyakran alacsony tápértékű ételeket fogyaszthatunk, aminek az emésztésünk látja kárát. Ahhoz, hogy emésztésünk visszanyerje egészséges működését, a rendszeres mozgás és sok folyadékbevitel mellett megfelelő rostbevitelre is szükségünk van. Melyek a természetes rostforrások, és mennyi a napi ajánlott rostmennyiség?

A MAKKA Rost Kávé
5,6 gramm Fibersol-2
természetes vízben
oldódó rostot tartalmaz
adagonként, így a napi
2 csésze az ajánlott napi
mennyiség
felét fedezi.
A terméket keresse
a vitalvar.hu oldalon.

A rostszegény táplálkozás jelei
A lassú emésztés, puffadás, székrekedés
mind arra utalhatnak, hogy nem viszünk
be elég rostot szervezetünkbe. A rostszegény táplálkozás további jele lehet, ha
minden étkezés (nemcsak egy kiadósabb
ebéd) után azonnal elálmosodunk. Ez a
vércukorszintünk gyors emelkedéséről és
leeséséről árulkodik, aminek a kiegyensúlyozásában a rostoknak nagy szerepe van.
Milyen természetes módokon javíthatunk
a helyzeten?

Sok folyadék, mozgás és rost
– de mennyi?
A sok folyadék fogyasztása (napi 2-3 liter), a rendszeres sport és a többszöri kis
adagokban étkezés is alapvető az egészséges emésztéshez. Az oldható rostok a
vízzel együtt zselés anyagot képeznek
a bélrendszerben, és lassítják a szénhidrátok felszívódását, mérsékelve ezzel a

vércukor ingadozását is. Ezzel, illetve a
gyomorban okozott teltségérzettel a fogyáshoz is hozzájárulhatnak, a méregtelenítő hatás pedig a jobb közérzetben is
megnyilvánulhat.
A napi ajánlott rostmennyiség 25-30g,
férfiak esetében ez 35g is lehet. A magyar
lakosság fele nem viszi be ezt a mennyiséget az étkezések során, pedig alkalmanként 5-6 gramm is elegendő, ha 4-5-ször
is eszünk naponta. Ezt 100 gramm alma,
körte vagy zabpehely, de egy csésze
MAKKA Rost Kávé is fedezi, így a reggelibe
és a tízóraiba érdemes ezek valamelyikét
beiktatni.

jüket az oldható rostok miatt egészséges
fogyasztani.
A felgyorsult életmód mellett, a rosttal
dúsított funkcionális élelmiszerek is kiválóan alkalmasak rostpótlásra. Ezek előnye
éppen abban áll, hogy úgy is odafigyelhetünk egészségünkre, hogy összekötjük
azt egy élvezetes, szokásos napi rutinnal
(mint amilyen a kávézás), így a rostbevitel
biztosan nem marad el.
Összeállította:
Lipusz Kinga

Mik a legjobb rostforrások?
A legjobb természetes rostforrástok
a teljes kiőrlésű gabonák (pl. a
gluténszegény köles, hajdina, barnarizs,
illetve a zab), a gyümölcsök és a zöldségek. A héjuk a magvakhoz hasonlóan oldhatatlan rostokat tartalmaz, lédús belse-
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Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu

Fűben-fában
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Mikro-alga: az életelixír
Az ember folyamatosan keresi az élet elixírjét vagy a
csodapirulát. Hiszünk is benne, meg nem is, de legbelül
reménykedünk, hogy talán van valami titkos, ősi tan,
ami megment az bennünket az elkerülhetetlen haláltól, vagy legalább megvéd bennünket a betegségektől. De ez utóbbihoz nem kell alkímia vagy varázslat!
Elég egy szuperélelmiszer, a mikro-alga.

Hogyan hat?

2. Csökkenti a mérgező anyagok felszívódási lehetőségét, azáltal, hogy rosttartalma gyorsítja a belekben a tápanyag
átvonulását.

9. Az algában
található komplex B-vitaminok
csökkentik a mindennapi stressz
romboló hatását.
A
magnézium
nem csak segít a
feszültség enyhítésében, de javítja a gondolkodási képességet is.

3. A mikro-alga segíti a nehézfémek eltávolítását a szervezetből, klorofill tartalma olyan kötést hoz létre a nehézfémekkel, ami nem bomlik szét, és így a széklettel
együtt kiürül a belekből.

10. A mikro-alga fogyasztásával megszűnhetnek a rémálmok és a depresszió,
amelyeket a B1-vitamin (Thiamin) hiány
okozhat. Ez a vitamin természetes módon
van jelen a mikro-algában.

4. A klorofill szerkezetileg nagyon hasonlít a hemoglobinra, ezen tulajdonsága
segíthet a vérszegénység tüneteinek enyhítésében.

11. A B2-vitaminnal rugalmasabbak lehetnek a szövetek, az A-vitamin, a szem vitaminja javítja a látást, az Omega-3 a szem
érfalait is rugalmasabbá teszi, a Chlorella
CGF faktor segítheti a sejtregenerálást.

1. Tisztítja az emésztőrendszert, javítja
a perisztaltikát, gyorsítja a salakanyag kiürülését. Ellensúlyozza a rosthiányos táplálkozást. Helyreállítja és rendben tartja a
bélflóra egyensúlyát.

5. A mikro-alga fogyasztása közben felszabaduló magnézium-ion jobb izomműködést eredményez. A csontritkulás ellen
is hatékony, mert a kalcium beépüléséhez
a magnézium jelenlétére is szükség van.
6. A mikro-alga segíti a fogyást. Feltölti
a szervezet sejtjeit mikro tápanyagokkal ezzel megszűnhet az úgynevezett funkcionális éhezés.
7. Az alga jód és szelén tartalma stimulálja a pajzsmirigy működést, amelynek az
alulműködése egy elhízás faktor, és több
időskori egészségügyi panasz oka.
8. A-, B-vitamin, és az Omega-3 serkenti
a mellékvese működését.

12. Szemben a mesterséges vas-készítményekkel a mikro-alga vas tartalma
nem okoz székrekedést. Megfelelő vasbevitel=jobb közérzet, energia, gyors
gondolkodás.
13. A B3-vitamin (niacin) segítségével
az erek állapota javul, egyes tanulmányok
szerint a B6+B9+B12 (terápiás mennyiségű) adagolásával megszüntethető a magas vérnyomás.
14. A B6-vitamin segíti a diabeteszes
neuropatia tüneteinek enyhülését, (Ez az,
amikor a cukorbeteg végtagjai, főként a
láb sebei nem gyógyulnak).
15. Az alga „lúgosító” hatása gyorsan
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enyhíti a refluxot, (a proton-pumpa gátló
gyógyszerekkel ellentétben nincs mellékhatása vagy utóhatása).
+1. Enyhülhet a migrénes fejfájás, elmúlik a rossz szájszag, csökken az izomgyengeség, megszűnhet a szórakozottság.
Éljünk egészségesen! Támogassuk szervezetünket rosttal, vitaminnal, ásványi
anyagokkal, mikroelemekkel.
A MIKRO-ALGA SZÁMTALAN GYÓGYHATÁSA MIATT BÁTRAN NEVEZHETŐ
AZ ÉLET ELIXÉRJÉNEK.
Szinte minden vitamint és ásványi
anyagot tartalmaz, amire szervezetünknek szüksége van. Sőt, ezek egymást kiegészítve jobban hasznosulnak, mintha
külön-külön fogyasztanánk. Próbálja ki,
és nyerje vissza életerejét és egészségét!
Virág Éva
alga-, és vitamin-szakértő
reflux tanácsadó

További információ és megrendelés:
www.greenlife.hu
www.imune.bio

Életmód
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Végre megérkezett a tavasz!
Bár még hűvös az idő, mégis fantasztikus érzés, hogy már március van!
Lassan vége a búskomor, szürke téli
napoknak és kimerészkedhetünk
a természetbe. Ha Te is a mozgás
szerelmese vagy, ne csak a kondi
teremben sportolj, hanem légy minél
többet a szabadban és élvezd ki a
hosszabb nappalokat! Túrázz, biciklizz, vagy csak sétálj a parkban nagyokat és élvezd a napsütést! Engedd
el a stresszt és szívd magadba az
éltető napfényt, amely nem csak jobb
kedvre hangol, de nélkülözhetetlen
ahhoz is, hogy feltöltsd szervezeted
D-vitaminnal!
Tél végére teljesen kiürülnek a vitaminraktáraink, de ha rendszeresen fogyasztunk
smoothiekat (ejtsd szmuszi), turmixokat, akkor segíthetünk a szervezetünknek feltöltődni. Manapság egyre gyakrabban halljuk ezt
a két kifejezést, és a diétás magazinok is tele
vannak jobbnál jobb receptekkel. Látszólag
ugyanolyanok: színes italok, amelyeket nyáron oly divatos a vízparton szürcsölgetni.
Ennél azonban jóval többet érnek, hiszen
értékes vitaminokat és ásványi anyagokat
tartalmaznak, amelyekre minden évszakban
szükségünk van!

Mi a különbség smoothie
és turmix között?

A hasonlóság megkérdőjelezhetetlen:
alapvetően gyümölcsökből és/vagy zöldségekből áll, amelyhez folyadékot adunk és
összeturmixoljuk. Azt, hogy miből készítjük,
már csak képzeletünk és étrendünk szab
határt.
A különbség az, hogy a turmix jellemző-

en tejet vagy joghurtot is tartalmaz, ezért az
állaga hígabb. A smoothie pedig püré jellegű, és általában fagyasztott gyümölcsökkel
és vízzel, jéggel vagy gyümölcslével készül,
nincs benne tejtermék. Természetesen ezeket a szabályokat nem kell betartani, mára
teljesen összemosódott a két kifejezés.
Mivel a tejtermékekre egyre többen allergiásak, így a smoothie kerülhet majd reflektorfénybe a jövőben. De mit csináljon az,
aki szeretne egy isteni finom turmixot
inni, de nem fogyaszthat tejet?
Ma már nem kell aggódnunk azon, hogy
tejallergiásként ne tudjunk meginni egy
nagy bögre eper- vagy banánturmixot! Tej
helyett használhatunk növényi tejhelyettesítőt, amellyel nem csak egészségesebb,
de finomabb, különlegesebb ízvilágú italt
kapunk!
A tejhelyettesítőt ne a boltban vedd meg,
mert azok drágák és olyan adalékanyagokat
tartalmazhatnak, amelyek nem tesznek jót
a szervezetünknek. Készítsd el saját magad,
otthon, egyszerűen, csupán egy gombnyomással! Csak az lesz benne, amit Te szeretsz!
A Vegital növényi italkészítőivel nem csak
turmixot és smoothiet készíthetsz, hanem a
turmix alapjául szolgáló„tejet” is: kókusztejet,
mandula italt, rizs italt, csak hogy pár példát
említsünk! Ha nem szereted az édes italokat, ételeket, akkor pedig kiváló szolgálatot
tesz majd a krémleves program, amelyhez
- ugyancsak a készülék segítségével - tudsz
készíteni tejszín-helyettesítőt!
Lássunk egy tavaszváró, fiatalító turmix
receptet, amelyet megnézhetsz a Vegital,
a tejmentes ital Youtube csatornáján is!

23

Hozzávalók:

• 2 kivi
• 1 banán
• 200-250 g ananász (attól függően, hogy
mennyire szereted az ízét)
• 2 dl narancslé
• 2-3 evőkanál méz
• 1 evőkanál citromlé
• 0,5 l kókusztej

Elkészítés:
A kókusztejhez használj több mint 60%
zsírtartalmú kókuszreszeléket, semleges ízű
olajat, édesítőt, sót és vizet. A pontos receptet megtalálod a www.vegital.hu honlapon.
Kezdd el főzni a kókusztejet, és amíg készül, vágj apró kockára minden gyümölcsöt.
Ha elkészült a kókusztej, szűrd le, majd hagyd
kihűlni. Ha már megfelelő, dobálj minden
hozzávalót a készülék tartályába, öntsd rá a
kókusztejet és indítsd el a Juice programot. 3
perc múlva már kortyolhatod is!
A Vegital webáruházban és a székesfehérvári Szaküzletben mindent megtalálsz, ami
a „mentes” ételek, italok elkészítéséhez kell,
legyél paleós vagy vegán, netán a Reg-Enor
étrend követője, hiszen nemcsak növényi
italkészítőket, hanem sokféle tejmentes,
gluténmentes, cukormentes alapanyaggal is
várnak mindenkit szeretettel.
Elérhetőségek:
Weboldal: www.vegital.hu
Youtube csatorna:
Vegital, a tejmentes ital szakértője
Tel.: 06 70 777 9220

