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A levegőszennyezettség miatt 20 hónappal
rövidebb a most született gyerekek várható
élettartama
A levegőszennyezettség minden tíz halálozásból egyben közrejátszott 2017ben, ezzel több halálesetet idézett elő, mint a malária és a közúti balesetek, an�nyit, amennyit a dohányzás is okoz – ismertette a világ levegőjének állapotáról
kiadott 2019-es State of Global Air (SOGA) jelentés.
Ázsia déli részén a mai
gyermekek várható életkora 30 hónappal lesz
rövidebb, a szubszaharai
afrikai térségben pedig
24 hónappal a közlekedés és ipar okozta külső
és a lakóhelyen belüli
– főként tűzön történő
főzés okozta – légszen�nyezettség miatt.
Ázsia keleti részén a
mai gyerekek későbbi
életét 23 hónappal rövidíti meg a szennyezett
levegő. A fejlett világban ugyanakkor a
levegőszennyezettség átlag öt hónappal
csökkenti a mai gyermekek életkilátásait.
„A gyermekek életkilátásainak ilyen nagy
csökkenése sokként ért minket - mondta
Robert O’Keefe a jelentést készítő Egészségügyi Hatások Intézetének elnökhelyettese - csodákat nem lehet várni, de a
kormányok tehetnek hatékony lépéseket.”
Bár a kisgyermekek különös veszélynek
vannak kitéve a levegőszennyezettség
miatt, mivel az károsan hathat a tüdejük
fejlődésére, ami később egész életükben
elkísérheti őket, de a felnőttek számára is
komoly kockázatot jelent a rossz levegő: a
légszennyezettség okozta minden tíz halálozásból kilenc az 50 fölötti korosztályt
érinti. A következő években az elöregedő népesség miatt a világ egyes részein
a légszennyezettség okozta halálozások
száma tovább is nőhet.
A levegőszennyezettség globálisan a
krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD)
okozta halálozások 41 százalékáért felelős, a 2-es típusú diabétesz okozta halálozások 20 százalékában játszik szerepet,
a tüdőrák okozta halálozás 19 százaléka
következik be miatta, 16 százalékban az
iszkémiás szívbetegségben szenvedőknél, 11 százalékban pedig a sztrókos esetekben okoz halált – ismertette a jelentés.
Ugyanakkor annak is vannak jelei,
hogy a kormányok által tett lépések hatékonyak lehetnek, erre a fejlett világ-

ban vannak jó példák.
Kínában is van előrelépés: az ország
2013-ban állított fel egy akciótervet a levegőminőség javítására, és az elmúlt évek
után ennek kezd eredménye lenni.
Ázsia déli részén a legmagasabb a szintje a levegőben lévő szálló pornak, vagyis
a 2,5 pm nagyságú mikroszemcséknek.
Nepálban és Indiában ez a szint kétszerese a Kínában mértnek. A legkisebb koncentrációt az Egyesült Államokban, Norvégiában, Kanadában, Svédországban,
Új-Zélandon mértek, de a Maldív-szigetek, Brunei és Észtország is jól szerepelt.
A jelentés szerint a fejlődő országokban
a szálló por koncentrációja 4-szer, 5-ször
magasabb, mint a fejlett országokban.
A háztartásokban lévő levegőszennyezettség egy másik kulcsfontosságú tényező: globálisan mintegy 3,6 milliárd ember
szenved a külső és a háztartáson belüli
szennyezett levegőtől. A fejlődő országokban az utóbbit főként a szilárd tüzelésű tűzhelyekkel való főzés, fűtés okozza.
A jelentés azt is megállapította, hogy
a talajszintű ózon továbbra is jelentős
problémát jelent a gazdag országokban,
ahol a légkörben nitrogén-oxidok és hasonló, ipari folyamatok által kibocsátott
szennyezőanyagok vannak jelen. Ezeken
a területeken megnőhet a légzőszervi
megbetegedések okozta halálozás valószínűsége, és a szennyezett levegő súlyosbíthatja az egyéb légzési problémákat.
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Kétszer olyan gyorsan
melegszik Kanada, mint
a világ többi része
A szövetségi kormány klímajelentése arra figyelmeztet, hogy az ország
sok részében a változások már nyilvánvalóak és előre láthatóan egyre intenzívebbé válnak, a felmelegedés sok
hatása pedig valószínűleg visszafordíthatatlan.

A legsúlyosabban az Északi-sarkvidékre
eső területet érinti a változás, melynek melegedési üteme több mint duplája a globálisnak. Kanada átlagos éves hőmérséklete
a becslés szerint 1,7 Celsius-fokot emelkedett 1948 óta, amikor az országos mérések
megkezdődtek. A legnagyobb növekedést
északon, a prérin, azaz a belső kanadai síkságon, valamint Brit Columbiában becsülték, az ország északi részén mintegy 2,3
fokot melegedett az átlaghőmérséklet.
„Noha a melegedésben mind az emberi
tevékenységek, mind a természetes ingadozások szerepet játszottak, az emberi tényező az uralkodó” - írta a jelentés.
A globális felmelegedés több szélsőséges időjárási jelenséget: hőhullámot,
a bozóttüzek nagyobb kockázatát és az
ország egyes részein aszályt hoz magával.
Az óceánok savasabbak lesznek, csökken
bennük az oxigén, ami árthat a vízi élővilágnak. Kanada sarkvidéki vizeinek egy
része néhány évtizeden belül előreláthatóan huzamosabb időn át jégmentes lesz
nyaranta.
A vízszint emelkedésével nő a partvidék
elöntésének veszélye, az intenzívebbé
váló esők belső árvizekkel fenyegetnek.
Kanada gyors melegedése több tényező
számlájára írható, ezek egyike, hogy a hó
és a tengeri jég olvadásával a napsugárzást ezek a területek nem visszaverik, hanem magukba szívják, így nagyobb felület melegszik, mint más régiókban.
-MTI-
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1 milliárd ember válhat a szúnyogok
áldozatává!

Nem pisil több ivóvizet
a híres brüsszeli kisfiú!

Világszerte egymilliárd ember válhat a betegségterjesztő szúnyogok új áldozatává az évszázad végéig a globális felmelegedés nyomán – figyelmeztetnek a
kutatók.

Nem pisil többé ivóvizet a híres brüsszeli Manneken Pis-szobor: a város illetékesei
ugyanis a közelmúltban azzal szembesültek, hogy a “pisilő kisfiú” szobrából napi
1000-2500 liter friss víz ömlik egyenest a
csatornába.

„A klímaváltozás
jelenti a legnagyobb
és legátfogóbb fenyegetést a globális
egészségbiztonságra” – mondta Colin
J. Carlson, a washingtoni Georgetown Egyetem doktorandusza, a PLOS
Neglected Tropical
Diseases című tudományos folyóiratban
publikált tanulmány
társszerzője. Hozzátette: „A szúnyogok
csupán a probléma
egy részét képezik,
ám a 2015-ben, Brazíliában kirobbant
zikajárvány
után,
komolyan aggódunk, hogy mire számíthatunk a jövőben”.
Carlson és a Floridai Egyetemen dolgozó Sadie J. Ryan azt tanulmányozták, hogy
mi történne, ha a két leggyakoribb, betegségeket terjesztő szúnyog – az egyiptomi
csípőszúnyog (Aedes aegypti), valamint
az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus)
-, a globális átlaghőmérséklet változásaival összhangban mozogna évtizedeken
keresztül.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
a bolygó leghalálosabb állatai közé sorolja a szúnyogokat, mivel azok évente
emberek millióinak haláláért felelős betegségeket hordoznak. Az egyiptomi
csípőszúnyog és az ázsiai tigrisszúnyog
is hordozója lehet a dengue-, a zika- és a
chikungunyavírusnak, valamint további
legkevesebb tucatnyi olyan betegségnek,
amely a kutatók szerint komoly fenyegetéssé válhat a következő ötven évben.
A globális felmelegedés miatt előfordulhat, hogy a világ csaknem teljes népessége ki lesz téve a betegségek fenyegetésének valamikor a következő öt évtized
folyamán. A kutatók szerint a globális átlaghőmérséklet emelkedésével a trópusi
területeken egész évben fennállhat, míg

a világ többi részén szezonális lehet a betegségterjedés kockázata.
„Ezek a betegségek, amelyekre úgy gondolunk, mint szigorúan a trópusi területekre
korlátozódó betegségekre, már most felütötték a fejüket az olyan számukra kedvező
éghajlatú területeken, mint például Florida,
mivel az emberek szerte a világba eljuttatják a különböző kórokozókat” – magyarázta Ryan.
„Az olyan helyeknek, mint Európa, ÉszakAmerika és a trópusok magasan fekvő területei, amelyek eddig túl hűvösek voltak
a vírusok számára, most olyan új betegségekkel kell szembenézniük, mint a dengueláz”– tette hozzá Carlson. A szakemberek
szerint az éghajlatváltozás által legsúlyosabban érintett térségekben, beleértve
Nyugat-Afrikát és Délkelet-Ázsiát, az ázsiai
tigrisszúnyogok populációjának komoly
visszaesésére kell számítani.
Ez úgy hangozhat, mint egy félig jó, félig rossz forgatókönyv, ám az az igazság,
hogy ez teljes egészében rossz. Ha egy régió túlságosan felmelegszik ahhoz, hogy
a dengue-láz terjedni tudjon, akkor ott
egyéb, de ugyanolyan súlyos fenyegetésekkel kell szembenézni.
– MTI –
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A közkedvelt szökőkút a belga főváros
egyik közkedvelt látványossága. Az eredeti szobor 1619-ben készült, ma már
egy brüsszeli múzeum gyűjteményének
darabja, egy másolat helyettesíti a Grand
Place mellett, a belga főváros középkori
központjában.
A közelmúltban Régis Callens, egy
helyi energetikai szakember állapította
meg, hogy a szoborból naponta mintegy
1000-2500 liter tiszta ivóvíz – tíz háztartás
szükséglete – folyik el és vész kárba. „Azt
hittük, zárt rendszerű és semmit sem fogyaszt” – mondta Callens, aki a szobron
elhelyezett mérő adatait vizsgálta meg,
amelyre senki ügyet sem vetett korábban.
A kifolyó víz elvezetésére a héten készítettek egy csatornát, amelyből visszavezetik
a vizet a szoborhoz. Később egy állandó
vízkeringető rendszert is építenek hozzá.
Benoît Hellings, az egyik brüsszeli városatya elmondta: négyszáz év után először nem friss vizet pisil a Manneken Pis.
A Manneken Pis bronzszobor a legendák egyike szerint egy kisfiúnak állít emléket, aki ily módon oltotta el a Brüsszel
ostromlói által gyújtott tüzet. A szoborról számtalan másolat készült. Az eredeti
szobrot többször megrongálták és ellopták, például 1817-ben. A köztéri szobrot
rengeteg turista fotózza nap mint nap. A
meztelen fiúcskának csaknem ezer ruhája
van, és az év 130 napján ezekbe öltöztetik.

Életmód

Miért egészséges az olívaolaj?
Jó, ha csíp és keserű?
Az olajfa a természet egyik
legnagyobb ajándéka,
éppen ezért Spanyolország
egyik legnagyobb kincse. Íze
különleges gasztronómiai
élményt nyújt, míg
összetevői kedvezően hatnak
szervezetünkre. Kétségkívül a
történelem egyik legfontosabb
természetes gyógyszere.
Íze és illata minden esetben
tükrözi a frissességet, és a
természetet, mint pl. banán,
zöld alma, frissen vágott fű,
paradicsom, articsóka, mandula,
mezei virágok. Másik karakteres
jellemzője a csípős és keserű íz.
Mit jelent,
hogy csíp az olívaolaj?
Ez a csípősség nem a szánkban, hanem
a torkunkban érezhető kaparós, szúrós
érzés.
Ennek oka egy szerves vegyület, neve:
oleocanthal. Legfőbb jellemzője gyulladáscsökkentő hatása, mely az ibuprofen
gyógyszerével vetekszik. De mivel ez
egy természetes vegyület így nincsenek
mellékhatásai. Jelen van az olajfa levelében és bogyójában (olajában). 40ml
olaj=250mg ibuprofen.
Mennyisége változó. Függ az adott
évjárattól és a bogyó fajtájától (legjobb:
picual, cornicabra). Minden esetben korai
szüretelés legyen.
Kutatások bizonyítják, hogy a magas
oleocanthal tartalom csökkenti bizonyos
betegségek kialakulásának kockázatát,
valamint kedvezően hat azok kezelésére. Ilyenek a különböző rákos megbetegedések, szív és érrendszeri- valamint

neurodegeneratív betegségek (Alzheimer, Parkinson-kór, artéria szklerózis)

Miért keserű az olívaolaj?
Ez egy másik természetes vegyületnek
köszönhető. Neve: oleuropeina, ami egy
polifenol, vagyis természetes antioxidáns.
Megtalálható az olajbogyó húsában, a
magocskában és a fa levelében.
Minél több oleuropeina van az olajban,
annál keserűbb és annál stabilabb mind
eltarthatóság, mind hőbíró szempontból.
Tartalma általában: 50-800mg/kg.
Az oleuropeina antimikrobiális hatású (képes elpusztítani vagy inaktiválni a
mikrobákat, mint pl. baktériumok, gombák, vírusok. Antioxidáns, segít az öregedési folyamat lelassításában, kedvezően
hat a szív és érrendszeri betegségekre és
csőkkenti azok kialakulásának kockázatát.
Az olívaolajban lévő mennyiségét különböző tényezők befolyásolják: a bogyó fajtája (legjobb: picual, cornicabra,
empeltre, manzanilla sevillana), a szüret
időpontja (legjobb a korai szüretelésű), a
tárolás, a termesztés, a klíma, az előállítás.
Összefoglalva, ha olyan olívaolajunk
van, ami csíp és keserű, akkor az egy kiváló minőségű extra szűz olívaolaj. Persze
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azért arra figyeljünk, hogy mindezek kiegyensúlyozottan jelenjenek meg a termékben.
Az Olivar olívaolaj on-line szaküzlet
tanácsa, hogy kóstoljunk meg minél több
extra szűz olívaolajat, hogy megtaláljuk
az ízlésünknek legmegfelelőbbet.
Nagyon fontos, hogy az olívaolaj bekerüljön rendszeres napi étkezésünkbe,
mint a zöldségek, gyümölcsök, húsok, halak, magvak, gabonafélék. A mediterrán
étkezési kultúra egyik alappillére a jó minőségű olívaolaj, melyet a spanyoloknak
már nem kell bemutatni. Erre bizonyíték,
hogy idén ők lettek a világ legegészségesebb országa, megelőzve ezzel az olaszokat is. Nemzetközi statisztikai adatok
szerint, Spanyolországban a születéskor
várható élettartam 82,9 év, mely a legmagasabb az uniós országok közül.

WWW.OLIVAR.HU

Olívaolaj online szaküzlet, és spanyol
különlegességek

Egészség

FEMINIA: Herbal Vitaminkomplex Nőknek
A nők sok szerepet vállalnak a mindennapok során: háztartás, anya, feleség, társ, barát, gondozó, munkavállaló,
karrierépítő, és még sorolhatnánk, mennyi helyzetben kell nap mint nap megállni a helyüket.
Nem csoda, ha a munkahelyi, a családi felelősségek között lavírozva sokszor
megbillen az egyensúly, ami stresszhez,
leterheltséghez vezethet.
Gyakori tünetek lehetnek: a fejfájás, alvászavarok, koncentrációs nehézségek,
rövidlátás, gyomorpanaszok, depresszió,
szorongás, szexuális vágy hiánya. Ezekben az esetekben kiürül a szervezet vitaminraktára, gyengül az immunrendszer,
ezért szükséges pótolni ásványi anyagokat, vitaminokat, nyomelemeket.
A Feminia vitaminkomplexet pont
azoknak a hölgyeknek javasoljuk, akik
úgy érzik, hogy terhelhetőségük végéhez

közelednek csökkenő munkabírásuk vagy
korosodásuk miatt és többet szeretnék kihozni magukból az élet minden területén.

Miben segít
a FEMINIA a nőknek?
A FEMINIA vitaminkészítmény legfontosabb összetevői a perui maca, görögszéna, koreai ginszeng, gingko biloba kivonata, L-arginin és 10-féle vitamin.
Szellemi frissesség
Összetevői segítik a szellemi frissességet. Kiemelten hasznos a memóriát, agyi
kapacitást megterhelő munkák, tanulás,
idősödés során.
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Fizikai állóképesség
L-argininből keletkező NO hatóanyagának köszönhetően segíti a fizikai teljesítőképességet, hozzájárul az izmok erőkifejtésének növekedéséhez.
Pszichikai terhelhetőség
Segít oldani a környezeti stressz-hatásokat. Folsav, nikotinamid, biotin, B6-,
B1-, B-12 és C-vitamin tartalma fontos
szerepet játszik a megfelelő pszichológiai
egyensúly fenntartásában.
Szexuális energia
Jótékony a szexuális egészségre, libidóra. A Perui Maca, a Görögszéna és a
Ginszeng kivonatai segítik a szexuális
egészség fenntartását, a normál tesztoszteron-szintet.

Életmód

Mosolyogj a világra és az visszamosolyog rád!
A szájápoláson belül érdemes nem csak a fogak ápolását megemlíteni, de ugyanúgy a nyelv és a torok megfelelő
tisztítása is e témakörhöz tartozik. A száj a táplálék megemésztésének első állomása, ugyanis már a szájban elkezdődik az emésztőnedvek termelődése és aprítási munkája.
Naponta két alkalommal, reggel és este,
érdemes fogainkat megtisztítanunk valamilyen Ayurvedikus fogápolási szerrel,
melyek gyógynövény alapú készítmények.
Az Ayurvedikus fogkrémek előnye, hogy
természetes gyógynövényekből készülnek,
felfrissítik leheletünket és erősítik fogínyünket, nem károsítva a fogzománcot.
A különféle fertőtlenítő hatású gyógynövények kivonata évezredek óta szolgálja
a fogak és a fogíny ápolását, egészségének
megőrzését. Az indiai Ayurveda gyógyászat tapasztalatai alapján összeállított
Dabur Gyógynövényes Fogkrémek tudományos alapon válogatott gyógynövények és más természetes anyagok kivonatát tartalmazzák.
Manapság a legtöbb fogápolási készítményben megtalálható fluor sokaknál allergiás reakció forrása, így az ayurvedikus
fogkrémek fluormentesek. Különösen fontos ez a gyermekek szempontjából, akik

fogmosás közben sokszor „megeszik” a fogkrém egy részét.
Ha tudjuk, kerüljük az édes üdítőitalok és
desszertek túlzott fogyasztását, mert azok
ráragadva a fogakra nem csak a fogzománcot pusztítják, hanem kivonják a szervezetből azokat a fontos ásványi anyagokat, melyek csontjainkat, így a fogainkat is építik. A
tenger gyümölcsei, a leveles zöldségek, és
a tejtermékek rendszeres fogyasztása erősíti a fogakat.

teibe is. Erre a célra Indiában egy ezüstből,
rézből vagy nemes acélból készült kanalat
használnak, mellyel lekaparják a lepedéket
a nyelvről.

A nyelv és a torok tisztítása
A nyelv felszíne informál bennünket a
bélrendszerben zajló folyamatokról. Ha
a nyelvünk fehér lepedékkel borított, az
annak a jele, hogy felhalmozódott méreganyag van az emésztőrendszerünkben. Ezt
a lepedéket minden reggel távolítsuk el,
nehogy az azt követő étkezések alkalmával
belekerüljön az emésztőrendszer szöve-
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Bio-logikus

Ökológiai állattartás - a jólét is szempont
Az állati élelmiszerek fogyasztásának szükségességéről és szükségtelenségéről, hasznosságáról és káros
voltáról, valamint mindezek gazdasági és etikai vonzatáról írt könyvekkel, cikkekkel meg lehetne tölteni
pár könyvtárat, vagyis nincs egységes megítélés.
Aki úgy döntött, tisztán növényi táplálékon él, egyszerűen lapozza át ezt az oldalt.
Másoknak talán érdekes lehet, hogy egy
biogazdaságban mit értenek állathoz méltó élet alatt.
Valamikor a 17. században, a felvilágosodás(?) idején Descartes, a kor ismert filozófusa az állatokat a gépekhez hasonlította.
Gépekhez, amelyek szenvedése nem érdemel több figyelmet, mint egy rosszul olajozott szerkezet csikorgása. Korunk iparszerű
állat-gyártása nem áll elő különösebb ideológiával, de szemléletében jól igazodik
ehhez a megközelítéshez.
Végletekig zsúfolt állattartó telepek,
mozgáslehetőségüktől megfosztott állatok, rutinszerű csonkítás, mesterséges
takarmány. És hogy élve jussanak el a
gyorsított eljárással növesztett állatok a
vágóhídig, szintén rutinszerű gyógyszerezés.
A fogyasztó leginkább az élelmiszer
botrányok kapcsán foghat gyanút, pedig
bizonyára többen választanák az ökológiai gazdálkodásból származó tejet, tojást,
húst, ha tisztában lennének azzal, hogy mi
a bio és a szokványos közötti különbség.

Komfortfokozat
és kertkapcsolat

Gazdasági haszonállataink ősei kisebb
csoportokban éltek, így bizonyos határig
jól is érzik magukat fajtársaik körében, sőt
igénylik is a társaságot. Ha azonban nincs
meg a személyes terük és mozgási lehetőségük, illetve túl sok állat van összezárva,
akkor a zsúfoltság stresszként hat rájuk,
annak minden káros következményével.
Egy biogazdaságban az állatoknak biztosítják az „önmegvalósítás” feltételeit.
Kapirgálhatnak, turkálhatnak, úszkálhatnak, legelészhetnek, ösztönös viselkedési
mintáik szerint. A jogszabályok fajok szerint írják elő az elhelyezés minimális követelményeit. Alapelvárás, hogy az állatok
kijussanak a szabad levegőre, megfelelő
mozgásterük legyen, az aljzat ne okozzon
sérülést, bőséges alom, vagyis szétterített
szalma kerüljön alájuk és természetesen
„biomenüt” fogyasszanak.

Mit nem kapnak
a bio állatok?

• Rutinszerűen adagolt antibiotikumokat.
• A természetes növekedést és súlygyarapodást felgyorsító gyógyszereket.
• Olyan hormonkészítményeket, amelyek
a természetes szaporodási ciklusukat felülírják.
• Genetikailag módosított takarmányt.
A fenti anyagokat a nem ökológiai állattartók gazdaságosságra hivatkozva, vagyis a nagyobb profit érdekében használják.
A költségcsökkentésnek azonban nagy
ára van, hiszen ezek az anyagok az élelmiszereinkbe és tágabb környezetünkbe is
bekerülnek.
Riasztó jelenség az antibiotikum rezisztens baktériumok megjelenése, mert félő,
hogy egyes betegségekkel szemben nem
állnak majd rendelkezésünkre hatékony
gyógyszerek. Ezért általában az orvosokat
szokták hibáztatni, hogy minden kis fertőzésre antibiotikummal lőnek, ám valószínű, hogy a haszonállatoknak rutinszerűen
adott antibiotikumok is hozzájárultak a
szuperbaktériumok kitenyésztődéséhez.

Aki nem hiszi, járjon utána…

Szeretné látni, egy biogazdaságban
hogy tartják az állatokat? Érdeklődik az
ökológiai (más néven bio) gazdálkodás
iránt? Megkóstolna bioélelmiszereket?
Akkor jöjjön el az idei Biobúcsúra Hajdúnánásra.
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Novella

Júlia kisasszony és a költő
Az öreg varjú káromkodva felrebbent a sorompórúdról. Még egy
versnyit sem gunnyasztott rajta,
mikor hirtelen kilinkelve megemelkedett alatta, ahogy a bakter feljebb
tekerte a csörlővel.
Júlia kisasszony alig pár perce gördült ki
a vonatával a füstös állomásról, maga mögött hagyva Szamosházy Rezsőkét, a gyűrűs
vőlegényét és a várost. Most ábrándozva kibámult a kupé ablakából, de gondolatai már
odahaza jártak az istállóban. Színezgette a
boldog estét, mikor végre megint kiosonhat
Józsihoz.
Rezsőke már eszébe sem jutott neki, pedig
a szépreményű költőnek ő volt a múzsája.
Igazán fárasztó volt a poéta egész este, mert
ugyan kebleit átengedte neki ajnározni, de ő
tovább akart menni egészen a gyepűig. De
arról szó sem lehetett; - majd a kézfogó után
szerelmem – csitítgatta, és a távoli beteljesülés ígéretében, szinte véletlenül, békéltetően
végigsimította a szegény kedvű költő nadrágját.
- Hát hiába írtam be a verseskötetembe,
hogy „Múzsámnak, Júliámnak?” – jajongta
Rezsőke.
De aztán megbékélt, mert fél éjjelen át
kedvese kacsóját foghatta, és szavalhatta
költeményeit. Júlia közben lehunyt szempillákkal itta magába az elcsendülő rímeket. A
költő könnyekre fakadt ettől a szellemi, égi
egyesüléstől, hiszen nincs annál csodálatosabb, mikor két érző, egymásért reszkető
kebel, egy ütemre dobban. Még az sem zavarta, hogy az éppen mennybe szállongó,
szűzies múzsa időközben fel-felhorkant. - Talán a gyönyörtől…
Már vagy egy órája kattogtak a kerekek
Júliával. A mozdony vadul zihálva köpte a
füstöt, ahogy a vonatot rángatta maga után.
A vagonok rázkódva billegtek, dülöngéltek,
bár nem is csoda, hiszen a gőzparipa legalább húsz kilométeres sebességgel száguldott a síneken.
Júlia élvezte, ahogy az ellenszél kényezteti
arcát, haját, s bekúszik melle alá, és kacéran
nyakába csókol, mint egy öregedő bonviván.
Csak akkor kapta vissza a fejét, mikor egy
koromszemcse szemébe szállt és megkön�-

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
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Novella
nyeztette. Kiköpött, majd felhúzta az ablakot,
visszaült a helyére, és bekapott egy cukkerlit.
Lehúzta fátylát, hogy ne kelljen a csendőrőrmester széptevését hallgatnia, ki már itt ült,
mikor ő az iménti állomáson beszállt.
Az őrmester segédje, egy paksi próbarendőr, biztos nagy karriert fog befutni a cégnél,
mert rendkívüli figyelmes volt elöljáróival
szemben. Most is azonnal kackiásra pödörte az őrmestere bajszát, mert ismerte annak
roppant bikakedvű természetét. Tudta, hogy
mindjárt szerelmetes hangulatba esik, mert
úrinőt lát.
A vonat már rég elsistergett az állomásról.
Szamosházy még a restaurációban megevett
egy zónapörköltet, leöblítette egy fél üveg
borral és bánatosan hazament. Nekiállt verset
írni. Állandóan Júlia arca tűnt elő, akárhová is
nézett. Kicsit haragudott rá.
- Hiszen gyűrűs menyasszonya, a fene egye
meg! - Mibe került volna neki, hogy ha nem is
igazándiból, de azért mégis enyhíthette volna
benne dúló feszültséget?
Könnyek tolultak a szemébe, mikor arra
gondolt, hogy még öt hónapot kell várnia a
boldog beteljesedésig. Felidézte az éjszakai
dédelgetést, majd a csodálatos verseit. Erre
még egy vesztaszűz is elolvadna.
Már beesteledett. A gázlámpákat felgyújtogatták éjszakára. A vendéglőkben a cigánybanda is hangolta hangszereit a tyúkleveshez, és a kupica vacsoraváró pálinkához.
A madarak is elültek a parkban. A belátogató falusi galambok már korábban hazarepültek, hogy még időben beszedjék esti etetéskor a tyúkoktól a tizedet. Csak még egy részeg
vadgalamb kötekedett a turulmadárral a Híd
tetején, mert a Kőbányai sörgyár udvarában,
teleitta magát egy pocsolyából.
- Hívhatod a haverodat! Elbánok vele is,
ha nem hagyod magad tubicám! – S mivel
nem tudott már repülni, szárnyait mankóként használva gyalog próbálta megmászni a
bronzmadarat. Persze, hogy kő gyanánt csobbant a vízbe. Először alámerült, de a Duna
újra felvetette, és lágy hullámain ringatta a
Vaskapu felé. A galamb közben édesdeden
hortyogott.
Szamosházy a második konyakját itta az
iparoslegények kocsmájában. Már kora délutántól egyre jobban mérgelődött menyas�szonya ódzkodása miatt. Lassan rájött, hogy
csak számításból hergeli Júlia. Hülyét csinál
belőle, biztos csak azért, hogy egy életre beüljön a vagyonába. Na és viselje a patinás nevét.
- Lehet, hogy még a lovászával is hentereg a
céda -, magyarázta a mellette iszogató cipész-

mesternek a harmadik konyak után, nem is
sejtve, hogy milyen közel áll az igazsághoz.

radt a szája, mikor belépett a lányotthonba,
ahová nem felolvasni járnak az irodalmárok.

A Vágóhídi kávémérés előtt ácsorgott egy
kicsit, s nézte, ahogy egy átutazó vándorpatkány társaság a városi fajtestvéreikkel
verekedett egy kutyadög miatt. Szamosházy
megmosolyogta őket, de hirtelen, egy villámszerű elhatározással, keményen elindult
a „Vén trombitás” nevű kuplerájba.
- Kutya legyek, ha nem merek bemenni! bátorította magát, mert eddig még ruha nélkül nem látott nőt, ha a Botticelli metszetet
nem számítja.
A bejárati ajtó előtt majd összeesett, úgy
zakatolt a szíve. Lábai, mint a nyárfalevél,
remegtek az izgalomtól, s a félelemtől kiszá-

Egy idő után egy döngő léptű, vidáman
fütyörésző Szamosházy hagyta el az örömkertet. Széles jókedvében még megivott egy
kapucínert a Teátrum kávézóban, majd csendesen egy pajkos víg nótát fütyörészve hazasétált a kihalt sikátorokon keresztül.
Mikor hajnaltájt hazatért, elegánsan feldobta kalapját a fogasra és lesöpörte az asztalról Júliához írt legfrissebb versét.
Meghúzta az ágy lábánál őrködő konyakosüveget, és hófehér tiszta lapot tett az asztalra.
Plafonra nézett, majd befelé mosolyogva, elkezdte írni élete első novelláját.
Kisslaki László
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Egészség

A tavaszi tisztítókúráról

A tavasz beköszöntével sokunknak eszünkbe jut a fogyókúra, vagy szervezetünk tisztító, méregtelenítő kúrája. Egyre többet lehet erről hallani,
olvasni, ecsetelve ezek fontosságát, vagy akár szükségtelenségét is.
Egy azonban biztos: májunk az egyik legnagyobb szervünk, melynek sokrétű feladata van, többek között a szénhidrátanyagcsere
keretében a normális vércukorszint fenntartása, a fehérjeanyagcsere során részt vesz a
plazmafehérjék és véralvadási faktorok előállításában, de a zsíranyagcserében betöltött szerepe is szerteágazó. A máj legfőbb
feladata a szervezet méregtelenítése, vagyis
a bekerülő toxinok eltávolítása.
Mindezek ismeretében évente egy vagy
két alkalommal végzett tisztítókúra hasznos
lehet, segítségével tehermentesíthetjük
szervezetünket a salakanyagoktól. Hívjuk
segítségül a gyógynövények erejét, használjuk ki a természetben rejlő kincseket.
Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy
a gyógynövények használata mellett érdemes egy egészséges, főként növényi alapú
táplálkozást folytatni, illetve a megfelelő
mennyiségű víz bevitele is nélkülözhetetlen, hogy a salakanyagok távozása megtörténhessen. Gondoskodnunk kell a szükséges vitaminokról és ásványi anyagokról is.

Néhány gyógynövény,
mely segíthet:
A gyermekláncfű vagy más néven Pongyola pitypang gyökere, vagy levele hasznosítható a májműködés serkentésére és
az epetermelés fokozására. Csökkentheti
a vérzsírt, javíthatja az emésztést, vizelethajtó hatású. A növény levele ásványi
anyagokban és vitaminokban gazdag,
akár önmagában is fogyasztható.
A csalánnak is számos gyógyhatása
van: kiváló vértisztító, vérképző és vizelethajtó. Máj-epe- és gyomorbántalmak
esetén használatos, de akár csökkentheti
a vércukorszintet és jótékony hatással lehet a képződő vesehomok ellen is.
A máriatövis termésében található
silymarin kivonatot májbetegségek kezelésében is használják, regenerálhatja
a májsejteket, így segíthet a májbetegségek utókezelésében vagy az alkohol
okozta májkárosodás esetén is.
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Freetox® Gyermekláncfűvel
és csalánnal
A Freetox® étrend-kiegészítő 12 féle
gyógynövényt és C-vitamint tartalmaz.
Összetevői között van a gyermekláncfű,
máriatövis, csalán, articsóka, kurkuma és
gyömbér, melyek javíthatják az anyagcserét,
segítheti a bélrendszer megtisztítását, fokozzák a kiválasztószervek hatékonyságát, a
salakanyag eltávolítását, a méregtelenítést.
Öntsön 12,5 ml Freetox® étrend-kiegészítőt
1,5 l vízbe, majd a nap folyamán fokozatosan
fogyassza el!