Gondolkodó

Szükséges és lehetséges:
a generációk közötti hídépítés
Nemrég két 20-30 év közötti
hölgy haladt előttem a járdán,
amikor az egyik –számomra
váratlanul- hirtelen társnője felé
fordult, és roppant indulatosan
ezt mondta: „Gyűlölöm az öregeket!” Az egész jelenet arculcsapásként ért, mint minden olyan
emberi megnyilvánulás, amikor
sistergő lávaként a gyűlölet tör
felszínre. A társadalmi jelenség,
amely ebben az esetben ilyen durván testet öltött, persze több ezer
éve ismert: generációs ellentétként emlegetik.
Hogy miért érzek elhivatottságot arra,
hogy erről a témáról írjak? Fiatal már voltam,
jelenleg pedig, a 65. életévemhez közeledve,
egyre inkább az idős nemzedékhez sorolnak,
így mind a két korosztály szemszögéből láthattam már ezt a problematikát. A másik ok,
hogy 39 éves gimnáziumi tanári tevékenységem alatt több ezer fiatalt tanítottam, így
volt alkalmam közelről megfigyelni számtalan olyan konfliktust, amelynek hátterében a
nemzedéki ellentétek álltak. Harmadszor, szeretném szerény eszközeimmel elérni, hogy a
dolgok pozitív irányba mozduljanak el ezen a
téren.
Hogy mi a baja az időseknek a fiatalokkal?
Legtöbbször ezeket halljuk: „Nem tisztelik az
időseket. Neveletlenek. Erkölcstelen módon
élnek. Lusták, nem szeretnek dolgozni. Csak a
könnyelmű szórakozás, a buli érdekli őket. Nem
kíváncsiak az idősek véleményére, tanácsaikat
nem fogadják meg. Az öltözködésük, a hajviseletük kirívó, ízléstelen. Nincs bennük kellő felelősségérzet. Harsányak, hangoskodók.”
S vajon a másik fél hogyan vélekedik a korban jóval előttük járókról? A teljesség igénye
nélkül: „Lenézik a fiatalokat. Nem hagyják őket
érvényesülni. Rugalmatlanok, megkövesedett
szokásaik rabjai. Mindig panaszkodnak. Nem
értenek a modern technikához, nem értik a mai

világot. Irigyek a fiatalokra. Nem adják át időben a helyüket a náluk tehetségesebb ifjaknak.
Nevetséges a görcsös igyekezetük, ahogyan
fiatalnak szeretnék láttatni magukat.”
Ha valaki utánanéz, akkor láthatja, hogy
az ókori Hellászban, a Római Birodalomban vagy a középkori Európában nagyjából
ugyanúgy vélekedtek az öregek a fiatalokról,
mint manapság, s valószínűsíthető, hogyha
az idősek hallótávolságon kívülre kerültek,
akkor a korabeli ifjak irányukban megfogalmazott kritikája sem tért el lényegesen a maitól. (Az irodalom és a művészetek számára ez
mindig hálás témát jelentett.)
Tehát: Mindig így volt, mindig így lesz,
nincs mit tenni? Nem egészen így van! Szeretetből mindig lehet hidat építeni ember
és ember, generáció és generáció között,
ha mindkét fél törekszik erre.
A két táborhoz tartozók részéről szükség
van a másik helyzetébe való beleérző képességre, türelemre, megértésre, s legfőképpen az ezeket megalapozó és célba
segítő szeretetre.
Hogy milyen hozzáállás szükséges a kedvező irányú változáshoz? Mindkét nemzedéknek rá kell jönnie, hogy a másik
milyen értékeket képvisel, hogy milyen
sokat tanulhat a másiktól.
A fiatalok a mában élnek, hajlamosak azt
hinni, hogy életük keretei hosszú távon is stabilak lesznek, hogy lényegében a jövőben is
minden úgy marad, ahogy jelenleg van. Ritkán érzik időben a veszélyt, nem látják még

24

az élet buktatóit. Számukra tehát hatalmas
kincs lehet a háborút, forradalmat, rendszerváltozásokat megélt idősek tapasztalata, akik
számtalanszor látták, hogy gondtalan, boldog életek hogyan fordultak máról holnapra
a nyomorba, a kétségbeesésbe, akik nemegyszer tanúi, átélői voltak annak, hogy kilátástalannak tűnő helyzetekben miként lehet
talpra állni, újrakezdeni. – Természetesen
nem csak kiélezett élethelyzetekben lehet
a sokat megélt korosztály tudására támaszkodni, hanem a mindennapos életvitel terén,
a hétköznapok apró-cseprő dolgaiban is.
Az ősz halántékúak ne irigyeljék az ifjak
erejét, szépségét, s kor-szerűtlenül viselkedve ne próbáljanak közéjük tartozónak
látszani, hanem tanuljanak a fiatalok világra
való nyitottságából, rugalmasságából, szinte
kiapadhatatlan jókedvéből, életigenléséből.
Ne szégyelljék megtanulni tőlük a technikai
eszközök használatát, mert ők abban nagyon otthon vannak.
Igaz, hogy a mai világ hatalmasai, a nemzetek fölötti óriásvállalatok és a nagy pénzintézetek, egy ellentétektől szabdalt, széteső társadalom létében érdekeltek, mert
azt jobban ki tudják zsákmányolni, jobban
maguk alá tudják gyűrni, mindenki másnak
azonban a generációk összefogása, a közöttük való hídépítés az érdeke: s kell, hogy ez
legyen a célja.
Zámbó Zoltán
Kővágóörs, 2019. március 1.

Ajánló
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Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (86. 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 - 2.rész
Elágazások
Aludtam, és azt álmodtam: az élet öröm.
Felébredtem, és azt láttam: az élet kötelesség.
Dolgoztam, és azt láttam: a kötelesség öröm.
(Rabindranath Tagore)
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Kedves Olvasó!
Megérintett-e a gondolat: „Szeressétek
az öregeket”? Más tekintettel néztél-e a
szépkorúakra? Másképpen szóltál-e hozzájuk? Felhívtad-e gyermekeid, unokáid
figyelmét: „Na, nézd csak, mit találtam? Érdemes elolvasnod neked is!”
Igen, érdemes, mert ha akarunk változtatni ezen a sarkából kifordult világon,
magunkon és közvetlen környezetünkön
kell kezdeni!
Nehéz az öregedés témája itt és ebben a környezetben, mert az emberi lét
nagy kérdéseit boncolgatja, méghozzá
igen szűk keretek között. Sokkal „tudományosabban” is meg lehetne közelíteni ezt a témát, fő csoportokra szedve, és
úgy boncolgatva, kulturális- vallási- etikai
szempontok szerint vizsgálva a nemzetek,
népek, vallások hatását. Külön szempont
lehetne a történeti oldal, azt elemezve,
hogyan változik a viszonyulás az öregekhez. Érdekes színfolt lehetne a jelenlegi
társadalmi, népesedési, túlnépesedési
szempontok statisztikai feldolgozása is. S
végső soron, hogy ne hagyjuk ki az egyént
se, lehetne egy pszichikai, szociálpszichológiai megközelítését is adni a témának.
Lehetne, de mire jutnánk vele? Biztosan
más lenne az olvasóközönség, és biztosan
kevesebben olvasnák el. Ezért én a témát
igyekszem praktikus oldalról és az érintett
személyek, az idősek, a szépkorúak, és a
közösség oldaláról megközelíteni.
Nagyon megváltozott világunk!
Szent-Györgyi Albert ezt úgy fogalmazta
meg, hogy:
„Századokon át az volt az emberek
fő gondja, milyen lesz az élet a halál
után. Úgy látszik, ma először arra kell
válaszokat keresnünk, milyen lesz az
élet a halál előtt.”
Ahogy múlik az idő, és közeledünk a
számunkra elérhető játéktéren belül rendelkezésünkre álló határaihoz, igyekszünk
a keretet kibővíteni. Lehet, hogy ez már
egy kicsit késő. De maga a felvetés nem
teljesen esztelen! Ahogy múlik az időnk,
másképpen kezdünk gondolkodni, és
másképpen ítéljük meg a dolgokat. A hatvanévesek lázadnak az elmúlás gondolata miatt is, a nyolcvan-kilencven évesek
pedig örülnek minden új napnak. Bár a
végjáték közelében mozgunk, azonban az
élet oldalán maradunk és nem megyünk
bele az elmúlás, a halál, és a gyász kérdéseibe, de ettől a folyamat még ott ér vé-

Ahogy múlik az időnk, másképpen kezdünk gondolkodni, és másképpen ítéljük meg a dolgokat.
get. Itt elérkeztünk egy nagyon érdekes
ponthoz, talán helyesebb azt mondani,
hogy egy elágazáshoz. Madách Imre, Az
ember tragédiájában Lucifer az I. színben
így érvel:
„AZ ÚR
S te, Lucifer, hallgatsz, önhitten állsz,
Dicséretemre nem találsz-e szót,
Vagy nem tetszik tán, amit alkoték?
LUCIFER
S mi tessék rajta? Hogy nehány anyag
Más-más tulajdonokkal felruházva,
…
Nehány golyóba összevissza gyúrva,
Most vonzza, űzi és taszítja egymást,
Nehány féregben öntudatra kél,
Míg minden megtelt, míg minden
kihűlt,
És megmarad a semleges salak. Az ember ezt, ha egykor ellesi,
Vegykonyhájában szintén megteszi. Te nagy konyhádba helyezéd embered,
S elnézed néki, hogy kontárkodik,
Kotyvaszt, s magát Istennek képzeli.
De hogyha elfecsérli s rontja majd
A főztet, akkor gyúlsz késő haragra.
Pedig mit vársz mást egy műkedvelőtől? Aztán mivégre az egész teremtés?”
Nos, Lucifer jóslata bekövetkezett. Az
ember belépett a vegykonyhába, belepiszkált a természet genetikus állomá-
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nyába, létrehozva a génmódosított termékeket, - s még kitudja, hogy miket, pl.
biológiai fegyvereket - melyek jövőbeni
hatása beláthatatlan.
A Teremtő az embernek nem adta meg
a halhatatlanságot, és a halandóság időpecsétjét pedig a génekbe ültette be. Egészen pontosan a gének végén, sapkaszerűen elhelyezkedő telomerek a felelősek
az öregedésért, és így a rendelkezésünkre
álló idő hosszáért. Nagyon leegyszerűsítve a folyamatot, amikor a telomerek
elfogynak, az élet is véget ér. Fogyásukat
sokféle módon lehet befolyásolni, életvitellel, étrenddel, és peptidekkel is. Természetesen az utolsó kenet feladása után
már nem sok esélyünk van a korrekcióra.
Aki el akar menni, hagyjuk, hogy békében
elmenjen. De aki a rá kiszabott időt egészségét megtartva meg akarja hosszabbítani - mert van még feladata, amit el akar
végezni -, annak van lehetősége erre. (Ezt
a témát, mely mögött 35 éves kutatás és
gyakorlati tapasztalat van, járjuk körbe a
következő számban megjelenő cikkben.)
Most pedig a rendelkezésünkre álló
időkereten belül maradva, vizsgáljuk meg
lehetőségeinket, egyéni és közösségi
szempontból egyaránt. Vezérfonalunk
pedig az aktivitás, és annak folytonos
csökkenése és az ehhez kapcsolható gondok és lehetőségek. Azt már az előzőekből tudjuk, hogy a legfontosabb az egyén
fizikai és szellemi aktivitásának megtartá-

Mert „az Élet él és élni akar”!
a gyermekekkel, azok családjával, az unokákkal való foglalkozás ténye és szükséglete. Ugyancsak ide tartozik a növények,
virágok ápolása, legyen az balkon, erkély,
vagy akár kert.
„Kik mondják azt, hogy egyedül kön�nyebb? Többnyire a nők. Mert a nők
még mindig szolgálják a férfiakat. A
nőnek mindig marad valami kis territóriuma: a háztartás, amennyiben
fiatalon háziasszony is volt. A férfiak
hamarabb lesznek tehetetlenek, nem
szoktak hozzá, hogy ellássák magukat.” (Polcz Alaine: Ideje az öregségnek)

Ha odafigyelünk egészségünkre, vesszük testünk jelzéseit, mértékletes
életet élünk, akkor egészségünket hosszútávon meg tudjuk tartani.
sa. Ezzel kapcsolatban méltán jut eszünkbe a költőnk szava:
„... Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a múltat be kell vallani.
A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”
József Attila, A Dunánál.
Addig, amíg „minden rendben van”, éljük
megszokott életünket. Ha odafigyelünk
egészségünkre, vesszük testünk jelzéseit,
mértékletes életet élünk, akkor egészségünket hosszútávon meg tudjuk tartani.
Azonban ebben is lehetnek zökkenők,
pl. bekövetkezhet egy baleset, mely kicsit kitérít a kerékvágásból, vagy ha súlyosabb volt, alaposan megváltoztathatja életünket, akár végérvényesen is. De
tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, és a
balesetek sem ok nélkül következnek be,
legfeljebb abban a pillanatban még nem
tudjuk elhelyezni, vagy megmagyarázni
okát. Ahhoz, hogy a szép kort egészségben megéljük, korábbi cikkeinkben sok
jó tanácsot, és gyakorlati mintát adtunk.
Azonban amit nem gyakorolunk, az nem
is hat! Cselekvő életet kell élni!
Ahogy az idő múlásával aktivitásunk
csökken, úgy kezd el romlani - kezdetben

lassan, észrevétlenül, majd egyre gyorsabban - egészségi állapotunk, és fordítva is igaz, ahogy egészségi állapotunk
romlik, úgy csökken aktivitásunk. Ebben
az ördögi körben a legfontosabb, hogy a
romlás szintjét legalább a saját magunk
önálló ellátásánál megfogjuk. Erre a nők
sokkal fogékonyabbak mint a férfiak. Ebben sokat segít a közvetlen környezetünk:

A mindennapi elvégezhető, de nem
nagyon megterhelő ismétlődő tevékenységeknek igen fontos szerepe van.
Éppúgy, mint a baráti körnek, közösségi
kapcsolatoknak, jelentsen az akár vallási,
egyházi, akár bármilyen klubszerű kapcsolatot. Meg kell tartanunk a fontosság
érzését, meg kell tartanunk azt az állapotot, ami abban erősít meg bennünket,
hogy szükség van ránk! Élő kapcsolatok
kellenek! Ebben az értelemben az olvasás is az, azonban a TV nem. Ez nem azt
jelenti, hogy nem szabad tévézni, de azt
igen, hogy nem szabad egész nap előtte
ülni. Úgy kell felfogni, mint egy „hazugság
ládát” amit a tömegek befolyásolására

A nőnek mindig marad valami kis territóriuma: a háztartás, amen�nyiben fiatalon háziasszony is volt.
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Élő kapcsolatok kellenek! Ebben az értelemben az olvasás is az,
azonban a TV nem.
használ fel a mindenkori hatalom, vagy
ha globálisan nézzük a témát, akkor a
„háttér hatalom”. Nagyon kevés értékes,
az egyént, családot, közösséget, nemzetet támogató műsorral találkozunk. Válogassuk meg, mit nézünk! Figyeljünk oda
gondolatainkra, mert amit gondolunk, az
előbb vagy utóbb megvalósul, vagy megvalósulhat!
Felnőtt életünknek minden szakaszában, de ebben az utolsó felvonásban is
óriási szerepe van a párkapcsolatnak,
mert a jól működő párkapcsolat fél egészség. Valahova, valakihez tartoznunk kell.
Azzal mindenki tisztában van, hogy tökéletes kapcsolat nincs, de „elég jól működő”
van. Ezt kell megragadni és fenntartani,
akkor is, ha az ember az idő múlásával
keményedik, miközben érzékenyebbé is
válik, és akár kimutatja, akár nem, egyre
nagyobb szüksége van arra, hogy meghallgassák, megértsék, szeressék, és biztonságban érezhesse magát. Ennek egyik
kifejező eszköze az ölelés. Ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Nem egyszer előfordult velem, hogy szinte öntudatlanul, azt mondtam a páromnak, azt szeretném, ha egyszerre elölről
is és hátulról is megölelnél. Magyarán,
szerettem volna elveszni az ölelésben!
Bár korábban már valahol írtam, de most
ismét hozom az egy mondatos életrajzot:
„Ha hazamegyek, a kutya örül, ha eljövök
az asszony!” Kedves Olvasó, gondolkodjon el rajta, mennyire kiszolgáltatott lehet

az az ember, aki életét így summázza!
A jól működő párkapcsolat és annak
fenntartása nagyon fontos, mert ha kettős terhet kell az embernek viselnie,
stressz otthon, és stressz a munkahelyen is, az nagyon gyorsan az egészség
rovására mehet! Nemcsak lelki, de testi
vonatkozásban is. Ezért a párkapcsolatra
nagyon vigyázni kell, és ez az odafigyelés a nemektől független. Egy tudomá-

nyos vizsgálat arra hívta fel a figyelmet,
hogy ha a párkapcsolatban megjelenik
az „Apokalipszis négy lovasának” nevezett tünetegyüttes, akkor jobban oda kell
figyelni a kapcsolat jövőjére! Ezek pedig:
- sértegetés, kritizálás, szóbeli bántás,
- megvetés, lenézés,
- felelősség áthárítás,
- visszahúzódás.
Ha ezek közül bármelyik felmerül,
időben keressük meg a megoldást, a feszültség forrásának felszámolását! Bár
az együtt töltött idő emlékei stabilizáló
tényezőként működhetnek, ne kockáztassunk. Ennek pedig alapfeltétele a jó
kommunikáció. Meg kell beszélni a dolgokat! S az eredményt egy jó öleléssel kell
megpecsételni.
Kedves Olvasó! Úgy gondolom, hogy
nagyjából eddig terjed az a terület, ahol
mi vagyunk sorsunk kézben tartói, alakítói, ha még lehet rajta alakítani. Természetesen, a szélsőséges esetekkel most
sem foglalkozunk, de ne felejtsük el, társadalmi szinten ezt sem lehet szőnyeg alá
seperni. A határtalan profithajszolás és
ennek globalizációs szintje döbbenetes
esetek, emberi tragédiák sokaságát hozza létre. Azonban ennek léptéke és a megoldás elméleti és pénzügyi kihatásai csak
egy másik világméretű paradigma váltás
esetén lehetnének kezelhetőek. Ez hatalmas feladat, nemcsak számunkra, hanem
a Föld népei számára is, akiket a „háttér

A jól működő párkapcsolat fél egészség.
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Ha a párkapcsolatban megjelenik az „Apokalipszis négy lovasának”
nevezett tünetegyüttes, akkor jobban oda kell figyelni egymásra!
hatalom” birkáknak tekint. Madách erre
elég tömör választ adott: „Ember küzdj, és
bízva bízzál. S az élet célja e küzdés maga”.
Azaz, ne foglalkozz a miértekkel, küzdj, és
éld az életedet. Petőfi Sándor azonban a
XIX. Század költői c. versében ezt jobban
kibontja:
„Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!

jezés ad pontosabban meg. Mert amikor
eljutsz az első stációhoz, és nem tudod
ellátni magadat, de van lakásod, elég
nagy, ahol elfér az ápolód is, van jövedelmed, amiből ki tudod fizetni, akkor
egy viszonylag biztonságos környezetben érezheted magad. Ha pedig ebben
az életszakaszban még a közelebbi vagy
távolabbi családtagok is részt vesznek,
jelenlétükkel megtisztelnek, akkor az már
a Kánaán! Az otthoni ápolást vagy annak

egyes részeit rendszerint szakápoló végzi,
esetleg a családtagok, ill. a beteg felügyeletét ellátó nem hivatalos ápoló, szükség
esetén természetesen az orvos.
Persze ez még az elmúlás nagy kérdését
nem oldja fel, és nem ad választ arra, hogy
mi végre vagyunk itt a Földön, és mit is
tettünk az alatt, amit emberi életnek neveznek. De viszonylagos kényelemben és
harmonikus kiszolgálás mellett várhatom
a gyógyulásomat, vagy a „nagy kaszást”.
A Kedves Olvasóra bízom, hogy kigondolja, milyen sorsa lehet annak, akinek ez
nincs meg: nincs önálló lakása, bérleményét nem tudja fenntartani, ápolóját nem
tudja megfizetni. S elgondolkodhatunk
azon, hogy a társadalom szociális hálója hol van, mennyire tud intézményesen
segíteni, mennyire tudja lefedni az ilyen
eseteket, és mire képes.
S itt és most meg kell ismerkednünk
egy új fogalommal, a „hospice palliatív”
ellátás fogalmával:
„A hospice alapgondolata a halál,
elmúlás elfogadtatása a beteggel és
családtagjaival, a megbékélés elősegítése, valamint a magány oldása
az aktivitás fenntartásával, a lehető
legjobb életminőség megteremtésével. Hisszük, hogy az egymáshoz való
szeretetteljes odafordulás értelemmel
és tartalommal töltheti meg az élet
utolsó szakaszát is.”

És addig? addig nincs megnyugvás,
Addig folyvást küszködni kell.
Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virágkötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.”
Most nézzük meg a lejtmenetet, annak
első fázisaként az otthoni ápolást, majd
azt követően a további fokozatokat. Azt
mondják, „mert szegény vagy, hamarabb
kell meghalnod”. Ennek számtalan formáját tapasztalhatja meg az életre figyelő
ember. A „hamarabb” kifejezés csak az
időre vonatkozik, de a valóságban van
még egy másik tényező is, amit talán a
„fájdalmasabban” kell meghalnod kife-

A baráti körnek, közösségi kapcsolatoknak, jelentsen az akár vallási, egyházi, akár bármilyen klubszerű kapcsolatot, igen fontos szerepe van.
30

Mert „az Élet él és élni akar”!
Nézzük ezt meg részletesebben:
Alapvetően a hospice sokoldalú holisztikus gondoskodást jelent, melynek célja
széleskörű, és nemcsak a beteg életminőségére terjed ki, a testi gondoskodáson
túlmenően a beteg lelki, szociális, spirituális igényeire is figyelemmel, a beteg hozzátartozóira is kiterjed.
A fájdalomcsillapítás, a palliatív kezelés, melynek célja, hogy az utolsó időszakban a fájdalmak minimálisra csökkenthetők, esetleg teljesen megszüntethetők
legyenek. A fájdalmon kívül egyéb, zavaró
tünetek is lehetnek, amit a palliatív kezelés ugyancsak orvosol.
Érzelmi és lelki támogatás, mind a beteg, mind hozzátartozói számára. Az élet
utolsó szakaszában fellépő szorongás, depresszió, alvászavar és számtalan egyéb
pszichiátriai tünet kezelését jelenti. Ebbe
beletartozik a család felkészítése is a várható veszteség elviselésére.
Életigenlő alapállás, melynek lényege,
hogy a halált az élet részeként és folyamatának tekinti. Ebben a vonatkozásban sem
megrövidíteni, sem meghosszabbítani
nem szabad a folyamatot! A legnagyobb
segítség a beteg a szeretetteljes kezelése.
Az emberi méltóság tiszteletben
tartása. Ez őszinteséget, tapintatot és az
egyenrangúság érzésének megtartását

Az otthoni ápolást vagy annak egyes részeit rendszerint szakápoló
végzi, ha pedig ebben a családtagok is részt vesznek, jelenlétükkel
megtisztelnek, akkor az már a Kánaán!
követeli meg. Nyíltan kell beszélni a beteggel, reálisan feltárva állapotát, a kezelés módját, a várható kilátásokat, de a
reményt soha nem szabad feladni, vagy
megtörni! A hospice tiszteletben tartja a
betegek világnézeti meggyőződését, vallási hovatartozását, a vallás gyakorlását és
kívánságait is.

A családi együttműködés fontossága. A cél az, hogy a beteg élete utolsó
szakaszát otthonában töltse. Ugyanakkor,
ellátásához nagyon sokoldalú képzettséggel és szaktudással rendelkező emberek csapatának kell együttműködnie a beteg harmonikus kiszolgálása érdekében,
melynek fontos eleme a család bevonása
és segítése.
Ingyenesség. Mivel az emberhez méltó halál minden ember alapvető joga, a
hospice ellátás teljesen ingyenes!
Szemléletformálás. A hospice mozgalom el szeretné érni, hogy a közvélemény
és a társadalom elfogadóan és tudatosan
viszonyuljon a halálhoz, emberibbé téve
ezzel a halált az intézményekben is.

Tudomásul kell vennünk, hogy nem vagyunk halhatatlanok és az elmúlás természeti törvény.
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A fentiek alapján láthatjuk, hogy a hospice számos szakterületet ölel fel, és nemcsak az orvostudomány területéről, mert
nemcsak a beteg testével foglalkozik,
hanem a beteg mögött levő emberrel, a
maga sokszínűségével, fizikai, pszichológiai, spirituális és szociális aspektusaival
is. Ettől nem elválasztható a társadalmi és
a kulturális háttér, továbbá a jogi környezet sem. Ebben a vonatkozásban így jelenik meg a betegjog és az önrendelkezés
jogi aspektusa is.

Mert „az Élet él és élni akar”!