Forgalmazza: Sal-Bert Kft.
Tel: 36/517-367
salbert@gyogy-salbert.hu
www.vashiany-verszegenyseg.hu

Életmód

A nyers virágporok csodálatos világa
A nyers virágpor az egyik legtisztább és legkomplexebb táplálék,
a természet egyik csodája, amely
számtalanszor bizonyította már
gyógyhatását.
A száraz virágporral ellentétben
a nyers virágpor számos vitamint,
enzimet és alapelemeket tartalmaz, amelyek más természetes
tápanyagban ritkán fordulnak
elő. A virágpor szárítási folyamata során a probiotikumok,
enzimek és a vitaminok nagy
része megsemmisül. Ezért a nyers
virágpor legfontosabb jellemzője,
hogy begyűjtés után folytonosan
fagyasztóban kell tárolni. Alacsony víztartalmának köszönhetően nem fagy meg.
A nyers virágpor fehérjékben, B3, B6, B8,
C és E vitaminokban, cinkben, szelénben
és antioxidánsokban gazdag. Mint tudjuk,
elsősorban az oxidáció felelős a sejtek idő
előtti öregedéséért. Ez a tényező felgyorsíthatja a korunk előrehaladtával járó betegségeket, vagy súlyosabb problémákhoz is vezethet, mint az Alzheimer.
Különbséget kell tennünk az anemofil
virágpor, amit a szél sodor, és az entomofil
virágpor között, mivel előbbi allergiákat
okoz az által, hogy baktériumok ragadnak
hozzá, utóbbit pedig a méhek gyűjtik be
és fogyasztják. Megfigyelték, hogy azon
személyek, akik pollen allergiában szenvednek, ha nyers virágport fogyasztanak
tüneteik enyhülnek. Ilyenkor fontos, hogy
kis mennyiséggel kezdjék a kúrát és csak
fokozatosan növeljék az adagokat, különös odafigyeléssel a szervezet reakcióira.
A minél jobb hatás érdekében ajánlott
7 hetes kúrákat tartani, évente kétszer:
tavasszal és ősszel, de fogyasztható az év
bármely szakában korlátozás nélkül.
Minden egyvirágú nyers virágpornak
egyedi sajátossága van, annak függvényében, hogy milyen növényből származik. Tehát különböző típusú nyers virágpo-

rok más-más betegség megelőzésében és
enyhülésében segíthetnek. Az ApiLand
weboldalán 9 fajta nyers virágporból választhatsz, néhány közülük:
A vadrózsa nyers virágporban található karotinoidok és tejerjesztők szoros
kölcsönhatásban vannak egymással.
Nemcsak a nyálkahártyát, hanem a bélflórát is serkentik, ezáltal szabályozzák a bélmozgást és megakadályozzák a vastagbél
gyulladását. Egy nyers vadrózsa virágpor
kúra megszabadíthat a székrekedéstől
vagy más vastagbelet érintő betegségtől. A bélmozgás szabályozása mellett,
a nyers vadrózsa virágpor fogyasztása a
krónikus fáradtsággal küzdők számára is
ajánlott, mivel elősegíti az energia áramlását a szervezetben.
Gyerekeknek is ajánlott, mivel a
flavonoid típusú anyagoknak köszönhetően elősegíti a kalcium felszívódását a
szervezetben.
A nyers galagonya virágpor jótékony
hatást fejt ki a szív- és érrendszerre. Segít
az erek falán megtapadt vagy más szövetekben levő zsírlerakódások eltávolításában és ezáltal csökkenti a koleszterinszintet.
Ezen hatásoknak köszönhetően a nyers
galagonya virágpor elősegíti a vérnyomás
csökkentését és jó szövetségesnek bizonyul a fogyókúrák és a méregtelenítő kúrák alatt. Nyugtató és élénkítő hatást fejt
ki az idegrendszerre, segít megszüntetni
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az álmatlanságot, a szorongást, az ingerlékenységet vagy az enyhe depressziós
állapotot.
A nyers szilva virágpornak jótékony
hatása van a gyomorra, az epére, a májra és egyensúlyban tartja az étvágyat.
Emésztési zavarok esetében megbízható
segítség.
Amellett, hogy javítja szervezetünk teherbírását és növeli az állóképességét, a
nyers szilva virágpor serkenti a memóriát,
javítja ugyanakkor a koncentrációképességet és csökkenti a rossz közérzetet.
A nyers vegyes virág virágpor többletenergiát biztosít szervezetünknek,
ezért különösen a városokban élő embereknek ajánlott, akik a rohanó életritmus
miatt különböző stresszformáknak vannak kitéve. Ajánlott a lábadozó betegek
számára is. Csökkenti a krónikus fáradtságot és erősíti az immunrendszert.
Örülj te is a tavasznak méhészeti
termékekkel!
ApiLand – méhészet az egészségért

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

Ajánló
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Sebgyógyító keverék a szalmagyopár

és a balzsamos szuhar erejével!
A balzsamos szuhar (Cistus ladaniferus) és az olasz szalmagyopár (Helichrysum italicum) illóolaj tökéletes párost
alkotnak. Egyik sem nagyon ismert, csak a természetbúvárok és az egészségtudatos emberek ismerik gyógyító erejüket. Mindkettő gyulladáscsökkentő, erőteljes antibakteriális és antivirális, fájdalomcsillapító és hámképződést
elősegítő hatással. Keverékük remekül jól gyógyítja a horzsolásokat, vágásokat, csípéseket, zúzódásokat.
Amikor a testünk megsebesül és ezáltal
stresszt élünk meg, ez a két növény azt
mondja nekünk: „Pontosan tudod, hogy
hogyan gyógyítsad meg ezeket a sérüléseket, emlékszel?” És a test erre azt válaszolja: „Teljesen igazad van. Tudom, hogyan kell
meggyógyítani.”
A balzsamos szuhar ily módon, mint
egy tükör segíti az érzelmi támogatottságunkat és a gyógyulásunkat (a szalmagyopár ugyanilyen hatást nyújt). Nem
számít, hogy milyen típusú fájdalommal
nézünk szembe, a balzsamos szuhar mindig segítő jó barátunk lesz.
A fent említett kisebb sérülések kezelésére itt egy fantasztikus kenőcs receptje. Az alapja méhviasz és olívaolaj.
Ha méginkább erősíteni szeretnénk
a hatást, akkor az olívaolajba 6 hétig áztassunk be egyenlő arányban árnika,
közönséges orbáncfű és körömvirág
gyógynövényeket (lehetőleg ne szárított
formában).
Én mindig adok a kenőcshöz egy kis
mennyiségű teafaolajat a lehetséges fertőzések megelőzése érdekében.

A sebgyógyító kenőcs hozzávalói:
• 90 ml olívaolaj
• 28 g méhviasz (Cera alba)
• 24 csepp balzsamos szuhar (Cistus
ladaniferus)
• 24 csepp szalmagyopár (Helichrysum
italicum)
• 24 csepp teafaolaj (Melaleuca alternifolia)
Elkészítési módja:
1. Nagyon kis lángon vagy elektromos
főzőlap esetén alacsony fokozaton tartsunk
melegen egy enyhén forrásban lévő vízzel
negyedéig töltött lábast. Tegyünk lábasba
egy hőálló mérőpoharat.
2. Tegyük a pohárba a méhviaszt és olvasszuk meg.
3. Adjuk hozzá az olívaolajat (vagy a
gyógynövényekkel átitatott, leszűrt olajat)
és óvatosan keverjük össze.
4. Szedjük ki a forró vízből a mérőpoharat
és üveg keverőpálcával lassan kevergetve
adjuk hozzá az illóolajokat.
5. Öntsük az olvadt kenőcsöt egy 60 mles üvegcsébe, vagy ennek megfelelő tárolóedénybe. Használat előtt 1 napig (de legalább 3 órán át) állni hagyjuk.
Mikor megvágja, vagy lehorzsolja bőrét,
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kenjen a kenőcsből a seb környékére (de
soha nem a sebbe). Közvetlenül a sebbe levendula spray alkalmazása javasolt.
Hogyha rovarcsípése, zúzódása, duzzanata van, akkor a kenőcsöt közvetlenül az érintett területen is használhatja. Bokaficam,
vagy ízületi duzzanat esetén lágyan kenje
be a fájdalmas területet.
Nagyobb sérülés esetén forduljon orvoshoz!
Látogassa meg oldalamat, ahol illóolajreceptek, hidegpárásítók nagy választékát
találja!
Regisztráljon online aromaterápiás tanfolyamunkra ingyen!
https://www.hidegparasito.hu/tudni-erdemes-2/online_kurzus_kezdo_aromateraputaknak Időpont: Május
11. Szombat 15 h

Dr. Várnagy Emese
Aromadoki

www.aromadoki.hu

Forgácsok

Szent Ágoston
és Kozirev tükre
Szent Ágoston - latinul Aurelius Augustinus (354-430) - a kereszténység
egyik legbefolyásosabb filozófusa. Hatása
az utókorra olyan jelentős, hogy oldalak
sokaságát lehetne megtöltenünk, és még
mindig maradna mondanivalónk. Ezért itt
és most csak egy kis részletet emelünk ki
a Vallomások című művéből, és abból is
csak az időről szóló elemzésével foglalkozunk.
Ezt követően pedig egy nagyot ugrunk
az időben, egészen a XX. századba, és
Nyikolaj Kozirev, orosz csillagász, a fizikai
és matematikai tudományok doktorának tükrével foglalkozunk majd. Miért ez
a több mint 1500 éves ugrás? Oka igen
egyszerű: amit Szent Ágoston leírt az idő
elemzésével kapcsolatban, azt Kozirev
hasonló módon fogalmazta meg, de
emellett készített egy olyan elrendezést,
amiben a (rég)múltat és a (közel)jövőt a
jelenben lehet érzékelni. (Ezt nevezzük
Kozirev tükrének) Nos, izgalmas kaland,
nemde?
Nézzük meg és kövessük Szent Ágoston gondolatmenetét! Azt tanítják, hogy
háromféle idő van, múlt, jelen, és jövő,
és ezt nemigen merjük megkérdőjelezni.
Pedig a jövő valahonnan előbújik, és jelenné változik, majd a jelen szinte azonnal
megöregszik, és múlttá változik, elbúvik,
lehet, hogy oda ahonnan a jövő jött. De
mi a jelent látjuk csak, mert nem lehet
érzékelni azt, ami még nincs, és azt sem,
ami már nincs. Mégis van múlt és jövő, de

Szent Ágoston

Forgácsok...
nemes fából...
hol vannak? Akárhogyan vannak is ott, ha
ott is van múlt, jelen és jövendő, akkor a
múlt és a jövő a jelen formájában létezhet csak. Tehát, ha odamennénk, akkor a
jelenben látnánk a múltat és a jövendőt.
Mert ha a múlt ott is múlt és a jövő ott is
jövő, akkor az egyik már nincs ott, a másik
még nincs ott. De ha ott vannak, az csak a
jelenben lehetséges, tehát akárhol is a helyük, akármi a valóságuk, bizonyos, hogy
megjelenési módjuk a jelen.
Ebből következik, hogy a múlt és a jövő
nem valóságosak. Az ne tévesszen meg
bennünket, hogy a múltról beszélünk,
mert az nem a múlt, hanem a jelen eseményeinek képeit rögzítjük agyunkban, és arra
gondolunk úgy, mintha
múlt lenne. Hasonlóan,
amikor a jövőről gondolkodunk és tervet
készítünk, az még nem
a jövő. Amikor elkezdjük végrehajtani, akkor
válik jelenné, majd tűnik el a múltba. Talán
úgy kellene pontosítani
fogalmainkat, hogy a
három időhöz a jelent
is oda kapcsoljuk, azaz,
jelen a múltra, jelen a
jelenre, és jelen a jövőre vonatkozóan. A három idő csak a mi érzé-
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kelésünkben, emlékezetünkben van meg!
További problémák is megjelennek, ha
elemzésünket folytatjuk: hogyan mérjük
az időt, és tulajdonképpen mit is mérünk?
A jelen folytonosságát tudjuk csak mérni,
mert kiterjedése a jelennek nincs, és ami
múlt, azt már nem tudjuk megmérni, ami
meg jövő, azt még nem tudjuk megmérni.
Valahogy mégis mérjük az időt, azt, aminek nincs kiterjedése, azt, ami még nincs,
és azt is, ami már nincs.
Ezek után ugorjunk az időben, ah, mit
is mondok én; az évszámokba, az 1930-as
és az azt követő évekbe. Nyikolaj Kozirev
(1908-1983), 1928-ban végzett a Leningrádi Állami Egyetemen, ezt követően a
Pulkovói Obszervatóriumban dolgozott,
majd a politikai tisztogatások során büntetőtáborba került, ahonnan 1946-ban
szabadult. Itt volt ideje elmélkedni. Többek között az időről gondolkodva, arra a
feltételezésre, majd megállapításra jutott,
hogy az idő nem egy folytonos egyenes
vonal, ami múltra, jelenre, és jövőre osztható fel, mint ahogy mi általában megéljük. Hiszen a jelen csak egy pillanat, ami a
jövő nyomása hatására azonnal a múltba
fordul át. Szinte ott vagyunk Szent Ágoston gondolatánál, a jelennek nincs kiterjedése, a jövő még nincs itt, a múlt pedig
már nincs itt.
Kozirev azonban tovább vizsgálta az
időelemeket, és azt mondta, hogy a múlt,

Forgácsok

Nyikolaj Kozirev
a jelen és a jövendő apró foltok formájában egyidejűleg és egy helyen létezik.
Bár azt, hogy hol van ez a hely, azt nem
tudta pontosítani. Talán csak annyiban
határozta meg,: „fent”. Akkor most képzeljünk el egy „fenti sík felületet”, ahol foltok
formájában ott vannak az idő elemek. A
foltok azonban nincsenek összerendezve,
vagy összerendelve, felcímkézve. (Bár az
is lehet, hogy fel vannak címkézve, csak
mi nem tudunk róla, vagy nem látjuk azokat). Kozirev elhatározta, megvizsgálja
ezt a helyet. Itt nyugodtan mondhatjuk
azt, hogy teljes a filmszakadás, mert csak
különleges adottsággal rendelkező, és

elgondolásuk mellett
kőkeményen kitartók
képesek arra, hogy kitaláljanak egy olyan
eszközt, mint Kozirev
tükre. Ennek alapvetően két változata van: a
fekvő henger és az álló
spirális.
Vizsgáljuk meg a fekvő hengert. Ez egy 1,2
m átmérőjű, 2 méter
hosszú, 2 mm vastag
alumínium lemezből
kialakított henger. Ágy
magasságú lábakon,
vízszintesen
fekszik.
Az egyik vége nyitott,
a másik vége kúposan
lezárt. Az alumínium henger belseje tükörfényesre van polírozva. A henger alsó
részébe egy falapon kényelmes fekvőhely
van kialakítva. Erre fekszik rá a kísérletet
végző személy, feje a kúpnál, és a meditációjához csak egy üveg vizet visz be. Lehet
még cifrázni az elrendezést, kiegészíteni
elektronikával, stb. de az alap kiépítés ez.
A Kozirev tükör működése az alábbi: a
kísérleti személy befekszik a hengerbe és
meditálni kezd. Fentről az időfoltok áthatolnak a henger alumínium falán, és elérik
a meditációs állapotban levő kísérleti személy agyát. A személy eleinte semmi különösebbet nem érzékel, majd lassan a fol-
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Kozirev tükre
tok összevisszaságát kezdi érzékelni. Agya
választ ad a beérkezett foltokra, azonban
a válasz a tükör fényes, belső felületéről
visszapattan, és ismét eljut a meditáló személy agyához, felerősítve a kapott foltban
levő információt. Ez a folyamat többször
megismétlődik, a foltok tartalmát a kísérleti személy egyre jobban érzékeli, és egyre
otthonosabban mozog közöttük. Majd
kezdi felismerni az összetartozó foltokat.
Ezek tartalmát agyában összeilleszti, és
ezzel elkezdődik időutazása a múltba. Ő
ugyan a jelenben van, de a jelenben levő
múlt elemeket érzékeli. A kísérletsorozat
elérhető információi szerint az időben
Dzsingisz Kánig tudtak visszamenni, és
előre, a jövőbe vagy másfél évet.
Kozirev időelmélete forradalmian új,
mert azt mondja, hogy az idő egy erő,
egy hullám. Mintái tartalmazzák a világ
minden fizikai eseményéről szóló információkat. Az erre vonatkozó kutatások
azt mutatják, hogy az idő fontos szerepet
játszik az információs tér és az anyag közötti kommunikációban. Egy információs
szegmensből az időhullám hatására egy
anyagi folyamat keletkezik. Ezzel ellentétben minden anyagi folyamat egy mintát
hoz létre az időhullámban. Ez a minta az
időtől és a tértől függetlenül mindenhol
hozzáférhető az univerzumban. Ezeket
és az ezekhez hasonló kísérleteket, beleértve a gondolatátvitelt is, a Szovjet ill.
ma már Orosz Tudományos Akadémia
Novoszibirszki és Dixoni Kutató Intézetében végezték és ma is végzik. Nos, így
kapcsolta össze az idő 1500 év távlatában
a két géniuszt.
Erdei István

Gondolkodó

Húsvéti történetek nyúllal
Dédnagyapám elismert cipész volt, aki nem csak javította, de
készítette is a cipőket. Amikor még jó erőben volt, egy jelentékeny nagyságú szőlőt is telepített, a borkészítést is megtanulta: hasonlóan igényesen, mint az eredeti szakmáját.
Mikor a cipőkkel való foglalatoskodást már túl megerőltetőnek találta,
akkor abból éltek feleségével, hogy az előállított bor saját fogyasztáson
túli részét olyan kereskedőknek adták el, akik azt Ausztriában értékesítették.
Egyik évben túl korán jött a húsvét, a borkereskedők pedig a szívósan
kitartó tél miatt túl későn, így a biztosra kalkulált bevétel sem érkezett
meg időben. Nyugdíj nem volt (a két világháború közötti időszakban járunk!), így az öreg elkönyvelte, hogy ezen a húsvéton nem kerül hús az
ünnepi asztalra. Istenben bízó emberként megnyugodott a körülmények
ilyetén alakulásában, és a jeles nap előtti estén is imádságos lélekkel tért
nyugovóra. Másnap korán reggel még álmossággal küszködve nyitotta
ki az ajtót. Nem akart hinni a szemének: a küszöbön hosszában egy vadnyúl teteme feküdt. Ahogyan később a szomszédoktól megtudta, azon
a hajnalon vadászat volt a környéken, a megsebzett állat így kerülhetett
a bejárati ajtóhoz, ahol be is fejezte földi pályafutását. Mivel senki sem
kereste, utolsó jótéteményeként megoldotta az idős házaspár húsbeszerzési gondjait, akik persze ezért elsősorban nem neki voltak hálásak.

illusztráció

Öcsém kisfia 5-6 éves lehetett, vagyis abban a korban volt, amikor még elhitte, hogy a nyúlnak van köze
a húsvéti ajándékhoz. Húsvét szombatján annak rendje és módja szerint a kert egy védett sarkában édesapámmal elkészítettük a fészket.