A hospice számos szakterületet ölel fel, és nemcsak a beteg testével foglalkozik, hanem a beteg mögött levő emberrel.
Térjünk egy kicsit vissza a „méltósággal
meghalni” kérdéséhez. Az alapvető kérdés, hogyan döntsünk az orvosi kezelésről
életünk végén? A dolog nagyon egyszerűnek tűnik, ameddig „szellemi képességeim teljes birtokában vagyok”. De mi a
helyzet, pl. akkor, ha egy balesetben elveszítem a kommunikációs készségemet, és
életkilátásaim is rosszá válnak? Akkor milyen ellátásban fogok részesülni? Akarom
én azt? Mit fog tanácsolni a családom, és
az vajon részemről elfogadható lenne,
vagy visszautasítanám? Számtalan ilyen
kérdést fel lehet tenni, és fel is kell tenni!
Fel lehet-e ilyen helyzetre készülni? Igen,
fel lehet, és azt is mondom, célszerű is,
mert ezzel, egy csapásra nagyon sok dolgot megold az ember.
Ennek technikai módja pedig az „előzetes egészségügyi rendelkezés” vagy más néven az „élő végrendelet”. Választási lehetőségeinket azonban célszerű jól körbejárni,
és ha szükséges, az orvossal és közeli hozzátartozónkkal is átbeszélni, mit is szeretnénk, és mihez nem adnánk a hozzájárulásunkat, ha végső stádiumba kerülnénk,
és már nem lennénk szellemi képességeink teljes birtokában. Ebben a vonatkozásban fontos szerepe van annak, hogy ki
dönt további sorsomról; jómagam, vagy
pedig ezt a döntést átruházom valamelyik
közeli hozzátartozómra, akár feltételekkel
is. Az élő végrendeletet közjegyzőnek kell

okiratba foglalnia, és az orvosok pedig kötelesek az abban leírtakat betartani.
A tiszta és elviselhető végjátékhoz meg
kell ismerkednünk még egy további fogalommal, amiről fentebb már említést
tettünk, és ez a palliatív ellátás. Ez egy
komplex tevékenységet összefogó fogalom, ami a terminális állapotú betegek tü-

neteinek enyhítésére irányuló támogató
kezelések összességét jelenti. A palliatív
ellátás célja nem a betegség gyógyítása,
hanem gyógyíthatatlan stádiumába került betegek fájdalmainak és egyéb kínzó
tüneteinek csökkentése, megszüntetése.
Korábban ezt az ellátást a rákos betegek
vették igénybe, de ma már több mint 50%
a nem rákos betegek aránya. A palliatív
ellátás az alap- és szakellátás szintjén egyaránt működik, és a hospice elvéből következően, térítés nélkül igénybe vehető
gondozási forma.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
megfogalmazásában a palliatív ellátás: „a
beteg hatékony és teljeskörű ellátása akkor,
amikor a betegség nem reagál a gyógyító célú kezelésekre, és amikor a fájdalom
és egyéb tünetek enyhítése pszichológiai,
szociális és spirituális problémák megoldása kiemelkedő jelentőségű feladat. Átfogó
célja a lehető legmagasabb életminőség
biztosítása a beteg és családja számára. A
palliatív ellátás értékeli, becsüli az életet, a
haldoklást természetes folyamatnak tekinti.
Hangsúlyozza a fájdalomcsillapítás és más
kínzó tünetek enyhítésének fontosságát,
magában foglalja a betegellátás fizikai,
pszichológiai és spirituális oldalát, valamint
támogató rendszert biztosít, amely segíti
a beteget, hogy a halál pillanatáig a lehetőségek szerint aktívan élhessen és segíti a
családot, hogy a betegség és a gyász idején
megbirkózzanak a nehézségekkel.”

Az önrendelkezés egyik módja az „előzetes egészségügyi rendelkezés” vagy más néven az „élő végrendelet”.
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képességeink teljes birtokában lennénk.
A halállal és haldoklással kapcsolatos
ismereteink a tanatológia tudományának
segítségével valószínű lassan befolyásolhatóbbakká válnak. Könnyebb lesz a halált az élet részének tekinteni és jobban
felkészülni az elmúlásra. S hogyan tovább,
mi van azon túl? Titok marad. Még az életet sem ismerjük, akkor hogyan ismerhetnénk az azon túli dolgokat? De az elmúlás
tükre figyelmeztet!
„A halottnak pedig helyreigazító,
tükörvillantó szerepe van. Életútjának
áttekintésére hív, és ezzel a továbbélőket saját életútjuk felmérésére
ösztönzi. Figyelmeztet az elmúlásra,
a hiábavaló tettekre, mulasztásokra,
az élet értelmetlenségére-értelmére,
azaz önmagunk és mások megítélésére, megmérésére”. (Polcz Alaine)

S hogyan tovább, mi van az életen túl? Titok marad.
Vessünk egy pillantást a HospicePalliatív ellátás Magyarországi múltjára.
Az első hospice szervezet, a Magyar Hospice Alapitvány 1991-ben alakult meg,
(1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22. //+36 1
250 5513, +36 1 388 7369 //www.hospicehaz.
hu//info@hospicehaz.hu). Az alapítvány
Polcz Alaine, pszichológus, tanatológus
vezetésével jött létre, aki a hospice magyarországi úttörője volt. (tanatológia =
haláltan, a pszichológia egy új ága, mely a
haldoklással, a halállal és a gyásszal összefüggő lelki megnyilvánulásokat kutatja. )
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület pedig 1995 óta működik. (Magyar
Hospice-Palliatív Egyesület, 1089 Budapest,
Orczy út 6. +36 1 215 0938, www.hospice.hu).
A törvényi háttér: 1997. CLIV. törvény
99. § törvény, a haldokló beteg gondozásáról, (hospice ellátás). A törvény a
fentebb ismertetett általános részeken
túlmenően, a hospice ellátás három szintjét határozta meg, úgy mint: alapellátás
otthoni, szakorvosi ellátás ambuláns, és
speciális ellátás intézeti hospice-palliatív
osztály szintjén.
A hospice-palliatív ellátásra vonatkozóan az országos lefedettséget az alábbi
adatok mutatják: 18 Intézményi fekvőbeteg ellátás 205 ágyon, (A WHO adatai szerint Magyarországon legalább 500 ágyra
volna szükség), 74 otthoni szakellátó, 5
palliatív járóbeteg szakrendelés, 4 gyermek rendelés, 3 palliatív mobil team, mint

kórházi konzultációs csoport. A területi
lefedettség jelentősen nőtt 2001 óta, de
az intézményi szinten alig volt változás. A
palliatív ellátás megerősödésében jelentős szerepet játszott a szakképesítés megszerzésének lehetősége, főleg ráépített
szakvizsga formájában.
Ebből az áttekintésből és a megosztott adatokból láthatjuk, hogy társadalmi
szinten mi érhető el és a szociális hálónak
mekkora része foglalkozik az elmenőkkel. Ha a WHO adatait elfogadjuk, hogy
500 palliatív kezelést biztosító ágyra volna szükségünk, akkor a jelenlegi adatok
alapján azt mondhatjuk, hogy kb. 40%os szinten állunk. Tehát teendőnk még
bőven van. Természetesen nemcsak az
ágyak száma fontos! Talán sokkal fontosabb a közgondolkodás megváltoztatása,
és társadalmi szinten is, az élet részének
tekinteni az elmúlás tényét.
Vizsgálódásaink végéhez érkeztünk.
Tudomásul kell vennünk, hogy nem vagyunk halhatatlanok és az elmúlás természeti törvény. Azonban ha a halált az élet
részének fogjuk fel, az élet folyamatának
befejező részének tekintjük, akkor fel tudunk készülni rá, és emberi méltóságunkat meg tudjuk őrizni. De ha kiengedjük
kezünkből a vezetést, bármi megtörténhet! Előfordulhat, hogy olyan dolgot cselekszenek, miközben meg vannak győződve arról, hogy a legjobbat teszik
velünk, amit mi elutasítanánk, ha szellemi
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S, Kedves Olvasó, megvan az emberben
a vágy arra, hogy az elmúlás végrehajtóját, a nagy kaszást, és magát a folyamatot
is „szelídebbnek” lássa.
Ha a halál is ilyen volna csak...
Ha a Halál is ilyen volna csak,
Mint ez a decemberi alkonyat,
Ilyen halkléptű, ilyen nesztelen...
S úgy bánna szépen, szelíden velem,
S úgy érintené meg a kezemet,
Mint valaki, kit nagyon szeretek.
...
Ha a Halál is ilyen volna csak,
Nem ásna nyirkos, sötét sírokat,
De vinne szabad, nagy mezőkön át,
Hol szürcsölnénk a mennyek harmatát,
S hajnali ködben, pusztán, tengeren,
Egyszercsak úgy eltűnnék csendesen.”
Reményik Sándor
Folytatjuk!
Barátsággal,
Erdei István

www.magtar.hu

Fűben-fában

Méhészeti termékek a tavaszi
fáradtság és allergiák ellen
Tavasszal szervezetünk két nehézséggel küzd: fáradtság és allergiák. A méhészeti termékek nagyon hatásosnak bizonyulnak ezek kiküszöbölésében. A
méhpempő növeli a szellemi és fizikai ellenállóképességet és jótékony hatással van az idegrendszerre, a nyers virágpor rendszeres fogyasztása 40%-kal
csökkenti az allergiák tüneteit, illetve a méhész és királyi ampullák segítenek
a stressz és a fáradtság leküzdésében.
Azon személyek, akik tavaszi fáradtsággal küzdenek, energiahiányosak, immunrendszerük gyenge, illetve idegrendszerük
is érintett.
A leggyakoribb tünetek: energia hiány,
aluszékonyság, krónikus fáradtság, álmatlanság vagy az alvás túlságos igénye, a
koncentrációképesség és a memória gyengülése, labilis viselkedés, fejfájás, idegesség, ingerlékenység, indokolatlan aggodalmaskodás, szomorúság, túlterheltség
érzete, frusztráltság, sírás vagy nevetés
indok nélkül, zaj intolerancia, szédülés, étvágy csökkenése, izomgyengeség.

Hogy tudod megelőzni
és kezelni a tavaszi fáradtságot?
Tiszta méhpempő kúra
A méhpempő kúra legalapvetőbb hatásai:
• Energiát kölcsönöz és leküzdi a krónikus fáradtságot
• Stimulálja az idegrendszert
• Kiküszöböli a stresszt és álmatlanságot
• Segít a depresszió leküzdésében
• Növeli a koncentráció- és memóriaképességet
• Javítja az immunrendszert.
A minél jobb hatás érdekében, ajánlott
minimum 6 hetes kúrát tartani.
Királyi ampulla
vagy Méhész ampulla kúra:
A királyi ampulla hatásai:
• Javítja az általános energiaszintet
• Erősíti az immunrendszert
• Serkenti az agyműködést
• Segít leküzdeni a stresszt, fáradtságot
vagy álmatlanságot
• Javítja a memóriaképességet
• Fokozza a tanulási folyamatot.
A királyi ampulla egy egyedülálló méhészeti termék, amely egyesíti a tiszta
méhpempő, méz és ginzeng jótékony

hatásait. A ginzeng és a méhpempő mézben elkeverve adja meg a királyi ampulla
azonnali energizáló hatását.
A méhész ampulla hatásai:
• Erősíti az immunrendszert
• Védi a szervezetet a vírusoktól és fertőzésektől
• Segít a stressz és a fáradtság leküzdésében
• Jótékony hatással van az idegrendszerre
• Javítja a memóriát és segít a tanulási folyamatban.
A Méhész ampulla vitaminok, ásványi
anyagok, antioxidánsok, valamint vírusölő
hatóanyagok optimális keveréke. Minden
ampulla megfelelő arányban tartalmaz
tiszta méhpempőt, virágpor- és propolisz
kivonatot, a legfinomabb mézzel keverve.
Ez egy igazi egészség koktél szervezetünk
számára.
A Királyi-, illetve Méhész ampullákat kúraszerűen lehet alkalmazni, első hónapban
20 ampulla (1 ampulla/nap reggel), második és harmadik hónapban 10 ampulla (1
ampulla/nap reggel).

Hogyan kezeljük az allergiákat?
Egy természetes módszer az allergiák enyhítésében és kezelésében a nyers
virágpor fogyasztása. Ezt a kúrát lehet
megelőzően vagy párhuzamosan más
antiallergén szerekkel használni.
Fontos megemlíteni, hogy az allergiákat
a szélsodorta virágpor okozza, vagyis az
úgynevezett anemofil virágpor. Ez különbözik a méhek által összegyűjtött virágportól, amit entomofil virágpornak nevezünk. A méhek nem gyűjtik a szélsodorta
virágport, mivel ez toxikus anyagokat is
tartalmaz. Azonban az, amit összegyűjtenek, nagyon tápláló és kutatások szerint
hatékony az allergia elleni küzdelemben.
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Nyers virágpor kúra:
A nyers virágpor legalapvetőbb hatásai:
• Kezeli a virágpor allergiákat
• Óvja a légutakat
• Energiát kölcsönöz és küzd a fáradtság
ellen
• Erősíti az immunrendszert
• Egyensúlyban tartja az emésztőrendszert
• Segít fenntartani külsőnk egészséges
megjelenését.
A minél jobb hatás érdekében ajánlott 7
hetes kúrákat tartani, évente kétszer: tavas�szal és ősszel.
Az ApiLand nyers virágporok kihagyhatatlan termék a mindennapi étkezésből. Az
Apiland 9 nyers virágporú választékot kínál
önnek. Mindegyik virágpor egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik, ami segít megelőzni vagy kezelni egyes betegségeket.
Fedezd fel a nyers virágpor választékot az
apiland.hu weboldalunkon.
Örülj te is a tavasznak
méhészeti termékekkel!
ApiLand – méhészet az egészségért

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

Életmód

Teljesítsen jobban a munkájában, sziporkázzon a baráti
körben, és legyen energikusan fitt Koreai Ginsenggel!
Ha folyton leragad a szeme, fáradékony, és nem bír koncentrálni,
a Prémium Fekete Koreai Ginseng
kivonat segít újjászületni.
A fekete Ginseng kivonat egyedülálló
segítség:
• növeli a szellemi frissességet, memóriaserkentő
• energikussá, éberebbé, fitté, és vidámmá
varázsolja fogyasztóját
Akár már néhány napon belül tapasztalhatja a hatást, de egy hónap múltán csúcsosodik ki.

100%-ig természetes

A kivonatban ezt találja: 100% Panax
ginseng gyökér; kizárólag 6 éves dél-koreai
terményből, koreai GAP szabványok szerint ellenőrzött és hitelesített gazdaságból.
+ajándék fém kiskanál a könnyebb adagolásért.
Ajánlott napi bevitel (RDA): Naponta 1
csapott kiskanál (1gramm) ginseng kivonat
hideg vagy langyos vízben, teában vagy csak
úgy önmagában. Nincs mellékhatása, nem
okoz függőséget, de 18 éves kor alatt nem
ajánlott a fogyasztása.
A Prémium Koreai Ginseng ritkaság
Európában, de most Ön Magyarországról
szerezheti be:
• egyedülálló előállítási módszerének hála
hatóanyag (ginsenozid Rg3, Rg5, Rk1) tartalma kiemelkedően magas, így maximálisan ki
tudja aknázni az előnyeit
• háromszor több hatóanyag Rg3-at tartalmaz, mint az emberek többsége által ismert
vörös ginseng

Mitől fekete színű?

A ginseng gyökeret 9 alkalommal gőzölik, majd egy speciális eljárással kivonatolják, így nagy mennyiségben tartalmaz
ginsenozidokat, a ginseng hatóanyagát.

Be van vizsgálva?

Természetesen, hogy garantálhassuk a
legjobb minőségű Prémium Koreai Ginseng
kivonatot, minden egyes termékünket bevizsgálunk.
A gyár működése (Geumsan Dukwon co.

Ltd.) a Koreai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (KFDA), valamint az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) által
engedélyezett.

1 kg Prémium Koreai Ginseng kivonat előállításához 7 kg, 6 éves ginseng gyökérre van
szükség. Azért ez elgondolkodtató, ugye?

Mitől prémium minőség?

Azért pont hatévesre, mert az évek számának elteltével sokszoros mennyiségű hatóanyag keletkezik a növényben, és 6 évesen ér
el egy olyan csúcsot, amely már érdemben is
hasznosítható a számunkra.

A termesztés, a kiválogatás, a kivonatolás
mind szigorú ellenőrzés és a minőségi követelmények betartása mellett történik. A
termesztést évről-évre figyelemmel követjük
és azt folyamatosan javítva teszünk eleget
a GAP szabványainak. Figyelünk a ginseng
korára, azaz 6 évig a földben növekszik a
ginseng gyökér.
Prémium Koreai Ginseng tökéletesen
megfelel az EU magas minőségi követelményeinek.
A prémium minőséget és a kivonatok hatásosságát kutatások, tanúsítványok, esettanulmányok sora bizonyítja. A minőségre az
extra magas hatóanyag - tartalom a garancia:
a 6 éves ginseng gyökér 35-ször több hatóanyagot tartalmaz mint egy 2 éves ginseng
gyökér!

Miért kivonat és nem por?

Mivel a ginseng kivonatban 6-7-szer több
hatóanyag van, mint a porított változatban
(ugyanolyan mennyiségű növény feldolgozása esetén), így sokkal hatékonyabb.
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Miért 6 éves növényből készül?

A Prémium Fekete Koreai Ginseng kivonat extra erejét élvezheti:
• 100% természetes potencianövelő
• növeli a szellemi frissességet, és a mentális koncentrációt
• stimulálja a központi idegrendszert
• erősíti az immunrendszert
• csökkenti a koleszterinszintet
• segíti a normális vérnyomás kialakulását
• csökkenti a depresszió tüneteit
• enyhíti az álmatlanságot

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

Egészség

Mi a májzsugorodás?
Az egészséges máj egy betegség után, ha gyulladás miatt kialakult hegesedést kell is helyrehoznia, jól és gyorsan reagál, regenerálódásra képes. Ha azonban a szervezet nem győzi le a májkárosító kórokozót, ha esetleg
újra és újra ártalmas anyagokkal találkozik (például alkohollal), a májsejtek komolyan károsodni kezdenek, és a
szerv eltorzul. Májzsugorodás, azaz cirrózis hepatisz esetén a májban kevesebb a működő szövet, a sejtek helyén
hegszövet jön létre, így a szerv vérellátása nem biztosított, és anyagcsere-folyamatait nem tudja ellátni.

Mi okozhat májzsugorodást?
Bármely életkorban előfordulhat. Leggyakoribb oka a krónikus alkoholbetegség, amely a cirrózisos esetek 80 százalékáért felelős. A rendszeresen nagy
mennyiségű alkoholt fogyasztóknak csak
5-10 százalékánál alakul ki alkoholos májkárosodás. Magyarországon egymillió
nyilvántartott alkoholbeteg van, nem csoda tehát, hogy az alkoholos májzsugorodás gyakori betegség. Nálunk százezer főből, évente átlagosan 125 ember hal meg
alkoholos májbetegségben. Ez nagyjából
megfelel a nyugat-európai szintnek. Az
alkoholos májzsugorodás világstatisztikáját az Egyesült Államok vezeti, de sajnos
hazánk is előkelő helyen áll. A májzsugorodás nem csak az alkoholproblémás
emberek betegsége. A hepatitis B-ben,
méginkább a hepatitis C-ben megbetegedőknél a krónikus forma 20, illetve 80
százalékban alakul ki, mely az évek folyamán májcirrózisba torkollik. A májat sújtó,
krónikus gyulladásos betegség 20-50 év
alatt alakul cirrózissá.

A májzsugorodás tünetei
A betegség sokáig tünetmentes. A
kezdeti tünetek nem jellemzők a májzsugorodásra, hasonló tüneteket bármilyen
krónikus betegség előhívhat. Ilyenek
például a rossz közérzet, gyengeség, kimerültség, gyakran étvágytalanság, a
hányingerrel, fogyással együttjáró hasi
fájdalom és a pókháló-szerű értágulatok a
bőrön. A menstruációs vérzés elmaradhat
(amenorrhea), csökkent nemi vágy, impotencia alakulhat ki, esetleg fájdalmas emlőnagyobbodás jelentkezhet (férfiaknál).
A későbbi panaszokat a működő májsejtek hiánya miatt bekövetkező zavarok,
és a máj szövetének hegesedése miatt,
a májkapu-véna (vena portae) keringési
elégtelensége okozza. A fehérjetermelés

zavara a vér csökkent albumin fehérje
szintje miatt, boka körüli ödémát okoz,
és szerepet játszik a hasüregi folyadék
felszaporodásában (aszcitesz) is. A véralvadási rendszer fehérjéinek hiánya miatt
fokozott vérzékenység, véraláfutások,
zúzódások, vérzés (leggyakrabban orrvérzés) jelentkezik. Előrehaladott májzsugorodásban sárgaság alakulhat ki, a bőrben
lerakódó pigmentek miatt a beteg viszketésre panaszkodik.
A méreganyagok felhalmozódása a tudatállapot változásával jár, amely a személyiségváltozástól a kómáig terjedhet. A
kezdeti tünetek: a személyes megjelenés
elhanyagolása, feledékenység, koncentrációs- és alvászavarok. A máj a gyógyszerek feldolgozásában és lebontásában
(metabolizmusában) is jelentős szerepet
játszik. Károsodásakor a gyógyszerek kiürülése lassul, felhalmozódhatnak a szervezetben, ezért mellékhatásaik fokozódhatnak.
Egészséges emberben az emésztőrendszerből és a lépből a májon át áramlik a
vér vissza a szívbe. Májcirrózisban a hegesedés miatt ez az átáramlás akadályozottá
válik, a vér a májkapu-vénában feltorlódik, a vérnyomás megemelkedik A vér
olyan ereken áramlik el, amelyeken eddig
csak kis mennyiségben folyhatott át. Ezek
az erek kitágulnak, a faluk sérülékennyé
válik. Legveszélyesebb a nyelőcső alsó
harmadában található kis erek tágulata
(oesophagus varicositás), mert ezek kön�nyen megrepedhetnek, akár halálos vérzést okozva.

A májzsugorodás kezelése
A gyógyulási esélyek nagyban függenek
a kiváltó októl. A genetikai rendellenességek általában nehezen kezelhetők eredményesen. Az alkoholos májzsugorodás
rosszabbodása fegyelmezett életmód és
helyes terápia mellett legtöbbször megállítható, így viszonylag jó prognózisú.
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- Tationil -Glutation injekció
A glutation természetes körülmények között a májban alakul ki és a sejteken belül
segíti más antioxidáns molekulák, például
C-vitamin, E-vitamin oxidációs, redukciós
folyamatait! A szervezet glutation hiányát
olyan megbetegedések idézhetik elő, melyek során megnő a glutation szükséglet,
mint például a szintézishez szükséges
aminosavak hiánya, illetve olyan betegségek, melyek akadályozzák a glutation
szintézisét. Néhány példa azokra a betegségekre, melyek kapcsolatban vannak a
szervezet glutation hiányával: diabetes,
májbetegségek, szürkehályog, HIV fertőzés,
rákos megbetegedések, ismeretlen eredetű
tüdőfibrózis. A dohányzás szintén előidézője a glutation hiánynak, mivel növeli annak
kihasználtsági fokát.Májzsugor, májgyulladás: Májzsugorban szenvedő betegeknél, illetve alkoholizmus következtében a plazma
és az eritrociták GSH szintje alacsonyabb a
normálisnál. A vírusos hepatitis során szintén csökkenhet a GSH szint, hepatitis C típusú betegségben szenvedők esetében pedig
a monociták alacsonyabb GSH szintjét figyelték meg.

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

Életmód

Gyógyhatású gombáink 2. rész

A Shiitake gomba
Hazája a Távol-Kelet, ott vadon is tenyészik.
Európában és Észak-Amerikában csak termesztett gombaként ismerjük.
Világviszonylatban a shiitake a csiperke
után a második leggyakrabban fogyasztott
étkezési és a harmadik legnagyobb mennyiségben termesztett gomba.
A távol-keleten számtalan panasz esetén
javasolt, amolyan mindent gyógyító étek.
Hagyományosan a japán gyógyító ételek
alapanyaga.
A Shiitake gomba speciális, a szervezetre
gyakorolt hatásai az elérhető kutatási eredmények alapján:
Segít fenntartani a szív, az érrendszer, a
vese, a máj egészségét.
Pozitívan befolyásolhatja a bőr, a
légzőrendszer, a hasnyálmirigy működését.
Optimalizálja a szervezet anyagcsere
folyamatait, a vérzsírok és vércukor szintjét,
hozzájárulva ezzel a 2. típusú diabétesz rizikójának csökkentéséhez. A shiitake tartalmaz
továbbá egy D-Eritadenin (DEA) nevű hatóanyagot is, ami csökkenti a koleszterin szintjét és segíti a keringési rendszert
Támogatja az immunrendszer aktivitását, mivel számos hatóanyagot tartalmaz, közöttük az immunrendszert erősítő lentinánt,
melyből ma már gyógyszert is készítenek.
Aktiválja a makrofágokat, aT-limfocitákat
és az NK (Natural Killer) sejteket, azaz azokat
a fehérvérsejteket, amelyek felismerik és elpusztítják a szervezetre fenyegetést jelentő
kórokozókat, valamint a mutáns vagy betegséget okozó sejteket.
Az immunrendszer aktivitásának támogatásával allergia- és gyulladáscsökkentő
hatással rendelkezik
Hozzájárul a máj enzimatikus méregtelenítő folyamataihoz.
Baktérium- és vírusfertőzésekkel szemben „blokkolhatja” a kórokozók aktivitását.

A gomba hatóanyagait folyamatosan kutatják, egyre több anyagot sikerül kimutatni
a shiitake gombából. Kedvező hatása a hatóanyagok együttes jelenlétének köszönhető,
mely jelenség szinergizmus néven számos
gyógynövény esetében ismert.
Kiváló köptető, hurutoldó és megszünteti a köhögést. Japánban és Amerikában
tudományos kísérleteket végeztek, amelyek
igazolták, hogy a shiitake fogyasztása az influenza A-vírussal szemben 70 százalékos védettséget nyújt.
Számos
összetett
szénhidrátot,
poliszacharidot mutattak ki a shiitake gombában – amelyek között a legjelentősebb a
lentinán. A lentinán gátolja a baktériumok
és a vírusok szaporodását, és az immunrendszer erősítésével támogatja a szervezet
öngyógyító folyamatait. A lentinán hatására
biológiailag aktív anyagok termelődnek, melyek ösztönzik a szervezet immunrendszerének működését és fokozzák a vérben levő
falósejtek (makrofágok) aktivitását, tehát a
shiitake gomba még daganatgátló hatással
is rendelkezik.
Napjainkban a rákos daganatok kemoterápiás kezelésével egyidejűleg több
külföldi kórházban az orvosok shiitake
kivonatot is adnak a betegeknek, hogy
csökkentsék a terápia egészséges szövetekre és az immunrendszerre gyakorolt káros mellékhatásait.
A shiitake gomba tartalmaz egy
eritadenin nevű hatóanyagot, így rendszeres fogyasztás esetén jelentősen csökkenti a vér koleszterinszintjét, ezáltal
védi a szervezetet a magas vérnyomás
és az érelmeszesedés kialakulása ellen,
továbbá szerepet játszik az agyvérzés megelőzésében.
Japánban a Tohoku Egyetemen végzett kutatások megállapították, hogy a
shiitake gomba fokozza az inzulintermelést, csökkenti a vércukorszintet.
Ezen tulajdonsága alapján cukorbetegek-
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nek is ajánlják a gomba fogyasztását.
A shiitake gomba tartalmaz egy thioprolin
nevű hatóanyagot, amely méregtelenítő hatással rendelkezik, ugyanis megköti a rákkeltő nitriteket, amelyeket az élelmiszerek
tartósítása során használnak fel.
Továbbá használják még gyomorfekély,
köszvény, székrekedés, különböző allergiák, aranyér, neuralgiák és szexuális
zavarok kezelésére is. A shiitake gombából
készült kivonatot újabban a kozmetikai iparban is felhasználják: különböző krémekhez
adagolva gyulladásos, pattanásos bőr
ápolására javasolják, továbbá lassítja az
öregedési folyamatot is.
A Shiitake gomba felhasználási javaslata:
Fogyasszák tetszőleges mennyiségben,
beillesztve a mindennapi étkezésbe.
Étrend-kiegészítő jelleggel, a szervezet öngyógyító folyamatainak a támogatására 6-10
g/nap shiitake gomba őrlemény javasolt teába, kávéba keverve.