Nem fukarkodtunk a tavaszi virágokkal
és a mohával, így helyre kis tákolmány
került ki a kezünk alól. Este úgy tértünk

nyugovóra, mint aki jól végezte dolgát, s
arra, ami másnap reggel várt bennünket,
álmunkban sem gondoltunk: a fészekben,
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mintha ez a világ legtermészetesebb dolga
lenne, egy mezei nyúl kuporgott. Alig hittünk a szemünknek, hisz a rét felé vezető
vaskapu zárva volt, a tapsifüles tehát csak
a beton járdán érkezhetett, amit viszont
éber és csahos német juhászkutyánk tartott szigorú ellenőrzés alatt. Lelkesedéssel
vegyes aggodalom vett erőt rajtunk: csak
nehogy lelépjen unokaöcsém érkezése
előtt! De maradt! Ő türelmes és nyugodt
volt. Öröm volt látni, ahogy a megilletődött gyermek álla leesett a csodálkozástól:
tágra nyílt szemekkel bámulta a testet öltött csodát, megszólalni sem tudott. A fészekhez persze nem ment közel, nehogy
az ajándékhozót megzavarja, s a varázslat
véget érjen. Öcsémék távozása után a nyúl
még maradt egy ideig, később azonban
eltűnt: olyan titokzatosan, mint ahogyan
érkezett.
Kővágóörs, 2019. január 4.
Zámbó Zoltán

Ajánló
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A kurkuma javítja a memóriát és a hangulatot
Bár a kurkuma gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatása eddig is
ismeretes volt a kutatók számára, a közelmúltban azonban a memóriára és egyéb kognitív képességekre kifejtett pozitív hatását
is sikerült tudományos bizonyítékokkal alátámasztani. Két kutatást
mutatunk, amikből az is kiderül,
hány mg kurkumin segíthet minket hozzá a jobb memóriához és
agyműködéshez.

25 százalékkal jobb
eredmények a memóriateszteken
Egy felmérésben a középkorú és idősebb (50-90 éves) korosztályt vizsgálta
a Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatócsoportja1. A kettős-vak, placebo-kontorollos
vizsgálat során 40 enyhe memóriazavarral
küzdő egyén állapotát követték figyelemmel 18 hónapon keresztül. Az indiai
fűszernövény hatását lemérendő memóriateszteken a kurkuminnal kezelt csoport
(napi 2x90 mg szedésével) 28 százalékos
javulást ért el a korábbi eredményeihez
képest, míg a placebóval kezelt kontrollcsoport teljesítménye nem változott. Ezen
kívül a kurkumin a kedélyállapotot is pozitívan befolyásolta a résztvevőknél, bár
kisebb mértékben.
„Hogy pontosan hogyan fejti ki a hatását
a kurkuma, az egyelőre nem világos, de valószínűleg az agyban keletkező gyulladások
csökkentése révén képes az Alzheimer-kód
és a depresszió enyhítésre is” - nyilatkozta
Dr. Gery Small, a kutatás vezetője. Ennek
bizonyítására a kutatócsoport további
vizsgálatot is tervez több alany bevonásával, amiben a kurkumin antidepresszáns
hatását kívánják felmérni.
„Az adatok arra engednek következtetni,
hogy a kurkuma, illetve a kurkumint tartalmazó kiegészítők hosszú távú fogyasztása
jelentős kognitív előnnyel járhat” – értékelte az eredményeket a professzor.

Rugalmasabb érfalak,
jobb kognitív képességek
Egy korábbi, 2015-ös kutatás is hasonló következtetéseket vont le a kurkumin
agyserkentő hatásáról, különösen az idősebb korosztályra vetítve2. Az ausztráliai
Swinburne-i egyetem 80 fővel készített felmérésében 60-70 évesek munkamemóriájának teljesítményét vizsgálta – ezt a részt dolgoztatjuk pl. a PIN-kódunk megjegyzésekor.
Napi 80 mg kurkumin szedése 28 nap után
pozitív hatást mutatott a tesztekben, amit a
kutatók az endotél funkciók javulásával, azaz
az érfalak rugalmasságának növekedésével
magyaráztak.
„Minél elasztikusabbak az érfalak, annál
jobb a véráramlás az agyban, illetve más szervekben is. A jobb véráramlás valószínűleg a
kognitív funkciók javulását is elősegíti” – nyilatkozta prof. Andrew Scholey vezető kutató.
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***
A Vitálvárnál forgalmazott kurkuma kapszula az ajánlott napi mennyiségben 93,6 mg
kurkumint tartalmaz. A terméket megrendelheti
a vitalvar.hu oldalon.
Összeállította:
Lipusz Kinga
Források:
(1) https://www.sciencedaily.com/
releases/2018/01/180123101908.htm
(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25277322

Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu
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Tavaszi tisztítókúra
Amikor a tél átadja a helyét a tavasznak,
egy csodálatos változásnak lehetünk
szemtanúi. A rideg, szürke tájból hirtelen egy mesevilág kel életre, amely varázslatos színeivel, illatával évről évre
elkápráztat minket. A környezet újjászületik, s mi is egyre jobban vágyunk erre
megújulásra testileg, lelkileg. Ahogy
egymás után hagyjuk el a vastag öltözetet, szeretnénk újra visszanyerni a „régi”
formánkat és minél energikusabbnak,
egészségesebbnek érezni magunkat. A
természet ébredezik, mi viszont ilyenkor fáradtnak, kialvatlannak, kimerültnek érezzük magunkat, de ez érthető,
hiszen a téli hónapokban kevesebb vitaminhoz, nyomelemhez jutunk, kevesebbet mozgunk és ritkábban vagyunk
a friss levegőn, amely kihat teljesítőképességünkre is.

Végre roskadoznak a boltok polcai finomabbnál finomabb gyümölcsökkel és
zöldségekkel, így itt az idő kísérletezni a
természet ajándékaival. Fogyassz minél
több zöldséget és gyümölcsöt, hiszen
támogatják az immunrendszered, illetve
olyan vitaminokat és ásványi anyagokat
tartalmaznak, amelyekre minden évszakban szükséged van. Rohanó életvitelünk
sajnos sokszor szab gátat, hogy odafigyeljünk a megfelelő tápanyagbevitelre,
hiszen legtöbben csak gyorsan eszünk
valamit, hogy ne „reklamáljon” a gyomrunk és már futunk is tovább a következő
feladatunkra, ami elég távol áll az egészséges életmódtól.
Ha nem szeretsz, vagy nincs időd főzni
és valami vitaminbombára vágysz, akkor
készíts tartalmas smoothie-kat, vagy turmixokat. Néhány jól megválasztott alapanyaggal, pár perc alatt rostokban és vitaminokban gazdag italt készíthetsz. Aki
még nem kóstolta, biztosan meglepődik,
hogy a zöldséget és a gyümölcsöt együtt
is lehet fogyasztani ital formájában. A
zöld turmix igazán különleges, krémes,
friss ízét érdemes megkóstolni, még ak-

kor is, ha először furcsának tűnik.
A smoothie alapja a tej, de ma már nem
kell megijednünk akkor se, ha laktóz- vagy
tejfehérje érzékenyek vagyunk. Ha rendelkezünk növényi italkészítő géppel, akkor
otthon, egyszerűen, pillanatok alatt elkészíthetjük a növényi tejhelyettesítő italt,
amelyet nem csak smoothie-hoz, hanem
a reggeli kávéhoz, kakaóhoz, pudinghoz,
kásához is hozzátehetünk, főzhetünk. A
növényi italkészítőkkel „tej”készítésen túl
krémleveseket, mártásokat, bébiételeket,
különböző italokat is gyárthatunk, így
vezetve be étrendünkbe az egészséges,
tápláló finomságokat.
Hoztunk Neked egy szuper zöld smoothie
receptet, amely kellemesen felfrissít és még
a kerti munka is könnyebb utána!

Mentás zöld smoothie
mandula itallal

A banánban az a nagyszerű, hogy egész
évben elérhető, és vitaminokban, káliumban, magnéziumban gazdag, energiadús
gyümölcs, amely a nap bármely szakában feltölt energiával. Egy kis spenóttal
és mentával megbolondítva, pedig egész
napra felturbózza a szervezetedet. Mandula itallal még selymesebb, lágyabb italt
kapunk, de aki nem szereti, az használhat
helyette kókuszból vagy rizsből készült
tejhelyettesítő italt.
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Hozzávalók:

• 0,5 l mandula ital
• 1 avokádó
• 1 banán
• 1 marék spenót
• 4 friss mentalevél

Elkészítés:

Először készítsd el a mandula italt növényi italkészítő gépedben, amelynek
a részletes leírását a vegital.hu oldalán
megtalálod. Hagyd kihűlni az italt, közben vágd apró darabokra a banánt és az
avokádót, majd a spenóttal és a mentalevéllel együtt tedd a készülék tartályába
és nyomd meg a Juice programot. 3 perc
múlva már fogyaszthatod is a smoohiedat, amely cukor-, tartósítószer- és
adalékanyagmentes! Csak az van benne,
amit Te szeretsz!
Rengeteg kipróbált recepttel, tippel,
ötlettel várunk minden érdeklődőt a
Facebookon elérhető, „Vegital, ahogy mi
szeretjük” zárt csoportban. Ez a népszerű
csoport a növényi italkészítés jó hangulatú, baráti hangvételű, aktív klubja, amely
nagy segítség a kezdeteknél és komoly
támogatást nyújt a folytatásban.

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

Bőrápolás

Miért válasszunk természetes
anyagokból készült dezodort?
Ahogyan a hőmérők higanyszála
egyre feljebb szökik, úgy
izzadunk mi is egyre többet.
Természetes válaszreakció
ez testünk részéről, mégis
kellemetlen helyzetbe
kerülhetünk, ha nem használunk
dezodort. Miért jobb nekünk,
és a Földnek is, ha a Napvirág
Manufaktúra krémdeóit
használjuk? Reggelente
kényeztessük magunk mérgektől
mentes, természetes, üde illatú
dezodorokkal.

Miért izzadunk?
Az izzadás normális jelenség, egy válaszreakció a szervezetünk részéről, ha
nagyon meleg van. Ugyanis így óvhatjuk
meg a testünket a túlmelegedéstől. Az izzadságot a bőrünk középső rétegében, az
irhában lévő verejtékmirigyek állítják elő,
és egy kivezető csövön juttatják azt a bőr
felszínére. A verejték általában vízből és
ásványi sókból áll. A legtöbb verejtékmirigy a hónaljakban, a talpon és a tenyéren
található és általában a nagy melegben,
vagy erős fizikai munka következtében
aktivizálódnak. Ám a túlzott izzadás hátterében egészségügyi probléma is állhat.
Amikor meleg van vagy erős érzelmet
élünk át, az agyunkba üzenet érkezik és
beindul a verejtékezés. Ám a verejtékezés
nem csupán a hőháztartás egyensúlyáért
felel, hanem méregtelenítő funkciója is
van, az izzadsággal távoznak ugyanis a különféle mérgek a szervezetünkből. Végül
a verejtékezésnek társadalmi szerepét is
ismerjük, hiszen bármilyen furán hangzik,

de a kapcsolatokat is befolyásolja a verejtékezésünk, bár nem úgy, ahogyan azt a
legtöbben gondolnánk. A verejtékben
ugyanis különféle hormonok is a felszínre
juthatnak, melyek hatással vannak a kapcsolatainkra, példának okáért a verejték
illatán keresztül ismeri meg az újszülött
az édesanyját.

Dezodor, egy elvárt
társadalmi norma
Az izzadság alapesetben színtelen és
szagtalan. Ám amint érintkezik a baktériumokkal, a bőrünk felszínén lévő halott sejtekkel, mikrobákkal, úgy szagossá válik. A
higiénia fejlődésével ma már elképzelhetetlen a nyugati világban az élet dezodor nélkül. A boltok polcain éppen ezért,
férfiaknak és nőknek egyaránt, rengeteg
féle sorakozik. Működési elvük alapján
általában az izzadást akadályozzák meg
oly módon, hogy eltömítik az izzadságmirigyek kivezető csöveit, így azok nem
tudják kivezetni a szervezetből az izzad-
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ságot. De ahogyan fentebb már írtuk, izzadni nem csak azért létfontosságú, hogy
ne boruljon fel a szervezet hőháztartása.
Az izzadság „elfojtásával” hormonális és
idegrendszeri zavarokat is okozhatunk,
és nem tudnak kiürülni szervezetünkből
ezen az úton a mérgek sem. Az aluminium,
- mely eltömíti a pórusokat - felszívódik a
mélyebb szövetekben, a szervezet pedig
nem tudja azt kiválasztani, így lerakódik,
felhalmozódik a szerveken, sejtekben. Ha
mindez nem lenne elég, úgy a konvencionális dezodorokban tartósítószerek, szintetikus illatanyagok, alkohol, parabének,
agresszív kémiai vegyületek is lehetnek,
melyek hosszútávon – gondoljunk csak
bele, naponta többször is használunk dezodort - irritációt, allergiát, és különféle
betegségeket okozhatnak.

Deóból csak természeteset
A Napvirág Manufaktúra természetes dezodorjai nem tartalmaznak
aluminium sókat, melyek megakadá-

Életmód
lyozzák az izzadást, sem pedig szintetikus
illatanyagokat, tartósítószereket, melyek
zavarnák testünk egészséges működését. Abszolút természetes módon hatnak,
mégpedig úgy, hogy az izzadást „engedélyezik” a testnek, ám megakadályozzák a
kellemetlen szagok keletkezését. A szagsemlegesítő hatás révén lélegezhet a bőr,
kiürülhetnek a mérgek, ám mégis üdék és
illatosak maradhatunk még a legnagyobb
melegben is.
A
Napvirág
krémdeója
szűz
kókuszolajat is tartalmaz, mely ápolja és
hidratálja a hónalj érzékeny bőrét. Ami
pedig az illatot illeti, ezeket a krémdeókat
citromfű, vagy teafa illóolajjal gazdagítják, melyek természetes, friss illatot
biztosítanak használójuknak, akár a hölgyekről, akár az urakról van szó. Használatuk egyszerű és gazdaságos, hiszen kis
mennyiség is hosszú időre elég belőle,
még nyáron is. A visszajelzések alapján
kijelenthető, hogy a Napvirág krémdeója
még a sportolás próbáját is kiállta.
Ami pedig abszolút bónusz a környezettudatos vásárló számára, az az, hogy
a Napvirág más termékeihez hasonló
módon, a krémdeók csomagolása is újrafelhasználható. A csomagolásmentes

boltok ugyanis szívesen visszaveszik
és vissza is juttatják a manufaktúra
számára a dezodorok üvegtégelyeit,
melyeket fertőtlenítés után újra lehet
hasznosítani.

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

Jobb megelőzni, mint gyógyítani!
„Az Isten kertjéből származó valamennyi gyógynövény hatalmas
adomány és kegy nekünk, embereknek. Gyógyerejük egyetemes,
nem csupán a betegségek leküzdésében merül ki, hanem támogatják és fokozzák testünk védekező erejét, s ezáltal megvédenek bennünket minden lehetséges betegségtől.” – mondta Maria Treben.
„Mindenfajta fájdalom és betegség megelőzése céljából elővigyázatosságból minden reggel és este vegyünk be egy teáskanálnyi kis svédkeserűt,
kevés vízben felhígítva. A kis svédkeserű egy igazi életelixír, egészségünk
nélkülözhetetlen védelmezője, amelynek egyetlen házigyógyszertárból
sem szabad hiányoznia.”
Maria Treben egy súlyos betegségből való felépülést köszönhetett a
svédkeserűnek, ezután vált a tinktúra legnagyobb úttörőjévé. A Régi kézirat
receptjén folyamatosan dolgozott, tökéletesítette és fejlesztette, hogy a mai
kor elvárásainak megfelelően is forgalmazható legyen.
Az „original nach Maria Treben” termékcsalád egyik legkivételesebb terméke a 100%-ban alkoholmentesen előállított svédkeserű, amely szintén Maria
Treben receptjét alapul véve kerül gyártásra.
A Maria Treben termékeket keresse webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu
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Mert „az Élet él és élni akar” (87. 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 -3.rész
Hosszabbítás a teremtés határain belül
„Csak nyúlj le az emberéletbe mélyen!
Mind éli, ám kevésnek érdemes,
de bárhová nyúlsz, mindig érdekes!”
Goethe
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Mert „az Élet él és élni akar”!
végén, „sapkaszerűen” elhelyezkedő
telomerek - melyek védik a gének végeit -,
a felelősek az öregedésért, és így a rendelkezésünkre álló idő hosszáért.