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 139. rész

H

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

Hörghurut
Váradi Tibor

A tüdő az egyik legfontosabb szervünk,
amelynek segítségével a külvilágból oxigént veszünk fel és szén-dioxidot adunk le.
A légzés által az orrnyíláson beáramló levegő a légcsövön keresztül a hörgőkhöz jut,
amelyek egyre kisebb csövecskékre, úgynevezett hörgőcskékre ágaznak szét. A hörgőket és a hörgőcskéket borító nyálkahártya
és a felületükön található parányi csillószőrök által a levegő megtisztul, felmelegszik,
és páradússá válva érkezik a tüdőhólyagocskákhoz, ahol valójában a gázcsere történik.
A hörgők betegségei között számon tartjuk a nyálkahártya heveny vagy idült gyulladását, más nevén a hörghurutot. A hörgők gyulladását az esetek legnagyobb
részében vírus- vagy baktériumfertőzés
okozza, de irritáló anyagok is állhatnak
a betegség hátterében. A tünetek között
megjelenhet légszomj, nehezített légzés és
fájdalmas köhögés.
A heveny forma gyorsan, pár nap alatt
gyógyul. A gyulladás során a nyálkahártya
fala megduzzad és nyálka, váladék képződik, amely köhögésre ingerel. Ez a folyamat
és a köhögés segíti a váladékok eltávolítá-

sát. Enyhe száraz köhögés a gyógyulás után
még néhány hétig elhúzódhat és mellkasi
fájdalommal is járhat.
A krónikus hörgőgyulladás hátterében
leggyakrabban dohányzás, illetve különböző károsító anyagok rendszeres belégzése
áll. Orvosi értelemben akkor nevezik krónikusnak az állapotot, ha legalább három–
hat hónapon át folyamatosan fennállnak a
tünetek. Ha súlyosbodik a kórforma, akkor
légszomj már nemcsak terhelésre, hanem
nyugalomban is jelentkezhet.
Mivel a tüdő és a szív folyamatosan ki
van téve a beszűkült hörgőműködés nyomásának, a kezeletlen hörghurut néhány
év alatt tüdő- és szívelégtelenséghez is
vezethet (természetesen más tényezőkkel
együtt). A krónikus hörghurut, hasonlóan például a tüdőtágulathoz, a krónikus
obstruktív tüdőbetegség (angol nyelvű
rövidítése COPD) csoportjába tartozik,
amely állapot visszafordíthatatlan, a tüdő
szerkezetének megváltozásával jár. A
COPD világszerte az egyik vezető halálok, éppen ezért a négy hétnél tovább
fennálló köhögés okát mindenképp tisztázni és kezelni kell!

Kezelés
Általános elvként alkalmazható a tüdő és
a nyálkahártyák erősítése, támogatása.
Köztudott, hogy ahol jó a vérkeringés, ott a
kórokozók nehezen tapadnak meg és szaporodnak el. Meleg hatására minden szervünk és testrészünk vérellátása javul, így immunrendszerünk is sokkal hatékonyabban
működik. Ezért érdemes hideg évszakban
melegen öltözni és a hőháztartásunkat
egyensúlyban tartani. Azt is érdemes tudni,
hogy reflexes úton a meleg kezek és lábak
az orr- és a légutak nyálkahártyájának vérkeringését is javítják.
Nagyon fontos a bőséges folyadékbevitel, ugyanis ha megnő a folyadék mennyi-
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sége a szervezetben, az pozitív hatással van
a váladékokra: oldja őket és a hígabb váladékok könnyebben eltávolíthatók.
A rendszeres testmozgás, az immunrendszert erősítő eljárások, a tiszta levegő
és a relaxáció nélkülözhetetlenek. Néhány
évvel ezelőtt a krónikus hörghurut elsősorban a dohányosok betegsége volt, manapság azonban egyre több a nem dohányzó
beteg is.
A dohányzás mind aktív, mind passzív
formában kerülendő, és természetesen a
friss levegőn végzett légzőgyakorlatok elengedhetetlenek a tüdő gyógyításához.
A légzőgyakorlatok közül a mély légzés
segít. Ilyenkor reggel és este 10-15 mély
légzéssel segíthetjük a folyamatot. Emellett
nagyon hasznos a váltott orrlyukú légzés,
ahol a két orrlyukon keresztül felváltva lélegzünk.
Érdemes a táplálkozás területén is beavatkozni és a hurutképző, valamint a szervezetet terhelő táplálékokat kizárni. Ilyenek
a tej és a tejtermékek, a nagyon forrón vagy
nagyon hidegen elfogyasztott ételek (fagylalt, hűtött italok stb.), a fehér cukor és az
ecetes savanyúságok is. Nagyon jól bevált
népi gyógyszer a reszelt, mézzel elkevert fekete retek, amely vacsora után desszertként
fogyasztható. Az ortomolekuláris medicina
szerint az A-, C- és az E-vitamin, valamint a
cink nagyfokú bevitele segíti a gyógyulást.
A heveny tünetek esetén pár napos
léböjttel segíthetjük elő a tisztulást, böjt
után a tiszta, növényi étrend ajánlott hurutoldó gyógyteák kíséretében. Javasolható a
bodza- és hársfavirág teakeverék, valamint a
lándzsás útifű és kakukkfű keveréke, amelyből naponta 3-4 csészével fogyaszthatunk.
Ezekkel a teákkal inhalálás, gőzölés és teljes
testfürdő is végezhető: a fürdő elkészítéséhez 500 gramm szárított virág szükséges.
A virágot adjuk hozzá 3 liter forralt vízhez,
leszűrés után a folyadékot keverjük össze a

Öngyógyítás abc-je
kádban lévő vízzel, melynek hőmérséklete
el kell hogy érje a 37 Celsius-fokot. 15-20
percig maradjunk a kádban.
A hidroterápiás eljárások közül jót tesz
a szaunázás, amelyet hetente egyszer-kétszer végezhetünk megelőzésképpen is. A
mellkasra felhelyezett forró borogatás a
krónikus, míg a szódabikarbónás karfürdő
heveny esetben hoz kielégítő hatást.
Az aromaterápia is bevethető, főleg a
hurutoldó illóolajok tekintetében. Itt is a
párologtatás, a fürdők és az inhalálás alkalmazható. Nagy hatékonysággal használható a fenyő-, az ánizs-, a borsmenta- és
az eukaliptuszolaj. A mellkas bedörzsölése
is hatékony lehet éjszakánként – vegyünk
például néhány csepp eukaliptuszolajat
és lefekvés előtt kenjük be vele a mellkasunkat. (Természetesen előtte kis területen
győződjünk meg róla, hogy nem vagyunk-e
rá érzékenyek.)
Az ásványgyógyászat kapcsán a kalcedon és a kunzit javasolt, amelyeket feltehetünk a tüdőtájékra, vagy marokkő formájában is magunknál hordhatjuk.
A Schüssler-sók használata is hatékony segítséget nyújthat: a Ferrum
phosphoricum támogatja immunrend-

szerünket, a Kalium chloratum a légutak
nyálkahártyáinak gyulladása során keletkező anyagokat semlegesíti, míg a Kalium
sulphuricum meggyorsítja a gyógyulás
folyamatát, lerövidíti a lábadozás idejét. Általános adagolás a tüneteknek megfelelően
napi szinten 2×3 tabletta, legalább négy héten át.
Homeopátiásan is kezelhető a hörghurut, a köhögés jellegétől függően többféle szer is szóba jöhet. A kezdeti, inkább
száraz, kínzó köhögés esetében Drosera,
Arsenicum album, Cuprum vagy Ferrum
phosphoricum a leginkább megfelelő, míg
a hurutos köhögés esetében Causticum,
Kalium bichromicum vagy Phosphorus lehet az első számú választás. Mindegyik esetben D12 erősségben 2×5 golyó az adagolás,
a tünetek enyhüléséig vagy megváltozásáig. Ha pár nap alatt nem múlik el a köhögés,
mindenképpen forduljunk orvoshoz, hiszen
a mellkasi hallgatózási lelet alapján számos
más szer is szóba jöhet.
Hörghurut esetén nagyon gyakran antibiotikumos kezelést alkalmaznak, ami
sok esetben felesleges, ugyanis az esetek
többségében vírusos eredetű fertőzésről
beszélhetünk, amint azt Graham Worrall
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2008-ban megjelent, Heveny hörghurut
című írásában is megjegyzi.
Az immunrendszer erősítésével hozzájárulhatunk a tüdő betegségeinek leküzdéséhez is. Brazil egyetemek tudósainak
2015 szeptemberében megjelent cikke
ígéretes eredményről számolt be e téren.
Kísérletükben 2417, 10. életévét betöltött
gyermeket vizsgáltak és arra jutottak, hogy
a probiotikumok alkalmazása jelentősen segíti a légúti panaszok enyhülését.

Lelki háttér
A betegség hátterében az elmérgesedett
családi kapcsolatok, a rendszeres viták, a kiabálások, a konfliktusok állnak, azaz a verbális agresszió. Az alábbi pozitív megerősítés minél mélyebb átélése hozzásegíthet
a lelki disszonancia feloldásához: „Béke és
harmónia van bennem és körülöttem, szeretettel fordulok családtagjaim felé.” Az egyéb
lelki okok között szerepel a döntéstől, a változástól, az új befogadásától való félelem is.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Ajánló
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Életmód

Fogadd bátran a természet ajándékait!
Ezen jelmondatunk szellemében immár több mint 20 éve állítunk elő étrend-kiegészítő termékeket és natúr kozmetikumokat, melyek az ország több üzletében és több európai országban, többek között szlovák, német, svéd üzletek polcain is megtalálhatók. Termékeink Vital Base márkanéven kerülnek forgalomba mesterséges színezéktől, állagjavítóktól,
ízfokozóktól, adalékanyagoktól, konzerválószerektől mentesek, „Natur Food” minősítéssel rendelkeznek.
Azzal a céllal indítottuk el a Vitalbasego.
eu webáruházat, hogy a termékeinket még
szélesebb körben elérhetővé tegyük, ahol
kedvező árakkal, havi akciókkal állunk kedves vevőink rendelkezésére.

Március havi top termékeink:
Vitex Plusz barátcserje kapszula

A barátcserje legkiemelkedőbb hatása,
hogy serkenti a női szervezetet a több
progeszteron termelésére.
Ezért előnyösen alkalmazható menstruációs panaszok, görcsök enyhítése, menstruációs ciklus szabályozása. Első alkalommal ajánlatos a készítményt huzamosabb
ideig, 1-2 hónapig folyamatosan szedni,
később 10-15 napos kúra is elegendő a kedvező hatás eléréséhez.
A barátcserjében különböző biológiailag
hatásos anyagok vannak, többek között
flavonoidok és glükozidok. Fontos tudni,
hogy hormonokat nem tartalmaz, jótékony
hatásának éppen az a lényege, hogy az
agyalapi mirigy működését serkenti, szabályozza – különösen az LH-hormon (luteotrop
hormon) szintet növeli. Ez közvetett módon
fokozza a szervezet progeszteron-termelését – ez az anyag pedig a menstruációs ciklus
szabályozását segíti.
Lényegesen javítja a fogamzás esélyét.
Fontos megállapítás az is, hogy a prolaktin
szintet viszont csökkenti.
Az enyhén megemelkedett prolaktin-

szint csökkentése nemcsak néhány meddő
nőnél lehet hasznos, de azoknál is, akiknek
melle a menzesz előtt nyomásra érzékeny
(PMS=premenstruális szindróma). Ennek a természetes növényi anyagnak hatására csökkent autoimmun pajzsmirigy betegségben
az antitestek szintje (TPO elleni antitest) is.

tésre, anyagcsere folyamatokra, vírusölő,
antibakteriális hatású, segíti a kiegyensúlyozott alvást.
Long Life kapszula

Valeriana Nyugtató olajkapszula
citromfűvel

A Valeriana Officinalis gyógynövény kiváló
szorongáscsökkentésre, alvás elősegítésére, fájdalomcsillapításra, sőt emésztésserkentőként is. Hatóanyagát a valerinsavat gyökerében tartalmazza legmagasabb
koncentrációban.
Valeriana Nyugtató olajkapszula citromfűvel előnyös hatású nyugtatóként, alvászavarok, álmatlanság kezelésére, különösen, ha
az oka idegi-, szellemi-, fizikai kimerültség. A
Valeriana nyugtató olajkapszula kitűnő idegnyugtató is klimax esetén.
A valeriána gyógyhatását a szakemberek
a gyógyszereknél biztonságosabbnak tartják
– a következtetésre összehasonlító kísérletek
után jutottak. Ha ugyanis valaki gyógyszert
szed, hozzászoktathatja szervezetét, és egyre
nagyobb adagokra szorul, majd pedig, ha leteszi a gyógyszert, elvonásai tünetektől szenvedhet. A macskagyökér fogyasztása ugyanakkor nem okoz függést és nem jár elvonási
tünetekkel sem, ha elhagyjuk.
A citromfű szív- és idegnyugtató, görcsoldó hatásán túl jótékonyan hat az emész-
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A Long Life kapszula azokat az élettanilag
fontos komponenseket tartalmazza, melyek
szükségesek az idősebb és kevésbé hatékony szervezet zavartalan működéséhez.
Az évek múlásával az emberi szervezet,
még a helyes és változatos táplálkozás esetén sem tudja olyan hatékonyan felvenni
vagy a táplálékból előállítani a szükséges
építőanyagokat mint korábban.
A „Long Life” vagy magyarra fordítva a
„Hosszú Élet” kapszula azokat az élettanilag
fontos komponenseket tartalmazza amelyek
a zavartalan életvitelhez szükségesek, de
a szervezet nem tud maga előállítani, mint
az omega-3 zsírsav a szív és érrendszer
védelmében, vagy a Q10 koenzim a tiszta
gondolkozáshoz, a kalcium a csontok szilárdságához, mint a magnézium az izomzat
normál működéséhez, mint a kurkumin az
ízületek segítéséhez, mint a C-, D-, E vitaminok az immunrendszer erősítéséhez.

További információ:
www.vitalbasego.eu
Vital Base Hungary Kft.

Zöld megoldások

Bio-praktikák háziasszonyoknak 4. 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:

Ruhák és cipők tisztítása
– Az állatszőrt ruhánkról a legkön�nyebben úgy távolíthatjuk el, ha tenyerünket gyengén megnedvesítjük, és egy
irányban ledörgöljük vele a ruhára tapadt
szőrt.
– Az elpiszkolódott szalmakalapot keféljük le száraz, puha kefével, majd 3 deciliter meleg víz, és 2 evőkanál konyhasó
keverékével tisztítsuk meg.
– Téli sózott utakon kifehéredett foltokat ecetes vízbe mártott ruhával távolíthatjuk el a cipőről. Saját magunk sózás
helyett inkább fűrészport, homokot használjunk.
– Lakkcipőt száraz ronggyal töröljük le,
majd kenjük be lenolajjal. Ezt követően
egy száraz puha ruhával gondosan törölgessük át.
– Könnyedén megakadályozhatjuk a
lakkcipő kirepedezését, ha rendszeresen
bekenjük glicerinnel.
– A fehér alsónemű vagy zokni ismét
hófehér színűvé válik, ha egy felszeletelt
citrom héjával együtt mossuk ki, vagy
nátrium-perkarbonátot teszünk a mosópor mellé/helyett.
– A szennyezett inggallért ecet és szódabikarbóna keverékéből készült péppel
kenjük be. Ha ezt elvégezzük mosás előtt,
megszabadulunk a legmakacsabb szen�nyeződésektől is.
– Nem lesz szöszös a ruha, ha a mosóvízbe egy csésze ecetet teszünk.
– Ha a gyapjúpulóver öblítővizébe néhány kanál glicerint teszünk, puha lesz, és
nem irritálja a bőrt.
– Ha a vasaló egy kicsit megsütötte a
ruhát, nedvesítsük be a foltot vöröshagyma levével, és hagyjuk hatni pár órán keresztül. Utána mossuk ki, és a foltnak hűlt
helye.

Fémtisztítás
– Fogkrémmel remekül lehet krómfelületet tisztítani, polírozni. Karcolásra figyelni kell.
– Szintén króm felületek fényezésére

szolgál az almaecetes bedörzsölés.
– A krómozott mosogatót kicsavart citrom héjával tisztítsuk. Ha nagyon csúnya
a mosogató, kevés alkoholt öntsünk egy
tiszta rongyra, és dörgöljük át a felületet.
Utána öblítsük tiszta vízzel és töröljük szárazra.
– A horganyzott ablakpárkányt petróleum, ecet és finom szemcséjű súrolópor
keverékével tisztítsuk és fényesítsük. Keverjünk össze fél liter petróleumot fél deci
ecettel, és az előzőleg már a párkányra
szórt súrolóport a folyadékkal jól locsoljuk be, majd törlőronggyal a felületet alaposan dörzsöljük át. Végül bő vízzel mossuk le és töröljük szárazra.
– Horganyzott felületről a fekete foltokat petróleumos ronggyal dörzsöljük le,
és fémtisztítóval vagy hámozott főtt burgonya levével fényesítsük.
– Az óntárgyakat dörzsöljük be nyers
káposztalevéllel, vagy zöld hagymaszárral. Öblítés és szárazra törlés után kitűnően megtisztulnak.
– Ezüst tisztításához tegyünk egy edény
aljára alufóliát, és egy marék mosószódát.
Helyezzük a tárgyakat az edénybe, és öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje. Ezután öblítsük le őket forró vízzel, és szárítsuk meg.
– Ha a gáztűzhelyen erős a lerakódás,
szórjunk sót a tűzhely lapjára, és öntsük
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le ecettel, hogy ellepje a ráégett ételfoltokat. A legmakacsabb szennyeződést is
feloldja.
– Vasból készült tárgyakat étolajjal kenjük be, és puha ronggyal dörgöljük szárazra.
– Az erősen oxidálódott és foltos sárgaréz kilincseket jól tisztíthatjuk sóból és
ecetből, ill. citromléből és sóból készített
oldattal. A keverékből egy keveset öntsünk egy puha rongyra, és a kilincs teljes
felületét dörzsöljük át, majd alaposan öblítsük le, végül egy másik ruhával töröljük
szárazra és fényesre.
– A megfeketedett alumínium kilincseket félbevágott citrommal dörzsöljük
fényesre, utána meleg vízzel mossuk le.
Puha ruhával töröljük szárazra.
– Vörösréz felületek tisztítására jó megoldást jelent az aludttejjel történő bedörzsölés. Ezután öblítés és szárazra törlés
következik.
– Ezüst tisztítását, illetve fényezését
liszttel is megoldhatjuk. Nincs más dolgunk, mint lisztezett kendővel dörzsöljük
be az elszíneződött felületet, majd egy
másik tiszta ruhával fényesítsük ki.
– Ha a megfeketedett alumíniumot
félbevágott citrommal jól bedörzsöljük,
majd egy tiszta puha ronggyal szárazra
töröljük, visszanyeri eredeti fényét.

Bőrápolás

Korpa, seborrhoea, pikkelysömör? Van megoldás!
A cink-pyrithion tartalmú SKIN-CAP termékcsalád segítségével
A bőr túlzott igénybevétel esetén
vagy öröklött hajlamok miatt
az erős ingerekre (napfény, szél,
hideg/meleg levegő, nem megfelelő bőrápolás, fertőzések)
hámlás, viszketés, bőrgyulladás
formájában válaszolhat.
Hazánkban is sokak életét keserítik meg
az ekcémás tünetek, a viszketés, hámlás,
bőrpír valamint a kellemetlen, korpás fejbőr. Minden erőfeszítés ellenére ez nemcsak
ápolatlan benyomást kelt, hanem akár pszichés problémákat okozhat. Sokan kénytelenek együtt élni ezekkel a problémákkal, akik
vizsgálatok és alternatív kezelési lehetőségek sokaságával a hátuk mögött, pénztárcát
nem kímélve keresik a megoldást panaszaik
legalább tüneti kezelésére.
A pikkelysömör (psoriasis) betegségben
szenvedők számára sajnos jelenleg még
nem létezik végleges gyógyulást elérő szer
vagy eljárás, ám a rendelkezésre álló terápiás módszerek sokat javítanak a betegek
állapotán.
Az ekcéma, seborrhoea és a pikkelysömör
tüneti kezelésére hatékony megoldást nyújtanak az aktivált cink-pyrithiont tartalmazó,
szteroidmentes kozmetikai termékek.
A klinikai vizsgálatokon túl Magyarországon is az elmúlt években sok - a fent
említett bőrbetegségekben szenvedő beteg próbálta már ki a SKIN-CAP termékcsaládot. Számos közvetlen tapasztalat és
visszajelzés erősítette meg ezek hatékonyságát, visszatérő betegeink a tünetek enyhüléséről, sőt néhol hónapokig tartó eltűnésükről számolnak be.
A cink-pyrithion tartalmú, klinikailag
tesztelt SKIN-CAP termékcsalád négy
tagja – a spray, krém, sampon, tusfürdő
– a fent említett betegségek tüneteinek
gyors, egyszerű és sokoldalú kezelését teszik lehetővé.
Egyediségük összetételükben rejlik. Az
aktivált cink-pyrithion gomba- és baktériumellenes hatással rendelkezik, eredményesen csökkenti a gyulladást, meggátolja a hámlást, ill. a korpaképződést.
Pityrosporum ovale által okozott korpás

bőrgyulladás, seborrhoeás dermatitis (fejbőr, arc, törzs), valamint pityriasis versicolor
esetén a tünetek gyors megszüntetésére
alkalmazható.
A termékcsalád használatával már az
első hét után láthatók az eredmények. Az
alkalmazás javasolt időtartama min. 4 hét,
a beteg bőrterületek 14-20 nap után már
jelentősen javulnak és tisztulnak. A tünetek megszűnése után is ajánlott 1-2 hétig
a kezelés folytatása.

A SKIN-CAP termékcsalád
előnyei:
1. Gyors, eredményes hatás.
2. Nem tartalmaznak szteroidot.
3. Mellékhatások minimális előfordulása.
(csak túlérzékenység esetén alakulhat ki)
4. Szagtalan, színtelen, nem hagy foltot.
SKIN-CAP KRÉM: magas nedvességtartalma miatt alkalmas a nagyon száraz,
felrepedezett bőr kezelésére. Alkalmazza
naponta 2x az érintett bőrfelületen.
SKIN-CAP SPRAY: előnye a gyors és
egyszerű használat. Alkalmazza naponta
2x az érintett bőrfelületen. Aplikátora segítségével a problémásabb testrészekre
(fejbőr) is felvihető.
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SKIN-CAP SAMPON: csökkenti a viszketést és a hámlást, nedvesíti a fejbőrt,
kiküszöböli a zsírosodást. A sampon mentol tartalma hűsíti a fejbőrt. Alkalmazza
hetente 2x, 3x, a megfelelő hatás eléréséhez hagyja a sampont 5 percig a hajon, és
csak utána öblítse le.
SKIN-CAP HAB- és TUSFÜRDŐ: viszkető, hámló bőr mindennapos tisztítására
alkalmas.
Ha a tünetek néhány hetes kezelés után nem enyhülnek,
feltétlenül orvoshoz kell fordulni!
A termékcsalád vény nélkül kapható
a gyógyszertárakban.
Ha kérdése van, kérjük,
hívja információs vonalunkat:
061 383-4892; 061 383-3252

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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Életmód

Strukturált, energetizált és tökéletesen tiszta elő forrásvíz

Maunawai PI-vízszűrő berendezések
Amennyiben olvasta előző cikkeinket, úgy tudja hogy egészségünk és vitalitásunk fenntartásához a tökéletesen TISZTA strukturált és energetizált
sejtvízre van leginkább szükségünk.
Ezt legkönnyebben és egy lépésben a
Maunawi PI vízszűrő termékcsalád tudja biztosítani.
A MAUNAWAI PI-vízszűrő rendszerek
az érintetlen hegyi forrásokra jellemző vizet
készítenek. Ez egy olyan víztisztító rendszer,
amely bárhol elhelyezhető, áram nélkül működik, és egyes típusokat vízvezetékre sem
kell csatlakoztatni. Ezek a tulajdonságai kön�nyen kezelhetővé teszik, így bármely otthonban elhelyezhetők. A készülékek a tervezéstől a gyártásig 100%-ban Németországban
készülnek, és a legmagasabb élelmiszerbiztonsági minősítésekkel rendelkeznek.
A Maunawai szűrőrendszer az öt alapelv
- szűrés, információ adás, optimalizálás, harmonizáció és a biológiai hozzáférhetőség és
rendelkezésre állás - alkalmazásával a csapvizet nemcsak a szennyezőanyagoktól tisztítja
meg, hanem visszaállítja eredeti, a forrásvizekre jellemző klaszterszerkezetét is. A szűrési és aktiválási folyamat végén egy szen�nyezőanyagoktól teljesen mentes élő vizet
kapunk, mely nagyon hasonlít a sejtvízhez,
így a szervezetbe kerülve könnyen felszívódik, és optimálisan hasznosul.
A Maunawai PI vízszűrő kancsók (Mini
és KNI)- a kisebb 1-2 fős háztartások esetében jelentenek ideális megoldást. A kancsók
szűrt PI-víz tároló kapacitása max. 1,4 liter
(Mini kancsó), és max. 1,9 liter (Kini kancsó).
Teljes értékű PI-vizet készítenek, szűri az
összes csapvízben előforduló szennyező
anyagot – kivételesen erős High-Tech szűrőrendszerének köszönhetően a gyógyszer és
hormonvegyületeket is meg tudja kötni. A
PI-kancsó szűrési ideje 5-10 perc közt mozog,
és a szűrőket használat mennyiségétől függően 3-4 havonta kell cserélni. A kancsók ára:
25.900 – 29.900 Ft
A Maunawai Quelle víztisztító igazi családbarát készülék. Ideális 3-6 fős családok
részére. A készülék szűrt PI-víz tároló kapacitása 8 – max. 10 liter. Áram és vízvezeték