Sok ember fel sem fogja az élet misztériumát,
s akkor mit kezdene a halhatatlanságával.
Előző két írásunkban áttekintettük a
„rendelkezésünkre álló idő” utolsó szakaszát, mondjuk ki, a végjátékot. Nem
foglalkoztunk a halál és a gyász kérdésével. A Teremtő nem adta meg számunkra
a halhatatlanságot. Halandók vagyunk.
Nézz körbe, Kedves Olvasó, mit csinál a
halandó ember lakhelyével, a Földdel? Vajon nagyobb tisztelettel és megbecsüléssel nézne rá, ha halhatatlan lenne? Nem
gondolom! Hisz sok ember fel sem fogja
az élet misztériumát, s akkor mit kezdene
a halhatatlanságával. A halhatatlansághoz tartozik a lélek elpusztíthatatlansága, mely gondolat az összes vallásban
megjelenik valamilyen formában: újjászületés, élet a halál után, menny, pokol,
szellem, stb.
Az emberek egy részét ősidők óta izgatja a kérdés, hogyan lehetne meghosszabbítani az életét. Persze, nem szenvedéseit,
hanem egészséges állapotában kinyújtani
a számára kiszabott idő tengelyét. Ennek
vizsgálatához a Lucifer által említett vegykonyhába kell belépni és ellesni a titkokat.
Ebben a kérdésben az elmúlt században
a tudomány jelentős eredményeket ért el.
Feltárta, majd megfejtette az élők vezérlőprogramját, a gének birodalmát.
„Nos, Lucifer jóslata bekövetkezett. Az
ember belépett a vegykonyhába, belepiszkált a természet genetikus állományába,

létrehozva a génmódosított termékeket, - s
még kitudja, hogy miket, pl. biológiai fegyvereket - melyek jövőbeni hatása beláthatatlan” (lásd előző cikkünkben.)
A Teremtő a halandóság időpecsétjét pedig a génekbe ültette be. A gének

Amikor ezzel a kérdéssel - az egyén
életidejének meghosszabbításával – foglalkozunk, akkor a tudomány jelenlegi
állása szerint két módszer áll vagy állhat
rendelkezésünkre. Az egyik a gének védelmének megtartása, a telomerek megtartásával, vagy pótlásával. A DNS-szál
két végén található, lezáró információkat
tartalmazó telomerek biztosítják a gén
védelmét. A folyamatot leegyszerűsítve
úgy jellemezhetjük, hogy a sejtek minden
egyes osztódásakor a telomerek száma
egyel csökken, és amikor ezek elfogynak,
megszűnik a gén végének védelme, majd
sérül a gén, és így a most már a nem-hibátlan sejtek belépését az öregedés, majd
a halál követi. Ezt a módszert feltárva,
eszközállománya rendelkezésünkre áll, és
viszonylag könnyen beavatkozhatunk az
időtengelyünk hosszába. A beavatkozás
eszköze pedig: a peptidek egy csoportja.
(peptid görög szó jelentése =„kis emészthető”. Adott sorrendben összekapcsolódó
alfa-aminosavakból felépülő rövid polimer, ami könnyen előállítható, és ezért
nem is nevezik fehérjének). Természetesen ez a beavatkozás is a halhatatlanság
irányába mutat.

Az ember belépett a vegykonyhába, belepiszkált a természet
genetikus állományába
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A DNS-szál két végén található, lezáró információkat tartalmazó
telomerek biztosítják a gén védelmét.
A másik módszer sokkal ravaszabb gondolatot takar. Tegyük fel, hogy az ember
60 éves koráig minden rendben van. De
100 évig szeretne élni. Akkor elképzelhető egy olyan mechanizmus aktiválása,
ami a 100. év elérésénél a genetikus állományt megint a 60-as évek állományának
megfelelően változtatja vissza. Ha ez sikerülne, akkor a 100 éves ember biológiai
kora csak 60 év lenne. S ha ezt a módszert
meg lehetne ismételni, akár többször is,
akkor megnyitnánk a lehetőséget a halhatatlanság irányába. Ezek a gondolatok
nem légből kapottak, de van még mit dolgozni rajta. Aubrey de Greynek, a Cambridge Egyetem gerontológusának az a
célja, hogy visszafordítsa az emberi testben a természetes elhasználódás hatásait. Tehát nem „megállítja” az időt, hanem
„visszafordítja”. Azt állítja, hogy ily módon
az ember 1000 évig is élhetne. Az agykutatások eredményeképpen a tudósok arra
a következtetésre jutottak, hogy ha az agy
megkapná az ellátásához szükséges tápanyagot, és eltávolítanánk az elhasznált
anyagokat a koponyából, akkor akár 1000
évig is egészségesen működne!
Térjünk vissza a realitásba, és alaposabban vizsgáljuk meg az első módszert,
a kutatás indítékát, történetét és ered-

ményeit. Mielőtt azonban ebbe belebonyolódnánk, tisztáznunk kell, hogy mit is
értünk halhatatlanság alatt. Ha nagyon
mereven fogalmazunk, akkor a halhatatlanság az az állapot, mely az élet folyto-

nosságát úgy biztosítja, hogy azt semmi,
de semmi nem tudja megakadályozni.
Se kor, se betegség, se baleset, se halál.
Tehát fennmarad az emberi test hibátlan
működése, azaz, a sejt szintű DNS működés mind a test, mind a szellem örökkévalóságát biztosítja. Nos, ez nagyon szépen
hangzik így, de azért felvet még néhány
problémát, pl. mit kezdünk életünkkel, a
túlnépesedéssel, stb. Az öregedéssel kapcsolatos kutatások folytonossága azt mutatja, hogy az emberiség folyamatosan
küzd a halhatatlanságért. Az azonban biztosra vehető, hogy bármilyen jelentősebb
siker eredményét csak a kiváltságosak élvezhetnék. Ne feledjük a mondást: „Mert
szegény vagy, hamarabb kell meghalnod!”.
Amikor az élettartamról beszélünk, akkor két korlátozó tényezőt kell figyelembe
vennünk: az egyik az átlagos élettartam, a
másik pedig a faj élettartamának határértéke. Ez minden szervezet számára adott:
egerek, patkányok, majmok, elefántok,
emberek, stb. Egy ember élettartama elérheti a 110-120 évet is. Azonban ha statisztikailag utánanézünk a számoknak,
akkor csak nagyon kevesen vannak, akik
túlélték a 100 évet… és alig van férfi közöttük.
De kivételként érdemes megnézni a japán statisztika ide vonatkozó adatait is! A
japán lakosság 20%-a 70 éven felüli. A 100
éves, vagy annál idősebb emberek száma

Aubrey de Greynek, a Cambridge Egyetem gerontológusának
az a célja, hogy visszafordítsa az emberi testben a természetes
elhasználódás hatásait.
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A japán lakosság 20%-a 70 éven felüli. A 100 éves, vagy annál
idősebb emberek száma 2014-es adatok szerint, majdnem 70 000.
(A képünkön egy 107 éves ikerpár Cao Xiaoqiao és nővére Cao Daqiao látható.)

2014-es japán adatok szerint, majdnem
70 000. Az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy 10 éven belül ez a szám eléri a
170 000-et. Ebben a kérdésben azonban
nincs a nemek között esélyegyenlőség,
mert a 100 éves lakosság 88%-a nő, és csak
12%-a férfi! Ez arra hívja fel a figyelmet,
hogy a genetikai állományon túlmenően,
a külső tényezőknek jelentős hatásuk van
az egyén élettartamára. Hiszen mindan�nyian tudjuk, hogy a nők a szülés révén
kb. 3-5 évet fiatalodnak, jobban vigyáznak magukra, figyelnek a kis eltérésekre,
gyakrabban járnak orvoshoz, kevesebbet
dohányoznak, isznak, többet nevetnek,
szociálisabbak, mint a férfiak, stb. S még
számtalan szempontot tudunk felhozni a
férfiak és nők közötti életvitel eltérésekre.
A másik dolog, amit figyelembe kell
vennünk: a teremtett világ fajainak átlagos élettartama. Mert az egyén élettartama ezen a határon, vagy ha úgy tetszik,
ezen korlátozó tényezőn belül képzelhető
csak el. Tehát első lépésben legalábbis,
a Teremtő által megadott időhatárokon
belül maradunk, csak kihasználjuk vagy
kitöltjük a rendelkezésünkre álló időt.
Nos, akkor nézzük meg a peptidek kutatásának és kifejlesztésének történetét
- ami Khavinson professzor nevéhez kötődik -, az indulástól napjainkig. Az indító

gondolat nagyon egyszerű volt: a tudás
átadható, a tapasztalat azonban nem. A
társadalomnak nagy veszteség az, ha a
nagy tapasztalattal rendelkező embereket elveszíti. A szovjet birodalomban
ezt nagyon fontosnak tartották, és ezért
a katonai vezetés pénzügyi támogatása

mellett elindítottak egy erre vonatkozó
projektet. A projekt célja az volt, hogy a
nagy tapasztalattal rendelkezőknek – pl.
pilótáknak, tengeralattjárók személyzetének - ne kelljen nyugdíjba vonulniuk
55-60 év környékén, hanem egészségesen tovább tudjanak dolgozni, mondjuk
80 éves korukig. A projekt vezetésével V.
K. Khavinson orvos ezredest bízták meg.
Mára Khavinson egyedülálló munkásságának eredményeképpen számtalan tisztséget tölt be ezen a kutatott területen:
Az IAGG (Nemzetközi Gerontológiai és
Geriátriai Szövetég) Európai részlegének
elnöke, a Szentpétervári Bioregulációs
és Gerontológiai Intézet igazgatója, az
Orvostudományi Akadémia tagja, professzor, az orvostudomány doktora, stb.
Neki és munkatársainak számtalan szabadalma van, melyek a kifejlesztett termékek védelmét szolgálják. Most alapvetően, egy 2011-ben vele készített interjú
alapján összefoglaljuk kutatási területét,
eredményeit, és a jövőbeni kilátásokat, elhagyva az interjú kérdez-felelek stílus jegyeit, de itt ott kiegészítve más területek
ide vonatkozó adataival.
Az nyilvánvaló, hogy az egyes ember
élettartama két dologtól függ, a genetikai
állománytól és a külső hatásoktól. Alapvetően ez a két dolog befolyásolja a szervezet korai öregedését és kimerülését.
A jelenlegi adataink alapján a 100 éves
életkor elérése a realitás, és ezt a statisz-

A peptidek kutatása és a peptid-bioregulátorok kifejlesztése
Khavinson professzor nevéhez kötődik
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Rendkívül fontos a rendszeresség a kutatók sazerint: a hosszú életűek közel azonos időben fogyasztotják el a reggelijüket, ebédjüket és
vacsorájukat.
tikai adatok is megerősítik. Azokban az
országokban, ahol stabil a gazdaság, és
kiegyensúlyozottak az élet lehetőségei,
az átlagos életkor 80-85 év. (Skandinávia,
Japán, Kanada, stb.) Érdekes, hogy a kutatások azt mutatják, a genetika csak kb. 2025%-ban felelős az élettartamért.
A többi tényező a külső hatásokból tevődik össze! Ez alapvetően két csoportra
osztható: az egyik a kultúra és intelligencia, a másik pedig a biológiai tényezők,
mint a megfelelő táplálkozás, jó minőségű víz, fizikai aktivitás, stb. A kultúra, az
intelligencia és az evolúció szintje meghatározza az élettartamot. Természetesen a káros tényezők elkerülése rendkívül
fontos, mely részben már a kultúra és intelligencia területe. Mint pl. dohányzás,
alkohol, rendszertelen evés, a mértéktelen evés, kábítószer, stb. (A mértéktelen
evéshez: Galina Satalova, az orosz űrhajósok kiválasztási bizottságának orvosa egy
alkalommal azt mondta: „halálra esszük
magunkat!”).
De ide tartozik és rendkívül fontos a
rendszeresség is: a hosszú életűek körében végzett vizsgálat meglepő eredményt mutatott. Annak nem volt jelentősége, hogy az illető teát vagy kávét ivott-e,
de annak igen, ha közel azonos időben
fogyasztotta el a reggelijét, ebédjét és va-

csoráját. Ezért nagyon fontos a rendszeres
orvosi ellenőrzés is. Az emberiség nem
érte el azt a szintet, hogy a természettől

kapott összes erőforrást ésszerűen feltudja használni! Számos példa van arra, hogy
idős korban, akár 90 évesen is, az emberek jól élnek és dolgoznak. A tudomány,
a kultúra és az oktatás területén nincsen
korhatár, csak az adott személy munkájának hatékonysága számít.
Khavinsonék kutató csapatában az öregedés elleni küzdelem elsősorban nem
termékfejlesztést jelentett, hanem rendszerfejlesztést, amely az öregedés folyamatának pontos megértéséhez vezet. A
genetikai kódok alapján olyan információt kellett kapni, mely alapján a személyek bizonyos betegségekre való hajlamai
feltárhatókká váltak. Így a veszélyeztetett
szövetek és szervek védelmét időben el
lehetett kezdeni. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy „a jövő gyógyszere a profilaktikus
életkori betegségek elhalasztásával foglalkozik.” Az így kezelt személy hasznos lehet
mind a család, mind a társadalom számára, miközben még a nyugdíj költségek is
csökkennek.
A kifejlesztett koncepció fontosságát
nem lehet eléggé hangsúlyozni: a kiindulás az öregedés folyamatának szisztematikus vizsgálatán alapul. Minden
külső hatás, legyen az stressz, sugárzás,
mérgezés, sérülések, mind a fehérjék las-

Ha az agy megkapná az ellátásához szükséges tápanyagot és eltávolítanánk az elhasznált anyagokat a koponyából, akkor akár
1000 évig is egészségesen működne!
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nak az a véleménye, hogy életkoruktól
függetlenül, a sugárzásban érintetteknek
bioregulációs peptidekről tartott előadásokon kellene részt venniük, és a megfelelő szereket kellene szedniük. Ezek között
elsősorban az immunrendszert helyreállító termékeket, mint pl. a Vladonixet. A
kutatások azt mutatják, hogy azoknál az
embereknél, akik az immunrendszerüket,
agyukat, reproduktív rendszerüket rendszeresen használták, kevesebb a rákos
megbetegedés, és hosszabb élettartamúak. Egy másik vizsgálat azt mutatta ki,
hogy a Vladonix a tumor gyakoriságot heted részére csökkentette.

A peptid-bioregulátorok, peptidekből állnak, a peptidek pedig aminosavakból. Az aminosavak pedig minden étel alapanyagában
megtalálhatók
sabb szintéziséhez vezet a szövetekben
és a szervekben. Ez a folyamat befolyásolja az agyat, az immunrendszert, az endokrin rendszert, stb. Ezek ismeretében
egészséges állatok szerveiből, az agyból,
a májból, a hasnyálmirigyből, a porcokból
kivonták azokat a hatóanyagokat, melyek
helyreállítják a fehérjék normális szintézisét azokban a szervekben, melyek külső,
szélsőséges befolyásnak voltak kitéve. Az
öregedés lényege, hogy a folyamat lelassítja a fehérjék szintézisét, ami kezdetben
a szervezet hibás működéséhez, majd pedig halálhoz vezet.
A kutatás és fejlesztés során kezdetben
borjakból vonták ki a peptideket, majd
tisztították. A kísérletek azt mutatták,
hogy a megfelelő peptidek beadásával
20-40%-al növekedett meg a kísérleti állatok életének második szakasza. 25 ilyen
kísérletet végeztek el, amihez hasonló
nem volt még sem Európában, sem az
Egyesült Államokban, sem Ázsiában. Ha
az USA-ban végeztek volna el hasonló kísérletet, az kb. 3-400 millió USD-be került
volna. Annak idején, 1970-es évektől, a tudományos munka elismerése és tisztelete
mellett korlátlan finanszírozást kaptak az
ilyen típusú kutatásokhoz a Szovjetunióban. Így történhetett, hogy Szentpéterváron hozták létre a legjobb öregedésgátló
szereket, a geroprotektorokat. Ezek a szerek elsősorban olyan emberek számára
fontosak, akik életútjuk felénél tartanak,
kb. 40 évesek, de ide tartoznak a nehéz

fizikai igénybevételnek kitett sportolók is.
A peptidek növelik a fehérjeszintézishez
szükséges különböző anyagok helyreállításának sebességét, és így rendkívül hatékonyak a sportágazatban is.
Az alkalmazásnak egy másik példa területe Csernobil. Kahvinson professzor-

Kérdésként merülhet fel még a peptidek
mellékhatása. Nyugodtan mondhatjuk,
ezzel nem kell számolnunk. Ugyanis a
peptid-bioregulátorok peptidekből állnak, a peptidek pedig aminosavakból.
Az aminosavak pedig minden étel alapanyagában megtalálhatók, ott vannak a
hús, hal és növényi alapú fehérjékben.
Ezért a peptid bioregulátorokat nem nevezzük étrendkiegészítőknek, mert természetes anyagok, melyek részt vesznek
az anyagok körforgásában. Mindenütt ott
vannak. Mivel a peptidek az élelmiszerek
elemei, még elméletileg sem lehet mellékhatásuk.

Az öregedés egy olyan folyamat, ami lelassítja a fehérjék szintézisét, ami kezdetben a szervezet hibás működéséhez, majd pedig
halálhoz vezet.
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Kezdetben nincs rák, de vannak bizonyos sejtek, amelyek mutálnak
és ezért fel kell számolni azokat.
Bár a peptidek nem drágák, mégis érdemes fontossági sorrendet felállítanunk.
Ebből a szempontból az immunrendszer,
az agy és a porc peptidjei a legfontosabbak, az ehhez tartozó peptidek: a Vladonix,
a Cerluten, és a Sigumir. Valószínű, hogy
ezek a legfontosabbak, mert ezen területekhez kapcsolódik a legtöbb baj.
Ez a lista kiegészülhet még a rák gyógyításban fontos peptiddel, Timalinnel,
amely hatásában a Vladonixhez hasonlít. Sikerült bizonyítani, hogy az
immunrendszer-peptidek alkalmazásával, a különböző rákkeltő anyagokkal való
érintkezés után a rák kockázatát egyharmad-egyötöd részére lehetett csökkenteni. A rák egy bonyolult betegség, de a fő
probléma természetesen az immunrendszer és különösen a limfociták gyengült
funkciója.
Kezdetben nincs rák, de vannak bizonyos sejtek, amelyek mutálnak és ezért
fel kell számolni azokat. Addig, amíg az
immunrendszer megfelelően működik,
blokkolja ezeket a hibás sejteket. Amint
az immunrendszer gyengül, már nem
tudja szabályozni a mutáns sejtek terjedését, és ez vezet a rák kialakulásához. Ezért
az immunrendszer működését serkentő
peptidek alkalmazása nagyon fontos, és
ez lehetővé teszi a kórokozó betegségek

kockázatának minimalizálását! A Vladonix
használata, mely a Timalinhez hasonló
hatású, lehetőséget ad a rák kockázatá-

nak minimálisra csökkentésére. Ezt állítja
Khavinson professzor, az európai fő gerontológus.
- Szüleim is és én is szedem ezeket a
termékeket,- folytatja Khavinson. - Apám
92 évig élt, és balesetben halt meg,
Anyám 91 éves, évtizedekig cukorbeteg
volt, 25 évig szedte ezeket a termékeket,
és most teljesen aktív. Idővel az egészségünk romlik, csökken a védelem, és
minél idősebbek vagyunk, annál több
erőfeszítést kell tenni az egészség megőrzése érdekében. Az emberek szellemi
fejlődésükben különböznek, ez a tehetségtől, az oktatás szintjétől, a neveléstől
és a társadalmi klímától függ. Lehetővé
kell tenni, hogy az emberek megismerjék
a bioregulátorokat. Az államnak alapos
infrastruktúrát kell kialakítania, amely lehetővé teszi a bioregulátorok ismeretét,
hozzáférést biztosít az ezzel kapcsolatos
információkhoz, olyan helyeken, mint
a könyvtárak, a tudományos iskolák, és
olyan légkört kell teremteni, amely ezek
elterjedését segíti.
Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy
vannak-e a világon hasonló termékek?
- Nagy kérdés. Mi vagyunk az egyetlen
olyan intézet a világon, amely teljes körű
peptid bioregulátorokat állít elő, mintegy
harminc típust. Ez egy egyedi gyűjte-

„A jövő gyógyszere a profilaktikus életkori betegségek
elhalasztásával foglalkozik.”
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A DNS sérülése
mény. Természetesen vannak külön tanulmányok és fejlesztési programok, de
megnyitottunk egy rendszert. A peptidek
olyan jelmolekulák rendszere, amelyek
szabályozzák a génexpressziót, differenciálják a sejteket és növelik az életet
fenntartó erőforrásokat. Ez a mi felfedezésünk. Felfedeztük és gyógyászati termékként ajánlottuk fel, mivel célunk nem
az étrend-kiegészítők előállítása. Gyógyszereket kínálunk. Az étrend-kiegészítők
félig gyógyszerek, vagy az egészséges
emberek gyógyszerei. - adta meg a választ Khavinson a kérdésre.
Egy új kutatási terület a peptidek és a
DNS kölcsönhatása. Vanjushin akadémikus idevonatkozó tanulmánya azt mutatja, hogy a peptidek azok a jelmolekulák,
amelyek fokozzák a génaktivitást és megkönnyítik genetikai programunk teljes
megvalósítását. Ez egy újabb izgalmas
terület. A jövőt illetően, egy nemzetközi
projekt keretein belül, melyben részt vesz
Németország, Olaszország, Franciaország,
Svájc és az USA, mintegy 50 különböző
új peptiden dolgoznak. A nagy nemzetközi projektnek két előnye van, egyrészt
ma Oroszországban, pénzügyi okok miatt lehetetlen megvásárolni a kutatáshoz
szükséges összes berendezést, másrészt
az ötletek cseréje, és a tudás közös célú
felhasználása újabb termékek felfedezéséhez vezethet.

Vajon ezek az eredmények, és a betegség megelőzési módszerek, a kifejlesztett
peptidek csak a gazdag emberek számára elérhetőek, vagy egy átlagos személy
számára is? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban Khavinson álláspontja egyszerű és
világos: az a véleménye, hogy az államnak
gondoskodnia kell polgárainak egészsé-

géről, - mint ahogy az a Szovjetunióban
történt, és helyes volt - és így az ingyenes
gyógyszerellátást támogatja. Sok gazdag
állam ingyen gyógyít, pl. Egyesült Arab
Emirátusok, Szingapur. Másik oldalról
megközelítve pedig rendszeres vérvizsgálatot és genetikai elemzést lehet végezni, és bizonyos peptideket időben
meg lehet vásárolni, elkezdve a megelőző
kezelést. Ez a peptidprogram kevesebbe
kerülne, mint az az összeg, amit az egyén
évente dohányzásra és ivásra költ!
Szólni kell itt még egy új fogalomról,
a „genetikai útlevélről”. Ennek lényege,
hogy a vérből a DNS-t kivonják, és egy
laboratóriumi csoport elemzése alapján
megállapítják a fontosabb betegségekre
utaló hajlamot. A bioregulátorok kölcsönhatásba lépnek a DNS-el, és minimalizálják a hibás gén aktivitását, azaz bizonyos
fehérjék szintézisét. Ennek hatására egy
jó gén, amely eddig inaktív volt, stimulálódik, és a szabályos fehérje szintézis
helyre áll.
Elég nehéz azonban az emberekkel
foglalkozni, mert sokukat nem is érdekli az egészsége, eszik, iszik és elvan. De
amikor egy személy fejlődése során elér
egy bizonyos szintet, egyéniséggé válik,
elkezd odafigyelni és gondolkodni olyan
dolgokról is, mint az egészség, a létezés,
a további önmegvalósítás, stb. Az egészségre való odafigyelés nagyjából azt je-

Gondolkodj pozitívan, legyél aktív, ezek korfüggetlen tényezők!
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Fűben-fában
pul, hatása tartós, de lassabban hat, mint
a szintetikus. A szintetikusak gyorsan
hatnak, de rövid idejű a hatásuk.
Kedves Olvasó!
Aktivitásra fel, legyél fiatal sportoló, életerős 40 éves, vagy idősebb, akár messze
szépkorú! Ismerkedj meg a peptidekkel,
tapasztald meg gyógyító hatásukat, mellékhatások nélkül. Gondolkodj pozitívan,
legyél aktív, ezek korfüggetlen tényezők,
és bármikor elkezdhető, ha eddig még
nem éltél vele! Iránymutatóként ajánlom
figyelmedbe, Hamvas Béla Isten tenyerén
ébredtem c. versét.

Csak jó kedvet adj, Uram! A többit majd megoldom magam!
lenti, megpróbálok úgy élni, hogy a testem ne zavarja az agyamat.
A jövőtől azt várhatjuk, hogy az elkövetkező 10-15 évben a peptid a gyógyszerkészítmények legfontosabbika lesz. Ezzel
kapcsolatban Khavinson úgy véli, hogy
a telomerek helyreállítása, regenerálása
eredményesebb és kevésbé agresszív
mint az Aubrey de Grey módszere szerinti
hibás sejtek elpusztítása.
		
A peptid-bioregulátorok, vagy más
néven telomeráz enzimek regenerálják
a DNS kromoszómák telomer végződéseit. Ezáltal a sejtosztódáskor helyes lesz
a másolódás, egészségesebb szervsejtek
keletkeznek, ami arra motiválja a szervezetet, hogy lecserélje az összes gyengén
működő sejtet, erőteljes, egészséges
szervsejtekre. Gyakorlatilag ez a peptid
telomeráz enzimek hatásmechanizmusa.
Több más kutatóorvos is ugyanerre az
eredményre jutott, amit a laboratóriumi
és a klinikai tesztelések is visszaigazoltak. Elizabeth H. Blackburn (két társával)
2009-ben Nobel díjat kapott a telomeráz
enzimek, a telomer végződéseit regeneráló hatásának bizonyításáért.
A telomeráz enzim működésével kapcsolatos vizsgálatok nagyon érdekes
eredményre vezettek, mert arra hívták
fel a figyelmet, hogy az enzim működését a mentális és érzelmi állapotok is
befolyásolják. Egy pozitív gondolkodású
aktív embernél a telomeráz enzim mű-

ködése is aktívabb, következetesképpen,
hosszabb életű lesz, mint az állandóan
elégedetlen nyavalygó embertársa.
Másik oldalról megközelítve a kérdést,
az öregedési folyamatok lelassításához
mind biológiai, mind mentális terápiára szükség van! Tehát egy peptid kúra,
melyben precízen betartjuk az adagolási utasításokat egy kellemes relaxációs
programmal együtt a leglátványosabb
gyógyulási eredményt adja! Életérzésünk örömtelibbé, testérzetünk komfortosabbá válhat, amit megfiatalodásként
élhetünk meg. Természetesen mindez
nagyban függ az egyén életfelfogásától,
az új információk befogadási és adaptálási készségétől. Tudatosan tehát gyorsíthatjuk a regenerálódási folyamatainkat,
ezzel lassítva az öregedést, és meghos�szabbítva az egészséges élettartamot.
Ezért szoktam volt bíztatni magam: „Csak
jó kedvet adj, Uram! A többit majd megoldom magam.”
A tanuláshoz és a felkészüléshez
pedig bőséges információ áll rendelkezésre a hálón, és Khavinsonéknak
peptid lerakata (peptidek.hu) is van kis
hazánkban. Annyit azonban érdemes
megjegyezni, hogy minden szerv vagy
szervrendszer számára külön peptidek
vannak, melyek lehetnek természetesek,
és szintetikusak. A természetes peptidek
egészséges fiatal állatok megfelelő szervéből vett kivonatok feldolgozásán ala-
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Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem
a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam
kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként
ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam
a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében
ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod
magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen
Te vagy!
Barátsággal
Erdei István

www.magtar.hu
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PHITALIZER Víz-Revitalizáló LAKÁSBA és KERTBE is!

ÉLŐ VÍZ Rendszerek ÚJ GENERÁCIÓJA!
Jó az embereknek, jó az állatoknak, jó a növényzetnek, jó a talajnak, és határtalanok a felhasználási lehetőségei. A Phitalizer rendszer több revitalizálási elv együttes ötvözetét megtestesítve, a felső kategóriás átfolyós rendszerű víz revitalizálók csúcskategóriáját képviseli, és rendkívül jó hatással van a környezetre is!

A Phitalizer egyszerre több vízkezelő
elvet és energetikát alkalmaz. Különleges geometriában áramoltatja a vizet. Az
alkalmazott nemesfémek energetikája
többszörösére emeli a felélesztett víz minőségét és kifinomultságát. A víz egy tisztító, antibakteriális képességekkel rendelkező oxigéndús Élő Vízzé válik, és segíti a
méregtelenítési funkciókat.
A Phitalizer belsejében apró vízörvények generálódnak, melyek az alkalmazott anyagok energiamátrixa által, megnemesítve adják vissza a víznek saját
természetes tulajdonságait. A Phitalizer
egyedülálló működésének kulcsa távoli
időkbe visszanyúló vízkezelő alapelvek
és energetikák együttes alkalmazása, ami
rendkívül jótékony hatást biztosít minden
élő szervezet számára.
Ezen ősi elvek következtében, a káros
baktériumok és egyéb vegyi anyagok
száma csökken, polaritása megfordul, és
ebből eredően az élő szervezetek már
nem vonzani, hanem mágnesesen taszí-

tani fogják azokat, így a már betapadtak is
képesek lehetnek kiürülni a szervezetből.
A Phitalizer Víz-Revitalizálóban alkalmazott spirálgeometria segít csökkenteni a
káros baktériumok számát, a vízkőlerakódást, a rozsda mennyiségét. A csövön való
áthaladáskor a víz sebessége jelentősen
felgyorsul, ezzel egy időben centrifugális
és centripetális hatások alakulnak ki, és
a víz kristályszerkezete teljes egészében
átalakul, rendezetté válik. A csőben generálódott különleges örvények jelentősen
megnövelik a víz életenergiáját, melyhez
a már említett különleges anyagok és
energetikák hozzáadódnak.
Az így felélesztett víz egyedülálló kristályszerkezetet képvisel, ami a vizet elfogyasztók, az abban fürdők, illetve a vele
locsolt élőlények szervezetére is kiemelkedően pozitív hatást biztosít. Segít eltávolítani a mérgeket, káros anyagokat,
negatív frekvenciákat, és támogatja a jótékony anyagok, pozitív frekvenciák, ásványok, vitaminok megfelelő hasznosulását

37

és beépülését, illetve a káros anyagok kiürülését. Létezik VÍZVEZETÉKRE, CSAPRA,
ZUHANYRA, MOSOGATÓ ALÁ, VÍZSZŰRŐHÖZ, és IPARI változatokban is. Igény esetén, más vízkezelő (pl. szűrő) eszközökkel
is összeköthető!
Az ELEKTROSZMOG és más NEGATÍV ENERGIÁK ellen is van megoldás! Az
ENERGIA ÁTALAKÍTÓK semlegesítik a negatív energiákat és a káros sugárzásokat,
az ELEKTROSZMOG ÁRNYÉKOLÓ anyagok
pedig fizikailag visszatartják a nagyfrekvenciás mikrohullám sugárzásokat.
MÉG MINDIG ÉL a születésnapi 15% KEDVEZMÉNY KUPON (ZU-15-EV) a ZÖLD ÚJSÁG OLVASÓI
SZÁMÁRA!
WWW.PORTHOLOGOS.HU
info@porthologos.hu
Porthologos Kft.
Információk, Rendelés telefonszám: 06
30 964 7333 (H-P 10-18 óráig) – Szívesen
visszahívjuk!

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 140. rész

H

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

Hüvelybetegségek
Váradi Tibor

A hüvelynek jellegzetes szaga van, mely alapvetően nem
lehet kellemetlen és nem is túlságosan erős.
Az erősebb vagy éppen rossz szag azonban
mindenképpen betegségre utal, mert ezt az
elszaporodott kórokozók okozzák.
A hüvelyben jelentkező fájdalom és a ciklustól független vérzés is valamilyen betegség első tünete lehet.

A hüvely a hölgyek legintimebb és egyben
egyik legérzékenyebb szerve. Egészségére
különösen oda kell figyelni, hiszen ha valamilyen betegség támadja meg, a legenyhébb
esetben is viszketést, váladékozást okozhat,
ami hosszú távon párkapcsolati problémákhoz, sőt akár még meddőséghez is vezethet.
Betegsége sok embert érint, egészségi állapota pedig szorosan összefügg a nemi identitással, a nemiséghez való hozzáállással.
A hüvely körkörös izomzatú, cső alakú
szerv, mely a kisajkaktól a méhnyakig tart. Állapotát számos tényező befolyásolja.
A hüvely egészséges működéséhez savas kémhatású közeget igényel, ami 3,9-4,2
közötti pH-értéket jelent. Ennek eléréséről
baktériumflórája gondoskodik, amelyben
nagy számban megtalálhatóak a Döderleinpálcának nevezett Lactobacillusok. A megfelelő pH és az egészséges hüvelyflóra már
önmagában képes nagyon sok kórokozó elszaporodását megakadályozni a hüvelyben.
A hüvely nyálkahártyájának szüksége van
ösztrogénhormonra ahhoz, hogy megfelelően nedves maradhasson. Ha az ösztrogén szintje a szervezetben bármilyen okból
(menopauza, petefészkek eltávolítása vagy
hormonkezelés hatására) lecsökken, a hü-

vely nyálkahártyája elvékonyodik, kiszárad
és könnyen be is gyullad. Ilyenkor megnő a
különféle fertőzésekre való hajlam, a leggyakoribb tünet azonban a fájdalmas szexuális
együttlét.
Milyen tünetek utalhatnak a hüvely
megbetegedésére?
A viszketés, égő érzés elsősorban arra,
hogy felborult az érzékeny hüvelyflóra
egyensúlya, ami hajlamosít a kórokozók –
baktériumok vagy gombák – elszaporodására. A viszketés és az égő érzés annak is lehet
a jele, hogy valamilyen irritáló anyag került
a hüvelybe vagy annak környékére. Ezek
leginkább lokális fogamzásgátló habokban,
krémekben szoktak előfordulni, de akár illatosított szappanból, tusfürdőből is származhatnak.
Kis mennyiségű váladék normális, amely
a menstruációs ciklus során folyamatosan
változik, és vizsgálatával a peteérés időpontja is meghatározható. A normális hüvelyváladék fehér vagy színtelen, az állaga
lehet krémes vagy tojásfehérje-szerű, és nem
társulnak hozzá kellemetlen szagok. Amen�nyiben a váladék színe vagy állaga eltérő, az
betegségre utal.