csatlakozás nélkül működik, így akár a kancsót bárhol el tudjuk helyezni a lakásban.
Szűrőteljesítmény és kapacitás tekintetében
is többet tud, mint a PI-kancsók, szintén teljes
értékű Pi-vizet készít. Szűrőrendszere gravitációs. Az előszűrése 0,2 μm, ami azt jelenti,
hogy ezen a csapvízben esetleg előforduló
baktériumok 95%-a nem tud átjutni. Szűri
az összes csapvízben előforduló szennyező
anyagot – kivételesen erős High-Tech szűrőrendszerének köszönhetően a gyógyszer és
hormonvegyületeket is meg tudja kötni. A
készülék NEM szűri ki a vízben lévő hasznos
ásványi anyagokat.
A készülék kétféle szűrőrendszerrel rendelhető. A K8 jelű kemény (Tatabánya, Érd, Pécs,
Sopron stb.), míg a K2 jelzésű lágy (pl. alföldi,
Tisza-menti települések) csapvíz szűrésére
lett fejlesztve. Ebben a készülékben elhelyezhetők különböző ásvány és kristályrendszerek is, melyek tovább javítják a szűrt PI víz
minőségét. A kész és nagyon finom PI vizet
mágneses csapon keresztül tudjuk kiengedni. A készülék kisméretű (30 cm széles × 55
cm magas), szinte bármelyik konyhában kényelmesen elhelyezhető. A szűrési idő kb. 2,5
óra/8 liter, a szűrőket 4000 liter víz átszűrését
követően kell cserélni, ami egy 4 tagú család
esetében kb. 1 év. A Quelle készülék rendelhető
kristályüveg tartállyal is, ára 111.500 – 151.900
Ft-közt mozog kiviteltől függően.
A Maunawai Napui beépíthető hálózati Pi-víztisztító készülékekre nagy szűrés
teljesítmény és gondozásmentes üzemelés
jellemző. A víztisztító készülék 4 vagy 4+1
filterrel rendelhető. A készülék kompakt kis
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méretű (szél. 35cm × mag.42cm × mély.15
cm), könnyen beépíthető és ÁTFOLYÓS rendszer, ( nincs puffer tartálya ami nem fér el a
konyhaszekrényben, és a bacik melegágya is
lehetne), valamint alacsonyabb hálózati nyomás esetén is kivállóan működik. Szűrőteljesítménye 15-18.000 liter típustól függően.
A szűrőrendszer tartalmaz egy Ultrafinom
membránt -0,01 μm - ezen a baktériumok
100%-a nem tud átjutni. Szűri az összes
csapvízben előforduló nagydózisú szen�nyező anyagot – kivételesen erős High-Tech
szűrőrendszerének köszönhetően a gyógyszer és hormonvegyületeket is 100%-ban
megköti. A készülék NEM szűri ki a vízben
lévő hasznos ásványi anyagokat. A készülékhez tartozik egy tisztavizes csaptelep, amit a
mosogatótálcán, a meglévő konyhai csaptelep mellett lehet elhelyezni. A készülék nem
igényel gondozást, tisztítást. A szűrőcsere
intervalluma kb. 1,5 -2 év. Szűrőcserekor az
egész egységet cseréljük egyben és egy új
komplett készüléket adunk. A készülék ára:
295 – 315.000 Ft típustól függően.
Egy átlagos 4 tagú család Magyarországon
5 év alatt kb. 657.000 Ft-ot költ (10 év alatt
1.314.000 Ft-ot) csak ásványvízre, amennyiben
napi 1 palack átlagárú (60Ft/l) ásványvizet isznak fejenként.
Bővebb információért, keresse ügyfélszolgálatunkat, illetve látogasson el weboldalunkra. Rendelést
telefonon keresztül is felveszünk, hívjon bátran!
www.piviztisztito.hu, www.maunawai.hu
GeoMag Water KFT.
Tel: 06-20/447-1677
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Kertészkedjünk!

Ökotippek a Biokultúrától
Élelmiszert nap mint nap fogyasztunk, ezért nagy hatással van környezetünk állapotára, hogy mit és hogyan vásárlunk. Összegyűjtöttünk néhány ötletet, hogy tavasz kezdetével ne csak a fű, hanem a háztartásod is zöldüljön.
1. Válaszd a bioterméket! Amit hivatalosan ökológiai terméknek neveznek. Csak
néhány érv a sok közül:
Egy biogazdaságban nem használnak vegyipari úton előállított műtrágyákat. Viszont
visszaforgatják a keletkezett hulladékot és
az istállótrágyát, igénybe veszik a hasznos
talajbaktériumok segítségét és fenntartják a
talajéletet.
Nem permeteznek szintetikus növényvédő szerekkel, legfeljebb biogazdálkodáshoz
engedélyezett készítményekkel.
Nem vegyi háborút vívnak, hanem kihasználják a vetésforgó előnyeit, a növényi kölcsönhatásokat és teret engednek a kártevők
természetes ellenségeinek.
Nem kizárólag a mennyiséget és a külcsínt
tartják fontosnak, hanem a beltartalmi és élvezeti értéket.

A feldolgozott élelmiszerek nem mesterséges aromákkal és tartósító szerekkel készülnek, hanem bio alapanyagokból, valódi
ízekkel.
2. Válaszd a hazait. Kevesebb szállítás
= kisebb környezetszennyezés. Kevesebb
üzemanyag, kisebb zaj, kevesebb szállító
jármű… Még jobb, ha szűkebb környezetedben vásárolsz biotermékeket.
3. Csökkentsd az élelmiszerhez kapcsolódó hulladékot. A lebomló hulladék jobb,
mint a megmaradó, de a legjobb hulladék az,
ami nem keletkezik. Vásárolj saját szatyorba,
kosárba, ételes dobozba, befőttes üvegbe,
saját készítésű kenyeres zsákba. Amit lehet,
hasznosíts, ha nincs jobb megoldás, gyűjtsd
szelektíven.

4. Lehetőség szerint komposztáld a
zöldség és gyümölcs maradékát, hiszen Természet elleni vétek ezeket a szemétbe dobni.
5. Ha teheted, termelj magadnak élelmet. Természetesen bio módon! Alakítsd ki
úgy a kertedet, hogy sokféle élőlény találjon
benne otthont. Kerüld a vízpazarlást. Olvasd
el honlapunkon ökokerti tanácsainkat és
töltsd le ingyenes e-bookjainkat, látogass el
rendezvényeinkre.
6. Térj át a bio kozmetikumokra és használj környezetkímélő tisztító szereket.
7. Kövesd a Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokultúra Ökopiac facebook oldalát
és iratkozz fel hírlevelünkre, hogy eljussanak
hozzád a biovilág hírei.

Vetési Naptár - segítség kertészkedőknek
Egy biokertész számára „alapértelmezett”, hogy odafigyeljen a természet jeleire, változásaira, ritmusaira.
Ez az évről évre megjelenő kiadvány
abban segít a biogazdáknak, hogy az égitestek mozgásával összehangoltan tudják
időzíteni kerti teendőiket, ezáltal a növények egészségesebben fejlődjenek és
több termést adjanak.

Hogyan működik?

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

Mire jó még a Vetési naptár?

• Jelöli az ültetési időt (a felszálló és leszálló Hold alapján), amikor a „kész” növényeket
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(például facsemetéket) érdemes ültetni.
• Ha hosszabb időre szeretnénk zöldséget,
gyümölcsöt betárolni, szintén érdemes a Vetési naptárhoz igazodni, hogy tartós legyen
a készlet.
• Megtudhatjuk, mely napok kedvezőtlenek befőzéshez.
• Jelöli azokat a kedvezőtlen napokat, órákat is, amikor jobb, ha nem végzünk kerti
munkát.
Megvásárolható webshopunkban
1700 Ft-ért.

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

Kertészkedjünk!

Még nem késik a tavaszi metszés!
A korán jött tavasz kissé megnehezíti a kerttulajdonosok munkáját, és
sietniük kell a metszéssel, hogy még
a rügyek kipattanása előtt végezzenek, de számos olyan munka van,
amit még most sem késő elvégezni.
Sőt, az almafák kivételével a legtöbb gyümölcsfát ilyenkor érdemes visszavágni, amikor a nedvkeringésük már beindult, de még nem
virágoznak.
Kezdjük először a télen elfagyott, elszáradt növényi részek levágásával. A metszéssel alakítjuk növényeink sorsát az idényben,
ezért tartsuk szem előtt, hogy más-más metszési módot kell alkalmazni a gyümölcsfák, a
bogyósok, a szőlő, az örökzöldek, a díszfák, a
díszcserjék és az évelő lágyszárúak esetében.
A második lépés, a gyümölcsfák koronájának metszéssel történő alakítása két okból is fontos: egyrészt hozzá akarunk férni a
majdani gyümölcsökhöz, másrészt szellőssé
akarjuk tenni, hogy a gombás kórokozók terjedését megelőzzük, viszont a nap érlelhesse
a termést. Az elmetszett gallyakon a rügyek
lehetőleg 45 fokos szögben kifelé, oldalra,
illetve felfelé mutassanak, ne pedig a talaj
vagy a korona belseje felé.
A harmadik lépés a fa növekedésének
szabályozása. Ha létrával sem érjük el a gyümölcsfa tetejét, akkor a fán maradt termés
később gombásodást is okozhat.
Mindig tájékozódjunk, hogy az adott fajtánál melyik az optimális metszési mód!
A kertekben azonban nem csak a fák
igénylik a metszést. A díszcserjékkel és a
rózsabokrokkal is akad tavasszal bőven
munka:
A tavaszi rózsabokor-metszés fontos művelet. A metszéssel elősegítjük a megújulást.
A rózsa metszésének célja, hogy a megfelelő rügyek hajtsanak ki, azok, amelyekből a
legszebb virágot várjuk. Ezek általában az
egyéves vesszők közepe táján találhatók.
Metszéskor ügyelni kell arra, hogy a növény
föld feletti része és a gyökérzet között egyensúlyi helyzet van. Ha nagyon sokat vágunk
le a föld feletti részből, az egyensúly úgy áll
helyre, hogy a gyökérzet egy része elhal, ami

nem tesz jót a növénynek. Kevesebb gyökér
kevesebb tápanyagot tud felvenni.
A díszcserjék metszése valamivel egyszerűbb munkálat, mint a gyümölcsfáké, bár
a legtöbb díszcserjét évközben többször is
vissza kell vágni.
A metszés céljai itt is, hogy kertünk díszei
egészséges, jól fejlődő, mutatós, betegségektől és kártevőktől mentes növények legyenek. Metszéskor nincs más tennivalónk,
csak alakítsunk a formájukon, távolítsuk el
az elhalt ágakat és szabályozzuk a növekedésüket.

Hogyan fogjunk a metszéshez?
A legfontosabb lépés az éles, jól kezelhető metszőolló, ágvágó és egyéb kerti szerszámok beszerzése. Ne sajnáljuk a pénzt a
minőségi termékek megvásárlására, mert
évtizedekig szolgálnak majd bennünket.
Egy jó metszőolló egyenes, sima metszési
felületet ad, nem roncsolja az ágat. Minden
erőlködés nélkül képes 20 – 25 mm átmérőjű
ágakat is elvágni, nyele kényelmes, hosszú
munka után sem töri a kezet.
Az ágvágó szinte nélkülözhetetlen a nagyobb fák metszésénél. Teleszkópos nyele
segítségével akár a földről is végezhetjük a
munkát, és a vastagabb 30-50mm ágak sem
okoznak gondot. A jó minőségű ágvágó vágási felülete sima, roncsolás nélküli.
Az igazán vastag ágak eltávolításához ér-
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demes keretes fűrészt vagy kimondottan
erre a célra készült ágfűrészt beszerezni.
Nem érdemes egyéb, a háztartásban található fűrészekkel kísérletezni, mert roncsolják az
ágakat és ezáltal megnövekedik a fertőzésveszély.
A metszés végeztével a nagyobb felületeket érdemes speciális sebkezelő anyaggal
bekenni, ez főleg a csonthéjasoknál ajánlott.
Nálunk mindent megtalál, amitől a legnehezebb kerti munka is szórakozássá
válik! Keresse fel webáruházunkat és válogasson kedvére:

www.disznovenywebaruhaz.eu
Ügyfélszolgálatunk mobilon
kereshető
(csak rendeléssel kapcsolatos információk)
+36 70 606 9120
(munkanapokon 900-1600-ig hívható)
Termékekről, dísznövényekről
információ kérhető
+36 70 606 1169

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

2019. április 29.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2019/1. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Légy szíves, hozz egy pohár vizet!”
A beküldők közül
Balla Gáborné (Tata)
Csenke Ferencné (Szentendre
Pikó Lajosné (Nyíregyháza)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!

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

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

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

Nyomdai kivitelezés: Arany Napsugár Kft., Nyíregyháza Felelős vezető: A Kft. ügyvezetője
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