38

Mi az a „fehérfolyás”, és hogyan tudjuk
megszüntetni?
Amint azt már fent is érintettük, kis men�nyiségű, híg, tiszta, fehéres vagy sárgás, szagtalan váladékozás normális, sőt szükséges.
Összefoglaló néven „fehérfolyásról” akkor
beszélünk, ha a váladékozás erősebb, sűrűbb
állagú, gennyes vagy darabos lesz. Ilyenkor a
váladék színe is megváltozik piszkosszürkévé, erős sárgássá vagy zöldessé, néha véressé,
míg a szaga kellemetlenné válik. Mindezeket
viszkető, égő érzés kísérheti. E jelenség hátterében számos probléma meghúzódhat, lehet bakteriális vagy gombás fertőzés, fogamzásgátlók alkalmazása, sugárkezelés vagy
akár hüvelyrák is. Gyakran előfordul még az
oki tényezők között allergia, túlságosan szűk
ruházat, a megnövekedett stressz illetve a
magas fehérje- vagy cukortartalmú élelmiszerek fogyasztása, ugyanis a szervezet a
bevitt felesleges anyagoktól minden létező
módon próbál megszabadulni.
Megszüntetése érdekében érdemes odafigyelni a táplálkozásra: csökkenteni a fehérjebevitelt (például húsok, tojás), kerülni a túl
erős fűszerezést és sózást, valamint a cukros
és élesztős ételeket. A bőséges zöldség- és
gyümölcsfogyasztás ugyanakkor segíti az
immunitás helyreállását. Ez a széklet rendezésére is jótékony hatású, mely ez esetben
szintén gyógyító erővel bír. Hasznos lehet
egy-egy böjtnap beiktatása is.
A gyógynövényekből készült főzeteket
mind külsőleg (ülőfürdő, irrigálás), mind pedig belsőleg fogyasztva alkalmazhatjuk. Leginkább ajánlott a cickafark, a fehér árvacsalán

Öngyógyítás abc-je
és a közönséges palástfű, a rozmaringlevél
és a fűzfakéreg. A fürdő elkészítéséhez 500
gramm szárított virág szükséges, melyet
hozzá kell adni 3 liter forralt vízhez, majd
leszűrés után a folyadékot összekeverni a
kádban lévő vízzel, melynek hőmérséklete el
kell, hogy érje a 37 Celsius-fokot. Az ajánlott
fürdési idő 15-20 perc, amely után szükséges
egy nagyon rövid hideg lemosás is. A fürdő
hetente végezhető. A lábak hőmérséklete
is befolyásolja az alhasi terület egészségét.
Hideg lábak esetén esténként alkalmazható
egy-két percig forró lábfürdő. Edzettebbek
fokozatosan áttérhetnek a pár másodperctől
egy percig terjedő időtartamú hideg lábfürdőre is, melyet követően hosszabb ideig marad élénk a lábfej vérkeringése, és így meleg
a hőmérséklete.
Homeopátiásan a nagy női szer, a
Pulsatilla az elsőként választandó D12-es
erősségben, napi 2×5 golyó dózisban.
Lelkileg a háttérben a jelenlegi vagy egy
régebbi partnerrel szembeni tudatalatti harag, neheztelés, meg nem bocsájtás húzódik
meg. A nő ilyenkor kiszolgáltatottság érzését
éli át, úgy érzi, hogy kihasználják, nem leli
örömét a saját nőiségében. Tudat alatt elutasítja partnerét – vagy az egész férfi nemet –,

tüneteivel azt üzeni, hogy „Hagyjál békén!”. A
feloldáshoz a nemiség témakörén belül kell
megteremteni a rendet, és az asztrológiai
értelemben vett Vénusz- és Hold-minőségek segíthetik a gyógyulást. A lelki munkát
és stresszoldást segíti az alábbi megerősítés:
„Szeretem és tisztelem önmagam. Örömöt lelek
a nőiségben. Szabad vagyok.”
Mire utalhat a hüvelyi vérzés?
A ciklustól független hüvelyi vérzés hátterében számtalan probléma állhat, legtöbbször (mikro)sérülés vagy fertőzés. Gyakran
előfordul még hormonális ingadozás is,
ami az első menstruáció és a menopauza
környékén teljesen normális. Ritkábban
méhnyakgyulladás vagy polip, esetleg hormonkezelés áll a háttérben. Néha előfordul,
hogy méhnyálkahártya-szigetek épülnek be
a hüvely falába (endometriosis), és ez okoz
szokatlan vérezgetést. Várandósság alatt az
első harmadban vetélést, a későbbiek során
pedig a méhlepény leválását jelezheti.
Ritkán hüvelyrák áll a vérzés hátterében,
mely leginkább a 60–65 év körüli nőket veszélyeztető nagyon ritka, rosszindulatú daganatfajta. A megbetegedés első tünete lehet a
nemi aktust követően fellépő gyenge vérzés,
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ezért ilyen esetben mindenképpen javasolt a
nőgyógyász felkeresése.
A vérzés hátterében álló okok feltérképezése után nyomelempótlás (főként vas) és
gyógynövényteák külső-belső alkalmazása
tehet jó szolgálatot. Elsősorban zsurló, fagyöngy, pásztortáska jöhet számításba ilyen
esetekben.
Homeopátiásan a Millefolium, Phosphorus, Belladonna, Hamamelis vagy a Ferrum
phosphoricum D12-es erősségű készítményéből 2×5 golyót kell alkalmazni.
A vérzés lelki hátterében ebben az esetben
az életerő-, az életkedv- vagy az életörömveszteség áll, ezért a feldolgozás is a női vitalitás és életöröm élvezetét és a kiteljesítő szexualitás megélését jelenti. Megerősítésként
az alábbi mondatok segíthetnek: „Örömmel
élem az életem. Szabadon adok és kapok.”
Folyt. köv.
Váradi Tibor és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai
Felhasznált irodalom:
Váradi Tibor: Az öngyógyítás ábécéje – az egészségünk
alapjai A–Z-ig. 54. rész
www.mayoclinic.org
Rüdiger Dahlke: A betegség mint szimbólum
Rüdiger Dahlke: Női egész-ség
Louis L. Hay: Éld az életed!
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Az infúziós terápiákról
Tationil
Glutation injekció

Az infúziós terápia legnagyobb előnye, hogy a beadott gyógyszerek azonnal és veszteség nélkül bekerülnek a szervezetbe. Ezáltal a szájon át történő
bevitellel összehasonlítva sokkal intenzívebb hatás érhető el. A megfelelő
terápiás hatáshoz szükséges vérkoncentráció szinte azonnal „lökésszerűen“ rendelkezésre áll.
Orális bevitel esetén nagy veszteségekkel kell számolni mire az adott gyógyszer
a vérkeringésbe kerül, a szervezetben
rendelkezésre áll és kifejti hatását. Kezdve az emésztőrendszerben a különböző
emésztőnedvek (pl. gyomorsav) lebontó hatásával, az esetleges felszívódási
problémákon át egészen a máj ún. firstpass-effektusáig, amikor is a máj az első
áthaladásnál az anyagok nagy részét
enzimatikus úton lebontja.
Természetesen hosszabb távon az orálisan bevitt szereknek is nagy jelentősége
van. Az infúziós terápia megadja az első
“lökést“ ill. feltöltődést, amit azután orális
terápiával lehet folytatni, szinten tartani. Egy egész sor gyógyszer alkalmas az
infúziós terápiára, így pl. minden, amit
az orthomolekuláris kezelésben használnak, mint vitaminok, aminosavak, ásványi
anyagok, nyomelemek, de ugyanúgy ho-

meopátiás szerek ill. növényi alapú gyógyszerek.
A rendelkezésre álló gyógyszerek megfelelő keverékével és dózisával egy olyan
eszköztár áll rendelkezésre, amivel sokféle
állapot ill. betegség kezelhető, befolyásolható. Ilyen pl. az immunrendszer gyengesége, általános fáradékonyság, stressz, különböző gyulladások, krónikus fájdalmak,
vagy egyszerűen hiánybetegségek stb.
Az infúziós terápiát kúraszerűen érdemes
alkalmazni. Általában heti 1-2 alkalommal
néhány héten keresztül.

www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803
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A glutation testünk egyik legerősebb antioxidánsaként ismert
anyaga, képes kisöpörni a szabadgyököket testünkből, és küzd azok
károsító hatásai ellen. A test legerősebb gyógyító anyaga. Ahogy
öregszünk, védekező rendszerünk
eme az alapvető anyagának szintje csökken. Addig a glutation hatástalaníthatja azokat a szabadgyököket, melyek összefüggenek
az öregedéssel, és drámaian lelassíthatja annak folyamatát, és újjáépíti a roncsolódott sejteket. Ha hiányt szenvedünk a glutationban,
akkor az öregedés folyamata felgyorsul. Kimutatták továbbá azt
is, hogy erős méregtelenítő hatása
van, és megvédi szervezetünket a
nehézfémek, gyógyszerek, a sugárzás, a cigarettafüst, az alkohol
és a szennyeződések káros hatásaitól.
Hatásos lehet a vér és a máj
rendellenességeinek kezelésekor
is. Működés közben emeli a daganatsejtek oxigén szintjét, ez okozza a rákölő hatásának legfontosabb kiváltó okát, hiszen az oxigén
a daganatsejteket megöli.

Életmód

Bízzon a természetben!
Dr. Kleinschrod’s Wörishofeni készítmények

A fémdobozos Wörishofeni készítmények hosszú évek, évtizedek óta jelen vannak a magyar piacon.
Népszerűségük egyik titka, hogy a hagyományos népgyógyászati tapasztalatokat ötvözték a korszerű
gyártástechnológiával, így a tradíció és az innováció egyszerre van jelen a termékekben.
A gyógynövényeket ma is odafigyeléssel,
hozzáértő gondoskodással gyűjtik, majd a
gyógyszerekre vonatkozó előírások betartásával, a legkorszerűbb technológiával gyártva és csomagolva kerülnek forgalomba a fogyasztók számára ideális összetételben.
Bár minden bizonnyal a gyógynövények
ismerősnek tűnnek, most szeretnénk bemutatni, hogy az egyes termékek mely esetekben nyújthatnak hathatós segítséget.

tokban célszerű kúraszerűen alkalmazni,
2-3 hétig keresztül naponta 3x 1-3 tabletta

SZÉKREKEDÉS GYÖTRI?

szedése javasolt. Elalvás elősegítésére lefekvés előtt fél-egy órával 3 tabletta bevétele
javasolt. Kétféle, 60 és 120 db-os kiszerelésben kapható.
OGYI 128/1989

Wörishofeni Darmpflege
tabletta
A Darmpflege tabletta emésztést elősegítő, enyhe hashajtó hatású, gyógyszernek
nem minősülő gyógyhatású készítmény.
Szedése bélrenyheség, székrekedés (aranyér,
sérv) és emésztési zavarok esetén ajánlott. A
felhasznált növényi hatóanyagok elősegítik a

bélműködést, segítik az emésztést és enyhe
hashajtó hatásúak. Hatását évtizedes felhasználási tapasztalat és szakirodalmi adatok igazolják.
OGYI 127/1989

GYOMORPANASZAI VANNAK?

Wörishofeni Magenpflege
gyomorerősítő tabletta
A Magenpflege tabletta természetes eredetű hatóanyagai gyulladásgátló, görcsoldó
hatásuk révén biztosítják a jobb emésztést.
Az illóolajok enyhe gyomor- és bélgörcsoldó hatásúak, fokozzák a perisztaltikát és a
bélgázok távozásának megkönnyítésével
csökkentik a puffadtságot, enyhítik a teltségérzetet. A tabletta fokozza a nyálelválasztást,
valamint a gyomor- és bélnedv termelődését, ezáltal elősegíti a vérerekben emészthető zsíros anyagok lebontását. Gyógyszernek
nem minősülő gyógyhatású készítmény.

szok esetén, önmagában vagy a gyógyszeres kezelés kiegészítésére. A tabletta növényi
összetevői epehajtó, szélhajtó, emésztést
elősegítő, étvágyjavító, baktériumok szaporodását gátló, gyulladáscsökkentő, görcsoldó és fájdalomcsillapító hatásúak. A tabletta
szedése kúraszerűen 4-5 hétig javasolt, a
kúra évente 2-3 alkalommal ismételhető.
OGYI 265/1992
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT,
GYÓGYSZERÉSZÉT!
Gyártó:
Dronania GmbH, D-86825 Bad Wörishofen,
Karl-Benz Str.3., Németország
Magyarországon forgalmazza:

STRESSZES, IDEGES?

Wörishofeni Nervenpflege
nyugtató tabletta
A Nervenpflege tabletta álmatlanság, ideges nyugtalanság megszüntetésére alkalmas
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású
készítmény. A tabletta növényi összetevőinek feszültségoldó, nyugtató, belső nyugalmat és kiegyensúlyozottságot adó, valamint
könnyebb elalvást biztosító hatásait a felhasználói megfigyelések és a tudományos
irodalom is igazolja. Ideges, feszült állapo-

EPEBÁNTALMAKKAL KÜZD?

Wörishofeni Leber- und Gallenpflege
tabletta
A Leber- und Gallenpflege tabletta a májés epebántalmak gyógyszeres kezelésének
kiegészítésére alkalmas, gyógyszernek nem
minősülő gyógyhatású készítmény. Ajánlott
epekő-, epehólyag-bántalom okozta pana-

Különböző eredetű gyomorpanaszok,
emésztési problémák, teltségérzet és felfúvódás esetén alkalmazható. Naponta 3x13 tabletta szedése javasolt a panaszoktól
függően.
OGYI 494/1994
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Volmix Kft.
1146 Budapest, Thököly út.76.
Tel.: (1) 383-3252 (1)-383-3252 Fax:
(1)383 4989
www.volmix.hu,
volmix@volmix.hu

Környezetvédelem

Úton a környezettudatosság felé
A PET-palack, a fülpiszkáló és a cigarettacsikk a tengerpartokon
leggyakrabban előforduló műanyaghulladékok közé tartozik. Az
Európai Parlament képviselői nemrég hagyták jóvá az egyszer használatos műanyagok betiltásáról szóló indítványt, melynek értelmében
2021-től tilos lesz az egyszer használatos műanyag termékek forgalmazása az unió piacán.

A következő termékek tűnnek el az
EU-ból 2021-ig:
• egyszer használatos műanyag
evőeszközök,
• egyszer használatos műanyag tányérok,
• műanyag szívószálak,
• műanyag fültisztító pálcikák,
• műanyag lufitartó pálcikák,
• az ún. oxo-degradációs műanyagok
és az expandált polisztirol (EPS) poharak.
A tagállamoknak a nem kiváltható
egyszer használatos műanyag termékek
fogyasztását legalább 25%-kal csökkenteniük kell 2025-ig. Ide sorolhatóak például a hamburgeres dobozok, szendvicses
dobozok, és a gyümölcsök, zöldségek,
sütemények vagy fagylalt csomagolására használt dobozok. Az EU-s országoknak saját tervet kell kidolgozniuk a tartós
műanyagok elterjedésének ösztönzésére,
illetve az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás népszerűsítésére.
A műanyagok használatát korlátozó
lépések a dohánytermékekből származó
szemétre is kiterjednek. Az ilyen hulladékot 2025-ig felére, 2030-ra pedig 80%-kal
kell csökkenteni. Egyetlen cigarettacsikk
ugyanis 500-1000 liter vizet képes szen�nyezetté tenni, és 12 évig tart, mire lebomlik.
Az uniós országoknak a műanyagot
tartalmazó halászati eszközök összegyűjtéséről is gondoskodniuk kell: 2025-re legalább ezek felét be kell gyűjteni. Ekkorra
a kallódó halászati eszközök 15%-ának
újrafeldolgozását is meg kell oldani. A

hátrahagyott halászeszközök jelenleg az
európai tengerpartokon található szemét
27%-át adják.
A hazai vállalkozások is egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek az ökológiai lábnyomuk csökkentésére és a változó fogyasztói igények kiszolgálására, így ma már számos alternatíva közül választhatunk.

A Rawsy kínálatában kulacsok, termoszok, kókusztálak, fa evőeszközök, hálós szatyrok és zsákok találhatóak meg,
amelyekkel könnyedén kiválthatjuk az eldobható termékeket. Válaszd te is ezeket,
légy tudatosabb, védd a környezeted!

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

Sugárzások egészségügyi kockázatai

KIVONAT
Az elektromágneses környezeti hatások (a
mindennapi nyelvben elektroszmog) és ártó
sugárzások emberi, állati, környezeti hatásainak ismertetése rendkívül összetett feladat,
mivel az ezzel kapcsolatos kutatások, eredmények, alkalmazott gyakorlatok, törvényi
szabályozások országonként más – más szinten tartanak, és a probléma megítélésben is
jelentős eltérések mutatkoznak.
A hatáselemzés vonatkozásában eddig
azonban két fő irányvonal rajzolódik ki: az
elektronikai iparágak által finanszírozott kutatási eredmények, és az azoktól a függetlenül végzett kutatások megállapításai, melyek
jelentősen eltávolodtak egymástól. Ennek fő
oka, hogy túl szűk határok és keretek közt
folytak és folynak ma is a kutatások.
Elektromos és mágneses mezők által keltett, mesterséges sugárzásról van szó, amely
pulzáló elektromágneses hatással bír. Ez a
típusú sugárzás a természetben csekély mértékben fordul elő, ezért az élővilág – beleértve az embert is -, nem képes alkalmazkodni
hozzá megfelelően.
Az elektromosság széles körű gyakorlati
alkalmazásával a mindennapok során folyamatosan növekszik a környezeti terheltség: az elmúlt 50-100 évet figyelembe véve
300-400szorosára emelkedett. Az Országos
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató
Igazgatóság rendelkezésre álló adatai alapján, az eddigi tendenciákat figyelembe véve
arra kell számítani, hogy ez a terheltség a
jövőben még hatványozottabban fog növekedni a munkahelyi és otthoni környezetben
egyaránt.
Napjainkra független kutatóintézetek által végzett megfigyelések és kutatások már
többszörösen bizonyították, valamint tudományos szakterületeken is vitathatatlanul
elismert, hogy a mindennapjainkban fellépő

elektromágneses mezők az élő testben egy
sor biológiai effektust okoznak, melyek részben egészségügyi károsodásokat is jelenthetnek.
A fő kérdések témakörében a daganattal
való közvetlen ok-okozati összefüggés pl:
leukémia és a rákbetegségek kialakulása
mellett megjelentek a hormonháztartásban
okozott kedvezőtlen hatások is. Különösen
az északi országokban végzett kutatások és
gyakorlat szerint sokkal nagyobb figyelmet
kell szentelni az építésbiológusok által megfogalmazott rendkívül erős és sokirányú, ártó
egészségügyi kihatások csökkentésére, amelyek napjainkban még nem kapnak kellő figyelmet (elektromágneses túlérzékenység).

Általános hatások

Minden élőlényt elektromos és mágneses
jelek vezérelnek, melyekből mi a legkevesebbet érzékeljük, a legtöbb jel a tudat alatt
a sejtek szintjén kerül „feldolgozásra”, tudati
ráhatásunk erre nincs, mint ahogy az ártó sugárzásokat sem érzékeljük, melyek hatásait
ugyanúgy tudat alatt dolgozzuk fel.
Az érzékelés hiánya miatt még a hosszú
időszak alatt bekövetkezett egészségkárosodás valós okait is csak alig lehet összefüggésbe hozni. Ha valaki például nekiszalad
egy üvegajtónak és megsérül, azonnal tiszta,
hogy mi az oka a sérülésnek, annak ellenére,
hogy korábban a sérülés forrását nem látta.
Amennyiben az emberi szervezetre, időben
elosztva, hosszú éveken keresztül hat egy
ártó tényező, akkor a legtöbb esetben hiányzik a betegség direkt forrása és oka.
Egyre több jel utal arra, hogy az elektroszmog és egyéb káros sugárzások ártalmas
hatást gyakorolhatnak az emberre és a természet egészére - rövid és hosszú távon egyaránt.
Ezért egyre több orvos óvja pácienseit
az elektromágneses környezeti hatásoktól,
mivel a rendelkezésre álló adatok és vizsgálati eredmények alapján sokan felhívják
a lakosság figyelmét a tudatos elsődleges
megelőzésre, a lehetséges védelmi eszközök
prevenciós alkalmazásával.
Készítette:
Dr. Erdei Edit PhD,
Space Harmony-System Kft.

egészségügyi kutatásokkal és klinikai vizsgálatokkal foglakozó orvos-igazgatója, a World Academy of Biomedical Sciences and Technologies (UATI-ICET/UNESCO non gouvernementale organization)
volt Kelet-Európai képviselője
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Hogyan védjük meg magunkat
és családunkat?
A SpaceHarmony-System Kft. a világon
elsőként megalkotta azt a komplex, karbantartást nem igénylő épületvédelmi
technológiát, amely áramforrás nélkül,
épülettartozékként megújuló energiaforrással táplálkozik, és minden típusú
ártó sugárzási értéket (radon- radioaktív,
elektroszmog, ill. geopatikus és kozmikus
sugárzásokat is) képes egészséget károsító
küszöbérték alá csökkenteni. Beépítése
mind meglévő, mind épülőfélben lévő
ingatlanokban, fúrás-faragás nélkül,
elegánsan megoldható.
A technológia
kuriózumnak számit abban a tekintetben is, hogy
nem „csupán” lecsökkenti a káros
sugárzásokat, hanem folyamatosan
szelektálja és átmodulálja azokat,
ezáltal egy harmonikus frekvenciájú élettér, egy lényegesen magasabb épületminőség jön létre.
Hogyan zajlik a telepítés
a gyakorlatban?
Padló-, ill. parkettaszegély mögé speciális anyagú huzalt építünk be. Ahol
padló,- fal,- vagy mennyezetfűtés van,
ott ez nem szükséges, mert a csőrendszerben levő vizet használjuk vezető,
gyűjtő közegnek.
A védendő tér egy meghatározott területére, a műszeres mérés alapján csőrezonátorokat (ld. fotó) helyezünk el. A
frekvencia-beállító egységet - előzetes
behangolás után - bekapcsoljuk a rendszerbe. A három részelemet összekapcsoljuk és üzembe helyezzük.

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

Kertészkedjünk!

A tuja és az örökzöldek ápolása
A tujákkal és az örökzöldekkel kapcsolatban – mivel télen is megőrzik
szép lombjukat – hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy „ezek a növények bizony nem igénylik az ápolást,
elvégre a jég hátán is megélnek.”
Sokan csak akkor eszmélnek rá ennek a feltevésnek a hibás mivoltára, amikor elkezd sárgulni, satnyulni vagy éppen kiszáradni.

A tujákat, borókaféléket és fenyőket
ugyanúgy támadják a kártevők és gombabetegségek, mint bármely más növényt, és ugyanúgy tönkre tudnak menni
a tápanyagok hiányától.
Ha eddig nem tette, idén tavasszal
ápolja örökzöldjeit is, készítse fel őket
ezekre a kihívásokra!

A sárgulás, barnulás,
száradás fő okai:
1. kártevők
5-6 évvel ezelőtt érte el hazánkat a
robbanásszerű boróka-tarkadíszbogár
(Lamprodila festiva) fertőzés. Ezek a válkák, és látszólag minden ok nélkül történő
ágbarnulás, növénykiszáradás jellemzik.
Jellegzetes az is, hogy először a növény felső része kezd tönkremenni, mivel
a lárva a meleg, napos klímában érzi jól
magát.

Boróka-tarkadíszbogár
tozatos megjelenésű repülő rovarok az
örökzöldek ágaira rejtik petéiket. A kikelő
lárvák a növény nedvkeringését kezdik
el szurkálni, rágni és akár a fás, törzses
részbe is belefúrhatnak. Ezzel vágva el az
értékes tápanyagvonalakat a növényben.
A lárva tevékenységét lecsüggedő ágacs-

2. gombabetegségek
A fertőzések szinte kivédhetetlenek,
hiszen a gomba spórák akár a levegőben
szállva is elérhetik a növényeinket. Ha a
környező telkeken felüti a fejét a fertőzés,
azonnal el kell kezdeni a védekezést, mert
könnyedén eljut a szél által bárhová a
gombaspóra.
3. tápanyaghiány
Az örökzöldek jellemzően a savanyú
talajt kedvelik, és aktívan használnak
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olyan nyomelemeket növekedésükhöz
mint a magnézium, réz, vas, cink és bór.
Ezek hiányában a természetes védekezőképessége lecsökken (tápanyaghiány
lép fel), és szép lassan elsárgul a növény.
Ezért javasolt a folyékony ásványianyag
és a folyékony kétkomponenses humusz
alkalmazása az örökzöldek ápolása során
is, ami a leggyorsabban képes a gyökér
által felszívódni.

A megoldás:
A már megbetegedett növények esetén két lehetőség van: a visszafordítható
esetekben a növény kezelése, hiszen ekkor még menthető egy része, és amikor
már semmi esély a gyógyításra, vagyis el
kell távolítani az egészet.

Kertészkedjünk!
lehet benne, hogy az örökzöldjei sokáig
tündöklően szépek és a betegségekkel
szemben ellenállóak lesznek.

Boróka-tarkadíszbogár a törzsbe is belefúrhat
Amikor még csak néhány ágon látszik
a probléma, a legjobb megoldás a beteg
ágak eltávolítása és megsemmisítése.
(Figyelem: szigorúan tilos komposztálni,
vagy zöld hulladékba kitenni a beteg ágakat, mert továbbviszi a fertőzést.)
Majd második lépésként a növény
kezelése. Ezt elsősorban a saját immunrendszerének támogatásával érdemes
megtenni. A vegyszeres kezelés Önnek és
az örökzöldnek is árt hosszú távon, ezért
inkább az organikus, bio módszereket javasolom.
Az örökzöldek szívósak, meg tudják
önmagukat gyógyítani. A gyantásodással
el tudják pusztítani a kártevőket, a rézzel
pedig a gombabetegségeket, ha ehhez az
immunrendszerük működését támogatjuk megfelelő tápanyaggal.
A megelőzés olcsóbb és egyszerűbb, mint a
kezelés. Ezért, ha nem is látszik betegnek a tuja,
érdemes az örökzöld rutin-tápanyagozást rendszeresen elvégezni rajtuk tavasszal és ősszel.

A kártevőre az ágbarnulás is utalhat
Kiegészítésként érdemes alkalmazni:
A gombabetegségek ellen tavasszal
és ősszel a felszívódó réz tartalmú Scudo
lombtrágyával kezeljük a növényeket
(fertőzés esetén 3x egymás után 2 hetes
közökkel) vegyszeres permetezés helyett.
Az örökzöld rutinhoz szükséges termékek egyenként és kedvező csomag
ajánlatban is elérhetőek a weboldalamon: www.kertfuvesites.hu/tuja-barnulasaszaradasa/
Végezze el rendszeresen az örökzöld rutin lépéseit, és garantáltan csodaszépek lesznek tujái, borókái vagy
fenyőfái.
További tanácsokat, tujaápolási módszereket olvashat a blogomon:
www.kertfuvesites.hu/blog

Az örökzöld rutin összetétele:
• a talaj általános tápanyagozása folyékony humusszal, a Prohuminnal
• a talaj és a növény magnézium raktárainak feltöltése Fosfitex Mg-val
• a növények immunrendszerének erősítése Amalgerollal, a növényi C vitaminnal
Ha ezt a 3 lépést évente legalább 1, de
inkább 2 alkalommal megismétli, biztos

Molnár Gábor Éva
kertészmérnök,
a füvesasszony

További információ:

Telefon: +36 30 3369063
www.kertfuvesites.hu
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Mit lehet elrontani
az örökzöldek ápolásánál?
• a vízmennyiséget (könnyen kiszáradhatnak földlabdás ültetés
után, de az állandó csepegtetést
sem szeretik)
• a tápanyagozást (általában
nem kapnak, így a legtöbb növény
tápanyaghiányos)
• a növényvédelmet (ennek is a
teljes hiánya az általános tapasztalat, így könnyen kaphat el az
állomány fertőzéseket a szomszédos területekről)
• a belső tisztítást (sokan nem
tudják, de minden évben ki kell a
növény közepét tisztítani az elhalt
levelektől, mert ezek a fertőzések
gócpontjai lehetnek)
• a talajtömörséget (az örökzöldek
sem tudnak sokáig megmaradni, ha
a talaj összetömörödött és átjárhatatlanná válik a víz és a levegő számára - kapilláris rendszer működési
zavar)

Mi történik, ha nem figyelsz
oda az örökzöldekre?
Az egyik lehetőség, hogy gyorsan
tönkremennek. A tuja gondozást
igényel. És higgye el nekem, sokszor
ez a kevésbé fájó…
Az örökzöldek nagyon nehezen
heverik ki a betegségeket. Nem olyanok, mint a lombhullatók, amelyek
következő tavasszal szép új lombot
hajtanak és minden megy tovább…
a tuják és a fenyőfélék regenerációja
évekig is elhúzódhat, és addig is csúfítja a kertet féloldalasan.
Éppen ezért kell a megelőzésre
koncentrálnia (Prohumin, Fosfitex
mg, Amalgerol kombinációval).
Higgye el, ez semmivel sem nehezebb, vagy problémásabb, mint a
gyep ápolása!

Fűben-fában

Ne csak vázába tedd! Gyűjts, szárítsd, hogy mindig kéznél legyen,
ha gyengül az egészséged!

Az illatos ibolya több tucat betegséget gyógyíthat
Az ibolyát csodálatos illata és gyönyörű
színe miatt kedveljük, azonban kevésbé
ismert, hogy sokoldalú gyógynövény is. Több
száz változata ismert, és bár megjelenésük
különböző lehet, szinte valamennyi ibolya
jótékonyan hat a szervezet működésére. Ezt
már az ókorban is felismerték, számos kór
ellen alkalmazták. Szárítással tartósították, a
növény minden részét felhasználták. A gazdag
római polgárok gyakran szórtak ibolya
szirmokat a borukba, mivel úgy tartották,
megóv a részegségtől és a másnaposságtól.
Az ibolya nagy mennyiségben tartalmaz flavonoidokat, tanninokat és E-vitamint, gazdag antioxidánsokban, valamint
gyulladásgátló antocianinokban. Reumás
panaszok és túlzott gyomorsav esetén is
segítségünkre lehet, elpusztítja a káros
baktériumok, vírusok és gombák nagy
részét.
Hatóanyagainak kombinációja gyógyítja a különféle bőrbetegségeket, elsősorban a pikkelysömört, az ekcémát és a
pattanásokat.
Szilikát-tartalma révén enyhíti a bőrgyulladásokat, elősegíti a sebgyógyulást, lágyítja és hidratálja a bőrt, segít eltüntetni,
illetve megelőzni a ráncokat. A növényben
található tanninok szabályozzák a faggyúmirigyek működését, hatásukra a bőr megtisztul, üdévé és ragyogóvá válik. A tanninok olyan polifenolos vegyületek, amelyek
kiemelkedően magas antioxidáns hatással
bírnak, segítenek megelőzni a daganatos
megbetegedéseket.
Az ibolya enyhe víz- és hashajtó, ezért
fogyókúrázóknak, vagy méregtelenítő kúrát végzőknek kifejezetten ajánlott. Ösztönzi a máj és a vesék működését, ezáltal
felgyorsítja, és hatékonyabbá teszi a szervezetben felgyülemlett méreganyagok
kiürülését. A virágok szalicilsavat és illóolajakat is tartalmaznak, levelei bővelkednek
glikozidákban, valamint szaponinokban.

Az ibolya leveleinek főzete kiváló izzasztó, lázcsillapító és hurutoldó, hatékonyan
enyhíti a megfázás és az influenza tüneteit,
valamint csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát. Mivel szabályozza a vérnyomást, az ibolya egyes szív-és érrendszeri megbetegedések megelőzésére is
alkalmas lehet. Leforrázott virága gyógyír
a szemgyulladásra, olaja megszabadítja a
csecsemőket a koszmótól.
Kiváló asztma és köhögés elleni szer,
megtisztítja a vért, C-vitamin-tartalmának
köszönhetően erősíti az immunrendszert.
Fertőtlenítő hatása kezeli a túlterhelt, irritált emésztőrendszer miatt jelentkező
kellemetlen tüneteket. Az ibolya mindemellett igazi csemege, kandírozva édességként, fagylaltban, főzelékben, teaként
és olajként használva, vagy akár húsok
ízesítőjeként is megállja a helyét, ráadásul gyógyhatásai többségét feldolgozva is
megtartja.
Az ibolyatea az egyik legjobb természetes gyulladáscsillapító. Köptető, nyákoldó
és izzasztó hatása révén a szezonális, légúti
betegségek hatékony orvossága. Ha már
elkapott a megfázás vagy az influenza,
erősen köhögünk, fáj a torkunk és náthásak vagyunk, igyunk naponta két csésze
ibolyateát. Enyhe nyugtató, segít elűzni a
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stresszt, a feszültséget, és az álmatlanságot, erre a célra elég naponta egyszer, az
esti órákban fogyasztani. Vízhajtó hatása
segítségével megszabadulhatunk a szervezetben felgyülemlett folyadékfeleslegtől, tisztítja a veséket, mérsékli a szervezetben jelen lévő gyulladások tüneteit. Mivel
hashajtó tulajdonságokkal rendelkezik,
segíti a bélműködést és a toxinok kiürülését, fogyó- és tisztító kúrákhoz is ajánlott.
Ehhez kúraszerűen kell inni, naponta két
pohárral 1-2 héten keresztül.
Rendszeresen fogyasztva csökkentheti a
narancsbőrt is.

Ibolya tea készítése:
• Egy kisebb edényben felforralunk 2 dl vizet.
• A bögrénkbe beleteszünk 2 csapott teáskanálnyi ibolyavirágot.
• Ráöntjük a forró vizet.
• Lefedjük, és 3 percig ázni hagyjuk.
• Végül leszűrjük és melegen fogyasztjuk.

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

2019. május 24.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2019/2. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„És most, egy e pillanatban érkezett hír...”
A beküldők közül
Szűcs Sándorné (Szolnok)
Tóbiás József (Miskolc)
Lukács Tiborné (Celldömölk)
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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